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Välkomna till
Östergötlands historia!
Medicinhistorisk
databas
En helt sökbar databas från
Arkivdata i Norrköping.
Databasen är fylld av högintressant material, provonsialläkarberättelser, medicinalstyrelsens
utlåtanden och mycket mer.
Från tidigt 1800-tal och fram
mot sekelskiftet. Se här vad
provinsialläkaren J. Swedmark
noterade 1836:
”Madam Jansson i Horns socken af
Kinda Härad, tvifvelsutan den
ryktbaraste Qvacksalfverska i Riket
fortfar att hafva stort förtroende och
en ofantlig mängd sjuke, från alla
rikets provincer, med undantag af
de Norrländska, hafva under året
besökt henne. ...”

Ja, visst är det KisaMor!
-Läs mer i databasen.
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Kulturarv Östergötland är portalen in mot hela länets kulturhistoria.
Här ryms ett mycket stort material, det mesta för den
kulturhistoriskt intresserade, både bilder, texter och massor av länkar.
Och, det är helt gratis att använda materialet som finns här.
Så välkomna in och börja forska!
Kulturarv Östergötland är en portalsida på Internet. Vårt uppdrag är att
samla och tillgängligöra allt det digitala, kulturhistoriska material som finns
och hela tiden produceras runt om i
länet. För den som har det minsta
intresse av historia, släktforskning,
eller hembygdsforskning så är portalen en guldgruva.
- Nytt material tillkommer ständigt.

Mångfald

Prenumerera
Det här är det första nyhetsbrevet
från Kulturarv Östergötland.
Eftersom vi utvecklas så snabbt vill vi
gärna ge er en möjlighet att ta del av
nyheter i portalen snabbt. När vi har
intressanta saker att berätta vill vi att
du ska få veta det direkt! Då skickar vi
ett digitalt nyhetsbrev till dig. Känner
du någon som delar ditt kulturhistortiska intresse? Tipsa oss så skickar vi!

Vi tillhandahåller material från arkiv,
museer och bibliotek. Hembygdsföreningar, kulturprojekt, universitet
och skolor. Du kan söka direkt i olika
databaser, både text och bild.

Östgötska levnadsöden
”19/11 1864:. . vi fingo intet, men rumlade om
och spelade kort så mycket mera.”...
Så skriver Jägmästare Hjort i sin dagbok från 1864.
Han är en av många östgötar i vårt persongalleri
och de blir hela tiden flera.
Under rubriken ”Östgötska levnadsöden” samlar vi spännande levnadsskildringar från hela vårt län. Välkända eller mindre bekanta, välbeställda eller obemedlade,”vanligt
folk” och mer ovanliga personligheter
som luffaren Bruzell.
Oskar Brusell föddes i en välsituerad
familj men fick ett liv på vägarna i
Östergötland. En exentrisk särling
med stor intregritet. Var hans mors

misstanke om att
hans oförmåga
att anpassa sig
till samhället en
följd av en huvudskada i barndomen
riktig? Varje levnadsöde skapar många
frågor. Vissa av svaren kanske finns i
arkiv, bibliotek och databaser där de
väntar på att plockas fram och ställas
samman till en enhetlig bild av en
medmänniskas liv.

