Vi behöver din hjälp!

NR 2 2012

I årets andra Nyhetsbrev från Kulturarv Östergötland vill vi be er läsare om hjälp
med utvärdering. Kulturarv Östergötlands nuvarande hemsida har funnits i två år och
nu är det dags att utvärdera den. Läs om vårens Kulturarvsdag som ägde rum i ett
vårfint Motala, där det nya regionala kulturarvsprogrammet presenterades bland
annat. Nyhetsbrevet berättar också om den aktiva hembygdsföreningen i Malexander
och tar er med till en medeltida borgruin, Svaneholm, som länsstyrelsen
gjort en informationsfilm om. Kanske ett av sommarens besöksmål?

Hjälp oss att utvärdera hemsidan!
Nu har Kulturarv Östergötlands hemsida legat ute i två år. Hemsidan är navet i vår verksamhet
och vår mötesplats på nätet. När hemsidan ändrades lades fokus på layout och användarvänlighet. Nu är det dags att undersöka om hemsidan fungerar som den är tänkt. Därför
behöver vi din hjälp! Om du vill medverka till att förbättra Kulturarv Östergötlands hemsida
och göra en utvärdering så får du mer än gärna kontakta Janne Boman som håller i detta arbete.
Janne når du här.

Vårens Kulturarvsdag

Dags att utvärdera Kulturarv
Östergötlands hemsida.

Den 19 april möttes 130 personer i Gamla Folkets hus i Motala. Det var dags för Kulturarvsdag
och vårens tillfälle att uppdatera sig om vad som är på gång i länet. I den vackra byggnaden
fick vi information om nyheter inom kulturarvsområdet i databaser, på hemsidor och genom
projekt. Östergötlands arkivförbund delade även ut sitt årliga kulturarvspris, som togs emot av
Hans Rydberg, Ödeshög.
Motala kommun har stora planer för sitt kulturarv och efter lunchen fick vi en guidad tur i det
närmaste kulturlandskapet. Många av deltagarna tog med sig en utvärdering hem, se ovan, och
till er som lämnat in den – TACK! Och till er som ännu inte skickat in den – det är inte för
sent! Läs mer om Kulturarvsdagen här.

Regionalt kulturarvsprogram
Vi passade på att lansera det nya regionala kulturarvsprogrammet under Kulturarvsdagen i
Motala. Det är länets andra kulturarvsprogram och gäller 2012-2014. Programmets syfte är att
vara ett stöd för och inspiration till kulturarvsarbetet i Östergötland. Kulturarvsprogrammet
har arbetats fram i en arbetsgrupp med representanter från arkiv, bibliotek, museum och kommunerna med stöd i ett vidare nätverk. Slutligen är det Kulturarv Östergötlands ledningsgrupp
som beslutat om programmets innehåll och skrivningar.
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Bild: Kulturarv Östergötland

Visionen ”Vi samverkar för ett levande kulturarv som bidrar till att utveckla Östergötland”
konkretiseras genom fyra övergripande mål och aktiviteter. Förhoppningen är att ett gemensamt program kan stärka samarbetet i länet kring kulturarvsfrågorna. Numera finns det även
flera kommuner som antagit egna kulturarvsprogram eller -planer, vilket var ett av syftena med
det föregående programmet. Ladda ner dessa kommuners arbeten och det nya regionala
kulturarvsprogrammet här.

Svaneholms borg
Länsstyrelsen i Östergötland har börjat komplettera sin information om länets fornlämningar.
Förutom skyltar och broschyrer har nu en första informationsfilm lagts ut på länsstyrelsens
webbsida och Youtubekanal. Filmen berättar den spännande historien om Svaneholms medel-
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tida borgruin i Västra Harg, Mjölby. Filmen om Svaneholm finns på tre språk: svenska, engelska
och arabiska. Fler filmer är under produktion, bland annat om länets två kulturreservat,
Smedstorps dubbelgård i Ydre och Öna utanför Linköping. Se filmen om Svaneholms borg här.

Linköping genom tiderna
Inom projektet Linköping genom tiderna händer det mycket. Syftet är att göra stadens historia
synlig på Internet. Nyligen presenterades den digitala historieboken om Linköping och nu finns
även delar av kommunens källmaterial digitaliserat. Det är Linköpings stadsarkiv och Linköpings
stadsbibliotek som lägger ut äldre material om Linköping på en gemensam hemsida. Kartor från
1600-talet och framåt, byggnadsritningar indelade efter kvarter och äldre adressböcker är
exempel på vad man kan hitta på hemsidan. Botanisera i det rika materialet från Linköping här.
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Demografiska databasen
För alla intresserade av släkt- och personhistoria ligger en del uppgifter ur kyrkböcker digitaliserade på nätet. Sökverktyget “INDIKO – kyrkböcker på nätet”, som numera är kostnadsfritt
att använda, gör det möjligt att söka information om personer i de församlingar som hittills är
registrerade i den demografiska databasen. För Östergötlands del gäller det material i Linköpingsområdet ned mot Åtvidaberg. Uppgifterna sträcker sig från sent 1600-tal fram till sekelskiftet
1900. Leta personer i demografiska databasen här.
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Malexanders Hembygdsförening
I detta Nyhetsbrev vill vi lyfta fram hembygdsföreningen i Malexander lite extra. Föreningen
har varit aktiv sedan 1935 och har en ny hemsida med mycket information om sin verksamhet
och sin trakt. I år deltar även Malexanders Hembygdsförening i Studiefrämjandets kurs “Torpen
på nätet”. Tillsammans med länsstyrelsen och Östergötlands museum/Kulturarv Östergötland
drivs kursen som ett projekt med syfte att hembygdsföreningarnas torpinventeringar ska
registreras i Fornminnesregistret (FMIS) och vara sökbara via Riksantikvarieämbetets databas
Fornsök. Malexanders hembygdsförenings ambition är att öka antalet torp från socknen i FMIS
och hur arbetet fortskrider kan man ta del av på föreningens hemsida. Följ arbetet i Malexanders
Hembygdsförening här.
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Övrigt
På P4 Östergötland finns det trevliga programserier om historiska händelser och platser med
koppling till länet. I april uppmärksammades Titanics undergång 1912 ur ett östgötskt perspektiv. På Titanic fanns 123 svenskar och 14 av dessa kom från Östergötland. Av dessa var
det bara en som överlevde. Serien kallas Östgötarna på Titanic och du kan lyssna på den här.
Förutom Östgötarna på Titanic ligger även tidigare historiska serier kvar på P4 Östergötlands
hemsida. Det kan kanske inspirera till sommarens utflykter! Ett annat tips från oss på Kulturarv
Östergötland är att följa med på en natur- och kulturvandring. Guidningarna arrangeras i hela
länet och är ett samarbete mellan länsstyrelsen, flera av kommunerna och Östergötlands museum
med flera. Det fylliga programmet hittar du här.
Tipsa oss om nyheter! Vi inom nätverket Kulturarv Östergötland försöker hålla koll på allt som
händer inom kulturarvsområdet i Östergötland. Men vi skulle förstås inte klara det utan hjälp!
Vi tar tacksamt emot tips om nyheter. Det kan handla om en ny hemsida eller ett nystartat
projekt till exempel. Glöm inte heller bort att använda Visit Östergötlands ”På gång” både för
att lägga in evenemang och söka evenemang. Om man bockar i temat ”kulturarv” när man
lägger in ett evenemang i ”På gång” kommer det också upp på Kulturarv Östergötlands hemsida,
längst ned till höger under ”På gång”. Alltså ytterligare ett sätt att hitta trevliga sommaraktiviteter!

www.kulturarvostergotland.se
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