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Hösten är seminariernas och konferensernas tid! Östergötlands bokmässa och
Arkivens dag har redan gått av stapeln och den 28 november är det dags för
Kulturarv Östergötlands Kulturarvsdag. Denna gång på Östergötlands
museum och med möjligheter att ta del av Östergötlands kulturarvsutbud.
Läs mer om vad dagen har att erbjuda här nedan.

Museisamlingar på nätet
Det blev en hemsida istället för en bok! När Östergötlands museum ville berätta om delar
av museets äldre konstsamling valde man att göra en ny webbplats - Konst Digitalt.
Nu är samlingen mer tillgänglig och det går att komplettera och ändra i uppgifterna.
På Porslinsrävens dag den 12 november invigs en utställning på Östergötlands museum
”Små och mindre rävar”. Det är delar ur samlingen från Mjölby Porslinsrävsmuseum som
tillfälligt lämnar den digitala världen. Museichef Mattias Frisk berättar om museet och
tankarna kring samlingen. Passa på att besöka utställningen under dagens pauser.

Dokumentationer av berättelser och dans
I projektet ”Telling - alla bär på en berättelse” i Studiefrämjandets regi har man fångat
upp levnadsberättelser och sett till att de sprids på olika sätt. På Kulturarvsdagen får vi ta
del av arbetssättet och tre berättelser.

Ett vackert blomsterstilleben av
P. Hardimé/M. Terwesten
Bild: Östergötlands museum

Folkungagillet arbetar för att dokumentera och bevara danstraditioner. Genom intervjuer,
filminspelningar och tolkningar av notskrifter rekonstruerar de äldre danser. Livedans
utlovas!

Östergötlands museum och Kulturarv Östergötland
Östergötlands museums chef Olof Hermelin berättar om vad som är på gång. Året har
präglats av temat foto. Dessutom är museets nya hemsida uppe och rullar sedan i somras.
Det finns massor av kända och okända pärlor att upptäcka i Östergötland. Vilken är din
bästa kulturarvsplats? Under hösten lägger Kulturarv Östergötland extra fokus på att lyfta
fram kulturarvsturism. Hjälp oss att göra vår första 10-i-topplista!

En glad räv från samlingen i
Mjölby Porslinsrävsmuseum
Bild: Mattias Frisk

Register och databaser
Mycket görs för att underlätta forskning inom kulturarvsområdet. Vi lyfter fram arbetet
med två register: Nationella fotografregistret med information om svenska fotografer
som finns i arkiv, bibliotek och museer samt arbetet med att digitalisera register över
emigranter. I Norrköping sker ett stort arbete med dessa emigrantregister.
På Linköpings universitets hemsida ligger flera kulturarvsdatabaser. Du kan till exempel
leta efter soldater i släkten eller efter straffade anfäder i fångrullor från Norrköping och
Linköping.

Bild från Nationella
fotografregistret
Bild: Carl Werngren
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Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre
Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre tar reda på och bevarar information, föremål och
historiska händelser som har anknytning till Reijmyretrakten. Dessutom driver man framgångsrikt Reijmyre glasmuseum.

Stresshantering med Hemslöjden och Folkhälsocentrum
Hemslöjden och Folkhälsocentrum har samarbetat kring stresshantering i ett projekt med
ungdomar genom att ”Skapa för själen”. Med hjälp av handens arbete, en lugn miljö och
tid finns nu en metod för att öka välbefinnandet.

Interiör Reijmyre glasmuseum
Bild: Hbf Gamla Reijmyre

Öppet forum!
Nu ger vi alla möjlighet att berätta om vad som är aktuellt på kulturarvsfronten. Förutom
de programsatta föreläsningarna finns avsatt tid då vi låter alla hugade få chans att säga
några ord om vad som är på gång!

Anmälan
Hoppas att vi ses på Kulturarvsdagen. Skicka in din anmälan senast den 20 november.
Mer information och anmälan finns här!
Handarbete avstressande för
ungdomar
Bild: Hemslöjden i Östergötland

Välkomna!

Webb: kulturarvostergotland.se - Epost: info@kulturarvostergotland.se - Telefon: 013 - 23 03 91

