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I DETTA NUMMER

hej!
Hösten är här och den är fylld med spännande kulturarv. med så 
mycket som händer och som är på gång, tycker vi att det är dags  
att återuppliva vårt nyhetsbrev igen. 

I detta nummer kommer vi berätta om några av de satsningar och 
samarbeten inom digitalisering som g jort Östergötlands kulturarv 
mer tillgängligt. 

Har ni tips eller idéer om länets historia? eller kanske frågor?  
kontakta oss gärna på  kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

kulturarv Östergötland är en regional verksamhet som drivs av 
Östergötlands museum på uppdrag av region Östergötland.
  
Inom nätverket kulturarv Östergötland skapas förutsättningar och 
mötesplatser för oss som är intresserade av Östergötskt kulturarv 
och historia. syftet är att göra den ännu synligare.

Ha en fin dag/
Janne, Anja och Lotta

har du tips eller frågor når du oss på:
Epost: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se
Telefon: 0701 - 80 67 46 (anja), 0707 - 43 34 15 (Janne)

nyhetsbrevet ges ut av kulturarv Östergötland 
Omslagsbild: Janne Boman, Östergötlands museum



Riksarkivet 1618 - 2018 

KULTURARVSDAG
TID 24 OKTOBER KL 9:30 – 16:30PLATS ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM  LINKÖPINGEN BRA DAG I LINKÖPING

En dag för dig som vill skaffa kunskap, nya 
kontakter och inspireras till utveckling och 
nya produkter. 

400 ÅR MED ARKIVProgrammet är under utveckling, några 
rubriker är ”Okonventionell användning 

av arkiv”, ”Arkiv för nybörjare” och ”Från 
arkiv till utescen”. Vi tittar också på släkt-

forskning och vad som händer i arkivsveri-
ge i stort.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ K-ARV.SE
Ta med kolleger och vänner som är intresserade av kulturarvsfrågor. VälkommenAvgift 250:- Lunch ingår
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Exempel ur programmet:- Okonventionell arkivanvändning
- SAAB - ett räddat arkiv- Om propaganda och bilders makt

- Med dagspressen som källa- ”Arkivkartan” för nybörjareLäs HELA PROGRAMMET på k-arv.se

En dag för dig som vill få inspiration, 
skaffa kunskap och nya kontakter.
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två gånger om året samlas kulturarvs-
sektorn i Östergötland för en alldeles 
egen förkovringsdag. Den 24 oktober 
är det dags igen och vi ses i linköping, 
på Östergötlands museum. 

de svenska historiska arkiven är en  
outsinlig källa till historien och höstens 
Östgötska kulturarvsdag sätter fokus 
på just arkiv. 

I år är det dessutom jubileum efter-
som riksarkivet funnits sedan 1618! 
med andra ord - ett  av sveriges äldsta 
ämbeten.

dagens program passar för såväl nör-
dar som allmänintresserade. 
anmäl dig senast 19 oktober! 

HÖsTENs
KUlTURARvsDAg

anmÄl dIg på

www.k-arV.se

kulturarVsdagen Är Öppen fÖr alla. 

höstens kulturarvsdag erbjuder föreläsningar för 
såväl nybörjare som vana arkivforskare! 

PrOgram:

9.30 k a F F e & registrering 
10.00 Välkomna, kulturarv 
10.20 400 år värt att fira! 
 Claes Westling, landsarkivet
10.40 arkiv för nybörjare; vad är   
 vad på “arkivkartan”,   
 albin lindqvist, 
 Östergötlands arkivförbund
11.00 arkiv-live, hur börjar jag?  
 Introduktion till arkivforskning 
 Claes Westling,  albin lindqvist
11.30 Öppet forum!
11.40 med dagspressen som källa 
 Björn Ivarsson lilieblad, Öm
12.00 l U n C H  
13.00 det resande demokratilabbet
 propaganda och bilders makt   
 Carina milde, eWk-museet

13.20 Okonventionell förmedling 
 arkivets resa från undanskymd 
 till efterfrågad
 karl magnus Johansson, 
 riksarkivet, Gbg
14.00 Getåolyckan 100 år,   
 Gerda von heijne en överlevande
 maria loorents Peterson,    
 kvillinge Föreningsarkiv 
14.30 k a F F e 
15.00 SaaB – ett räddat arkiv
 mats hugosson
15.20 Öppet forum!
15.30 Skogs-Sara, från papper till filmduk
 marianne holmbom, 
15.50 Järnbergen i tylöskogen, av historisk
  betydelse, Jan-eric karlström
16.10 Boklotteri och aVSlUtnInG
16.30 Fri aktivitet:  
 Vi besöker linköpings stadsarkiv 
 Obs: Begränsat antal!
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lIvsÖDEN UR ARKIvEN
arkivnätverk  
Östergötland gräver 
fram levnadsöden ur 
arkiven.

Bild: Lasarettsköket. Från vänster Hilda kokerska, Emma entreprenör, Svea kokerska, 
Hillevi diskerska, Karin bagerska och Hulda servitris (Regionarkivet i Östergötland).

arkivnätverk Östergötland är ett 
samarbete mellan Östergötlands 
större arkivintressenter och arkivin-
stitutioner. syftet är att verka för att 
stärka arkivens roll i länet. 

under våren 2018 födde nätverket 
idén att tillsammans skriva levnads- 
öden ur och med arkiven som källor. 
detta blev projektet “levnadsöden ur 
våra arkiv”.

Inom projektet väljer varje arkiv en 
person och forskar i sitt eget arkiv. 
tanken är sedan att skicka berättelsen 
vidare till nästa arkiv, som letar ytter-
ligare data och kompletterar historien.

I och med processen kommer artik-
larna växa och bli matnyttigare ju fler 
arkiv de nått. Berättelsen blir fylligare 
och får en större helhet.

artiklarna är också ett utmärkt exem-
pel på vilken typ av data som finns i 
arkiven och hur den kan omsättas och 
tillgängliggöras.

Hittills är fyra berättelser påbörjade: 

- sjökapten per albert rosén och 
hans hustru Hanna alexandra 

- emma – mathållare på länslasarettet 
i linköping

- albert Johan fredrik Jeziorsky von 
mosczinsky

- de vilsegångna barnen från svinhults 
socken

Berättelserna hittar ni på k-arv.se
Vi önskar er en god läsning! 

emma – matHållare på 

leVnadsÖde ur arkIVen:

lÄnslasarettet I lInkÖpIng
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kUrS I dIGItal VerkStad

studIefÖrBundet BIlda Håller

tIllsammans Bygger VI ÖstergÖtlands kulturarV.

kurs I dIgItalIserIng

Vi är många som tycker att det kan vara svårt att komma 
igång med digitaliseringen. Ibland saknas tiden och ibland 
saknas lusten eller kunskapen. 

Om man väl kommer igång finns många fördelar och den 
allra största är nog att tillgängligheten ökar och att man kan 
nå fler med sina berättelser.

som en hjälp att komma igång har kulturarv Östergötland 
och studieförbundet Bilda startat upp några matnyttiga 
studiecirklar, helt utan krav på förkunskaper. 

I studiecirkeln digital kulturverkstad får vi lära oss att skapa 
film/video/bildspel med berättarröster. Vi tittar också på att 
digitalisera bilder och texter. 

Vi skapar ett eget användarkonto och en profil på kulturarv 
Östergötlands samarbetsportal, k-arv.se. Vi gör manus och 
skapar mobila vandringar,  länkar till Qr-koder eller nfC-
taggar. Vi skriver också egna artiklar och delar på sociala 
medier som facebook och instagram.

digitaliseringen handlar ju om just detta, att tillgängligöra 
och synliggöra vårt fantastiska kulturarv och få fler besökare 
till aktiviteter och museer. 

Studiecirkeln digital verkstad
Omfattning: 
Vi träffas 6 tillfällen, 
2 timmar/tillfälle, max 6 personer.

Plats: 
fridtunagatan 2, linköping tid: kl 10-12 

Deltagaravgift: 
400 kr

ANMÄl intresse till: 
mia.sandell@bilda.nu, 
ange namn och mobiltelefonnummer.
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ÖDEsHÖgs HEMbygDsfÖRENINg
fÖREMål fRåN fÖRR
Just nu jobbar Ödeshögs hembygds-
förening med att digitalisera sina 
föremål. kärngänget som får det 
att hända är nils Orrenius, Charles 
eriksson, lars-göran karlsson och 
Jan Johansson samt fotografen 
magnus fredriksson.  

det är lätt att förstå att det är ett 
digert jobb. föreningen har cirka 17 
byggnader och rum som är fyllda med 
föremål. 

Hittills har man registrerat runt 160 
av de c:a 500 föremål som finns i 
ångmaskinshuset. men det slutar inte 
där, näst i tur är skolmuseet.

Bilden ovanför visar en navare och 
är tagen ur Ödeshögs hbfs samling. 
Informationen nedan kommer från 
föreningens samling.

Naver / “lungsotaborr” - föremål 41
lungsotaborret tillverkat i järn med 
trässkaft för håltagning av bumlin-
gar vid husbyggen. lungsotaborret är 
säkert ett öknamn från trakten. 

detta är en annan typ av borrsläng 
med två trähandtag som sitter fast 
i borrskaftet på båda sidor, för att 
vridas likt man gör med en vanlig 
borrsläng. det kraftiga borret hade en 
diameter på ca 20-25mm.

Vid användningen fick snickaren 
trycka bröstkorgen mot borrskaf-
tets överdel för att borret lättare 
skulle komma igenom trämaterialet. 
Borrningen medförde att snickaren 
efter ett dagsverke fick ont i bröstet 
därav namnet.

Proviniens/historik kring föremålet:
gåva till ÖHBf donator okänd 
uppgiftslämnare lars göran 
andersson, registrator Charles 
eriksson, foto magnus fredriksson.

lungsOtaBOrret Har en

nu fInns ÖVer 160 fÖremål

dIameter aV 25 mIllImeter

I fÖrenIngens samlIng

OCH Är 0,5 meter HÖg

Bild: Ödeshögs hbfs samling. Föremål 41. 
Fotograf: Magnus Fredriksson
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fOTO: JOHAN E. THORIN

Brukskultur åtVIdaBerg 

tIllgÄnglIggÖr fOtOskatt

nu finns fler än 850 
thorinbilder upplagda 
i Östgötasamlingarna, 
tack vare Brukskultur 
åtvidaberg.

Bild: Hushållsföreningens skyltfönster, manufaktur. 
Fotograf: Johan E. Thorin (Facettens arkiv TFS-3A18)

Brukskultur åtvidaberg med roy 
andersson och maryon westin i spet-
sen  har sedan i våras hunnit lägga in 
c:a 850 bilder ur thorins fotosamling,, 
som nu är tillgängliga och sökbara i 
Östgötasamlingarna på k-arv.se.

Johan e. thorin var verksam i 
åtvidaberg mellan 1890 och 1930. 
under dessa år fotograferade han och 
dottern Ingeborg bygden. Bland foto-
grafierna finns både kulturhistoriska 
och industrimotiv. samlingen inne-
håller också många ateljéporträtt. 

tack vare fotografierna finns mängder 
av händelser bevarade till eftervärlden. 
som annars endast skulle ha funnits 
i text. Vi kan exempelvis hitta bilder 
på 1:a majtåg, musiker, gravstenar och 
byggnader men också bränder och 
mindre gemytliga skeenden. 

de 850 bilderna är endast en bråkdel 
av den samlingens totala omfattning  
på runt 26 000 bilder i facettens 
arkiv. så arbetet fortsätter.
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ett foto skildrar ett ögonblick - som 
aldrig kommer tillbaka. det är något  
kindabild tog fasta på när de började 
digitalisera bilder från trakten. 

kindabild är inget nytt projekt, utan 
ett arbete som har pågått under 
många år med kisa-Västra eneby 
Hembygdsförening som huvudman. 

det har varit ett framgångsrikt pro-
jekt, där man samlat in information, 
digitaliserat och publicerat foton - 
med nära två miljoner digitala besök! 

sedan är det ju kanske inte så kon-
stigt med omkring 70 000 bilder i 
systemet.

nu flyttar kindabild in i östgötasam-
lingarna på k-arv.se. arbetet med att 
överföra databas och bilder har påbör-
jats och beräknas vara klart inom kort.

Även kindabild växer och fler aktörer 
kommer samlas under samma namn. 

så, varmt välkommen att ta del av 
kindas fotohistoria. 

aktörer i kindabild:
kinda kommun
kisa-Västra eneby hembygdsförening
Oppeby hembygdsförening
södra kinda Bygdegille
rimforsa foto

KINDAbIlD
lEvERERAR

en BIld ger Oss

fÖrståelse I tId

plats, relatIOner

OCH HÄndelser

C:a 70 000 bilder på väg in i samlingarna.

JOsef lJungQuIst samlIng

I sOlHågs trÄdgård

Bild: Kinda lokalhistoriska arkiv, 
Josef Ljungquists samling, KLA_JL_00020.
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nyheter i disgen 2018
tillhör du dem som vill skriva in flera eft-
ernamn, inte bara kvinnans flicknamn utan 

också hennes namn som gift? I disgen 2018 kan du göra 
det. du kan också skriva en kommentar om det, ange under 
vilken period namnet använts och ange en källa för det, med 
flera nyheter. Bertil lindqvist föreläser om det.

Tid: tisdag 16/10, kl. 18:00 Kostnad: 30 kr inkl. fika
Plats: aBf Ostkupan, kanikegatan 15, mjölby
Arrangör: dIs filbyter

Storbedragerskan -
40 år av blåsningar
Häng med i svängarna när kettil mannerheim, 

arkivpedagog på stockholms stadsarkiv, berättar om när 
“rika svärmor”, Olivia andersson (1839-1921), säljer varor 
som inte existerar, prackar på sin förra fångvakterska 
en make som inte finns och bjuder 25 av sina bedragna 
fodringsägare på supé. möt kvinnan som ständigt har ett 
stort arv på lut!

Tid: Onsdag 17/10, kl. 15:00 Kostnad: fri entré
Plats: riksarkivet-landsarkivet i Vadstena
Arrangör: riksarkivet-landsarkivet i Vadstena

historiska smaker 
på löfstad slott
temavisning om mat och hushåll- 

ning på slottet. middag i tjänstefolkets matsal. inspirerad 
från 1800-talet på slottets köksvåning. meny: förrätt 
löfstads grönärtsoppa, varmrätt kalvkotlett med rotselleri-
pure, höstsvamp och portvinssås. 

Tid: lördag 20/10, kl. 16:00
Kostnad: 375 kr (endast föranmälan tel 013-33 50 67)
Plats: löfstad slott.  Arrangör: Östergötlands museum

kulturarvsdag på 
Östergötlands museum
Vårt eget forum för alla som är intresserade 

av kulturarv. Höstens tema är arkiv och är fylld med spän-
nande berättelser från aktörerna i länet och mycket mer.

Tid: Onsdag 24/10, kl. 9:30 - 16:30
Kostnad: 250 kr inkl lunch och fika, anmälan via k-arv.se
Plats: Östergötlands museum
Arrangör: kulturarv Östergötland

Vadstena och västra
Östergötlands historia
mia ahlbäck åkestams forskning - the 

Vadstena palace place, space and presence. Om Vadstena 
som religiöst och politiskt centrum under ”den långa 
medeltiden”. Hon har tittat på visuella manifestationer av 
världslig och religiös karaktär från mitten av 1200-talet 
fram till 1400-talets slut. Hur användes platsen? Vilka var 
där? Vi anar en helhetsbild av Vadstena som maktcentrum .

Tid: lördag 27/10, kl. 16:00 Kostnad: 100 kr  kontant
Plats: tornhuset, Vadstena folkhögskola
Arrangör: Vadstena folkhögskola i samarbete med Vadstena 
guideförening och folkuniversitetet.

Byn, gården, människan 
under 1800-talet med 
kalle Bäck

år 1860 fanns runt 100 000 torp i sverige. därefter 
minskade antalet. kalle Bäck, lIu, berättar om laga skiftet 
då gårdarna flyttade ut från byarna, bönderna behövde ny 
mark för odling och bebyggelse. torpmarken blev attraktiv 
och torparna fick bli backstugusittare och daglönare.  

Tid: tisdag 30/10, kl. 18:00 Kostnad: 50 kr inkl. fika
Plats: aBf Ostkupan, kanikegatan 15, mjölby
Arrangör: dIs filbyter

HÄNDElsER
UR KAlENDARIET OktOBer

2.

1. 4.

3.

5.

6.

detta HÄnder I

Se fler evenemang på k-arv.se!
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Riksarkivet 1618 - 2018 

KULTURARV
SDAG

TID 24 OKTOBER KL 9:30 – 16:30

PLATS ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM 

 LINKÖPING

EN BRA DAG I LINKÖPING
En dag för dig som vill skaffa kunskap, nya 
kontakter och inspireras till utveckling och 
nya produkter. 

400 ÅR MED ARKIV
Programmet är under utveckling, några 
rubriker är ”Okonventionell användning 
av arkiv”, ”Arkiv för nybörjare” och ”Från 
arkiv till utescen”. Vi tittar också på släkt-
forskning och vad som händer i arkivsveri-
ge i stort.

LÄS MER 
OCH ANMÄL 

DIG PÅ K-ARV.SE

Ta med kolleger och vänner 
som är intresserade av 
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PLATS ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM 

 LINKÖPING

EN BRA DAG I LINKÖPING
En dag för dig som vill skaffa kunskap, nya 
kontakter och inspireras till utveckling och 
nya produkter. 

400 ÅR MED ARKIV
Programmet är under utveckling, några 
rubriker är ”Okonventionell användning 
av arkiv”, ”Arkiv för nybörjare” och ”Från 
arkiv till utescen”. Vi tittar också på släkt-
forskning och vad som händer i arkivsveri-
ge i stort.

LÄS MER 
OCH ANMÄL 

DIG PÅ K-ARV.SE

Ta med kolleger och vänner 
som är intresserade av 

kulturarvsfrågor. Välkommen
Avgift 250:- Lunch ingår


