Tillsammans stärker vi länets kulturarv
Hembygdsförbundet i Östergötland och Kulturarv Östergötland ger möjligheter för föreningar och
andra kulturarvsaktörer att tillsammans lyfta fram och stärka länets kulturarv.
Varför? Hembygdsgårdarna är viktiga aktörer inom kulturarv. Bland annat för sitt starka engagemang
och sin verksamhet, men också för sin kunskap och sina arkiv/samlingar.

Om Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland har funnits i c:a 15 år och är ett uppdrag från regionen och drivs av
Östergötlands museum. Vi fungerar som ett nätverk av aktörer som är verksamma inom
kulturarvsområdet. Målet är att främja, stärka och tillgängliggöra vårt kulturarv.
Det kan handla om att öka intresset för bygden. Att visa upp vårt kulturarv och att ge möjligheter till
att uppleva länet genom en kulturstig eller mobilvandring. Att i nätverket kommunicera och vara en
stödfunktion för aktörerna men också för besöksmålsutveckling och turism.
Nu har arbetet med att försöka tillgodose olika behov påbörjats i en ny webbportal. Behoven kan
vara att synas och att nå ut, att bygga ett intresse som ger fler besök och nyrekrytering. Det kan
också vara att tillgängliggöra nätverkets kulturarvsdata, möjligheter att visa upp föremål och
berättelser. Det kan också vara stöd och kunskap, exempelvis hur man förvaltar, registrerar och
bygger ett beständigt arkiv.
För allmänheten finns behov av kunskap och upplevelser, men också att hitta till källor och data. Att
hitta aktörer och förstå dess verksamhet och att kunna överblicka vad som händer inom
kulturarvsområdet.

Den nya samarbetsportalen – för aktörer av aktörer
www.k-arv.se riktar sig till personer med kulturarvsintresse, exempelvis arkiv, lokalhistoria, platser
och släktforskning. Den är nu redo för lansering och för att ta emot användare. Innehåll på vår äldre
sida kommer att flyttas till den nya.
Registrera ett konto!
För att börja samarbeta på portalens och nyttja dess tjänster registrerar man ett kulturarvskonto.
Att skapa ett kulturarvskonto är gratis, men man måste vara en organisation eller förening. Som
användare kan ni enkelt bidra med innehåll och berätta om er verksamhet. Det kan vara nyheter,
artiklar, kurser och kalenderhändelser med mera. Aktören äger och ansvarar för sin information och
på portalen syns vem som lagt upp informationen. Tillsammans är vi starka, ju fler vi är desto
intressantare blir portalen för alla.

Funktioner på portalen
Vi hoppas också att det gemensamma arbetet på portalen ska leda till fler samarbeten aktörerna
emellan och att man i exempelvis kurser kan få en bättre ekonomi genom ett större deltagande.
Målet är att fler ska kunna hitta till och bli verksamma inom kulturarvsområdet. Att underlätta
sökningar och kontaktvägar till källorna.

Att skapa ett konto och att börja samarbeta på portalen är gratis.
Förstasidan
Här syns det senaste innehållet som aktörer har skapat. Det kan vara nyheter, artiklar eller länkar till
andra sidor och kulturarvskällor. Här visas också de senaste vandringarna och nya samarbetsaktörer.
Förutom det kan man se vad som händer i länet och vilket kursutbud som finns.
Kontaktsidan
Här listas portalens alla medlemmar så att besökare kan hitta dem. Som aktör får du en egen sida
med kontaktuppgifter. Du kan också skapa en egen presentation och berätta om din verksamhet,
som en liten hemsida. Här syns också det material ni lagt upp så som aktiviteter, vandringar och
artiklar.
Guidnings-, vandringssidan
Här kan besökare välja bland vandringar som kan upplevas i närheten. Det kan vara en berättelse om
Storgruvelaven i Bersbo, en guidning bland husen i Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening eller en
Natur- och kulturstig vid Löfstad slott. Det vill säga vandringar besökaren kan uppleva med sin
mobiltelefon. Mer om att skapa vandringar kan du läsa om längre ner.
Resurser och artiklar
Här kan du söka bland artiklar och länkar som är upplagda av portalens medlemmar. Det kan vara
platser, byggnader, personöden eller berättelser med mera. Det kan också vara länkar till information
eller datakällor på andra sidor.
Kalendersidan
Här syns de händelser och evenemang som lagts upp. Till exempel kurser, ett midsommarfirande
eller varför inte en marknad eller hembygdsdag. Händelserna är sökbara och besökaren kan på varje
evenemang se vilken aktör som lagt upp händelsen.

Verktyg för guidningar och mobila vandringar
Genom tillgängliga mobilvandringar kan vi öka intresset och besöken i länet. I vandringsverktyget kan
ni skapa vandringar som kan upplevas av besökare via mobiltelefon. Informationen finns alltid
tillgänglig, även när en guide inte är på plats. Du kan lägga in text, foton, ljud eller och så många
informationspunkter ni vill.
En vandring fungerar på alla smarta mobiltelefoner och datorer, oavsett märke. De blir heller inte
gamla och obrukbara i samma grad som appar. Man kan när som helst lägga till eller ändra
information i vandringen.
Verktyget är en tilläggstjänst och har en kostnad på 500: - per år och aktör. Då kan ni skapa hur
många vandringar ni vill. Ni kan självklart prova verktyget innan ni bestämmer er.

Framåt! Samlingsdatabaser för att visa upp digitaliserat material
Just nu utvecklar vi en funktion för att kunna visa upp eget material som blir sökbart i ”rymderna”
Östgötabild, -film och ljud. Tjänsten beräknas vara igång i april.
Som aktör kan man skapa en samling av till exempel foton. Registrerade poster blir tillgängliga och
sökbara. Man kan också skapa gemensamma samlingar där fler aktörer kan samarbeta, exempelvis
som i nätverket Kindabild. Självklart syns det på varje post vilken samling den tillhör, vem som lagt

upp och vem som äger materialet. Ni kan också sätta licenser på och ta emot eventuella beställningar
av bilden. Det underlättar för den som forskar och söker material.
Databasen ersätter inte det fysiska arkivet. Aktören som skapar materialet ansvarar för att originalen
arkiveras, exempelvis i ett föreningsarkiv. Kulturarv kan via nätverket och Östergötlands arkivförbund
rekommendera fysiska arkiv om man inte vill eller kan hantera det inom sin verksamhet.

Fria informationsträffar om möjligheter med portalen
Kulturarv Östergötland och Hembygdsförbundet bjuder in till fria informationsträffar om portalen där
du som aktör kan få veta mer, testa på och ställa frågor. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Ons 26 april

Östergötlands museum

kl. 17-19:45, Om möjligt, ta med egen dator

Tors 27 april Östergötlands museum

kl. 17-19:45, Om möjligt, ta med egen dator

Fler träffar kommer annonseras på portalen www.k-arv.se.
Anmäl er till:
Janne Boman och Anja Praesto, Kulturarv Östergötland
Epost: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se
Telefon: 013 – 23 03 15

Kurser och studiecirklar
Det förs just nu diskussion om att i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och
Studiefrämjandet i Östergötland anordna studiecirklar och workshops där man får lära sig mer. Bland
annat att arbeta och publicera eget material på portalen och i mobilvandringsverktyget.
Möjlighet finns också att bedriva fria cirklar med stöd och coaching från studieförbunden.
Kursstarter kommer att annonseras på portalen www.k-arv.se.

