
Välkomna till Arkivcentrum Syd 
I höst har vi många intressanta onsdagscaféer: Lär dig 
om skånska ortnamn och dialekter, hör berättelsen 
om en svensk upptäcktsresande och träffa författaren 
Bengt Liljegren som talar om vad Karl XII egentligen 
gjorde i Lund. Nytt för i år är den Skånska bokmässan 
som arrangeras av Skånes hembygdsförbund. Vi har 
också våra vanliga kurser i släktforskning och i att ord-
na föreningsarkiv. VÄLKOMMEN! 

september Onsdagen 14 september kl 15
Sydsvenska dialekter och skånska ortnamn –
Om Institutets för språk och folkminnen sydsvenska samlingar
Skåne har kanske den starkaste språkliga identiteten av alla svenska 
landskap. Det hindrar inte att det finns stor språklig variation inom land-
skapet även om mycket är gemensamt såsom till exempel konsonantför-
mjukningen i ord som gada, gaba och skriga. Den språkliga särarten och 

inbördes variationen syns också i ortnamnen. 
Sedan 2015 finns den statliga forskningsmyn-
digheten Institutet för språk och folkminnen 
(ISOF) vid Arkivcentrum Syd. Samlingarna rym-
mer tre miljoner kartotekskort med sydsvenska 
dialektord, 700 000 kort med skånska ortnamn 
och mängder av dialektinspelningar. Här 
finns också landets största språkvetenskapliga 

bibliotek med Sydsverige som specialområde. Detta är den självklara insti-

Onsdag 5 oktober kl 15
Karl XII i Lund – när Sverige styrdes från Skåne
Efter 15 års vistelse i utlandet återvände kung Karl 
XII i december 1715 till Skåne och Sverige. Efter 
en tid i Ystad upprättade kungen i september 
1716 sitt högkvarter vid Stora Södergatan i Lund 
som under 2 års tid blev ett maktcentrum i stor-
maktstidens Sverige. Här planerades kommande 
fälttåg och här förekom en rad diplomatiska 
intriger. Författaren, historikern och tv-person-
ligheten Bengt Liljegren berättar om vad vistelsen 
i Lund och Skåne innebar för kungen, Lund och 
landet.

oktober

Tisdagar 6 september, 20 september 
och 27 september kl 18.15-20.45
Introduktionskurs i släktforskning
Arkivarie Rolf Johansson lär ut grunderna i släkt-
forskning. Kursen omfattar tre tisdagskvällar om 
ca 2,5 timme per gång under följande dagar: 

Tisdag 6 september
Vid första träffen ges information om Landsarkiv-
et i Lund och vad som finns där. Du får vetskap 
om hur du hittar i Digitala forskarsalen (SVAR) 
och Arkiv Digital samt vad du måste veta innan 
du börjar din forskning och hur du går till väga.

Tisdag 20 september
Vid andra träffen har du hunnit få fram lite 

grundfakta och får chans att prova på släktforskning med hjälp av dator. 
Tisdag 27 september
Vid tredje träffen får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare under sakkun-
nig ledning. 
Avgift 300 kr/person. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan senast 
torsdag 1 september kl 12 på tel 010-476 82 76

Charles John Andersson –  
upptäcktsresande, men alls ingen Indiana Jones 
Carl Johan Andersson, född i Värmland av svensk mor och engelsk far, 
anlände till Kapstaden i Sydafrika 1850, endast 23 
år gammal, efter att tagit studenten i Lund. Med 
undantag av en resa tillbaks till Sverige och Eng-
land, tillbringade han resten av sitt korta liv som 
upptäcktsresande i Sydafrika och Damaraland, 
nuvarande Namibia. Han blev sårad i strid men 
överlevde och dog 1867 i öknen av sjukdom. 
De zoologiska samlingarna vid Biologiska museet 
har en stor fågelsamling från södra Afrika, hopsam-
lad och skänkt av C. J. Andersson. Som tack blev 
han utnämnd till hedersdoktor vid Universitetet 
men först året efter att han avlidit. Berättar gör 
Lars Lundqvist, intendent emeritus. 

Onsdag 12 oktober kl 15
Pionjärvolontärerna – en internationell generation i en föränderlig tid
Pionjärvolontärerna syftar på de unga idealister, ofta kvinnor, som för drygt 
femtio år sedan reste ut i världen för att arbeta i områden som då hade 
börjat benämnas u-länder. Föreningen Svalorna var den första ideella 
sekulära organisation som på detta sätt genom sina volontärer blev en 
angelägen del av Sveriges internationella utvecklingsarbete. Cecilia Jons-
son, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö, har i sin forskning 

Chrysococcyx cupreus, Afrikansk smaragdgök ur 
Charles J Anderssons  donation

Onsdag 28 september kl 15

tutionen att vända sig till om man är intresserad av sydsvenska dialekter 
och skånska ortnamn. Föredragshållare är Mathias Strandberg, fil. dr och 
forskningsarkivarie vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, en 
avdelning inom Institutet för språk och folkminnen.

Foto: Jacob Wiberg

 

intresserat sig för Föreningen Svalorna och dess 
pionjärvolontärer. Med hjälp av intervjuer, brev, 
dagböcker, protokoll och annat arkivmaterial 
berättar hon om föreningens uppkomst och 
volontärernas roll under sin pionjärtid och deras 
tankar i dag. 
Några av Svalornas första volontärer tillsammans med förenin-
gens grundare Suzanne Sandberg. Foto: Svalornas arkiv

Onsdagen 12 och onsdagen den 19 oktober kl 18-21
Ordning och reda i föreningens dokument –  
Grundkurs och Fortsättningskurs
I grundkursen går vi igenom hur du på bästa sätt tar hand om och får 
ordning i föreningens protokoll, korrespondens, fotografier och andra do-
kument. Du får tips om bra skriv- och förvaringsmedel och vi guidar i några 
sökvägar till föreningslivets arkivhandlingar. Som avslutning bjuder vi på en 
rundvandring i vårt magasin. I fortsättningskursen fördjupar vi oss i frågorna 
rörande föreningens dokumenthantering som vi berörde i grundkursen. 
Det blir också tillfälle till praktiska övningsuppgifter när det gäller att ordna, 
bevara och söka i föreningars arkiv.
Begränsat antal platser föranmälan senast måndagen före kursdag på tel 
046-195960 eller info@skanearkiv.se
Avgift: 100 kr per person. Är din förening medlem i Skånes Arkivförbund är 
kurserna avgiftsfria. Vi bjuder på fika!

Lördag 15 oktober kl 10-16 
Skånska bokmässan 2016
Tema: Hembygdsböcker och bokutgivning
Mässa, mingel och seminarier. Läsesalen öppen kl 10-13.



Kalendarium

Adress: 

    6/9
  10/9
  14/9
  20/9
  27/9
  28/9
  5/10
12/10
12/10 
15/10
19/10
26/10
  9/11
12/11
23/11
  7/12  

• Introduktionskurs i släktforskning, del 1• kl 18.15 - 20.45*

• Öppen lördag - visning• kl 10

• Sydsvenska dialekter och skånska ortnamn •Onsdagscafé kl 15

• Introduktionskurs i släktforskning, del 2• kl 18.15 - 20.45*

• Introduktionskurs i släktforskning, del 3• kl 18.15-20.45*

• Charles John Andersson - upptäcktsresande• Onsdagscafé kl 15

• Karl den XII i Lund• Onsdagscafé kl 15

• Pionjärvolontärerna• Onsdagscafé kl 15

• Ordning och reda i föreningens dokument, del 1• kl 18 - 21 

• Skånska bokmässan och Öppen lördag • kl 10 - 16

• Ordning och reda i föreningens dokument, del 2• kl 18 - 21 

• För regn och solsken• Onsdagscafé kl 15

• Vägar till landskap• Onsdagscafé kl 15

• Arkivens dag• kl 10 -15

• Att driva en vårdcentral• Onsdagscafé kl 15 

• Tryckfriheten 250 år• Onsdagscafé kl 15

*Begränsat antal platser. Föranmälan krävs. Se information under respektive arrangemang.

Arkivcentrum Syd - besöksadress - Porfyrvägen 20  
Postadress: Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Telefon: 046-222 17 00 
Hemsida: www.arkivcentrumsyd.se
Omslagsbild: Trelleborgs AB visar kappmode 1961. Foto: George Oddner, 
Trelleborgs AB arkiv

december

Öppna lördagar
Under hösten fortsätter våra öppna lördagar. Vi kommer att ha visningar av 
Arkivcentrum Syds lokaler samt presentera Landsarkivets samlingar, följande 
dagar: 

10 september – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler

15 oktober – Bokmässa och Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler

12 november (Arkivens dag) – Öppet hus i hela Arkivcentrum Syd

10 december  – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler

Visningarna börjar kl. 10 och varar ca. 1 ½ timme.

Antalet platser till visningarna är be-
gränsat. För att vara säker på att få 
plats kan du boka biljett. Maila 
reception.acs@skane.se eller ring 046-
222 17 00. Bokade biljetter ska 
hämtas ut senast 20 minuter före start. 
Det går inte att boka plats 
till onsdagscaféerna, här gäller i stället 
“först till kvarn”.
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Foto: Jörgen Andersson

Onsdag 26 oktober kl 15
För regn och solsken – Kapptillverkning i 
Trelleborg 1910-1969
Trelleborgs koppling till gummi är välkänd. 1905 
bildades företaget Trelleborgs Gummifabriks AB. 
Under mer än hundra år har de tillverkat allt från 
välbekanta gummidäck till kanske mindre kända 
damkappor. Företagsarkivet från Trelleborgs AB 
bevaras av Skånes Näringslivsarkiv som i år firar 
25-årsjubileum. Carl Aspegren, företagshistorik-
er med många års verksamhet inom Trelleborgs 
AB och styrelseledamot i Skånes Näringslivsarkiv, 
berättar om kapptillverkningen som gett skydd 
både i regn och solsken.

Onsdag 9 november kl 15 
Vägar till landskap – 
arkeologiska och historiska ingångar
Hur kan man ta reda på mer om en plats? Vilka led- 
trådar kan man hitta i kartor, arkiv, böcker, byggnader 
och fornminnen och hur kan dessa pusslas samman till 
en berättelse om landskapet? Sara Williamsson, hem-
bygskonsulent och kulturpedagog på Skånes hem-
bygdsförbund, berättar.

Lördag 12 november kl 10-15
Arkivens dag
Vi håller öppet mellan 10 och 15 då vi bjuder på 
rundvisningar, föredrag, kortkurser i släktforskning, 
utställningar, kaffeservering och mycket annat.  
Årets tema är “Välkommen hem” och mer detaljerat 
program kommer att läggas ut på www.arkivensdag.nu. 

Onsdag 23 november kl 15 
Att driva en vårdcentral 
Hur märker jag som patient att Region Skåne har ett vårdval? Vad är skill-
nad på en privat eller en offentlig vårdcentral? Hur ser strategierna ut för 
att driva en vårdcentral år 2016? Hur kommunicerar jag som patient lättast 
med vården? Verksamhetschef Emma Borgstrand berättar. Vi får också en 
inblick i Regionarkivets verksamhet.

Onsdag 7 december kl 15 
Tryckfriheten 250 år 
Den 2 december 1766 utfärdades Sveriges, och världens, första tryckfri-
hetsförordning. Utöver att förbjuda förhandscensur av böcker och tidning-
ar så var det genom denna lag som den så kallade offentlighetsprincipen, 
medborgarnas rätt att ta del av myndigheternas handlingar, fastslogs, 

något som än i dag är grunden för mycket av den publika verksamhet som 
bedrivs vid svenska statliga och kommunala arkiv. 
Om Tryckfrihetsförordningens tillkomst och historia berättar rättshistorikerna 
Per Nilsén och Elsa Trolle-Önnerfors från Juridiska institutionen vid Lunds 
universitet.

november

Karta över Hovdala 1734, 
Lantmäteriet

Reklam för damkappor 1912.  
 Trelleborg AB:s arkiv


