Välkomna till Arkivcentrum Syd

Välkommen att ta del av ännu en innehållsrik höst på Arkivcentrum Syd.
Lunds Universitet fyller 350 år och det märks i programmet, under en hel
vecka blir det speciella arrangemang. I höstens onsdagscaféer möter vi
bland annat dna-forskning, berättelsen om svensk slavhandel i Västindien och Martin Luther. Behöver du lära dig hur man släktforskar kan du
anmäla dig till vår nybörjarkurs.
Under onsdagscaférna serveras kaffe med dopp från kl. 14.30.
VÄLKOMMEN!

september
11-15 september

Källor till vår historia –
Universitetsarkivets jubileumsvecka

Lunds universitet firar från december 2016 till
januari 2018 sitt 350-årsjubileum, bland annat med en kulturvecka i september. Som
en del av denna vecka ordnar
Universitetsarkivet på Arkivcentrum Syd en
egen jubileumsaktivitet. Den består dels av
en utställning med unika dokument ur universitetets historia, dels en serie öppna föredrag måndag-torsdag kl 15. För närmare
information om de senare, se http://www.
lu.se/universitetet-350-ar/om-programmet/
kulturveckor/konst-i-tid-och-rum

Lunds Universitets ”konstitutioner” (stadgar) från 1666.

Tisdagar 12, 19 och 26 september kl 18.15-20.45

Onsdag 27 september kl. 15

Introduktionskurs i släktforskning

Saltets pris – svenska slavar i Nordafrika

Arkivarie Rolf Johansson lär ut grunderna i släktforskning. Kursen omfattar tre
tisdagskvällar om ca 2,5 timme per gång under följande dagar:

Tisdag 12 september

Vid första träffen ges information om Landsarkivet i Lund
och vad som finns hos oss.
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.

och handeln i Medelhavet 1650-1770
När Jonas Thorsons föräldrar en dag år 1707 får veta att deras son har sålts
som slav på en auktion i Alger på den ökända ”Barbariska kusten” i
Medelhavet är det ett skakande besked. Men Thorson är inte ensam:
under perioden 1650–1770 tillfångatogs ett tusental svenska sjömän som
var sysselsatta i den viktiga importen av salt till Sverige. I föreläsningen
berättar Joachim Östlund, historiker vid Lunds universitet, om sina
omfattande studier av dessa sjömän.

Tisdag 19 september

Vid andra träffen har du hunnit
få fram lite grundfakta och får
chans att prova på släktforskning med hjälp av dator.

Tisdag 26 september

Vid tredje träffen får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare under
sakkunnig ledning.
Avgift 300 kr/person. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan senast
fredag 8 september kl 12.00 endast till tel 0730-76 14 51

Foto: privat

Kristna slavar säljs i Alger, gravyr av Jan Luyken, 1684. Public domain.

oktober
Onsdag 11 oktober kl 15
Världar i brand

Vid förra sekelskiftet var tidningen Brand en av
de mest kontroversiella politiska tidskrifterna.
Som den radikala ungsocialistiska gruppens
officiella språkrör drabbades den av ständiga
åtal och konfiskationer. Mindre känt är dock
att Brand också utmärkte sig genom sin rikliga
publicering av skönlitterära texter som på ett
annorlunda sätt uttryckte politiska visioner och
öppnade nya världar för läsarna. Dessa skönlitterära världar har undersökts i avhandlingen
“Världar i Brand” av Emma Hilborn, fil.dr. vid
Lunds universitet. Varför gav en uttalat politisk
tidning så stort utrymme åt uppenbart uppdiktade historier och vad var det i skönlitteraturen som man inte ansåg sig kunna avvara?

Onsdag 25 oktober kl 15
Folkligt berättande om tekniska
apparater och maskiner

Ett föredrag om nyttiga, hjälpsamma, strulande och konstiga apparater. “Folkliga” berättelser om våra
relationer till och uppfattningar om
våra tekniska hjälpmedel förr och
nu. En kulturanalys som sträcker sig
från spökande spinnrockar i bondekulturen till vår tids mobiltelefoner
och robotar som gosedjur. Arkivchef
Göran Sjögård vid Folklivsarkivet
visar detta med exempel ur
folklivsarkivets samlingar och ett
pågående intervjuprojekt.

Foto: Albert (Nilsson) Eskeröd; Folklivsarkivet

Lördag 11 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 har det spännande namnet “Skuld och skam”
och mer detaljerat program kommer att läggas ut på
www.arkivensdag.nu.

november
Onsdag 8 november kl 15

Reformationen – en brytpunkt i Skånes historia
Konsekvenser för stad och landsbygd
Föredrag av Sten Skansjö,
professor em. i historia.
Reformationen i Danmark – och
därmed i Skåne – är ganska lite
känd av personer med bakgrund i
svensk skola. Men det var på flera
sätt ett dramatiskt skeende, som
fick stor betydelse för framtiden,
särskilt för staden Lund.

Martin Luther spikar upp sina teser på kyrkporten i
Wittenberg, Målning av Ferdinand Pauwels, 1872.
Public domain

Bygdespelsgruppen Origonalens sommarspel 2014
“Åk! Bäfva svaga verld!” Fotograf: Henrik Nilsson

historien i Össjö socken,
står i centrum men vävs
in i den större. Ingegerd
Ericsdotter Christiansson,
till vardags utbildningsadministratör vid Historiska institutionen, Lunds
universitet, är manusförfattare till gruppens
mer än 70 bygdespel.
Hon berättar om sina
erfarenheter av att
använda historiska källor
i manusarbetet.

december

Arkivfynd blir bygdespel

Att genom amatörteater förmedla kunskap om livet på 1700-talet är
sedan 30 år en kär uppgift för Bygdespelsgruppen Origonalen. Den lokala

Tdig karta över svensk kolonin i Delaware. Förvaras på
museum i Willington. Foto: Lena Sohlberg Wagner.

Öppna lördagar
9 september – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
7 oktober – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.

Onsdag 6 december kl 15
Onsdag 22 november kl 15

första kolonisterna i Delaware.
Hennes forskning på den amerikanska sidan ledde till slavägare
på 1700-talet. En resa i tid och
rum tog sin början.
Föreläsare är:
Lena Sohlberg Wagner,
distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, släktforskare och
medlem i SSGG, Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi.

De första svenskbygderna i Amerika

Den lilla delstaten Delaware på amerikanska östkusten var en svensk koloni
under namnet Nya Sverige 1638-1655. Långt senare kom den stora invandringen till de mer nordliga delarna. DNA-test i släktforskningssyfte öppnar
nya dörrar till den egna släktens emigranthistoria. Lena Sohlberg Wagner
fick till exempel en träff som indikerade ett sannolikt släktskap med de

11 november – Arkivens dag, öppet hus men stängt för vanlig forskning.
9 december – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.
Visningarna börjar kl. 10 och varar ca. 1 ½ timme. Läsesalen är också öppen
mellan 9 och 13. Antalet platser till visningarna är begränsat. 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.
Biljetter till onsdagscaféerna hämtas i receptionen samma dag.

Kalendarium
9/9

•Öppen lördag - visning• kl 10

11/9

•Lunds universitetsarkivs kulturvecka inleds

12/9

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

19/9

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

26/9

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

27/9

•Saltets pris - svenska slavar i Nordafrika • Onsdagscafé kl 15

ARKIVCENTRUM SYD

7/10 •Öppen lördag - visning• kl 10
11/10 •Världar i brand• Onsdagscafé kl 15
25/10 •Folkligt berättande om tekniska apparater och maskiner• Onsdagscafé kl 15
8/11 •Reformationen en brytpunkt i Skånes historia• Onsdagscafé kl 15
11/11 •Arkivens dag• kl. 10-15
22/11 •Arkivfynd blir bygdespel• Onsdagscafé kl 15
6/12 •De första svenskbygderna i Amerika• Onsdagscafé kl 15
9/12 •Öppen lördag - visning• kl 10
*Begränsat antal platser. Föranmälan krävs. Se information under respektive arrangemang.

Adress:
Arkivcentrum Syd - besöksadress - Porfyrvägen 20
Postadress: Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Telefon: 046-222 17 00
Hemsida: www.arkivcentrumsyd.se

Omslagsbild: Kristna slavar säljs i Alger, gravyr av Jan Luyken, 1684, detalj. Public domain.
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