Välkomna till Arkivcentrum Syd

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

Tisdag 18 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 31 augusti kl 12.00 endast till tel. 0730-76 14 51
(ej under vecka 34, dvs 20-24/8).

september

Onsdag 12 september kl 15
Kan man dö av moderpassion?

Dödsorsaker och sjukdomsnamn i dödböcker från Skåne och Blekinge
I sitt föredrag berättar Solveig Fagerlund, fil dr i historia och samordnare
för Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS) vid Landsarkivet i Lund om
hur sättet att registrera
dödsorsaker i kyrkornas
dödböcker har förändrats över tid beroende
på bland annat myndigheternas krav, en
föränderlig sjukdomssyn och på enskilda
prästers bildning.

Tisdagar 4, 11 och 18 september kl 18.15-20.45
Introduktionskurs i släktforskning

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

Tisdag 4 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.
Familjen Wallengren från Landskrona.
Foto privat.

med nöjespalats användes redan.
Ernst Fischer, museets dåvarande chef, tog då ett modigt beslut –
att göra Malmö Museum till flyktingförläggning. Under våren och sommaren 1945 fick omkring 2 000 flyktingar tillfällig bostad på museet.
I samband med föredraget invigs utställningen Välkommen till Sverige,
en utställning om människor på flykt, producerad av Malmö museer.

Onsdag 5 september kl 15
De vita bussarna 1945

Samuel Thelin, utställningsproducent vid
Malmö museer och projektledare för Välkommen till Sverige - De vita bussarna och
Malmö museum som flyktingförläggning
1945.
Under våren och sommaren 1945 anlände
tusentals överlevare från nazisternas koncentrationsläger till Malmö med de Vita
bussarna. Det var svårt att hitta plats för
alla kvinnor, män och barn. Alla tillgängliga
förläggningar i skolor, idrottshallar och till och
Katalog till utställningen
Välkommen till Sverige.

Dr Jean-Martin Charcot
visar studenter exempel på
kvinnlig hysteri. Målning av
André Brouillet, 1887,
Public domain

Onsdag 26 september kl 15
Med det förflutna i sökaren

departementet och utrikesrepresentationens omfattande arkiv; exempelvis om Sveriges första kvinnliga diplomat i
1600-talets Moskva, svenska sjömän som
tillfångatogs av Nordafrikanska kapare under
1700-talet, förolyckade svenskar på Titanic
och några emigrantöden i Brasilien och i
Sydafrika i början av 1900-talet.

Dokumentation av allmogemiljöer för 100 år sedan.
Karin Gustavsson, fil dr i etnologi, berättar om hur museerna och folkminnesarkiven under 1900-talets inledande decennier gjorde stora ansträngningar för att dokumentera det som då uppfattades som en försvinnande
allmogekultur.
Resultatet blev bland annat
mängder av fotografier, uppmätningsritningar och beskrivningar
av bebyggelse på landsbygden.
I föredraget presenteras huvuddragen i detta arbete och var det
insamlade materialet finns idag
och vad det innehåller.

Torsdag 11 oktober kl 18

En potatiskällare i Våxtorp 1921. Helsingborgs museum.
Public domain.

Tema: Berättande
Mingel, föredrag, panelsamtal och
Speaker´s corner.
Läsesalen öppen kl 10-13. Visningar av Arkivcentrum Syd kl. 10 och 13.
Arrangör: Skånes hembygdsförbund och Författarcentrum Syd i samarbete
med Skånes släktforskarförbund och Landsarkivet i Lund.

oktober
Onsdag 10 oktober kl 15
Personhistorier i utrikesförvaltningens arkiv

Med utgångspunkt i sin bok Utrikesförvaltningens källor 1520-2000 berättar
förste arkivarie Örjan Romefors vid Riksarkivet i Stockholm om de uppgifter
som släktforskare andra intresserade kan hitta om enskilda svenskar i Utrikes-

Sjukhuset i Lund 250 år – Filmer ur arkiven
Arrangeras av Regionarkivet i samarbete
med SMHS/Livets museum.

Lördag 13 oktober kl 10 -16
Skånska bokmässan 2018

Onsdag 24 oktober kl 15
100 händelser ur sydsvenska arkiv

Hundra händelser ur sydsvenska arkiv är ett projekt som arkivarie Maria Wallin
hittade på för att få en ursäkt att gräva i de mest skilda typer av arkiv på
Landsarkivet i Lund. Idén var att lyfta fram hundra exempel ur arkiven som

Svensk diplomatuniform från 1804. Public domain.

Även hösten 2018 innehåller jubileumsfirande. Vi fortsätter uppmärksamma
Riksarkivets 400 år och passar dessutom
på att fira Skånes Arkivförbunds 25-årsjubileum. I onsdagcaféerna möter vi därför både simmande
sjuksköterskor, osmanska sändebud och fältarbetande
folklivsforskare.
Vi bjuder dessutom på filmkväll, utställningsinvigning och boksläpp.
Onsdagscafé-kaffe serveras från kl. 14.30. VÄLKOMMEN!

Tisdag 11 september

en läkeväxts 500-åriga historia i Skåne och Danmark
Humlesugan var en flitigt använd medicinalväxt under medeltiden och
blev därför ofta införd och odlad, främst i klosterträdgårdar. Som vild i
Skandinavien finns den bara kvar i mellersta Skåne och på södra Lolland.
Samtidigt är humlesugan den växt i floran som har den längsta dokumenterade historien. Arne Thell, museiintendent vid Botaniska samlingarna,
berättar om ett antal spännande platser och personer som förknippas
med denna mytomspunna, vackra och väldoftande läkeväxt.

Lördag 10 november kl 10-15

Torsdag 1 november kl 14
Med Gasta på upptäcktsfärd i arkivet – höstlovsaktivitet
Vi får följa med Skånes Arkivförbunds
egen snälla gast Gasta på upptäcktsfärd i arkivet. Gasta känner till alla
hemliga skrymslen i arkivet. Hon
berättar också historier ur arkivet om
barn från längesedan. I verkstaden
får barnen prova på att skriva med
stålpenna och bläck samt pyssla på
höstlovstema.
Programmet börjar klockan 14.00
och beräknas ta cirka 1,5 timme.
För barn i vuxet sällskap.
Rekommenderad ålder 5-9 år.
Pris: 10 kr/ barn. Fika 10 kr.
Foto: Anna Ketola

Humlesugan –

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 “Fest och glädje”. Mer detaljerat program kommer att läggas ut på
www.arkivensdag.nu.

Onsdag 21 november kl 15
Simmande sjuksköterskor och Den Shinglade Ligan-

Godbitar från Arkivförbundets samlingar
Simmande sjuksköterskor, Elin Sigebos privatarkiv och Den Shinglande Ligan
är några av de godbitar som trängs på hyllorna i Skånes Arkivförbunds samlingar. Skånes Arkivförbund är ett regionalt enskilt arkiv där många föreningar och privatpersoner kan lämna in sina arkiv. I samband 25-årsjubileét i år
vill vi gärna presentera några arkiv som utgör berättelser om den lilla människans vardag och historia. Varför ska vi bevara dessa arkiv? Kring detta
resonerar Caroline Lind och Marsanna Petersen från Skånes Arkivförbund.

Kalendarium

december
Onsdag 5 december kl 15
Oväntade möten i arkivet

Att arbeta med arkiv innebär en ständig möjlighet till oväntade spännande möten med
människor ur det förgångna, inte sällan
personer man aldrig tidigare hört talas om men
som ändå kan visa sig nog så intressanta.
Arkivarie Fredrik Tersmeden vid Universitetsarkivet har under flera år ”samlat” på data om
mer eller mindre bortglömda personer med
koppling till Lunds universitet, vilket nu resulterat
i boken Lundensare – Akademikerporträtt från
fyra sekler. Föredraget är ett kåseri kring detta
arbete med åtskilliga exempel på spännande
och underhållande dokumentfynd.

Öppna lördagar
15 september – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler
13 oktober – Skånska bokmässan
10 november – Arkivens dag se särskilt program
15 december – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler.

Visningarna börjar kl. 10 och varar ca. 1 ½ timme. Läsesalen är 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.
*Gäller ej Arkivens dag

4/9

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

5/9

•De vita bussarna 1945 • Onsdagscafé kl 15

11/9

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

12/9

•Resa till Norden • Onsdagscafé kl 15

15/9

•Öppen lördag - visning • kl 10*

18/9

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

26/9

•Med det förflutna i sökaren • Onsdagscafé kl 15

10/10

•Personhistorier i utrikesförvaltningens arkiv • Onsdagscafé kl 15

11/10

•Filmkväll! Sjukhuset i Lund 250 år. • kl 18

13/10

•Öppen lördag - Skånska bokmässan • kl 10-16

24/10

•Hundra händelser ur sydsvenska arkiv • Onsdagscafé kl 15

1/11

•Med Gasta på upptäcksfärd i arkivet• kl 14

7/11

•Humlesugan • Onsdagscafé kl 15

10/11

•Arkivens dag • kl 10-15

21/11

•Simmande sjuksköterskor... • Onsdagscafé kl. 15

5/12
15/12

•Oväntade möten i arkivet • Onsdagscafé kl 15
•Öppen lördag - visning • kl 10*

Arkivcentrum Syd
Besöksadress - Porfyrvägen 20
Postadress: Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Telefon: 046-222 17 00
Hemsida: www.arkivcentrumsyd.se
Omslagsbild: Ur Simmande sjuksköterskors arkiv, Skånes arkivförbund.

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

november

Onsdag 7 november kl 15

Bild: Brev från juristprofessorn Johan Holmbergsson 1813 angående dennes student Sven Rydberg .
Källa: Lunds universitetsarkiv.

visar på vilken mångfald av källmaterial som
finns att tillgå, och samtidigt levandegöra det
förgångna genom “mikrohistorier” från Skåne,
Halland och Blekinge.
Maria berättar om projektet, som blev en
webbsida och en bok med samma innehåll.

Program

hösten 2018
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