Välkomna till Arkivcentrum Syd

februari

mars

Tisdag 4 februari

Onsdag 5 februari kl 15

Onsdag 4 mars kl 15

För rikets säkerhet

Livlinan

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

Välkommen till ett nytt år på Arkivcentrum Syd.
Vårens program är både innehållsrikt och varierat.
Du kan till exempel lyssna till berättelser om konstnärslivet
i nordvästra Skåne i början av förra seklet, få veta vilka
arkiv som egentligen är hemliga och vad en provinsialläkare sysslade med.
Vid onsdagscaféerna serveras kaffe från kl. 14.30.

Vid tredje träffen får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare under
sakkunnig ledning.

januari

VÄLKOMMEN!

Tisdag 28 januari

Tisdagar 21 januari, 28 januari och 4 februari kl 18.15 – 20.45
Introduktionskurs i släktforskning

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

Tisdag 21 januari

Vid första träffen ges information om Riksarkivet/Landsarkivet i Lund och vad som
finns där. Du får vetskap om hur du hittar
i vår Digitala forskarsal och i Arkiv Digital
samt vad du måste veta innan du börjar
din forskning och hur du går till väga.
Familjen Pettersson från Hov besöker familjen
Cedergren i deras hus Ekekullen i Blekinge, 1915.
Källa: Blekingearkivet. Public domain.

Avgift 300 kr/person. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan senast
fredag 17 januari kl 12.00 endast till tel. 0730-76 14 51

Onsdagen 22 januari kl 15
Kvinnokraft och Hantverksskicklighet

Arkivarie Jan-Eric Bruun visar exempel på vad som varit
hemliga handlingar och berättar om den svenska säkerhetspolisens framväxt i Sverige från Polisbyrån till dagens SÄPO.
Om spionjakter, åsiktsregistrering och kontraspionage, om
skillnaden mellan säkerhets- och underrättelsetjänst och om
arkiven som belyser hot mot rikets säkerhet.
Det berättas också om några av de kända och om de mindre kända personerna som svek sitt land och blev spioner.
Spionen Stig Wennerström.
Public domain.

En av hemslöjdsrörelsens verkliga pionjärer i Sverige var
Lilli Zickerman. År 1899 tog hon initiativ till Föreningen
för Svensk Hemslöjd med Prins Eugen som ordförande.
I nästan 40 år for Lilli land och rike runt som entusiastisk inspiratör och hon genomförde samtidigt en helt
unik inventering av folklig textilkonst. Under halva sitt
liv var Lilli bosatt i Vittsjö i norra Skåne. Där bosatte sig
snart också en rad andra spännande konstnärer och
hantverkare, till exempel Märta Måås Fjetterström.
Detta är berättelsen om Lilli Zickermans och några av
de andra konstnärssjälarnas liv och verksamhet i Vittsjö
under tidigt 1900-tal. Claes Ruderstam är pensionerad
högstadieadjunkt från Vittsjö, men högst verksam som
lokalhistoriker, föredragshållare, författare och hembygdsentusiast.

Onsdag 19 februari kl 15

Författaren till boken Livlinan, Lennart Rasmusson, berättar om de sista 20
månaderna av den tyska ockupationen av Danmark. 20 månader då den
skånska sidan av Öresund blev av avgörande betydelse för den danska
motståndskampen. I oktober 1943 blev Öresund
den livlina som räddade ca 7 000 judiska flyktingar
från tyska förintelseläger. Danska illegala båtlinjer
etablerade sig i de skånska hamnarna och i samverkan med svensk säkerhetstjänst genomfördes illegal
vapensmuggling till Danmark.
Det var en tid då ett stort antal personer likviderades
av motståndsrörelsen och där den svenska medborgaren Jane Horney fördes ut från Höganäs den 20
januari 1945 och mördades utanför Kullen.

Förföljelser, angiveri och summariska rättegångar…

Lilli Zickerman vid sin spinnrock.

Nej, det gick inte riktigt så dramatiskt till när statliga tjänstemän bestämde
vad vi fick se på bio, men i 100 år bedrev Sverige en aktiv statlig filmcensur. Statens biografbyrås myndighetsutövning var ständigt under debatt.
Mätt i medial exponering och hysteri-nivå kulminerade detta med 1980-talets “videovåldsdebatt”. Med en djupdykning i Biografbyråns arkiv berättas om censurens historia. Vad klipptes bort och hur såg övervägningarna
ut? Anekdoter och nedslag blandas. Givetvis kommer vi att titta på filmklipp också. Även sådana som kan upphetsa och förråa dess åskådare!
Föreläser gör den filmintresserade trion Håkan, Joakim och Jens, verksamma vid Riksarkivet.

Onsdag 18 mars kl 15
Lundastudenterna som blev flyktinghjälpare i Berlin – fallet Leif Persson

den 20 mars, varefter han spärrades in i förhörshäkte i väntan på rättegång och dom. Han misstänktes för att ha hjälpt östtyska flyktingar fly ut
ur DDR, ett brott mot den östtyska grundlagen. Forskaren och författaren
Karin Westin Tikkanen berättar om reportageboken Flykten genom Berlin
- Svenskarna i Stasis arkiv, som kartlägger Leif Perssons och hans nära
vänners engagemang i den omfattande flykthjälpen i Västberlin, som
bistod åtskilliga i att ta sig ut ur terrorns och övervakningens DDR.

april

Onsdag 1 april kl 15
Den ensamme läkaren med det stora uppdraget

I slutet av 1800-talet fanns det få läkare i Sverige. Provinsialläkarna ansvarade ensamma för sjukvården i stora distrikt. Malin Appelquist, forskare
och överläkare i psykiatri i Kristianstad, håller ett
föredrag om folkhälsan i östra Skåne belyst med
hjälp av stads- och provinsialläkarrapporter från
den senare halvan av 1800-talet.
Provinsialläkarrapporterna är ett rikt källmaterial
som inte bara innehåller medicinsk information
utan även ger en bild av hur samhället förändrades och utvecklades. Läkarnas rapporter innehåller ofta målande beskrivningar av hur befolkningen hade det sett ur ett folkhälsoperspektiv.

Under våren 1963 var lundastudenten Leif Persson i många svenskars tankar,
och svenska liksom utländska tidningar skrev spaltmeter om honom. Svensken hade häktats av östtyska gränsvakter i Sassnitz, tidigt på morgonen
Provinsialläkare VA. G. Virgin i Landsrkrona.
Foto: Landskrona museum. Public domain

Onsdag 29 april kl 15

Onsdag 27 maj kl 15

Om digitalisering av två fotografisamlingar

“Och moderns oförvitliga klemande” – om Malmö hospital

Sinnesrubbad eller inte? – Om docenten och förfalskaren Boström

18/1

•Öppen lördag - Släktforskningens dag • kl 10-13

21/1

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

22/1

•Kvinnokraft och handverksskicklighet • Onsdagscafé kl 15

28/1

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

4/2

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

5/2

•För rikets säkerhet • Onsdagscafé kl 15

Ekekullens skioptikonplåtar och Hellgrens arkiv, från soptipp till släktträd…
På 1960-talet gjordes ett fynd på Gullberna soptipp utanför Karlskrona.
Fyndet gjordes av en ren slump och utgjorde en samling av 35 stycken skioptikonplåtar i gott skick. Plåtarna blev liggande i upphittarnas hem fram
till för några år sedan då de lämnades in till Blekingearkivet. På en del
finns text skriven och med hjälp av denna har byggnader, motiv och två
familjer kunnat kartläggas. Bilderna är från början av 1900-talet och fram
till cirka 1920. Blekingearkivet har också digitaliserat 900 glasplåtar tagna
av vägarbetare Sven Hellgren. Efter digitaliseringen har bilderna publicerats på blekinge.topotek.se och med hjälp av denna plattform samlas nu
information och historia in som annars hade fallit i glömska. Det unika med
den Hellgrenska samlingen är att fotograferingen har skett på ett begränsat geografiskt område
och återspeglar 1920-talets liv på Listerlandet.
Föreläser gör Joakim Larnö
och Per Frödholm från
Blekingearkivet.

Anna Hellgren med familj och vänner
dricker kaffe ca 1920.
Foto: Sven Hellgren. Public domain.

Petra Nyberg från Landsarkivet i Lund låter oss möta några
patienter som vistades på Malmö hospital under 1800-talet.
Genom dessa människoöden berättar hon om både sjukhusets historia och
den psykiatriska vårdens framväxt i Sverige.

maj
Onsdag 13 maj kl 15
Turism på tvärs under kalla kriget – En annorlunda resa?

Trots det kalla kriget och atomhot reste många västerlänningar på semester bakom järnridån. Sune Bechmann Pedersen, fil dr och forskare vid
Mediehistoria i Lund berättar om hur östblocket försökte locka till sig turister
från väst redan under 1950-talet.
Häng med på en annorlunda resa
bortom järnridåns uppdelade Europa till anrika böhmiska kurorter
och Svarta havets Riviera.
Hör om turismpolitikens roll i det
kalla kriget.

Gustaf Boström var i början av 1900-talet docent i praktisk filosofi i Lund; ett
ämne som bland annat omfattade etik. Desto
mer ironiskt att han år 1902 greps för förfalskning.
Än värre blev Boströms tillvaro när han skickades
på sinnesundersökning och förklarades otillräknelig. Visserligen slapp han att dömas för brott,
men blev desto mer dömd av vänner, kollegor
och arbetsgivare. I ett antal skrifter slogs Bodström sedan för att återerövra sin heder. Arkivarie
Fredrik Tersmeden vid Lunds universitetsarkiv har
läst såväl dessa som Boströms omfattande journal
från S:t Lars och försöker ge en helhetsbild av ett då mycket omskrivet
men i dag bortglömt människoöde.

Öppna lördagar
18 januari – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler
15 februari – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler
21 mars – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler
18 april – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler
16 maj – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler
Visningarna börjar kl. 10 och varar ca. 1 ½ timme. Läsesalen är också öppen
mellan 9 och 15. 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.

Gustaf Boström visiteras av polisen. Ur skämttidningen Karbasen.

Onsdag 15 april kl 15

Kalendarium

15/2

•Öppen lördag - visning • kl 10

19/2

•Förföljelse, angiveri och summariska rättegångar • Onsdagscafé kl 15

4/3

våren 2020

•Livlinan • Onsdagscafé kl 15

18/3

•Lundastudenterna som blev flyktinghjälpare i Berlin • Onsdagscafé kl. 15

21/3

•Öppen lördag - visning • kl 10

1/4

Program

•Den ensamma läkaren med det stora uppdraget • Onsdagscafé kl 15

15/4

•Om digitalisering av två fotosamlingar och Topotek Blekinge • Onsdagscafé kl 15

18/4

•Öppen lördag - visning • kl 10

29/4

•Och moderns oförvitliga klemande • Onsdagscafé kl 15

13/5

•Att semestra bakom järnridån • Onsdagscafé kl 15

16/5

•Öppen lördag - visning • kl 10

27/5

•Sinnesrubbad eller inte • Onsdagscafé kl 15
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Omslagsbild: Håkan, Jens och Joakim granskar filmer i Riksarkivets filmarkiv. Foto: Emre Olgun.
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