Vid andra träffen har du hunnit få fram
lite grundfakta och får chans att prova
på släktforskning med hjälp av dator.
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Claes Ignell, doktor i medicinsk vetenskap och överläkare inom graviditetsvård i Helsingborg, berättar om ett allt mer uppmärksammat forskningsområde. Graviditeten grundlägger förutsättningarna för
framtida hälsa hos barnet. I
föredraget presenteras resultat från en studie i
Helsingborg på 1960-talet,
kompletterad med uppgifter
från Regionarkivets mikrofilmer.
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Bilden kommer från Eslövs scoutkårs arkiv,
Skånes Arkivförbund
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Livet i livmodern och den framtida hälsan –
Gamla uppgifter får viktig betydelse.

Ylva Olofsdotter Persson berättar om sin bok Undangömd på Beckomberga. På sin studentdag misshandlas Björn av sin far hovrättsrådet Scherdin
så grovt att han blir hjärnskadad. Sonen göms undan på Beckomberga
Lilla Beddinge kyrkogård, Foto: Andreas Vilén,
Wikimedia commons. CC-BY-SA

Ylva Olofsdotter Persson

Idag är det fler kvinnliga än manliga studenter på juristprogrammen vid de
svenska universiteten, men för bara drygt hundra år sedan såg situationen
helt annorlunda ut. Då hade svenska kvinnor ganska nyligen fått rätt att studera juridik, men de fick inte lov att arbeta med alla slags juridiska yrken. Både
under utbildningen och efter examen stötte de kvinnliga juristerna på en rad
problem som på olika sätt hindrade dem från att fritt utöva sitt yrke. Vilka var
dessa första kvinnliga jurister? Hur såg deras yrkesliv ut? Vem var den första
kvinnliga advokaten, domaren och professorn i Sverige?
Elsa Trolle Önnefors, docent och universitetslektor i rättshistoria berättar.
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Under 1900-talet blev sommarläger i olika
former en populär semesteraktivitet för barn
och ungdomar. Scoutrörelsen och Unga
Örnar var två av de verksamheter som upphöjde sommarlägren till kärnverksamhet. I ”tältstäderna” gavs möjlighet till
både rekreation och medborgarfostran. Historikern Björn Lundberg, som undersökt
relationen friluftsliv–medborgarfostran i
avhandlingen Naturliga medborgare (2018),
talar om sitt sökande i arkiven efter sommarminnen. Han avslöjar också hur en enskild
lägerincident blev förstasidesnyhet i svenska
tidningar och banade väg för nya sätt att se
på scoutrörelsens verksamhet.

Justitias pionjärer –
De första kvinnliga juristerna i Sverige
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Naturliga medborgare – Friluftsliv och medborgarfostran i
scoutrörelsen och Unga örnar 1925–1960

Att skriva om släkthemligheter

Tisdag 29 januari

Foto: privat
Public domain.

Onsdag 6 februari kl 15

Onsdag 20 mars kl 15

sinnessjukhus, i åtta år, utan diagnos. När sjukhussekretessen hävdes kunde brottet avslöjas.
Ett gammalt brevarkiv har också öppnats vilket
blottar mörka hemligheter och lögner i familjen.
Historien utspelar sig på Östermalm i Stockholm, i
Roslagen, på Hjerteruds herrgård i Dalsland och på
Beckomberga. Romanen bygger på sjukhusjournaler,
dagböcker, ett gammalt brevarkiv och muntlig tradition inom släkten Scherdin. Huvudpersonen är
författarens farbor.
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Vid första träffen ges information om
Landsarkivet i Lund och vad som finns
här. Du får vetskap om hur du hittar i
Digitala forskarsalen och i Arkiv Digital
samt vad du måste veta innan du börjar
din forskning och hur du går till väga.
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Tisdag 22 januari
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Arkivarie Rolf Johansson lär ut grunderna i släktforskning. Kursen omfattar
tre tisdagskvällar om ca 2,5 timme per gång under följande dagar:

Marianne Dahléns senaste bok ”Som ingen vet sin tid här i livet...” beskriver
hur det var i Lilla Beddinge socken från ishavsmältningens tid fram till början
av 1880-talet då den gamla medeltidskyrkan revs. Det är en berättelse om
hur de stora händelserna påverkade det lilla samhället, men också om
enskilda personers livsöden.
Under föreläsningens gång
tittar vi på olika sökvägar på
ömse sidor Sundet och ser på
hur man genom att söka i olika
källor kan få en berättelse som
sträcker sig över tid.
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Introduktionskurs i släktforskning

Historien om Lilla Beddinge socken
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Tisdagar 22 januari, 29 januari och 5 februari kl 18.15-20.45

Onsdag 23 januari kl. 15 INSTÄLLT!

BS
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Vid tredje träffen får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare under
sakkunnig ledning.
Avgift 300 kr/person. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan senast
fredag 19 januari kl 12.00 endast till tel. 0730-76 14 51

O

Terminen börjar redan i januari med vår populära och praktiska släktforskarkurs. Sedan följer många intressanta onsdagscaféer som vanligt. I februari får vi till exempel höra hur det är
att skriva om släkthemligheter. I mars och april är det Regionarkivet som står som värd för caféerna med föredrag om
forskning i sjukhusjournaler och om Medicinska fakultetens långa historia.
I maj bjuds vi på berättelser om syndfulla präster samt får veta
vad en fontang egentligen är.
Kaffe serveras från kl. 14.30.
VÄLKOMMEN!
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Tisdag 5 februari

Välkomna till Arkivcentrum Syd

Foto: Public domain

Personalen på Eva Andéns
advokatbyrå går för att rösta i valet
1921. KvinnSam, Göteborgs
universitetsbibliotek

Från äventyr till vetenskap –
Så upptäcktes södra Afrikas djurvärld

Onsdag 15 maj kl 15
Prelat i celibat –

Syndfulla präster i 1200-talets Skåne
Ärkebiskopen i Lund Anders Sunesen föddes på 1160-talet och tillhörde den mäktiga danska släkten Hvide. Han hade starka
synpunkter på att dåtidens präster levde ett
slags familjeliv, trots löften om celibat. I bevarad brevväxling mellan honom och påven
ondgör han sig över sakernas tillstånd. Sara
Williamsson, historisk arkeolog och hembygdskonsulent på Skånes hembygdsförbund berättar om ärkebiskopen och hans
syn på kärleken, en syn som också kommer
till uttryck i Sunesens omfattande skapelseberättelse - Hexaëmeron.

Kalendarium
19/1

•Öppen lördag Vi uppmärksammar släktforskningens dag • kl 9-13

22/1

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

23/1

•Lilla Beddinge socken • Onsdagscafé kl 15

29/1

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

5/2

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

6/2

•Naturliga medborgare • Onsdagscafé kl 15

16/2

•Öppen lördag - visning • kl 10 (Öppet 9-13)

20/2

•Att skriva om släkthemligheter • Onsdagscafé kl 15

6/3

•Livet i livmodern • Onsdagscafé kl 15

16/3

•Öppen lördag - visning • kl 10 (Öppet 9-13)

20/3

•Justitias pionjärer • Onsdagscafé kl 15

3/4

•Från äventyr till vetenskap • Onsdagscafé kl 15

13/4

•Öppen lördag - visning• kl 10 (Öppet 9-13)

17/4

•Medicinska fakulteten - historiska nedslag under 350 år • Onsdagscafé kl. 15

19 januari – Släktforskningens dag – se hemsidan för program

15/5

•Prelat i celibat • Onsdagscafé kl 15

Onsdag 17 april kl 15

16 februari – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler

18/5

•Öppen lördag - visning • kl 10 (Öppet 9-13)

Medicinska fakulteten – historiska nedslag under 350 år

16 mars – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler

29/5

•Fontangen• Onsdagscafé kl 15

När Lunds universitet firade 350 år sammanställde Enheten för medicinens
historia en antologi om medicinska fakultetens historia. Med utgångspunkt
i boken berättar två av författarna – Alexandra Nicolaidis och Jonatan
Wistrand – om den tidiga undervisningen och om några av de första kvinnorna som studerade och verkade här. Föreläsningen lyfter fram ett axplock av lärare, forskare och studenter, men också vetenskapliga rön och
händelser i omvärlden som format medicinska fakulteten genom åren.

Onsdag 29 maj kl 15

13 april – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler

Fontangen – En berättelse om mode och stöld
Hatad av prästerna men älskad av kvinnorna. Fontangen var
ett omstritt modeplagg i stormaktstidens Sverige. I sitt
föredrag berättar historikern Solveig Fagerlund om en stöld av
en fontang i Köpenhamn som fick stor inverkan på det
sociala livet i Helsingborg vinten 1705.

Öppna lördagar

18 maj – Landsarkivet i Lund visar samlingar och lokaler

Dam i fontang.
Public domain.

Visningarna börjar kl. 10 och varar ca. 1 ½ timme. Läsesalen är också öppen
mellan 9 och 13. Antalet platser till visningarna är begränsat. Förbokning är
obligatorisk. 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.

*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:
Kvinnliga studenter i Uppsala 1911, KvinnSams bilddatabas vid Göteborgs universitetsbibliotek
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Afrika var tidigt ett resmål för många svenska
ynglingar som lockades av äventyr. Men det var
mycket dyrt och tidsödande att ta sig dit.
Resan från London till Kapstaden tog upp till tre
månader och att sedan resa utanför staden
krävde en expedition med omfattande utrustning
och många medhjälpare. Flera av resenärerna
var intresserade av djur som de samlade, konserverade och donerade till svenska museer.
Således finns rika afrikanska samlingar på några svenska, naturvetenskapliga museer, inte minst i Lund. Föredraget handlar om några av alla de som
bidragit med material till Lunds zoologiska museum. Med Lars Lundqvist
från Biologiska muséet.

Fotograf: Jörgen Andersson.

Onsdag 3 april kl 15

maj
Illustration till Boccaccios Decameorne, 1400-tal,
Biblioteque National, Paris. Public domain.
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