Program
Tisdagarna den 6/10, 13/10 och 20/10, kl: 18.15 - 20.45
Introduktionskurs i släktforskning

hösten 2020

Arkivarie Rolf Johansson lär ut grunderna i släktforskning i de svenska
arkiven. Kursen omfattar tre tisdagskvällar om c:a 2,5 timmar per gång
under följande dagar:

Tisdagen den 6 oktober

Vid första träffen ges information om Riksarkivet/Landsarkivet i Lund och
vilka register som finns hos oss. Du får vetskap om hur du hittar i Riksarkivets digitala forskarsal och i Arkiv Digital samt vad du måste veta innan
du börjar din forskning och hur du går till väga.

Tisdagen den 13 oktober

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

Tisdagen den 20 oktober

Vid tredje träffen får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare under
sakkunnig ledning.
Avgift 300 kr/person. OBS! begränsat antal platser. Föranmälan senast
fredagen den 11 september kl: 12.00 och endast till tel: 0730 – 76 14 51.
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Hemsida: www.arkivcentrumsyd.se Buss: 5 mot Råbylund

ARKIVCENTRUM SYD

Välkomna till Arkivcentrum Syd
Vi kommer att ha onsdagscafé i höst och vi tänker oss föredrag på
plats här i vår hörsal. Dock vet vi inte nu om det kan behöva ersättas
med digitala föredrag. Håll utkik på vår hemsida!
Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och kommer att se till att vi
kan hålla avstånd.

Onsdagen den 29 oktober kl. 15.00
Lundastudenterna som blev flyktingsmugglare

Forskaren och författaren Karin Westin Tikkanen berättar om reportageboken Flykten genom Berlin - Svenskarna i Stasis arkiv. Boken kartlägger
studenten Leif Perssons och hans nära vänners engagemang i den
omfattande flykthjälpen i Västberlin vilken bistod åtskilliga i att ta sig ut
ur terrorns och övervakningens DDR.

november
september
Onsdagen den 16 september kl. 15.00
Att semsestra bakom järnridån – En annorlunda semester?

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.

Onsdagen den 30 september kl. 15.00
Ur Mandelgrens samlingar

Folklivsforskare Andreas Alm berättar och visar exempel ur Mandelgrenska samlingen. Nils Månsson Mandelgren (1813-1899) skildrade
Sveriges kulturhistoria genom ca 100 000 teckningar och beskrivningar.

oktober
Onsdagen den 14 oktober kl. 15.00
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.

Onsdagen den 11 november kl. 15.00
Från avrättning till inlåsning

Historiker Solveig Fagerlund berättar om synen på stöld och straffen för
detsamma från 1600-talet till slutet av 1800-talet.

Lördagen den 14 november kl. 10.00 - 15.00
Arkivens dag

Årets tema är Svart på vitt. Håll utkik på vår hemsida för aktuell
information om program etc.

Onsdagen den 25 november kl. 15.00
“Och moderns oförvitliga klemande” – om Malmö hospital

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.

december
Onsdagen den 9 december kl. 15.00
Härader och häradsspelmän

Härad var ett område inom ett landskap. Ett slag av tidigt självstyre som
fasades ut efterhand i och med 1862 års kommunalförordningar. Till systemet hörde även att hantverkare kunde få privilegier att utöva sitt yrke
inom häradet utan större konkurrens. Detta kunde gälla skomakare och
skräddare men även musiker. Patrik Sandgren, arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Lunds universitet reder ut
häradsbegreppet och gör en särskild utvikning med utgångspunkt i
den skånska folkmusikhistorien.

