Lördagen den 13 november
Arkivens dag Gå in på arkivensdag.nu för program.
Onsdagen den 17 november kl. 15
Osnygg, snaskig, flabbig och flamsig – Begrepp i dåtidens
mentalvård

Med tidens gång har orden vi använder en tendens att skifta innebörd.
En del av de uttryck vi använder för att beskriva varandra idag användes en gång medicinskt av läkare för att beskriva patienter. Andra
ord som användes då har idag fallit i glömska. Osnygg, snaskig, flabbig och flamsig är bara några av de ord som arkivarierna Sara Engelin
och Patrik Persson stött på i patientjournaler från S:t Maria sjukhus. I en
föreläsning berättar de om dessa medicinska termer, samt om några
av de människoöden som går att finna i dåtidens journaler.

Onsdagen den 1 december kl. 15
december
Minnesurnan i Betlehems mur –
och andra tidskapslar i Skånes Arkivförbunds samlingar

I samband med att EFS-kyrkan i Landskrona revs 1987 uppmärksammandes på att det fanns en notering på ritningarna från byggåret
1895. Noteringen gällde en inmurad glasurna. När byggnaden revs togs
glasurnan om hand av ordförande för EFS Missionsförening i Landskrona. Vi får veta mer om denna under många år dolda tidskapsel samt
om skrinet i Taborkyrkans grund som, efter att ha upptäckts, har bevarats i Skånes Arkivförbunds samlingar.

Onsdagen den 15 december kl. 15
200 år av förändringar i Skånes vegetation och
flora – i ljuset av samlingar och arkiv

Baserat på forskning med utgångspunkt i historiska
och mer moderna data från olika samlingar och arkiv
berättar biolog Torbjörn Tyler om hur Skånes växtvärld
förändrats och vilka miljöförändringar som återspeglas
i enskilda växtarters uppgång eller fall.
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september
Onsdagen den 22 september
Proban – fängelse, festlokal, fattigstuga

Under 184 år – från 1668 till 1852 – hade Lunds universitet egen domsrätt över de studenter och lärare som begått brott mot allmän lag
eller universitetets egna ordningsregler. Därför behövde universitetet
också sin egen arrest att spärra in misstänkta och dömda i: den så
kallade proban. Om denna lokal, dess olika placeringar och om vilka
som hamnade i den – och varför – berättar arkivarie Fredrik Tersmeden
vid Lunds universitetsarkiv. Det blir en historia baserad på delvis tidigare
obeaktade arkivhandlingar och som rymmer allt från ond bråd död
och djup skuldsättning till vilda fyllefester – även i cellen!

1933 förlorade han sin anställning och sattes
i fängelse. År 1936 emigrerade Fritz Bauer
till Danmark och 1943 flydde han vidare till
Sverige. Jan-Eric Bruun fd arkivarie vid riksarkivet berättar historien om Fritz Bauer, hans
okända liv i Sverige, jakten på Adolf Eichman
och rättegångarna mot krigsförbrytare efter
kriget.

Onsdagen den 20 oktober
Sundets röda nejlika

En grupp danska motståndsmän och svenska
säkerhetspoliser riskerade livet för att rädda
så många som möjligt över Öresund ur nazisternas klor 1943. Danskarna
gav sig själva täcknamnet Helsingörs syklubb, och med hjälp av poliser
i Helsingborg lyckades man fram till sommaren 1944 forsla över nästan
1 500 motståndsmän och flyktingar till Sverige. Syklubbens Erling Kjaer,
som på nätterna kryssade över Öresund i liten motorbåt mellan minfält
och tyska jagare, kallades den röda nejlikan. Det här är berättelsen om
hur han och de andra nejlikorna ställde upp för sina medmänniskor när
nöden så krävde, ofta med risk för sina egna liv. Conny Palmkvist är författare och litteraturkritiker, och har sedan debuten 2005 gett ut fjorton
böcker och tilldelats flera svenska priser.

november

Onsdagen den 3 november kl. 15
Missgärningar - en historisk roman med verklig bakgrund
Ritning till nybyggnad
för Lunds universitet
1799 med en arrest –
”proba” – inskriven som
ändringsförslag nere till
höger.
Lunds universitetsarkiv.

oktober
Onsdagen den 6 oktober
Arkivarien som hittade Adolf Eichmann

Fritz Bauer var tysk jurist, jude, socialist och homosexuell. Han var också
weimarrepublikens yngsta domare. Efter nazisternas maktövertagande

Arkivarien Petra Nyberg berättar om sin
debutroman som har sin utgångspunkt i en
verklig mord- och kärlekshistoria som utspelades i Torna härad 1849. I häradsrättens
domböcker framträdde en otrolig historia
som författaren till Missgärningar inte ville
låta ligga gömd och glömd i arkivet.

Fritz Bauer 1954, Hessisches Landesarchiv
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