Välkomna till Arkivcentrum Syd

fakta och får chans att prova på släktforskning med hjälp av dator.

Hösten 2022 är våra onsdagscaféer, där vi bjuder på kaffe
med dopp, tillbaka (från kl. 14.30). Du kan också anmäla
dig till en användbar nybörjarkurs i släktforskning och varför
inte besöka höstens höjdpunkt Arkivens dag!

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

http://arkivcentrumsyd.se/onsdagscafe

Tisdag 13 september kl 18.15-20.45

Avgift 300 kr/person. OBS! Begränsat antal platser.
Föranmälan senast fredag 26 augusti kl 12.00 endast till tel. 0722 – 33 18 58

september

Välkomna till en innehållsrik höst med oss på Arkivcentrum Syd!

augusti
Tisdagar 30 augusti, 6 och 13 september

Onsdag 7 september kl. 15

Introduktionskurs i släktforskning

Rösträtt för kvinnor i Sverige

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

För drygt 100 år sedan fick kvinnor rösta i ett
riksdagsval för första gången.
Hur gick det till när kvinnorna vann rösträtten?
Föreläsningen lyfter fram några av de kvinnor som
tog kampen för rösträtten och hur de
organiserade sig.

Tisdag 30 augusti kl 18.15-20.45

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.

Med Marika Eriksson som sedan 2016 driver kontona @kvinnohistoria på Instagram och Twitter med
över 130 000 följare som tar del av hennes dagliga
uppdateringar om historiska kvinnor.

Tisdag 6 september kl 18.15-20.45

Vid andra träffen har du hunnit få fram lite grundKarl Söderberg, foto privat.

oktober

Elin Wägner inför de 30 banden med 351 454 underskrifter som
krävde kvinnlig rösträtt. Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs
universitet. Public domain

musikaliska och textmässiga förändringar med assistans av musikarkivarie
Patrik Sandgren från Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar.

svenska. Dessutom berättar han om sitt “Snapphaneprojekt”som resulterade i en LP-skiva, turné med Rikskonserter, TV-program och flera
tidningsartiklar.

Onsdag 5 oktober kl. 15
Från ”akademisk råhet” till folklig slagdänga –

november

historien om Lincolnvisan och dess
upphovsman
När den blivande filosofie doktorn Hans Henric Hallbäck till lundastudenternas karneval år 1865 skrev
en skillingtrycksparodi om det nyliga mordet på
president Lincoln så rörde han upp en dittills sällan
skådad storm i pressen. Liberala tidningar fick det
till att hela karnevalen varit “ett slags nidfest med
anledning av Lincolns död” och upphovsmannens
namn blev snart känt över hela landet. Händelsen
påstås ha påverkat hela Hallbäcks karriär och till
och med ha lett till diplomatiska förvecklingarmed
USA. Men hur var det egentligen med det?
Och hur kunde detta provocerande alster på
några decennier förvandlas till en spridd och
älskad visa i breda folklager? Arkivarie
Fredrik Tersmeden berättar historien om Hallbäck
och hans visa. Därtill demonstreras visans senare
Karnevalsprogam 1865. AF:s arkiv. Public domain.

Onsdagen den 2 november kl. 15
Onsdagen den 19 oktober kl. 15
Från Risken finns till Bob Dylan

Musikern och radioproducenten Lars “Ferne” Fernebring berättar om det
han varit med om –
händelser kopplat till
material som nu bevaras i Folklivsarkivets
musiksamlingarpå
Arkivcentrum Syd. Från
proggtidens 1970-tal
med legendariska
och ökända satirduon
“Risken Finns” till de prisade översättningarna
av Bob Dylan till
Fotograf och motiv:
Lars Fernebring, 1960-tal.

Karla – en kvinna av tusen kvinnor

Statsystemet - att arbetskraften vid ett lantbruk fick betalt i stat i stället
för pengar - fanns kvar ända fram till 1945 och statarnas långa och hårda historia tas till vara av Statarmuseet utanför Bara.
Museichef Barbro
Franckie från Statarmuseet dramatiserar, berättar och samtalar med
utgångspunkt i boken
med samma namn. Karla
är en fiktiv statarkvinna
som levde mellan 1904
och 2000.
Besök gärna

statarmuseet.com
Foto: Gunnar Lundh

Vi har öppet hus mellan 10 och 15 då vi bland
annat bjuder på rundvisningar, föredrag, kortkurser i släktforskning, utställningar, kaffeservering, aktiviteter för barnen och mycket annat.
Årets tema är “Myter och mysterier”.
Mer detaljerat program kommer att läggas ut
på:

Onsdagen den 30 november kl. 15
Olivia Sandberg – barnamörderska
20-åriga Olivia Sandberg dömdes
1860 till sju års straffarbete för banamord. Hon hade tagit livet av sin
nyfödda dotter.
I föredraget får vi veta mer om Olivias
liv. Vad hände när hon kom ut från
fängelset?
Föredrag av arkivarie Petra Nyberg
från Landsarkivet.

www.arkivcentrumsyd.se
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Onsdagen den 16 november kl. 15
Södra Sveriges sjuksköterskehem

Den 18 maj 1901 bildades en förening med namnet Södra Sveriges förening för sjuksköterskehem som kom att ändras till Föreningen Södra Sveriges
Sjuksköterskehem, SSSH. År 1903 startade sjuksköterskeskolan iförhyrda
lokaler, Thomanderska huset som numera finns på Kulturen, på Paradisgatan i Lund. Följ med Kerstin Ahldin och Sue Harden på en annorlunda
resa som följer sjuksköterskorna i Lund från 1903 till dagens utbildning 2022.

Glada sjuksköterskestudenter, 1960-tal

Biljetter till onsdagscaféerna kan hämtas i receptionen samma dag.

Foto: Maria Adrian
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Fotografi från Malmö länsfängelses arkiv 1861

Omslagsbild: Fotografi från Upplands museets samlingar. Från Digitalt museum.
Licens: CC-BY-NC-ND.

ARKIVCENTRUM SYD

Arkivens dag

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

Kalendarium

Lördag 12 november kl 10-15

Program

hösten 2022

