
 
 
 
 
  
 

 

Medlemsforum 
 

18 april kl. 10.00-15.00 
på Österlens Museum 

 
 
 
 
 



 
 

Skånes Arkivförbund välkomnar till vårens  
Medlemsforum!   
 
 

Med enskilda arkiv menas förenings- och organisationsarkiv, 
person-, släkt-, och gårdsarkiv, företagsarkiv samt arkiv efter 
intresse- och aktionsgrupper med flera. Enskilda arkiv omfattar 
dokumentation och information på ett fält som i jämförelse 
med offentlig sektor inte omfattas eller regleras av regelverk 
som offentlighetsprincipen och arkivlagen. 
 
Den enskilda arkivverksamheten är uppbyggd av förenings- 
och organisationssverige - folkrörelserna och det civila 
samhället. Varför, för vem och till vad sparar vi? 
 
Vi ser fram emot en intresseväckande dag om potentialen i att 
ta ansvar för sina handlingar. 
 
 
Varmt välkomna! 
Lars Bergwall, ordförande Skånes Arkivförbund 
 
 
 
 
 

 
Under 2012 startade Skånes Arkivförbund ett särskilt 
Medlemsforum – en plattform för samtal och utbyte kring 
angelägna, gemensamma och fältspecifika frågor.  



 

Program lördag 18 april 
 
10.00 Registrering och kaffe 
 
10.20 Hälsning och introduktion till Medlemsforum  
 
10.30 Kvinnors brev och dagböcker på Österlen 
 Lena Alebo, Museichef, Österlens museum 

Brev och dagböcker kan vara ett fascinerande material med 
vilka vi kan komma människor från nutid och dåtid nära in på 
livet. Lena Alebo berättar om detta med nedslag i kvinnors liv 
på Österlen.      

 
11.15 Medicinhistoriska museet i Lunds boksamling 

Gunnar Broberg, Professor em. Avdelningen för Idé- och 
lärdomshistoria, Lunds Universitet  
Boksamlingen har under året deponerats hos Skånes 
Arkivförbund av Region Skåne och stora delar finns nu 
sökbara i Libris. Gunnar Broberg berättar om boksamlingens 
historia och ger exempel på några av dess pärlor.   
 

11.45 Aktuellt från Skånes Arkivförbund 
  
12.00 Lunch 
 
13.00 Om Skånes Hembygdsförbunds App Tidsmaskinen    

Veronica Jeppsson, Museipedagog vid Österlens museum, 
berättar om Tidsmaskinen och tar oss med ut på stadsrundan 
Medeltida Simrishamn  

 
14.00 Paus och möjlighet att på egen hand titta på museets 

utställningar   
 
14.30 Återsamling och fika  



 

Information 
 
Tid:  Lördag 18 april kl. 10.00 – 15.00 
 
Plats:  Österlens museum  

 Storgatan 24, Simrishamn  
 
Målgrupp: Medlemmar i Skånes Arkivförbund.  

Seminariet är också öppet för övriga intresserade men 
mot deltagaravgift. 

 
Avgift:  Avgiftsfritt för medlemmar.  
 

Avgift 250 kr för icke medlemmar som sätts in på 
arkivförbundets PG 89 64 73-6 eller BG 5700-3147 i 
anslutning till anmälan. Märk inbetalning med 
deltagarnamn. 

   
 Skånes Arkivförbund bjuder på fika och lättare lunch 

 Ange vid anmälan om eventuell särskild kost. 
  
Anmälan:  Senast fredagen den 10 april  
 Anmälan görs till: 
 e-post: info@skanearkiv.se 
 telefon: 046-19 59 60 
 adress: Skånes Arkivförbund, Porfyrvägen 19, 224 78, Lund 
  

OBS! Anmälan är bindande. Om man efter anmälan ej kan 
delta debiteras 250 kr för ersättning av kostnad för 
beställd lunch och fika. 
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