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Bild på framsida: Månadens bild februari 2017: Stiliga bakverk från Olssons Konditori i Helsingborg. Foto: I Wallius-Bild, 
Helsingborg. Bild ur Sankt Petri Metodistförsamlings arkiv, utan årtal. 
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

MEDLEMMAR 
Skånes Arkivförbunds medlemsstock växer stadigt och vid 
utgången av året är 247 organisationer registrerade som 
medlemmar. 13 nya organisationer har tillkommit. Från och 
med 2017 finns möjlighet för enskilda personer att bli 
stödjande medlem och vi får hälsa Mats Helmfrid som förste 
medlem av denna kategori. Medlemslista för 2017 följer efter 
verksamhetsberättelsen.  

Skånes Arkivförbund har under 2017 varit medlem i följande 
organisationer: Arbetsgivaralliansen, Arbetarnas 
kulturhistoriska sällskap, Centrum för Arbetarhistoria, 
Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen för arkiv- och 
informationsförvaltning, Föreningen Riksarkivets vänner, 
Handikapphistoriska föreningen, Skånes Hembygdsförbund, 
Svenska Idrottshistoriska föreningen och Sveriges 
Länsarkivarieförening. 

 

 

 

Skånes Arkivförbund hälsar nya medlemmar 
varmt välkomna! 

Delta Kappa Gamma – Delta Malmö-Lund 
Folke Ljungdahls stiftelse 
Folkhögskolan Hvilan 
Hela Människan i Malmö 
Kommunalförbundet Sydarkivera 
Motorcykelhistoriska klubben Syd 
Naturskyddsföreningen Skåne 
PRO Osby 
Skånes Släktforskarförbund 
Teggerstiftelsen 
Vinslövs Missionskyrka 
Vänskapens hus 
Västra Sommarstadens Koloniförening 

Tabell: Medlemsutveckling vid Skånes Arkivförbund perioden 1994-2017 
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STYRELSE 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ledamöter: Mats Helmfrid, ordf.   Lunds kommun  
 Gustav Hofvander, vice ordf.  Byggnads Skåne 
 Sven-Erik Davidsson, kassör  Studieförbundet Bilda 

Carl Aspegren   Skånes Näringslivsarkiv 
 Hans Wilson   Skånes Hembygdsförbund 
 Ingela Frid   Studieförbundet Vuxenskolan 
 May Öberg   SPF Seniorerna Skånedistriktet 

Monica Molin   Lunds Arbetarekommun 
Robert Ruthberg  Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet 
Rolf Johansson   Riksarkivet, Landsarkivet i Lund 

 Sten Andersson   ABF Skåne  
Sven Rosborn    Skånska Akademien   

 
Revisorer: Monica Nilsson    Gärds Härads hembygdsförening 
 Katja Dirsell   Mats Wahlberg & Co Revision AB 
 
Revisorsup.: Lennart Englesson  Skåneländska Gastronomiska Akademien 
 
Valberedning: Stig Brosén   SPF Seniorerna Skånedistriktet  

Gun Larsson   Skånes Hembygdsförbund  
Monica Molin   Styrelsen 

 
I slutet av september nåddes Skånes Arkivförbund av den mycket sorgliga nyheten att styrelseledamot Carl 
Aspegren avlidit efter en tids sjukdom. Vid begravningen närvarade arkivchef Anna Ketola och Sven Eric 
Davidsson från styrelsen.  
 
Carl Aspegren valdes in i styrelsen för första gången vid årsmötet 2010 och vi är mycket tacksamma för den 
stora insats Carl gjort för Skånes Arkivförbund. Carl var under sitt yrkesliv verksam som jurist i företaget 
Trelleborg och med sitt stora historieintresse var han starkt engagerad i att företagets historiska arkiv så 
småningom bevarades för framtiden hos Skånes Näringslivsarkiv. Carl såg vikten av att källmaterial bevarades 
som kunde återberätta människors engagemang och ambitioner. Han såg inte förenings- och folkrörelsearkiven 
som motberättelser till företagens och näringslivets arkivhandlingar utan personer, organisationer och företag 
skapar tillsammans ett intressant källmaterial som speglar och beskriver stora delar av människors liv och 
engagemang. Carls ambition var ökad samverkan och samarbete mellan Skånes Näringslivsarkiv och Skånes 
Arkivförbund och han arbetade in i det sista för en god relation mellan de båda organisationerna. Carl Aspegren 
kommer att fattas oss.     

PERSONAL 
Anna Ketola  Arkiv- och verksamhetschef 100 % sedan 2004 (2002).  
Anna-Charlotte Kriedemann Arkivassistent 50 % sedan 15 februari. Anna-Charlotte arbetade främst med 

ordnings- och förteckningsarbete.  
Caroline Lind Arkivpedagog 100 % sedan 2014. Caroline var föräldraledig perioden maj till 

december. Ansvarade för arkivets förmedlings- och arkivpedagogiska 
verksamhet. 

Christel Palmqvist Arkivassistent 75 % sedan 2010. Arbetade med databaser och registervård. 
Ingrid Andersson  Samlingsansvarig arkivarie 100 % sedan 2007. Var tjänstledig februari till april 

och slutade sin anställning 31 maj.  
Malin Nävelsö Arkivarie 100 %. Tidsbegränsad anställning fram till 1 augusti. Samlingsansvarig 

arkivarie från augusti till mitten av september. Malin arbetade med ordnings- 
och förteckningsarbete samt med projektarbetet för Hörby kommun. 

Marsanna Petersen Tidsbegränsad anställning som dokumentations- och samlingsansvarig arkivarie 
100 % från 16 oktober. 
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Mathias Carlson Vikarierande arkivpedagog 50 % samt projektanställning 50 % från 7 juni. 
Mathias vikarierade för Caroline samt var projektledare för projektet 
”Metodutveckling av kommunspecifika arkivpedagogiska resurser för Skånes 
skolor”. 

Petter Holmqvist Arkiv- och ekonomiassistent 82 %. Petter avslutade sin anställning 1 mars och 
arbetade med registervård samt lättare ekonomiuppgifter. 

Susanne Palm Ekonomi- och arkivassistent 50 %. Susanne började sin anställning 13 
november. Susanne arbetade med ekonomi och med arkivförbundets bibliotek. 

Calle Ketola  Sommarjobb som arkivassistent under perioden 7 juni – 11 augusti för arbete 
med samlingarna.  

Ida Rüter Sommarjobb som arkivarie 90 % under perioden 19 juni till 14 juli för ordnings- 
och förteckningsarbete.  
 

Försommarens personalutflykt i maj gick till Onslunda hembygdsförening och dess borstmuseum.   

I likhet med tidigare år har studenter från Lunds universitets ABM-master i sitt kursmoment ”Att samla och 
organisera kunskap” varit hos oss. Genom grupparbete under två dagar har studenterna provat på att ordna 
och förteckna ett antal mindre arkiv efter klassisk modell. Det är ett par intensiva dagar då studenterna får 
möjlighet att möta och ta del av fysiska arkivhandlingar, analysera dess innehåll och strukturera dessa för bästa 
sökbarhet.  

MÖTEN 
Årsmöte hölls den 22 april i Equmeniakyrkan i Hässleholm.  32 personer deltog och som mötesordförande 
valdes Sven Jensen (ordförande i Skånes Hembygdsförbund). Liksom de senaste åren genomfördes årsmötet på 
en lördag där programmet inleddes med ett Medlemsforum.  

Styrelsen samt arbetsutskottet har under året haft möten vid sex tillfällen vardera. I slutet av november 
genomfördes ett gemensamt visions- och diskussionsseminarium med styrelse, valberedning och personal. På 
agendan stod frågor såsom: Hur Skånes Arkivförbund kan arbeta med medlemmarna när informationen i en 
digital tidsålder blir allt mer flyktig, och hur kan vi dokumentera och bevara digitala rörelser? Styrelserna för 
Skånes Arkivförbund och Skånes Hembygdsförbund träffades 9 mars för att tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan diskutera folkbildning och kulturarv. Skånes Arkivförbunds arbetsutskott och representanter från 
hembygdsförbundets styrelse hade ett gemensamt möte med vår hyresvärd Regionarkivet 9 oktober för att 
diskutera lokaler och hyreskostnad. 

LOKALER  
Skånes Arkivförbunds lokaler ingår sedan april 2003 i samverkans- och 
samlokaliseringsprojektet Arkivcentrum Syd (ACS) vid Gastelyckan i Lund. Huvudmän 
för ACS är Region Skåne, Riksarkivet och Lunds universitet och förutom Skånes 
Arkivförbund ingår också Lunds stadsarkiv, Polismyndigheten i Skåne samt 
Folklivsarkivet och Biologiska museet vid Lunds universitet. Utöver dessa har också 
Skånes Hembygdsförbund, Skånes Släktforskarförbund och DIS-Syd sina respektive 
kansli på ACS.  

På ACS delar institutionerna expedition, forskarsal, pausrum för forskare, referens-
bibliotek, grupprum och utbildningssalar samt hörsal. Skånes Arkivförbund hyr kontor 
och magasin av Region Skåne och disponerar magasin, kontorsrum, konferensrum och 
personalutrymmen på Porfyrvägen 19 som ingår i samlokaliseringsprojektet ACS. 
Sedan 2015 delar vi kontorsbyggnad med Skånes Hembygdsförbunds kansli vilket 
medfört en rad praktiska samordningsvinster, kunskapsdelning och samarbeten för de 
båda förbunden. Skånes Hembygdsförbund deponerar också sitt referensbibliotek hos 
Arkivförbundet.   
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VERKSAMHET 

REPRESENTATION OCH FÖRTROENDEUPPDRAG 
Under året har arkivchefen ingått i Arkivcentrum Syds verksamhetsråd samt i dess strategigrupp. Caroline Lind 
och hennes vikarie Mathias Carlson har deltagit för förbundets räkning i den utåtriktade gruppen på ACS.  Anna 
Ketola ingår i det regionala nätverket ABM-Skåne, har deltagit i Region Skånes kulturförvaltnings 
kulturarvsmöten samt tillsammans med Gustav Hofvander i möten med Region Skånes kulturnämnds 
kulturarvskollegium. Under året har Anna också ingått som regional representant för Skåne i gruppen för 
nationell samordning av Arkivens dag. 

Anna är utsedd av regeringen att ingå i Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv, och rådet har under året 
haft två möten. Anna har också 2017 haft förtroendeuppdrag som vice ordförande i Folkrörelsernas 
Arkivförbund (FA) samt varit ledamot i styrelsen för Föreningen Sveriges Länsarkivarier. Hon ingick i FA:s 
utbildningsgrupp och var redaktör och ingick i författargruppen för en ny handbok för och om enskilda arkiv i 
FA:s regi som kommer att publiceras av Studentlitteratur i maj 2018. Anna var också i arrangörs- och 
planeringsgruppen för den nationella Arkivveckan i Visby i maj 2017 (AVEC2017), den nationella 
samordningsgruppen för Arkiv400 (nationell samordningsgrupp inför arkivväsendets jubileumsår 2018) och 
tillsammans med Caroline i arbetsgruppen för webbplatsen ”Folk i rörelse”. Skånes Arkivförbunds kassör Sven-
Eric Davidsson avslutade sitt uppdrag som revisor i FA 2017. Ingrid Andersson representerade fram till april 
Skånes Arkivförbund i Skånes Näringslivsarkivs styrelse.  

REPRESENTATION VID MÄSSOR, SEMINARIER, KONFERENSER ETC.  
1-2 mars Seminarium och Årsmöte Föreningen Sv. Länsarkivarier. 

Bohusläns museum, Uddevalla. 
6 april Konferens “Inkluderande arkiv – En dag om personarkiv 

till Greta Renborgs minne” Arr. Uppsala och Lunds 
universitets bibliotek. 

15-18 maj Arkivveckan i Visby 
16 maj Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma, Visby.  
8 juni Invigning av Helsingborgs stads stadsarkivs nya lokaler.  
31 aug Interregionalt möte i Kalmar mellan de regionala 

arkivens styrelser och verksamhetsansvariga.  
13-14 sept Seminarium Föreningen Sv. Länsarkivarier. Riksarkivet, 

Stockholm. 
2 nov Avtackning museichef Barbro Melander. Regionmuseet i 

Kristianstad. 
15-16 nov FA/NAF höstkonferens i Växjö. 
30 nov Föredrag: Oskuldens museum och utvecklingen i Turkiet, 

av Björn Magnusson Staf. Arr. ABM-Skåne. Lund. 
 
 
 

SAMLINGAR 

LEVERANSER 
Under året har arkivförbundets samlingar växt med nära 86 hyllmeter vilket motsvarar 95 accessioner/ förvärv. 
Det har varit en jämn ström med inkommande arkivhandlingar både i form av tilläggsleveranser från våra 
befintliga medlemmar, nya leveranser från nytillkomna medlemmar och även en hel del gåvor när vi har tagit 
emot handlingar från organisationer som inte längre har någon verksamhet i Skåne. En av de större 
leveranserna omfattade 36 hyllmeter och var från Folkhögskolan Hvilan, som har 150-årsjubileum 2018 och 
som också blev ny medlem under hösten 2017. En annan av många intressanta leveranser var ett mycket 
intressant frikyrkohistoriskt arkivmaterial från Vinslövs Missionskyrka.   

 

Bild: Krämar-Anna tog emot deltagarna under 
Arkivveckan i Visby  
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ARKIVVÅRDSARBETE I ARKIVFÖRBUNDETS SAMLINGAR 
Det är ett angeläget arbete för oss att ordna och förteckna arkiven så att de lättare kan tillgängliggöras för 
forskare och besökare. Under året har 25 arkiv fått upprättade arkivförteckningar. Det motsvarar nära 30 
hyllmeter handlingar som nu blivit ordnade och redovisade i sina arkivförteckningar. Vid årsskiftet 2017/2018 
uppgick antalet bevarade arkiv hos Skånes Arkivförbund till 2988 varav drygt hälften har en upprättad 
arkivförteckning. 

DIGITALISERINGSPROJEKT – FOTOGRAFIER  
Arkivförbundets projekt att digitalisera arkivets fotosamling inleddes 2014 och har fortgått även under 2017. 
Ett digert arbete då samlingen i slutet av 2017 bestod av 19 101 registrerade bilder och där nära lika mycket till 
finns oregistrerat. Under året har det lagts in 486 poster i arkivförbundets bilddatabas och 487 i det digitala 
bildarkivet. Vid årsskiftet 2017/2018 finns det 3534 poster registrerade i databasen.  

Under året avslutades scanningen av Eslövs Scoutkårs bevarade bilder, ett bildmaterial med 263 foton. Det 
fortsatta arbetet med den gedigna fotosamlingen från Arbetarrörelsens Arkiv i Lundabygden planeras vara 
avslutad under våren 2018. 

FORSKARSERVICE 

Under året har Arkivförbundet haft besök av 107 forskare som har forskat i handlingar från våra samlingar i 
forskarsalen på Arkivcentrum Syd. Det har också varit ett antal förfrågningar genom mail eller telefon som vi 
har gjort olika efterforskningar till.  

Arkivförbundet märker av en allt större efterfrågan från forskare och allmänhet som vill ta del av våra 
samlingar. Efter att arkivförteckningarna nu finns tillgängliga på nätet tror och hoppas vi att det är en trend 
som kommer att fortsätta framöver. 

DOKUMENTATIONS- OCH INVENTERINGSPROJEKT: RÖRELSER I SKÅNE 
Under året har Skånes Arkivförbunds fokusområde varit i nordvästra Skåne då vi försökt synliggöra 
Arkivförbundet och det lokala föreningslivet hos kommunerna Ängelholm, Örkelljunga och Båstad.  

 

Bild: Hämtning av arkiv hos Vinslövs Missionskyrka 
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RÅDGIVNING OCH MEDLEMSBESÖK 

Under 2017 har arkivförbundet genomfört en rad medlemsbesök för handledning samt bjudits in till olika 
kommunala kulturaktörer för rådgivning och nätverkande. Arkivförbundets personal har besökt Lönsboda 
bibliotek för bedömning av arkiv och rådgivning till kommunens personal och föreningsaktiva. Besök har också 
gjorts hos Klippans kommunarkiv för ökad samverkan kring enskilda arkiv. Degeberga har gästats för 
bedömning om möjligheterna att bevara ett intressant personarkiv. Besök och samtal har också skett med flera 
av arkivföreningarna i landskapet. Exempelvis har samtal om samarbete och samverkan skett med 
Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona och Arkivförbundets personal har besökt Ängelholms hembygdsförening 
för rådgivning inför föreningens arkivflytt.  

EXTERNA UPPDRAG 

ABM-SKÅNE: SEMINARIUM MIGRATION 
För ABM-Skånes räkning arrangerade Skånes Arkivförbund 
med projektmedel från Region Skånes Kulturnämnd ett 
heldagsseminarium om MIGRATION 22 februari.  

Under hösten 2015 upplevde Sverige en anstormning av 
flyktingar av sällan skådad omfattning och för att sätta in 
denna händelse i ett längre historiskt perspektiv ville ABM-
Skåne, genom Skånes Arkivförbund, anordna ett seminarium om migration i Kulturen i Lunds auditorium. 
Målgruppen var anställda inom kulturarvssektorn i Skåne. Människor har under alla tider rört sig över stora 
områden och med seminariet var syftet att förmedla en insikt och en överblick om hur detta påverkat vår 
region. Seminariet genomfördes under en heldag och inleddes med vetenskapsjournalist Karin Boijs som 
berättade om förhistoriska folkförflyttningar som nu kan spåras med DNA-teknik och isotopanalys. Seminariet 
samlade 67 deltagare och vid utvärdering uppskattades initiativet och genomförandet stort. 

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 
Skånes Arkivförbunds samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds 
universitet har fortsatt även under 2017. Personalen har genomfört föreläsningar och 
workshops samt tagit emot studiebesök av studenterna som går ABM-
masterprogrammet, grundkursen i Arkivvetenskap samt Idé- och lärdomshistoria och 
Etnologi.  

ARKIVUTREDNING HÖRBY KOMMUN 

På uppdrag av Hörby kommun har Skånes Arkivförbund utrett hur arkivering och 
dokumenthantering fungerar inom Hörby kommun. Bakgrunden var att kommunen är på 
väg in i ett kommunsamarbete kring e-arkiv, samt att det i kommunen arbetas fram 
dokumenthanteringsplaner för nämnder och verksamheter som tidigare saknat sådana. 
Hörby kommun identifierade utifrån detta ett behov av en klar nulägesbeskrivning på 
området, samt av rekommendationer för hur Hörby kommun bör hantera arkiv- och 
dokumenthanteringsfrågor i framtiden. Utredningen genomfördes under augusti till 
september och en rapport redovisades för kommunstyrelsens presidium i november.  

ARKIVPEDAGOGISK VERKSAMHET 

STUDIEBESÖK OCH UPPSÖKANDE VERKSAMHET 
Under det gångna året har 545 elever från grundskola och gymnasiet samt 114 studenter varit på studiebesök 
hos Skånes Arkivförbund. Arkivförbundet har bland annat också varit på Osby hembygdsförening och 
tillsammans med Skånes hembygdsförbund och Regionmuseet i Kristianstad genomfört en inspirationsträff 
med temat ”skolan förr”. Inspirationsträffen hölls med anledning av att folkskolans 175-årsjubileum. 
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SPORTLOVSPROGRAM 
Under sportlovet bjöd Arkivförbundet återigen in 
fritidshem och allmänheten på det populära 
lovprogrammet – Med Gasta på upptäcktsfärd i 
arkivet - vad gjorde barnen förr i tiden på 
sportlovet? Den snälla gasten Gasta gjorde sin 
debut under höstlovet 2014 och har sedan dess 
återkommit som ett omtyckt alternativ under 
höst- och sportlov. Gasta berättade om olika barn 
från förr i tiden vars historier finns bevarade i 
Arkivförbundets samlingar. Barnen bjöds på 
upptäcktsfärd i arkivet där de fick ta del av vad 
barnen kunde göra förr i tiden på sportlovet och i 
verkstaden gavs möjlighet till pyssel med 
sportlovstema. Programmet vände sig till barn 
mellan 5-9 år. 

SKOLPROGRAM 

Sex och preventiv i våra arkiv 
Elever från gymnasiets första år på Spyken i Lund har tagit del av skolprogrammet ”Sex och preventiv i våra 
arkiv” som vi genomförde tillsammans med Landsarkivet i Lund. I programmet fick eleverna en arkivlektion i 
arkivförbundets samlingar och bland annat visades bevarade arkivhandlingar från Lunds studenters 
Clartésektion. I materialet bevittnas en strävan efter att sprida sexuell upplysning framför allt till 
arbetarklassen. Det var starkt tabubelagt som ämne ända in i mitten av 1900-talet men belystes av sektionen 
bland annat via en studiecirkel över sexualvetenskapliga problem som hölls 1935. Eleverna från Spyken besökte 
oss vid två tillfällen där en visning och arkivlektion utgjorde det första tillfället och en workshop i ämnet det 
andra. 

Personöden 
Arkivförbundet har även i samarbete med Landsarkivet i Lund haft visningar utifrån olika personöden i arkiven. 
Detta program användes av tre klasser också från gymnasieskolan Spyken i Lund. Eleverna tog del av material 
som utgår ifrån Ida Westdahls liv och som finns i Arkivförbundets samlingar. Ida Westdahl var som person 
oerhört engagerad och var bland annat ledamot i Lunds stadsfullmäktige två gånger. Dessutom mycket 
engagerad i flertalet föreningar som verkade på det sociala området. En av dessa var ”Föreningen för Lunds 
skollovskolonier och barnbespisning” som hon dessutom var ordförande för mellan 1921-1937, samt ”Torna 
härads kommitté för de blinda” vars arkiv bevaras hos Arkivförbundet. Eleverna har först via visning tagit del av 
materialet från respektive person och sedan vid ett senare tillfälle kommit på en workshop i ämnet. 

Arkivstudier för gymnasiet  
Pedagogisk verksamhet för gymnasieskolan på Arkivcentrum Syd sker oftast i samarbete med Landsarkivet i 
Lund. Under 2017 har vi med gemensamt tagit emot elever från Spyken i Lund, samt i år även från Procivitas i 
Lund, på längre pedagogiska program för fördjupningskurserna i historia. Under året har eleverna först kommit 
på studiebesök för introduktion till de olika arkiven som finns på Arkivcentrum Syd för att senare återkomma 
och under en månads tid studera olika typer av originalhandlingar från bland annat Arkivförbundet och 
Landsarkivet i Lund. De har exempelvis studerat källor från tiden för andra världskriget och då bland mycket 
annat givits möjlighet att ta del av vår minnesinsamling ”Orostid och ofredsår” samt källor från de olika 
avdelningarna från Lottakåren och Röda korset. Studierna har resulterat i ett enskilt paper som varit 
examinerande för elevernas kurs i historia. 

ARKIVVÄSKOR OCH MINNESLÅDOR 
Arkivväskor  
Arkivförbundets arkivväskor som tagits fram i dialog med lärare och andra pedagoger har även i år varit ett 
önskat komplement till den ordinarie undervisningen för lärare och elever på skolor i Lund med omnejd. ”Emil i 
Lönneberga och livet vid slutet av 1800-talet” och ”Skolan förr” är väskor med tillhörande tema som varit mest 
populära under året. Arkivväskorna, som lånas ut kostnadsfritt, har bland annat varit på Lunds 
montessorigrundskola, Revinge skola och Balderskolan i Staffanstorp. 

Bild: Barnverkstad under sportlovsprogram. Foto: Eva Carlsson 
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Minneslådor för äldreboenden och dagverksamheter i Lunds kommun 
Minneslådorna för äldreboenden och dagverksamheter som skapades i ett projekt tillsammans med 
pedagoger, Silviasystrar och aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen i Lunds kommun 2013/2014 har varit 
utlånade vid ett par tillfällen under året. Lådorna är sex stycken till antalet och utformade enligt tre teman: 
”Militärtjänstgöring”, ”Folkparksliv” samt ”Skola och fritid”. Lådorna kan lånas kostnadsfritt från 
Arkivförbundet. Under året har samtliga väskor varit utlånade totalt 3 gånger. Ett nytt utskick om 
minneslådorna planeras att gå ut i början av våren 2018 till äldreboenden och dagverksamheter i Lunds 
kommun. 

PROJEKT 

Under 2017 har Skånes Arkivförbund beviljats projektmedel från Region Skånes Kulturnämnd för två projekt 
inom fältet förmedling.   

Metodutveckling av kommunspecifika arkivpedagogiska resurser för Skånes skolor 
I mars månad beviljades projektmedel från Region Skånes kulturnämnd för att driva det arkivpedagogiska 
projektet ”Metodutveckling av kommunspecifika arkivpedagogiska resurser för Skånes skolor”. Syftet med 
projektet var att metodutveckla Arkivförbundets pedagogiska verksamhet genom att skapa ett lokalt anpassat 
utbud på webben som är avsett att användas av Skånes högstadie- samt gymnasieskolor.  

Projektet är ett pilotprojekt med avsikt att lokalisera tre lämpliga kommuner som kan samverka kring 
utvecklingen av projektet. Skånes Arkivförbund har i sina samlingar unikt material och tanken med projektet 
var att lyfta fram material från de kommuner som samverkar med utgångspunkt i demokratiseringsprocessen 
under 1800- och 1900-tal och via vår hemsida tillgängliggöra källorna digitalt.  

Projektperioden sträcker sig från juni 2017 till maj/juni 2018 och under året har Arkivförbundet inlett 
samarbetet med kommunerna Örkelljunga och Klippan. Pedagogen har i uppstarten varit på möten i de 
aktuella kommunerna och presenterat material och idé för lärare. Tillsammans med lärarna har sedan lämpliga 
frågor tagits fram till ett gemensamt utvalt bevarat arkivmaterial. specifikt från de kommuner som medverkar. I 
Örkelljunga har samarbetet skett med gymnasieskolan Utbildningscentrum och Arkivförbundets pedagog har 
gjort klassrumsbesök i syfte att undersöka hur materialet fungerar i den reella klassrumsmiljön. Liknande besök 
planeras att göras i början av 2018 i Klippan där samverkan skett med bland annat gymnasieskolan Åbyskolan 
samt högstadieskolan Ljungbyhedskolan. 

Om demokrati på mikronivå 
I slutet av 2017 beviljades också projektmedel av Region Skånes Kulturnämnd till ytterligare ett pedagogiskt 
projekt där projekttiden sträcker sig från mars 2018 till november 2018.  ”Om demokrati på mikronivå” är ett 
arkivpedagogiskt projekt där Arkivförbundet kommer att utveckla den ordinarie verksamheten med att även 
inkludera nyanlända invandrare. Projektet är tänkt att ge den pedagogiska verksamheten möjlighet att nå nya 
målgrupper samt bidra till samhällsintegration av nyanlända. Projektet kommer att drivas tillsammans med en 
extern aktör från civilsamhället, Giraffa i staden, som har arbetat pedagogiskt med den aktuella målgruppen 
sedan tidigare. Tanken är att via Giraffa i stadens erfarenheter och det unika materialet som finns i 
Arkivförbundets samlingar kunna utveckla en metod för ökad förståelse för det svenska samhället och därmed 
möjlighet till ökad integrering i samhället för den tilltänkta målgruppen. 

ÖVRIG UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 

PROGRAMVERKSAMHET 
Skånes Arkivförbund medverkar i gemensamt program för verksamheterna på Arkivcentrum Syd. En av de 
centrala punkterna för den gemensamma programverksamheten är öppna seminarier för allmänheten. Dessa 
går under namnet onsdagscaféer och hålls varannan vecka under vår och höst. Verksamheten skapar en god 
möjlighet för alla ingående arkivorganisationer och myndigheter att presentera sin verksamhet med föredrag 
och visningar. 

Under året har Arkivförbundet stått som värd för en av föreläsarna på onsdagscaféerna, Emma Hilborn, 
filosofie doktor i historia. Emma föreläste på Arkivcentrum Syd den 11 oktober om den ungsocialistiska 
tidskriften Brand under titeln ”Världar i Brand” för 34 personer. Utgångspunkten för föredraget var hennes 
avhandling med samma titel som behandlar de skönlitterära inslagen i Brand. Tidskriften gavs ut i sekelskiftet 
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1900 och Emma visar i sin forskning hur de skönlitterära gestaltningarna skapar kulturella och politiska 
betydelser. Föreläsningen hade anknytning till Skånes Arkivförbunds samlingar då vi bevarar flertalet 
ungsocialistiska föreningar som var aktiva under samma tidsepok. 

UTSTÄLLNINGAR 
Gemensamt för Arkivcentrum Syd: Folkskola, Folkbildning 
Den större gemensamma ACS-utställningen som hölls under våren öppnades i april och hade temat Folkskola, 
folkbildning. Temat valdes med anledning av att folkskolan under 2017 firade sitt 175-årsjubileum. 
Arkivförbundet valde att uppmärksamma personarkiven som finns i vårt arkiv. Här användes Folkskollärarinnan 
Anna M Jönssons arkiv samt Folkskolläraren Algot B Jönssons arkiv upp som visningsmaterial. Ifrån de båda 
lärarnas respektive arkiv visades det bland annat upp terminsbetyg och fotografier. Dessutom visades material 
från ett par av de bildningsförbund som finns i representerade i våra samlingar. Materialet bestod av 
programfoldrar från både ABF och Studieförbundet vuxenskolan. Utställningen stod till början av september.  

Månadens dokument 
I entrén till ACS turas de olika institutionerna om att varje månad visa upp ett dokument under titeln Månadens 
dokument. I september var det Arkivförbundets tur och vi passade på att visa upp material från Röda korset 
som finns i våra samlingar, närmare bestämt Rya röda korskrets som verkade i Örkelljunga kommun. Här 
uppmärksammade vi den hjälpverksamhet som föreningen bedrev under andra världskriget. Ett 
fadderskapsbevis för ett norskt sjömansbarn samt ett brev skickat från barnets mor till föreningen 1945 
utgjorde utställningsmaterialet. Utställningen beräknas beskådas av 50 personer per dag under perioden. 

Gemensam för Arkivcentrum Syd: Synd och skam 
Temat för årets Arkivens dag var Synd och skam och i samband med 
att arrangemanget öppnade sina portar den 11 november öppnades 
årets andra gemensamma utställning på ACS. Utifrån temat ”Synd och 
skam” bidrog de deltagande institutionerna med representativt 
material. Arkivförbundet valde att lyfta fram material från 
nykterhetsrörelsen. Här kan bland annat nämnas Logen 3887 Oscar II 
minne, Templet 965 Lundagård samt Ungdomslogen 1981 Rosgården. 

STUDIEBESÖK OCH ARKIVFÖRBUNDETS KURSER 

Utöver skolungdomar och studenter i den pedagogiska verksamheten samt deltagare i kursverksamheten har 
ytterligare 307 personer i större och mindre grupper från medlemsorganisationer, representanter från 
föreningar och organisationer, kommuner samt samarbetspartners och kollegor lokalt, regionalt samt 
nationellt besökt arkivet. 

STUDIEBESÖK OCH KURSER 
18/1  Studiebesök. Grundkursen i arkivvetenskap. Lunds universitet, 16 deltagare. 
16/3 Studiebesök av riksarkivarie Karin Åström Iko med medarbetare.  
17/3 Studiebesök av Anneli Brattgård från Ekerö kommun angående Arkiv 400. 
20/3 Studiebesök av Skånes släktforskarförbund, 2 personer. 
27/3 Studiebesök. Grundkursen i etnologi. Lunds universitet, 10 deltagare. 
27/3 Studiebesök från IFK lund, 2 personer. 
25/4 Studiebesök från Idé- och lärdomshistoria, ”Verkstadskursen”, Lunds universitet, 12 deltagare. 
30/5  Studiebesök från Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, 3 personer. 
1/9 Studiebesök från ABM-masterprogrammet. Lunds universitet, 40 deltagare. 
11/10 Onsdagscafé Emma Hillborn: Världar i brand. 
1/11 Studiebesök från Therese Steen, Stockholms stadsarkiv, angående jämställdhets- och 

mångfaldsarbete. 
14/11 Studiebesök från Idé- och lärdomshistoria, ”Verkstadskursen”, Lunds universitet. 2 personer. 
24/11 Studiebesök från Helsingborgs stadsarkiv, 14 deltagare. 
24/11 Studiebesök från Jönköpings läns arkivförbund, 10 deltagare. 
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FÖREDRAG OCH SEMINARIER: 
24/1 Föreläsning om arkivförmedling av Anna Ketola för grundkursen i arkivvetenskap, Lunds 

universitet, 16 deltagare. 
27/1 Presentation av Skånes Arkivförbund av Anna Ketola på kompetensutvecklingsdag för Bibliotek 

NO på Regionmuseet i Kristianstad, 50 deltagare. 
6/2 Föredrag med titeln ”Folkrörelserna, samhällsbygget och arkivfrågor” av Anna Ketola vid 

Workshop - tema samverkan i Göteborg, 65 deltagare. 
22/2 Anna Ketola medverkar på seminarium MIGRATION, på Kulturen i Lund, 65 deltagare.  
27/2, 7/3 Laboration för ABM-mastersstudenter som leddes av Malin Nävelsö: Tillämpad 

arkivredovisning enligt allmänna arkivschemat. 13 deltagare. 
23/3 Föreläsning med titeln ”Introduktion till arkivpedagogik” av Caroline Lind för ABM-

mastersstudenter, Lunds universitet, 34 deltagare. 
4/4 Föreläsning på tema ”Skolan förr” av Caroline Lind som hölls i samverkan med Skånes 

hembygdsförbund samt Regionmuseet i Kristianstad i Osby för hembygdsföreningar inbjudna 
från hela Skåne. 38 deltagare. 

6/4 Föredrag med titeln ”Personarkiv och arkivpedagogik: Hur kan personarkiv användas i 
pedagogiska program för högstadie- och gymnasieskolan?” av Caroline Lind. På Uppsala och 
Lunds universitetsbiblioteks konferens Inkluderande arkiv – En dag om personarkiv till Greta 
Renborgs minne i Lund. 50 deltagare. 

3/5 Föreläsning med titeln ”Arkivpedagogik i praktiken” av Caroline Lind för ABM-
mastersstudenter, Lunds universitet, 14 deltagare. 

10/5 Föreläsning om ”Livslångt lärande” av Caroline Lind för ABM-mastersstudenter, Lunds 
universitet, 10 deltagare. 

17/5 Anna Ketola medverkar i ett seminarium om Arkivens dag under Arkivveckan i Visby, 40 
deltagare. 

29/5 Anna Ketola medverkar vid redovisningsseminarium i fördjupningskurs i arkivvetenskap, ABM-
mastern, 12 deltagare. 

13-14/9 Anna Ketola medverkar på seminarium med Svenska Länsarkivarieföreningen i Stockholm. 
27/9 Föredrag ”Om arkivlandskapet och Skånes Arkivförbund” av Anna Ketola vid Skånes 

hembygdsförbunds kretsmöte i Lyby, 16 deltagare. 
5/10 Anna Ketola presenterar regional enskild arkivverksamhet vid Kulturarvskollegium i Malmö, 20 

deltagare. 
5/10  Föredrag ”Om arkivlandskapet och Skånes Arkivförbund” av Anna Ketola vid Skånes 

hembygdsförbunds kretsmöte i Välluv, 12 deltagare. 
6/11 Föreläsning om enskilda arkiv av Anna Ketola för ABM-studenter, Lunds universitet, 12 

deltagare. 
11/11 Föreläsning om Färöiska folkdräkter av Marsanna Petersen i samband med Arkivens dag på 

Kristianstads stadsbibliotek, 40 deltagare. 

MEDLEMSFORUM 
Utöver program- och kursverksamhet fortsatte Arkivförbundet att utveckla vårt 
Medlemsforum där arkivets medlemmar i seminarie- och utbildningsform erbjuds kompetens 
och nätverk kring gemensamma och fältspecifika frågor. Ett Medlemsforum genomfördes i 
anslutning till årsmötet i Hässleholm.     

Vid Medlemsforum i Hässleholm berättade bland annat Maria Tsakiris, enhetschef kultur och 
samhälle Kultur Skåne, om aktuella frågor från Region Skånes Kulturnämnd och 
kulturförvaltning. Sven Rosborn, Skånska Akademien höll ett uppskattat föredrag under 
titeln: ”Två 1600-tals kungar med nedslag i Göinge”. Per Carlsson, ordförande för 
Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm, delade med sig av erfarenheter från hur de i den lokala 
arkivföreningen i Hässleholm arbetat med att utveckla verksamheten. Rune Larsson från 
Equmeniakyrkan reflekterade över organisationsförändring och bevarande från sitt 
engagemang under tiden Equmeniakyrkan bildades. Under seminariet informerades också 
deltagarna om vad som var på gång hos Skånes Arkivförbund. 
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ARKIVENS DAG 2017 

Regional samordning 

Skånes Arkivförbund har sedan Arkivens dag genomfördes första gången (1998) 
fungerat som regional samordnare i Skåne. Enligt vår verksamhetsplan ska 
Arkivförbundet prioritera sina insatser i den regionala samordningen av 
arrangemangen i Skåne. Arkivförbundet har under året representerat Skåne vid 
två nationella samordningsmöten. Arkivet har även varit distributör av de 
nationella ”Arkivkaramellerna” som förmedlas till beställande arrangörer runt om 
i landet.   

Inom ramen för den regionala samordningen arrangerades ett regionalt 
uppstartmöte i april där utvärdering av föregående års aktiviteter diskuterades 
samt gemensamma frågor togs upp för förmedling till den nationella 
samordningen. Ett regionalt kickoff-möte genomfördes i september. På Arkivförbundets 
webbplats förmedlades under hösten information till arrangörer och marknadsfördes program vid lokala 
aktiviteter.  

Genom en enkätundersökning inom nätverket för Arkivens dag i Skåne kan även antalet aktiviteter och 
arrangemang jämföras med tidigare år. Som ett led i Skånes Arkivförbunds strategi att dels utöka resurser för 
ökat stöd till arrangörer runt om i Skåne, dels utveckla synligheten av Arkivförbundets resurser, valde vi liksom 
föregående år att medverka i två olika arrangemang under Arkivens Dag lördag 11 november. Årets nationella 
tema var Synd och Skam.  

Arkivens dag på Arkivcentrum Syd 

I årets arrangemang på Arkivcentrum Syd medverkade Skånes Arkivförbund tillsammans med 
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Skånes hembygdsförbund, Landsarkivet i Lund, 
Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Biologiska museet-Lunds universitet, Lunds 
kyrkohistoriska arkiv, Regionarkivet i Skåne, Universitetsbiblioteket, Institutet för språk och 
folkminnen samt släktforskarorganisationerna Skånes Släktforskarförbund, DIS-syd och Lunds 
släktforskarförening. 

Arrangemanget på ACS samordnades av Arkivförbundet och besökarna bjöds på fyra olika föredrag på temat 
”Synd och skam”. Besökarna kunde bland annat ta del av ett föredrag av Solveig Fagerlund från Landsarkivet i 
Lund under titeln ”Rebecka Henriksdotters förlorade heder eller: Kände du inte när det nappade? – Om 
förbjuden sexualitet, makt, ära och förhörsmetoder under tidigt 1700-tal” och ”Nattliga synder – Vad sker inte i 
skydd av mörkret?” med Gunnar Broberg. Besökarna kunde liksom tidigare år gå på visning bakom kulisserna, 
in i de olika arkivmagasinen samt titta på årets utställning med dokument och föremål på temat ”Synd och 
skam” från de olika institutionerna. Utställningen kommer att stå till mars nästa år och här visades en hel del 
material ur Arkivförbundets samlingar. De arkivbildare som var representerade är Logen 3887 Oscar II Minne, 
Templet 965 Lundagård, Goodtemplarsamfundet Concordia samt Ungdomsloge 1981 Rosgården. I årets 
familjeverkstad visades inspirationsbilder upp med tematiken ”Superhemligt” och verkstaden var i sin tur 
inspirerad av Barbro Lindgrens klassiska böcker Jättehemligt och Världshemligt som är skrivna i dagboksform. 
Barnen fick rita och skriva ned sina hemligheter i anteckningsböcker med titeln ”Superhemligt”. Liksom 
föregående år erbjöds även kortkurser i släktforskning, kaffeservering och tipspromenad. Arkivförbundet var 
även med och utformade ett så kallat biktbås som stod i entrén till ACS, där besökarna ombads att lämna in och 
bikta sina synder för framtiden under titeln ”Min syndabekännelse”. Insamlingen bevaras i Skånes 
Arkivförbunds arkiv och är belagt med 70 års sekretess. Till årets arrangemang kom totalt 249 besökare. 

Arkivens Dag på Regionmuseet och Stadsbiblioteket i Kristianstad 

Parallellt med Arkivcentrum Syds program i Lund genomförde Arkivförbundet ytterligare arrangemang i 
Kristianstad under Arkivens dag. Tillsammans med Regionmuseet, Kommunarkivet, Folkrörelsearkivet i 
Kristianstad och Oppmanna-Vånga Hembygdsförening visade vi utställningar utifrån temat Synd och skam i 
Minnesluckan på Regionmuseet. Med bilder, texter och föremål från våra samlingar berättade vi om 
nykterhetsrörelsen, folkdräkter och Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, badande och badmodet från 
1920-talets Mölle och föreställningar kring romer i bondesamhället. Utställningen öppnade en vecka innan 
Arkivens dag och besöktes av 59 personer under själva Arkivens Dag.  
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På Stadsbiblioteket visade vi också fram vår verksamhet tillsammans med Regionmuseet, Kommunarkivet, 
Folkrörelsearkivet i Kristianstad samt Skånes Hembygdsförbund och Kristianstadsbygdens Släktforskarförening. 
Vi delade ut gratis informationsmaterial och hade bokförsäljning. Skånes Arkivförbunds böcker 
uppmärksammades. Vi erbjöd också besökarnas att bakom en skärm skriva ner och bikta sina synder. 
Bekännelserna lades i en minneskapsel. Denna lämnades sedan att bevaras på Kommunarkivet och är 
sekretessbelagd i 70 år. Besökarna kunde också få hjälp att leta i arkivdatabaser för egen släktforskning. 
Föreläsningsserien var största dragplåstret på Arkivens dag på Stadsbiblioteket. Fyra föreläsningar anordnades 
med vardera 30-50 åhörare. Sara Williamsson från Skånes Hembygdsförbund berättade om syndfulla präster i 
1200-talets Skåne och ärkebiskop Anders Sunesen. Marsanna Petersen från Skånes Arkivförbund berättade om 
kulturella praktiker och normativa föreställningar kring folkdräktstraditioner på Färöarna. Solvig Oredsson från 
Oppmanna-Vånga Hembygdsförening föreläste om synen på arbete och arbetslöshet genom tiderna och 
Andreas Håkansson, biträdande professor vid Högskolan i Kristianstad avrundade med en föreläsning om mat 
som synd genom tiderna. 

Hela arrangemanget avslutades på Regionmuseet med föredraget: Adelsfröken, prästdottern och pigan och 
den förbjudna sexualitetens följder av Marie Lindstedt Cronberg, historiker vid Lunds universitet. Salen var mer 
än fullsatt och drog en publik på mellan 70-90 personer. 

PUBLICERING 
WEBBPLATS: WWW.SKANEARKIV.SE 
Målsättning för Skånes Arkivförbunds 
webbplats är att den ska fungera som 
informationsresurs för medlemmar, blivande 
medlemmar, forskare, studenter, lärare och 
elever samt andra intresserade av 
Arkivförbundets verksamhet. Webbplatsen är 
ett viktigt forum för marknadsföring av 
organisationens verksamhet och modellen är 
att webbplatsen ska ha en tydlig struktur, ljus 
och luftig layout med mycket bilder i 
huvudsak från verksamheten, lättfattliga 
texter och tydliga hänvisningar. I februari 
publicerades en uppdaterad webbplats med 
ett nytt mer tillgänglighetsanpassat utseende 
och mer reversibla funktioner. Vissa 
undersidor behövde dock ytterligare 
anpassas vilket kommer ske under 2018.  

Under 2017 hade webbplatsen 4240 registrerade besök och 217 sidrubriker visades c:a 13 000 gånger. Mest  
besökt utöver Arkivförbundets huvudsida är undersidan om Arkivförbundet, kontaktuppgifter och sidan där 
man kan söka i våra arkivsamlingar.  

FACEBOOK  
Arkivets facebooksida ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, 
studenter, lärare och elever samt andra intresserade av Arkivförbundets verksamhet. Arkivförbundet anser att 
Facebook är ett viktigt forum för i första hand marknadsföring av verksamheten. Facebooksidan ska 
komplettera webbplatsen och innehålla referat från verksamheten, information om arkivets 
programverksamhet och marknadsföring av webbplatsen. Sidan kan också användas för förmedling av extern 
information som är av intresse för Arkivförbundets verksamhetsfält.  

I slutet av december 2017 hade sidan 381 följare och under året har 34 inlägg publicerats med en spridning på 
11 972 registreringar. Månadens bild i februari spreds via arkivförbundets Facebooksida och nära 2 400 
personer såg denna. Den delades 2 gånger där den gav upphov till kommentarer i olika facebookforum. 
 

Bild: Delar av Skånes Arkivförbunds personal förbereder 2018 års 
jubileumsaktivitet med publicering av guldkorn ur samlingarna på vår webbplats 
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SLUTORD 
Från 2017 måste Arkivförbundet anpassa årsredovisningen till regelverket BFNAR 2016:1 och redovisar enligt 
K2 reglerna. Det medför att vi måste lösa upp tidigare års reserverade medel för kommande 
publiceringsverksamhet, samt för behov inom digitalisering, webb och IT. På papperet ökar vinsten. 

Styrelsen planerar att använda delar av dessa resurser under 2018 för att bekosta publiceringen av en antologi 
med ett urval av uppteckningarna från tidigare dokumentationsprojekt ”Minns ditt 70-tal”. Arbetet med denna 
publicering har påbörjats under de första månaderna 2018. Resurser kommer också användas till kommande 
behov för digitalt tillgängliggörande och bevarande av digitala arkiv.  

Överskottet från själva verksamheten 2017, beror till största delen på att Arkivförbundet under delar av 
verksamhetsåret inte har haft full personalstyrka. Den uppkomna personalsituationen har främst påverkat 
arbetet med ordningsarbetet i samlingarna. Styrelsen planerar att denna del av överskottet ska användas till att 
under perioden 2018–2019 öka arbetsinsatserna med samlingarna, för att komma ikapp med eftersläpningen 
som uppstod under det gångna året. Vi kan inte reservera pengarna i bokslutet utan måste redovisa dem som 
ökad vinst. 

När de redovisade överskotten väl används kommer det att medföra minskad vinst eller till och med en 
redovisad förlust. 

Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar samt 
inte minst till vår mycket duktiga, engagerade och kunniga personal. Vi vill också rikta ett varmt tack till Region 
Skånes Kulturnämnd och till kommunerna Helsingborg stad, Höör, Klippan, Kristianstad och Landskrona, 
Lomma, Lund, Osby, Skurup och Trelleborg för bidrag till verksamheten.  

Vi är dessutom tacksamma för det goda samarbete vi i en rad sammanhang haft med Skånes 
Hembygdsförbund och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet samt alla organisationer och 
institutioner vid Arkivcentrum Syd och andra arkiv och kulturarvsorganisationer och institutioner i Skåne, 
Sverige och Norden. Ni har alla bidragit till att arkivförbundets verksamhet har kunnat genomföras med sådan 
framgång under 2017.    

 
Lund mars 2018 
 
För styrelsen  
 
 
Mats Helmfrid 
Ordförande   
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MEDLEMMAR 2017

ARKIVFÖRENINGAR 
Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona 
Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg 
Arbetarrörelsens arkiv i Örkelljunga 
Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Malmö 
Folkrörelsearkivet i Helsingborg 
Folkrörelsearkivet i Kristianstad 
Folkrörelsearkivet i Ängelholm 
Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg 
Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm 
Idrottsmuseet i Malmö 
Skånes Näringslivsarkiv 

OFFENTLIG FÖRVALTNING 
Båstads kommunarkiv   
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar  
Helsingborgs Stadsarkiv 
Hovdala slott  
Hässleholms kommunarkiv  
Höörs kommunarkiv  
Kristianstads kommunarkiv  
Kävlinge kommunarkiv 
Landsarkivet i Lund 
Lomma kommuns centralarkiv 
Lunds Stadsarkiv 
Malmö Stadsarkiv 
Simrishamns kommunarkiv  
Staffanstorps kommunarkiv   
Trelleborgs kommunarkiv 

HEMBYGDSFÖRENINGAR OCH 

LOKALHISTORISKA 

MUSEER/SÄLLSKAP 
Billesholmstraktens Hembygdsförening 
Frosta Härads Hembygdsförening  
Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i  
   Sydöstra Skåne  
Föreningen Frenningeboken  
Föreningen Gamla Båstad 
Föreningen Gamla Lund   
Föreningen Gamla Trelleborg 
Gärds Härads Hembygdsförening 
Göinge Hembygdsförening  
Ivetofta Hembygdsförening   
Kvidinge sockens Hembygdsförening   
Mölle By- och Kulturförening 
Riseberga Färingtofta Hembygdsförening   
Torna Härads Hembygdsförening  

 
 
Västra Göinge Hembygdsförening  
Västra Torups Hembygdsförening   
Ängelholms Hembygdsförening 

RIKSORGANISATIONER 
Classic Mustang Club Sweden   
Equmeniakyrkan  
Frälsningsarméns HK  
Gammaldansarnas Riksförbund 
IMMI Branschorganisation   
Rotary Norden 
Svenska Arabhästförening  
Sv. Service- och Signalhundsförbundet 

REGIONALA, LÄNS- OCH 

DISTRIKTSORGANISATIONER 
ABF Skåne 
Afasiföreningen i Skåne län  
Blodsjukas förening i Södra Sjukvårdsregionen  
Byggnads i Skåne 
Celeakiföreningen i Skåne län 
Centerpartiet Skåne   
DHR Skåne läns distrikt  
Diabetesföreningen Skåne län  
Distriktsstyrelsen Soc.dem. för Tro och Solidaritet 
EFS i Sydsverige 
Fastighetsanställdas förbund Region Syd 
Folkdansringen, Skåne 
Folkhögskolan Hvilan – NY 
Föreningen Resurscentrum för kvinnor i 
Skåne/Winnet  
   Skåne 
Föreningen Skånska Möllor  
Författarcentrum Syd   
Försvarsutbildarna, Skåne 
GS avdelning 1, Västra Skåne 
Hela Människan i Skåne och Blekinge 
Husmödrarna Skåne  
Hyresgästföreningen Region Södra Skåne 
IOGT-NTO Juniorförbund Distrikt Skåne   
Kommunalförbundet Sydarkivera – NY  
Kommunförbundet Skåne  
Lantbrukarnas provinsförbund i Skåne 
Liberalerna Skåne 
Lunds stifts Kyrkomusikerförening 
Medborgarskolans Skånedistrikt 
MHF Region Skåne 
Motorcykelhistoriska klubben Syd – NY  
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Museiföreningen Skånska Järnvägar 
Naturskyddsföreningen i Skåne – NY  
NBV Skåne  
Riksteatern Skåne  
Rädda Barnens distrikt i Skåne 
Röda Korset Region Syd 
Sensus region Skåne-Blekinge 
SISU Skåne 
Skåneländska Gastronomiska Akademien  
Skånes Bildningsförbund 
Skånes distrikt av IOGT-NTO 
Skånes Dövas Länsförbund   
Skånes FN-distrikt 
Skånes Hembygdsförbund 
Skånes Konstförening  
Skånes Nykterhetsförbund 
Skånes Orienteringsförbund 
Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens    
   Scoutförbund 
Skånes Släktforskarförbund – NY  
Skånes Spelmansförbund  
Skånska Akademien 
SPF Seniorerna  Skånedistriktet 
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 
Studieförbundet Bilda Syd  
Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund 
Skåne 
Svensk Handel Syd 
Sydskånska Kennelklubben  
Vision Centret i Malmö  
Vita Bandet Skånedistriktet  
Våra Gårdar Syd  
Vårdförbundet, Skåne 

EKONOMISKA ORGANISATIONER 
Bostadsrättsföreningen Bommen Nr: 7, Lund  
Bostadsrättsföreningen Själabodarna, Lund  
Bostadsrättsföreningen Tre Högar  
Böste Sommarstugeförening, Västra Torp ek.för. 
Daggmaskens Förskola 
Fiddevången vägförening, Falsterbo 
Folke Ljungdahls stiftelse – NY  
Folkets Hus, Lund 
Föräldraföreningen vid Östra Torns  
   Montessorigrundskola  
Föräldrakooperativet Kossan, Lund   
Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening  
Lunds Studentskegård   
Månteatern Ekonomisk förening   
Näsby Samfällighetsförening   
Rättshjälpskassan Standard   
Stadskällarens Samfällighetsförening   
Stenålderns Samfällighetsförening 
Stiftelsen De Lekande Barnens Fond  
Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag 
Teggerstiftelsen – NY   

LOKALA FÖRENINGAR 
Anti Handikapp i Lund   
Centrumkyrkan i Bjuv 
Delta Kappa Gamma, Delta Malmö-Lund – NY  
DHR Malmöavdelningen  
EFS-Kyrkan i Ängelholm  
EFS Missionsförening i Lund 
EFS Missionsförening i Staffanstorp 
Equmeniakyrkans församling i Furulund 
Equmeniakyrkan i Limhamn 
Eslöv-Sallerup Rotaryklubb   
Eslöv Biståndscenter/Erikshjälpen   
Eslövs Fotoklubb  
Eslövs Scoutkår 
Estniska föreningen i Lund   
Falsterbo Golfklubb 
Hela människan i Malmö – NY  
Flommens Golfklubb 
Folkdansens vänner, Malmö   
Folkdanslaget Lundagillet  
Frälsningsarmén i Helsingborg  
Frälsningsarmén i Limhamn  
Frälsningsarmén i Ystad 
Föreningen för äldrevård och gerontologi, Lund  
Föreningen Sirmiones Skeppslag  
Hardeberga Bollklubb 
Hörby UNF 
Hörselskadades förening i Lund  
Höörs Föreläsningsförening   
IBK Lund 
IFK Lund 
IF Metall Sydvästra Skåne 
Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening 
IOGT-NTO 247 Österlen  
IOGT-NTO 358 Snapphanen, Osby 
IOGT-NTO 2019 Kronan, Eslöv  
IOGT-NTO 5607 Sydkusten  
IOGT-NTO 1589 Lugnet, Lund  
Jazz på Österlen  
Kullabygdens diabetesförening  
Landskrona Cykelklubb 
Landskrona Kyrkliga Scoutkår 
Landskrona Scoutkår av Nykterhetsrörelsens  
   Scoutförbund  
Ljunghusens Golfklubb 
LO-sektionen i Mellersta Skåne 
Logen Kärnan nr 608, Helsingborg 
Lund-City Rotaryklubb 
Lund-Klosters Rotaryklubb 
Lunds Arbetarekommun 
Lunds Bollklubb 
Lunds Byggmästareklubb   
Lunds Centerkrets  
Lunds Diakoniförening 
Lunds FN-förening    
Lunds Husmodersförening 
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Lunds Kammarmusiksällskap 
Lunds Kollonisters Centralförbund  
Lunds Konståkningsklubb  
Lunds Orienteringsklubb   
Lunds Släktforskarförening  
Lunds Soroptimistklubb   
Lunds Zontaklubb   
Läkaresällskapet i Lund  
Lärarförbundet Malmö 
Lärarförbundet Östra Göinge  
Malmö-Limhamn Soroptimistklubb  
Malmö Frimurarsamhälle   
Malmö Släktforskarförening   
Malmö Soroptimistklubb  
Malmö Squash Rackets club 
Maria loge nr 3 a P   
Miljöpartiet De Gröna i Lomma 
Mossängens Sommarstad   
Musikfrämjandet i Kullabygden 
Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden 
Nevis Gymnastikförening  
Näsby IF 
Osby Socialdemokratiska Arbetarekommun  
Postens Kamratklubb i Lund  
Polisområde Mellersta Skåne Seniorklubb 
PRO Genarp  
PRO Osby – NY     
Rädda Barnens lokalför. i Lund 
S:t Knuts Rotaryklubb 
S:t Lukas i Lund   
S:t Lukas i Malmö   

Scoutkåren Pilen, Malmö 
Scoutkåren Vikingen, Ekeby   
Simklubben Poseidon  
Sjöstedtska släktföreningen   
Släktför. Rusth. C. Sörensens o. M. Christensdotters     
   ättlingar  
Smålands Gille i Lund  
SPF Seniorerna Dalbybygden  
SPF Seniorerna Goda Vänner Södra Sandby   
SPF Seniorerna Lomma Södra 
SPF Seniorerna Lund Centrum  
SPF Seniorerna Lund Öster 
SPF Seniorerna Lundakretsen   
SPF Seniorerna Lundensis  
SPF Seniorerna Stångby   
SRF Lundabygden  
Staffanstorps Cykelklubb 
Svalorna Indien-Bangladesh    
Sv. Kvinnors Vänsterförbund Lundavdelning  
Sällskapet Lundaakademiker  
Veberöds Tennisförening     
Vinslövs Missionskyrka – NY  
Vision avd 281 Region Skåne 
Vänskapens hus – NY  
Vänsterpartiet, Lund 
Västerkyrkans församling i Lund  
Västra Sommarstadens Koloniförening – NY  
Willands arrendatorförening   
Y:s Mens Club i Lund  
Östermalmkyrkan i Kristianstad
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Styrelsen för Skånes Arkivförbund får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under

räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Skånes Arkivförbund är en politiskt obunden ideell förening och ett regionalt arkiv med ändamål att väcka intresse för

dokumentation av landskapets historia, inventera, samla, förteckna, vårda och bevara arkivhandlingar, göra samlingarna

tillgängliga för allmänhet och forskare, väcka intresse för och bedriva forskning med tyngdpunkt på de bevarade

arkivalierna, förmedla och levandegöra den kunskap som arkivet förfogar över.

Föreningen har sitt säte i Lund.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Tidigare reserverade medel för kommande publiceringsverksamhet samt för behov inom digitalisering, webb och IT har

enligt anpassning till BFNAR 2016:10 lösts upp. Styrelsen planerar att delar av dessa resurser under 2018 ska finansiera

publicering av en antologi med ett urval av uppteckningarna från tidigare dokumentationsprojekt ”Minns ditt 70-tal”.

Resurser kommer också användas till kommande behov för digitalt tillgängliggörande och bevarande av digitala arkiv.

Överskott från 2017 beror dessutom till stor del på att Arkivförbundet under delar av verksamhetsåret inte hade full

personalstyrka, vilket främst påverkat arbetet med ordningsarbetet i samlingarna. Styrelsen planerar att överskottet ska

användas till att under perioden 2018-2019 rikta ökade arbetsinsatser med samlingarna med anledning av den

eftersläpning som uppstod under 2017.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 637 377 352 348 330

Resultat efter finansiella

poster 469 129 -16 -73 58

Balansomslutning 1 108 1 299 1 185 1 290 1 393

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Eget Kapital Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 109 541 129 332 238 873

Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

Balanseras i ny räkning 129 332 -129 332 0

Årets resultat 469 130 469 130

Belopp vid årets utgång 238 873 469 130 708 003
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RESULTATRÄKNING 1

2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Bidrag 2 2 618 400 2 591 000

Nettoomsättning 3 637 268 376 512

Övriga rörelseintäkter 4 660 148 342 408

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 915 816 3 309 920

Rörelsekostnader

Projektkostnader 5 -207 861 -1 885

Övriga externa kostnader 6 -1 028 629 -924 948

Personalkostnader 7 -2 196 897 -2 202 613

Övriga rörelsekostnader -12 964 -51 142

Summa rörelsekostnader -3 446 351 -3 180 588

Rörelseresultat 469 465 129 332

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 133 –

Räntekostnader och liknande resultatposter -468 –

Summa finansiella poster -335 –

Resultat efter finansiella poster 469 130 129 332

Resultat före skatt 469 130 129 332

Årets resultat 469 130 129 332
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BALANSRÄKNING 1

2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 – 12 964

Summa materiella anläggningstillgångar – 12 964

Summa anläggningstillgångar – 12 964

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 264 228 65 042

Övriga fordringar 652 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 96 202 –

Summa kortfristiga fordringar 361 082 65 042

Kassa och bank

Kassa och bank 746 742 1 221 357

Summa kassa och bank 746 742 1 221 357

Summa omsättningstillgångar 1 107 824 1 286 399

SUMMA TILLGÅNGAR 1 107 824 1 299 363
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2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 238 873 109 541

Årets resultat 469 130 129 332

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 708 003 238 873

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 60 163 688 983

Skatteskulder 27 718 –

Övriga skulder 68 648 52 175

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 243 292 319 332

Summa kortfristiga skulder 399 821 1 060 490

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 107 824 1 299 363
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Det är första året som BFNAR 2016:10 tillämpas vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret

och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om.

Nyckeltal

Nettoomsättning: omsättning med avdrag för eventuella rabatter.

Resultat efter finansiella poster: rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader (inklusive finansiella poster men förre

skattekostnader)

Balansomslutning:  summan av företagets tillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig

nyttjandeperiod på 5 år.

Not 2 Bidrag 2017 2016

Verksamhetsbidrag Region Skåne 2 443 400 2 412 000

Lunds Kommun 115 000 114 000

Övriga kommunala bidrag 60 000 65 000

2 618 400 2 591 000

Not 3 Nettoomsättning 2017 2016

Medlemsavgifter 83 700 77 800

Hyllavgifter 278 058 266 123

Migration 2017/2018 55 091 0

Medicinhistoriska biblioteket 75 000 0

Kommunspecifiska pedagogiska resurser 100 000 0

Lunds universiet 21 000 13 614

Externa uppdrag, skrifter 24 419 18 975

637 268 376 512

Not 4 Övriga rörelseintäkter 2017 2016

Lönebidrag 402 487 323 216

Övriga intäkter - Omföring av tidigare avsatta medel 244 806 0

Övriga intäkter 12 855 19 192

660 148 342 408

Årets omföring av tidigare avsatta medel beror på anpassning till BFNAR 2016:10
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Not 5 Projektkostnader 2017 2016

Direkta kostnader externa uppdrag 0 1 885

Kommunspecifiska pedagogiska resurser 2017/2018 100 000 0

Medicinhistoriska biblioteket 75 000 0

Migration 2017 32 861 0

207 861 1 885

Not 6 Övriga externa kostnader 2017 2016

Lokaler - hyror 655 237 649 389

Administration 283 457 237 801

Styrelse, redovisning, revision, årsmöte 89 936 37 758

1 028 630 924 948

Not 7 Personal 2017 2016

Medelantalet anställda 6 8

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 64 106 64 106

Utgående anskaffningsvärden 64 106 64 106

 

Ingående avskrivningar -51 142 -18 210

Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -12 964 -32 932

Utgående avskrivningar -64 106 -51 142

 

Redovisat värde 0 12 964
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VERKSAMHETSPLAN 2018-2019 

ORGANISATION OCH MEDLEMSVÅRD  
Mål under perioden: 

• Uppmärksamma Arkivförbundets 25-årsjubileum 2018. 

• Vidareutveckla visionen för Arkivförbundets verksamhet. 

• Nätverksarbete i Skåne för att stärka verksamhetsområdet för enskilda arkiv. 

• Utöka verksamheten kring medlemsvärvning genom riktade informationsinsatser till 
landskapets regionala verksamheter. 

• Fortsätta utveckla Medlemsforum för god förmedlings- och kunskapsuppbyggnad inom 
Arkivförbundets verksamhetsområde och för arkivets medlemmar.  

• Aktivt arbeta för att, i samverkan med bland andra Skånes Hembygdsförbund, utveckla 
modeller för ytterligare stöd till lokala kulturarvsaktörer och civilsamhället. 

• Aktivt medverka till att utveckla och etablera forum för samverkan och informationsutbyte 
med våra systerorganisationer i angränsande och närliggande regioner.  

• Arbeta för ökad måluppfyllelse när det gäller Arkivförbundets strategiska planer för 
digitalisering, hållbarhet, tillgänglighet, mångfald och jämställdhet. 

SAMLINGAR OCH DOKUMENTATION 
Mål under perioden: 

• Extra arbete ska göras för arbete med samlingarna med anledning av den eftersläpning som 

uppstod under 2017. 

• Uppdatera leveranskvitto och avtal samt följa upp tidigare depositionsavtal för bland annat 
ökad anpassning till gällande dataskyddsförordning samt förbättra rutiner för hantering av 
foto och annat upphovsrättsskyddat material i samlingarna. 

• Vidareutveckla rutiner och uppföljning i registreringsarbetet i Arkivförbundets fotodatabas. 

• Utvärdera tidigare genomförd inventering av befintliga medlemmars behov av förvaring av 
arkiv och utarbeta rutin för uppföljning för komplettering och tilläggsleveranser. 

• I projektform undersöka vilka behov och önskemål som finns inom det skånska föreningslivet 
gällande arkivering nu och i framtiden, med särskilt fokus på digitalt material. 

• Följa upp kvalitetsarbetet för Arkivförbundets digitala arkivdatabas ”Skåneregistret” och 
arbeta för att arkivbildaruppgifter registreras i databasen från samtliga till Arkivförbundet 
anslutna arkivföreningar. 

• Undersöka möjligheten att tillgängliggöra Arkivförbundets referensbibliotek till en bredare 
publik.  



  

 

• Arbeta för mer långsiktig finansiering för förvaring och tillgängliggörande av 
Medicinhistoriska bibliotekssamlingen samt sprida information om bibliotekssamlingen 
genom ökad information på Arkivförbundets webbplats. 

• Inventera befintlig minnessamling av uppteckningar, utvärdera och vidareutveckla 
Arkivförbundets dokumentationsverksamhet. 

• Att inom ramen för projektet Rörelser i Skåne påbörja inventerings-, informations- och 
programverksamheten i kommuner i södra Skåne (Skurup, Svedala och Trelleborg).  

UTÅTRIKTAD- OCH FÖRMEDLINGSVERKSAMHET 
Mål under perioden: 

• Vidareutveckla Arkivförbundets program- och förmedlingsverksamhet med utgångspunkt 
från regional kulturplan för Skåne 2016-2019 samt aktivt medverka i processerna för 
efterföljande regional kulturplan och eventuell handlingsplan. 

• I projektform utveckla ett nytt digitalt läromedel med fokus på lokal relevans på 
Arkivförbundets webbsida. 

• Arbeta för ett varierat, intressant och angeläget programutbud för olika målgrupper. 

• Vidmakthålla och arbeta vidare för ökat samarbete med universitets- och 
högskoleutbildningar i regionen. 

• Vidareutveckla det pedagogiska utbudet för grund- och gymnasieskolaskola och upprätta 
fortbildning för lärare. 

• Vidareutveckla och etablera rutiner i det pedagogiska utbudet för verksamheter inom vård- 
och omsorg.  

• Slutföra det pedagogiska samarbetsprojektet riktat till nysvenskar inom kommunal 
vuxenutbildning.  

• Vårda det pedagogiska samarbetet med Skånes Hembygdsförbund och andra kultur- och 
utbildningsverksamheter i regionen.  

• Vara en aktiv deltagare i arrangemang kring ”Arkivens Dag” och ta ett tydligt initiativ i det 
regionala samordningsarbetet inför evenemanget. Däribland att utöver medverkan i 
arrangemang på Arkivcentrum Syd också årligen genomföra samarrangemang i en lokal 
kommun i regionen (Vellinge 2018). 

• Upprätthålla en hög ambitionsnivå på Arkivförbundets webbplats och Facebooksida för ökad 
medlems- och brukarservice. 

• Ge ut en publikation från tidigare 70-talsprojekt ”Minns ditt 70-tal” samt planera för nya 
minnesprojekt. 

• Påbörja verksamhet för publicering av en egen skriftserie.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Porfyrvägen 19 
224 78 Lund 

 
Tel: 046-19 59 60 

e-post: info@skanearkiv.se 
hemsida: www.skanearkiv.se 

 
Bg: 5700-3147 

Org.nr: 84 60 04-7783 
 

Medlemsavgifter 2018 
Lokala organisationer: 250 kr 

Regionala & distriktsorganisationer: 450 kr 
Statliga & kommunala arkiv samt riksorganisationer: 650 kr 

Enskild stödjande medlem: 200 kr 




