
Skånes Arkivförbund – ett tankens arkiv

Skånes Arkivförbund är ett regionalt arkiv för folkrörelse-,
förenings- och lokalhistoria samt ett samarbetsorgan för
lokala arkiv i Skåne. Verksamheten finansieras genom
bidrag från stat, region och kommuner samt genom
medlemsavgifter.
Hos oss hittar du arkiven från politiska organisationer,
fack-, idrotts-, nykterhetsföreningar, frireligiösa samfund,
studieförbund, ideella organisationer av alla de slag, privata
personer och mindre företag. Vi förvarar även en stor
samling levnadsberättelser och intervjuer.

SKÅNES ARKIVFÖRBUND
Porfyrvägen 19

224 78 Lund
Tel: 046-19 59 60

Fax: 046-222 17 19
E-post: info@skanearkiv.se

Hemsida. www.skanearkiv.se

SKÅNEREGISTRET

Databas över bevarade enskilda arkiv i Skåne
Leveransregister till NAD



Vad finns och var finns det ?

Skåneregistret ger dig svar på vad som finns bevarat av
enskilda arkiv och var det finns bevarat. Databasen
innehåller uppgifter om de enskilda arkivbestånden hos
olika arkivinstitutioner runt om i Skåne. Registret har
utarbetats av Skånes Arkivförbund i samarbete med
Riksarkivet. Det är även ett leveransregister till NAD -
den Nationella ArkivDatabasen Genom Skåneregistret
blir arkiven därmed sökbara på nätet (www.nad.ra.se).

Databasens innehåll

Skåneregistret innehåller uppgifter om arkiven från
föreningar, företag och privatpersoner som är eller har
varit verksamma i Skåne. För varje arkivbildare redovisas i
varierande grad uppgifter om dess verksamhetstid,
historik, typer av handlingar och deras omfattning i tid
och volym samt var arkivet bevaras. Arkiven är även
registrerade utifrån kategori och topografi. För
närvarande innehåller databasen uppgifter om drygt 4000
arkivbildare varav hälften förvaras på Skånes
Arkivförbund.

Sökmöjligheter

I Skåneregistret kan du söka och göra sammanställningar
med utgångspunkt från en mängd olika kriterier. Förutom
arkivbildarens namn kan du söka fram arkiv som har varit
verksamma under en viss tid eller som har varit verksamma
på en viss plats. Du kan också söka efter vissa typer av
handlingar t ex affischer eller söka efter en viss kategori av
arkiv t ex fackförbund. Skåneregistret är ett kreativt
sökverktyg som vill visa vägen till de enskilda arkivens
outforskade källor.

Skåneregistret i framtiden

Skåneregistret uppdateras fortlöpande med nya uppgifter
om de bevarade enskilda arkiven runt om i länet.
Folkrörelse-/arbetarerörelsearkiv, kommun-/stadsarkiv,
museer och hembygdsföreningar har möjlighet att lämna in
uppgifter om sina enskilda arkiv. Varje uppgift om enskilt
arkivmaterial som lämnas in bidrar till att skapa en värdefull
forskningsresurs lokalt, regionalt och nationellt – en
”guldgruva” för alla att ösa ur!


