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Bild på framsida: 2020 då vi blev ännu mer digitala. Skånes Arkivförbunds Youtube-kanal: Godtemplarna – Ett löfte Länk: 
https://youtu.be/5uy3iVCEsKc  

  

https://youtu.be/5uy3iVCEsKc
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

MEDLEMMAR 
Skånes Arkivförbunds medlemsstock växer och under detta år har vi betydligt fler nya medlemmar än väntat. 
18 nya organisationer har valt att teckna medlemskap vilket tangerar de år tillflödet av nya medlemmar varit 
som högst. Av våra nya medlemmar har 4 regional utbredning och 14 lokal. En organisation har valt att avsluta 
sitt medlemskap. Vid årets utgång är det totala antalet medlemmar 284 varav två är enskilda stödjande 
personer. Medlemslista för 2020 följer efter verksamhetsberättelsen.  

 

Tabell: Medlemsutveckling 1994-2020. Antalet medlemmar 2020: 284. 

 
Skånes Arkivförbund har varit medlem i följande organisationer: Arbetsgivaralliansen, Arbetarnas 
kulturhistoriska sällskap, Centrum för Arbetarhistoria, Föreningen för arkiv- och informationsförvaltning, 
Handikapphistoriska föreningen, Skånes Hembygdsförbund, Svenska Arkivförbundet och Svenska 
Idrottshistoriska föreningen. Vidare är verksamhetens chef är medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier.  

STYRELSE 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ledamöter: Mats Helmfrid, ordf.   Lunds kommun  
 Gustav Hofvander, vice ordf.  Byggnads Skåne 
 Fredrik Alm   LO-facken i Lund 

Hans Wilson   Skånes Hembygdsförbund 
 Håkan Månsson   IOGT-NTO Skånedistriktet 
 Ingela Frid   Göinge hembygdsförening 

Inger Torstensdotter Åhlin  
Lena Alebo    
May Öberg   SPF Seniorerna Skånedistriktet 
Monica Molin   Lunds Arbetarekommun 
Rolf Johansson   Riksarkivet, Landsarkivet i Lund 
Sven-Eric Davidsson   Studieförbundet Bilda 
 

Revisorer: Monica Nilsson    Gärds Härads hembygdsförening 
 Anders Thulin   Auktoriserad revisor, PwC i Sverige AB 
 

Skånes Arkivförbund hälsar nya medlemmar 
varmt välkomna! 

Andelsföreningen Folkets Park i Kävlinge 
Borstahusens museiförening 
Centerpartiet i Svedala 
Centerpartiet i Staffanstorp 
Föreningen Hassela Solidaritet 
Föreningen Parasport Lund 
Hvens hembygdsförening 
Immanuelsförsamlingen i Malmö 
John Oltins kulturstiftelse – Viken förr och nu 
Lerbergets Byalag 
Maria Montessori-skolan Lund 
Motorcykelhistoriska klubben Syd 
Ringsjöhöjdens vägförening 
Skånes Bygdegårdsdistrikt 
Skånes Lantmätareförening 
Släktför. Helje Mattsons i Kumlatofta ättlingar 
Svenska Lasariters förening i Malmö-Lund 
Svenska Pudelklubben avd Syd 
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Revisorsup.: Rune Granqvist    Lunds Arbetarekommun 
 
Valberedning: Stig Brozén   SPF Seniorerna Skånedistriktet  

Gun Larsson   Skånes Hembygdsförbund  
Monica Molin   Styrelsen 

MÖTEN 
Årsmöte skulle hållas i april men med anledning av rådande nationella restriktioner på grund av Covid-
pandemin genomfördes det först 13 september på Arkivcentrum Syd i Lund. 23 personer deltog.    

Styrelsen har under året haft 8 möten samt arbetsutskottet har 11 protokollförda möten.  

PERSONAL 
Anna Ketola  Arkiv- och verksamhetschef 100 % sedan 2004 (2002).  
Anna-Charlotte Kriedemann Arkivassistent 50 % sedan 2017. Anna-Charlotte arbetade främst med 

ordnings- och förteckningsarbete.  
Carolin Brigelius Dokumentationsansvarig arkivarie 100 % från 23 november. 
Caroline Lind Arkivpedagog 90 % sedan 2014. Caroline ansvarade för arkivets förmedlings- 

och arkivpedagogiska verksamhet. 
Christel Palmqvist Arkivassistent 75 % sedan 2010. Arbetade med databaser och registervård. 
Marsanna Petersen Dokumentationsansvarig arkivarie 100 % sedan 2017. Marsanna avslutade sin 

tjänst 8 maj.  
Mathias Bällsten Timanställning som arkivassistent från 1 september. Mathias arbetar främst 

med ordnings- och förteckningsarbete samt med arkivförbundets 
publiceringsverksamhet.   

Susanne Palm Ekonomi- och arkivassistent 75 %. Susanne har varit anställd hos 
Arkivförbundet sedan 2017 och arbetade med ekonomi och med 
arkivförbundets bibliotek. 

Ulrika Nilsson Samlingsansvarig arkivarie 100 % sedan 2020 (2018). Ulrika ansvarade främst 
över arbetet med samlingar och forskarservice.  

  

Studenterna Anna Billberg och Jörgen Larsson från grundkursen Arkivvetenskap – Fysiska och digitala arkiv vid 
Lunds universitet, har genomfört sina praktikperioder på 4 veckor under februari-mars hos Skånes 
Arkivförbund. Praktikuppgift var bland annat att ordna och förteckna arkiv enligt klassisk modell. Johanna 
Nessow genomförde sin verksamhetsförlagda praktik inom ramen för ABM-mastern i november. Johanna 
ordnade och förtecknade arkiv och i uppgiften ingick även att tillgängliggöra den förtecknade arkivbildaren 
genom en mindre utställning i Arkivförbundets entré, och som ett inlägg på Arkivförbundets webbplats under 
rubriken ”ur samlingarna” (som publicerades i januari 2021).  

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, Folklivsarkivet och 
Biologiska museet vid Lunds universitet samt Universitetsbiblioteket i Lund. 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, referensbibliotek, 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.  

Med anledning av Covid-pandemin har Arkivcentrum Syd och Arkivförbundet från april haft delvis stängt och 
från november helt stängt för fysiska besök. 
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VERKSAMHET 
Verksamhetsåret 2020 har präglats av Coronapandemin som från mitten av mars påverkade förutsättningarna 
för stora delar av planering och genomförande i verksamhetens alla delar.  

REPRESENTATION OCH FÖRTROENDEUPPDRAG 
Under året har arkivchef Anna Ketola ingått i Arkivcentrum Syds (ACS) verksamhetsråd. Caroline Lind har 
deltagit för förbundets räkning i den utåtriktade gruppen på ACS. Anna har ingått i det regionala nätverket 
ABM-Skåne och deltagit i Region Skånes kulturförvaltnings kulturarvsmöten. Under året har även Caroline 
ingått som regional representant för Skåne i gruppen för nationell samordning av Arkivens dag. 

Anna valdes i mars som ordförande i Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA). Anna har också ingått i 
arrangörs- och planeringsgruppen för den nationella Arkivveckan i Uppsala som skulle genomföras i maj 2020 
(AVEC2020) för Svenska Arkivförbundets räkning. Arrangemanget fick dock med kort varsel ställas in med 
anledning av Covid-pandemin. Anna ingår även i Svenska Arkivförbundets projektgrupp för dokumentation av 
Coronapandemins påverkan på civilsamhället och näringsliv (#Corona 2020). 

REPRESENTATION, SEMINARIER OCH KONFERENSER ETC.  
15 jan Seminarium: Ameera Mansour: Everyday life information pracices on Facebook: 

Mothers´formations, development and use of sustainable supportive online communities. Arr: 
Institutionen för kulturvetenskaper. Lunds universitet. 

16 jan Begravning. Thyra Andersson. 
11 feb Utbildning om Barnkonventionen. Arr: Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med Rädda Barnen.  
9-10 mars Föreningen Sveriges Länsarkivariers årsmöte och seminarium. Härnösand. Lokal arr: 

Föreningsarkivet Västernorrland. 
3 april Webbinarium: K-samtal om museers samtidsdokumentation i kristider. Arr: 

Riksantikvarieämbetet. 
15 april Webbseminarium: Årsmöten och formalia inom ideell sektor i Coronatider. Arr: PwC. 
25 maj Webbseminarium: Maja Hagerman. Arr. Region Skånes kulturförvaltning. 
4 juni Digitalt möte med Riksarkivets samarbetsråd angående dokumentation av Coronapandemin. 
23 sept Webbinarium: Kan det skånska kulturlivet återstarta nu? Arr: Studieförbundet Vuxenskolan 

Skåne. 
2 okt Webbinarium: Metodseminarium #Corona2020. Arr: Svenska Arkivförbundet. 
15 okt Visual Arkivs användarträff. Digitalt. 
20 okt Webbinarium: Framtidens berättande: Kalle Lind samtalar med Maria Engberg från Malmö 

universitet kring podcastande, berättande och Corona. Arr: Region Skånes kulturförvaltning. 
3 nov Digitalt dialogmöte: Hur går vi vidare nu då? Arr: Region Skånes kulturförvaltning. 
10 nov Digitalt dialogmöte del 2: Hur går vi vidare nu då? Arr: Region Skånes kulturförvaltning. 
10 dec Digital nätverksträff – Öppen data. Arr: Digisam. 

Porfyrvägen 19 i Lund. Foto: Anna Ketola. 
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SAMLINGAR 

Vid 2020 års utgång innehåller arkivförbundets samlingar 
arkivhandlingar- och material från totalt 3 145 registrerade arkivbildare 
varav huvudparten är föreningar och organisationer som verkar eller 
har verkat i Skåne.   

LEVERANSER 
Antalet leveranser minskade betydligt under året i jämförelse med 
tidigare år. Samlingarna har dock växt med 84 accessioner/förvärv 
totalt 38 hyllmeter varav 50 nya arkivbildare. En topp i antalet 
leveranser skedde i februari men vi ser också att mängden ökade i maj, 
juli och oktober. Arkivförbundet införde leveransstopp från 23 
november med anledning av utökade restriktioner på grund av den 
ökande smittspridningen av Covid 19-viruset. 

Flera av de inkomna leveranserna var tillägg från medlemmar och många av våra nya medlemmar valde att 
lämna in arkivhandlingar under perioden när det var möjligt. Ett antal av förvärven var också gåvor från tidigare 
verksamma lokala organisationer. I de flesta fall var dessa arkivleveranser från nedlagda verksamheter från 
frikyrko- och politiska föreningar i landskapet. Under året har det även tillkommit nyregistrering av ett antal 
arkivbildare som framkommit under förteckningsarbetet av tidigare inlämnat arkivmaterial. 

 De största leveranserna under året var Svenska Lasariters Förening Malmö-Lund och Hela Sverige ska leva 
Skåne som levererade vardera 3,5 hyllmeter. Här kan också nämnas Frälsningsarmén Höganäs som inkom med 
3,4 hyllmeter arkivhandlingar samt Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Skåne med 3 hyllmeter. 

 ARKIVVÅRDSARBETE I ARKIVFÖRBUNDETS SAMLINGAR 

En stor del av vår basverksamhet är att ordna och förteckna arkiven så att det blir lättare för besökare och 
forskare att ta del av dem. På grund av förändringen i den utåtriktade verksamheten under året har mer 
resurser kunnat ägnas åt samlingarna. I arbetet har fokus varit att helt komma i fas med eftersläpningen som 
uppstod under perioden 2017-2018 i ordnings- och förteckningsarbetet. Samtliga konceptförteckningar från 
ordningsarbetet från perioden har färdigställts till arkivförteckningar. 

Under 2019 genomförde Arkivförbundet en inventering av registrerade mediabärare såsom ljudband, filmer, 
videoband och kassettband samt grammofonskivor för att göra ett underlag till planering för konvertering och 
digitalisering av så kallat audiovisuellt (AV) arkivmaterial. Under 2020 har Arkivförbundet gjort en planering för 
vilket AV-material som ska prioriteras och en tidplan som sträcker sig över 4 år (2021-2025) har lagts upp. 

 ”Strax före hemfärden. Utfärd till Ekeliden, Höör 1955”. Fotograf okänd. Ur: Höganäs Broderskapsklubbs arkiv. 
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DIGITALISERINGSPROJEKT – FOTOGRAFIER  
Arkivförbundets projekt att digitalisera arkivets fotosamling har fortgått även under 2020. Projektet är 
omfattande då samlingen i slutet av året bestod av 24 643 registrerade bilder. Dessutom återfinns i samma 
storleksordning ett stort antal oregistrerade bilder i det oförtecknade arkivmaterialet.  

Under årets scanningsarbete har bilderna från 7 olika arkivbildare digitaliserats och lagts in i vår bilddatabas. 
346 nya poster (JPEG-format) har registrerats i databasen och 347 (TIFF-format) i det digitala bildarkivet. Vid 
årsskiftet 2020/2021 fanns det 4 447 poster registrerade i den digitala databasen.  

Utöver digitalisering av foto ur bevarade arkiv i samlingarna genomfördes även digitalisering av handlingar på 
beställning av medlemmar och forskare samt för arkivets egna förmedlingsverksamhet. Vid årsslutet kan vi 
redogöra för att 153 filer av digitaliserade dokument tillgängliggjorts under 2020.  

MEDICINHISTORISKA BOKSAMLINGEN FRÅN LUND OCH HELSINGBORG 
Sedan 2018 har Arkivförbundet avtal med Region Skåne rörande dess deposition av den medicinhistoriska 
boksamlingen från Lund. I december samma år utökades depositionen med den tidigare nedpackade 
medicinhistoriska boksamlingen från Helsingborg. Samlingen från Lund består av flera delsamlingar: Möllers 
samling, rara samlingen och den allmänna boksamlingen. Möllers samling och den rara samlingen är registrerad 
och sökbar i biblioteksdatabasen Libris. Samlingen från Helsingborg är dock inte registrerad och sökbar i Libris.  

Bibliotekssamlingarna är inte öppna för utlån utan båda ska betraktas som referensbibliotek som forskare och 
intresserade i första hand kan få ta del av genom framtagning i Arkivcentrum Syds gemensamma forskarsal. 

FORSKARSERVICE 

Under 2020 har Arkivförbundet haft besök av 31 forskare i vår gemensamma forskarsal på Arkivcentrum Syd 
eller på Arkivförbundets kansli. Vi har också tagit emot 8 kvalificerade förfrågningar genom mail eller telefon 
som medfört utredningsarbete i varierad omfattning. Arkivförbundet kategoriserar bevarade arkivbildare efter 
14 olika genrer och under 2020 var det forskning i alla utom kategorierna person- och gårdsarkiv, idrotts- och 
sportorganisationer samt nykterhets- och antidrogorganisationer. Mest forskarförfrågningar har rört religiösa 
organisationer följt av solidaritets- och välgörenhets-, ekonomiska- samt branschorganisationer.  

Coronapandemin har haft mycket stor påverkan på antalet forskarbesök, framför allt i vår gemensamma 
forskarsal på Arkivcentrum Syd. Men även Arkivförbundets kansli har begränsat antalet forskarbesök genom att 
endast tillåta en person per besökstillfälle under en stor del av året. Efter att besöksförbud infördes helt 23 
november har två forskarärenden besvarats. Vår ambition under perioden har varit att så långt det är möjligt 
ge forskarservice via telefon och mail till medlemmar, studenter och intresserad allmänhet. 

 Sällskapet Lundaakademikers första styrelseprotokoll från 1946.  
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DOKUMENTATIONSVERKSAMHETEN  

På Skånes Arkivförbund har vi som ambition att återuppta den aktiva dokumentationsverksamheten som 
framförallt präglade Arkivförbundets verksamhet under 90-talet. För att göra detta har vi under 2020 gjort en 
sammanställning av tidigare dokumentationer och inventeringar som Arkivförbundet genomfört genom åren 
samt en handlingsplan för hur vi kan utveckla verksamheten vidare. Under större delen av året har dock 
tjänsten som dokumentationsansvarig varit vakant vilket påverkat vad vi kunnat åstadkomma i våra ambitioner.   

DOKUMENTATIONS- OCH INVENTERINGSPROJEKT: RÖRELSER I SKÅNE 
Vårt omfattande dokumentations- och inventeringsprojekt Rörelser i Skåne löper sedan 2012 på även under 
2020. Projektet syftar bland annat till att lokalt synliggöra Skånes Arkivförbunds verksamhet och det lokala 
föreningslivet och under perioden 2019 – 2020 har fokus varit på kommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala. 
Under hösten 2020 har planering även börjat för att gå vidare i projektet till att flytta engagemanget till 
kommunerna Eslöv, Sjöbo och Hörby.     

DOKUMENTATION: KLIMATSTREJKERNA – 

FRIDAYS FOR FUTURE I SKÅNE  
Under 2019 arrangerades många globala 
klimatstrejker. Att gå ut och strejka för klimatet 
varje fredag har också blivit allt vanligare på flera 
orter. Engagemanget utspelar sig på så vis lokalt 
vilket ledde till att Arkivförbundet under hösten 
2019 valde att dokumentera klimatstrejken på olika 
orter i Skåne. Dokumentationsinsatser fortsatte 
även in på 2020 och 14 februari gjordes bland annat 
en deltagarobservation av aktiviteter i Lund. 
Härefter valde vi att låta projektet bli vilande med 
anledning av omständigheter kopplade till 
Coronapandemin. Vår plan är att integrera projektet 
i verksamheten att inventera och dokumentera 
miljöorganisationer samt med minnesinsamlingen 
rörande Coronapandemins effekter för det skånska 
föreningslivet och för våra medlemmar.  

Fridays for Future i Lund 14 feb 2020. Foto: Marsanna 
Petersen. 

MINNESINSAMLING: SOCIAL DISTANSERING OCH FÖRENINGSLIV – GÅR DET? 
Med anledning av ett nytt Coronavirus – Covid-19 utlystes i mars 2020 de första nationella restriktionerna i 
Sverige. Restriktioner och rekommendationer om folksamlingar, mänskliga möten och aktiviteter påverkade 
samhället och således även föreningslivets förutsättning och möjligheter. För en del organisationer har detta 
inneburit svårigheter i att motivera och engagera sina medlemmar eller att överhuvudtaget genomföra sin 
verksamhet. För andra organisationer har det istället inneburit ett mer omfattande arbete och ökat 
engagemang för aktiviteter och initiativ. En del föreningar har fått anpassa, utveckla och kanske skala upp sin 
verksamhet medan andra tvingats ställa in och kanske upphöra helt eller för en tid.  

Skånes Arkivförbund inledde redan i början av april dokumentationsprojektet ”Social distansering och 
föreningsliv – går det?” genom upprop och insamling av berättelser från våra medlemsorganisationer kring 
vilka konsekvenser pandemin har för föreningslivet i Skåne, och hur pandemin med dess efterföljande 
restriktioner och rekommendationer på olika sätt påverkar föreningslivet och dess förutsättningar. Materialet 
kommer utgöra en del av Arkivförbundets minnessamling och fungera som ett underlag för framtida forskning 
samt som en möjlighet att förstå vår samtid och i förlängningen också vår historia. Materialet består av 
skriftliga och muntliga berättelser och upplevelser av pandemin och dess påverkan på föreningslivet. 

Insamlingsprojektet har delats in i tre faser där första delen var upprop och insamling av skriftliga reflektioner 
från våra medlemsorganisationer kring deras upplevelse av hur pandemin påverkat/påverkar deras förening. 
Arbetet med projektets andra fas inleddes i december med planering av intervjuer under början 2021.  
Projektets tredje del är sammanställning, arkivering och tillgängliggörande av materialet. 
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Intresse för vårt initiativ fanns hos våra systerorganisationer runt om i landet och liknande insamlingar 
initierades bland annat i Östergötland, Södra Västra Götaland och Kalmar län. I november 2020 visade 
Föreningsarkivet i Danderyd intresse. I maj/juni informerade sig Riksarkivet om initiativet och Svenska 
Arkivförbundet likaså. Svenska Arkivförbundet fick projektbidrag från Riksarkivets samarbetsråd för enskilda 
arkiv för en nationell insats. Utskick gick ut till riksorganisationens medlemmar och dels minnesinsamling likt 
vår dels uppmaning om vikten av att bevara arkiven från organisationerna för att spegla denna tid. Skånes 
Arkivförbunds chef ingick i Svenska Arkivförbundets projektgrupp från augusti och projektet ordnade ett 
metodseminarium kring samtidsdokumentation som ett webbinarium i slutet av september.    

EXTERNA UPPDRAG 

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 
Skånes Arkivförbunds samarbete med Institutionen för 
Kulturvetenskaper vid Lunds universitet har fortsatt även under 2020. 
Personalen har genomfört föreläsningar och workshops samt tagit emot 
studiebesök av studenterna som går ABM-mastersprogrammet, 
grundkursen i Arkivvetenskap samt Idé- och lärdomshistoria och 
etnologi.  

I likhet med tidigare år har arkivstudenter från Lunds universitets ABM-master gjort olika kursmoment hos oss. 
Genom grupparbete under två dagar i mars har studenterna provat på att ordna och förteckna ett antal mindre 
arkiv efter klassisk redovisningsmodell. 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. Samma 
årskull hade också i maj som gruppuppgift att ta fram ett förslag på ett arrangemang där Skånes Arkivförbund 
samordnar och medverkar under kommande Arkivens dag i Sjöbo. Uppgiften omfattar både utställningsförslag 
från samlingarna, aktiviteter och presentationer samt förslag på samarbetspartners, marknadsföring etc.  

ARKIVPEDAGOGISK VERKSAMHET 
Under våren tog Arkivförbundet emot skolklasser på fysiska besök fram 
till och med mitten av mars. Lovprogram genomfördes under sportlovet 
där totalt 115 barn och pedagoger deltog. Under februari och mars 
genomfördes programmet ”Arkivstudier” för gymnasieelever, där totalt 
71 elever deltog. Från mitten av mars har mer resurser lagts på arbetet 
med att vidareutveckla Arkivförbundets webbläromedel ”Lokala källor 
från Skåne”. Vid 2020 års utgång innehåller webbläromedlet källor med 
tillförande studiematerial för tio av Skånes 33 kommuner. I juni 
påbörjade Arkivförbundet tillsammans med Regionmuseet i Skåne, 
Trelleborgs museer och Skånes hembygdsförbund ett nytt 
förmedlingsprojekt: ”På varje plats – kulturpedagogik för barn och unga 
i Skåne”. Det finansieras av Kulturrådet och Region Skåne och under 
förutsättning att medel även för år 2 och 3, kommer projektet att pågå 
under en treårsperiod. 

LOVPROGRAM - ”MED GASTA PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I ARKIVET” 
Under sportlovet bjöd Arkivförbundet in fritidshem på det populära 
lovprogrammet – ”Med Gasta på upptäcktsfärd i arkivet – vad gjorde 
barnen förr i tiden på sportlovet?”. Fritidsgrupper från Staffanstorp, 
Kävlinge och Lunds kommuner deltog med 115 barn och pedagoger 
totalt.  

I programmet får barnen gå på upptäcktsfärd i arkivet tillsammans med 
arkivspöket Gasta och får veta mer om sportlovets historia och om 
sportlovsaktiviteter för barn genom tiderna. Visningen följs av en 
verkstad där det fanns det möjlighet att pyssla på sportlovstema. 
Barnen fick bland annat göra egna maskeradhattar som var inspirerade 
från vad fritisbarnen kunde ha fått gjort på sportlovet 1974.   
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ARKIVSTUDIER FÖR GYMNASIET 
Under februari månad tog Arkivförbundet i samarbete med Landsarkivet i Lund emot elever från 
gymnasieskolan Spyken i Lund på skolprogrammet ”Arkivstudier för gymnasiet”. Eleverna fick vid ett första 
studiebesök en introduktion till arkiv och kom sedan tillbaka för att vid fyra tillfällen studera olika typer av 
arkivkällor bland annat från Skånes Arkivförbund och Landsarkivet i Lund utifrån olika teman. Teman som 
erbjöds detta året var: Brott och straff, Skåne under andra världskriget, Sex och preventiv, Reklam samt 
Politiska partier och valmaterial. Eleverna fick öva sig på att läsa, tolka och värdera primärkällor och prova på 
historisk forskning i litet format. 

Webbläromedel: Lokala källor från Skåne 
Arbetet med Arkivförbundets webbläromedel ”Lokala källor från Skåne” som påbörjades i projektform under 
2017 fortsatte under 2020 som en del av den arkivpedagogiska grundverksamheten. Syftet med 
webbläromedlet är att erbjuda högstadie- och gymnasieskolan lättillgängliga arkivkällor med tillhörande 
studiematerial att arbeta med direkt i klassrummet. Källorna är ordnade kommunvis och till varje källa finns ett 
arbetsmaterial. Målet är att läromedlet på sikt ska inkludera Skånes samtliga kommuner. Källorna kommer från 
Skånes Arkivförbunds samlingar och från lokala förenings-och kommunarkiv, och de har sin utgångspunkt i 
demokratiseringsprocessen i Sverige under 1800-och 1900-talet. 

Under 2020 har den pedagogiska verksamheten ökat resurserna för arbete med webbläromedlet. För följande 
kommuner har källor med tillhörande uppgifter publicerats: Hörby, Höör, Sjöbo och Svedala samt Trelleborg.  

Sedan tidigare finns det redan material för Klippan, Örkelljunga, Simrishamn och Skurups kommuner. Vid 2020 
års utgång innehåller webbläromedlet källor med tillförande studiematerial för tio av Skånes 33 kommuner. 
Webbläromedlet finns publicerat på Arkivförbundets webbplats. 

ARKIVVÄSKOR OCH MINNESLÅDOR 
Arkivförbundet erbjuder arkivväskor för skolan och minneslådor för äldreomsorgen. Dessa kan lånas gratis 
under en månads tid. I en tid då det har varit svårare att åka på studiebesök särskilt för de äldre så har såväl 
arkivväskorna som minneslådorna varit extra populära och lånats ut vid flera tillfällen under hela året.  

Arkivväskor 
Skolklasser kan låna hem en arkivväska med välgjorda kopior av arkivdokument med tillhörande 
studieuppgifter. Skånes Arkivförbund har arkivväskor på flera olika teman. Väskorna lånas ut gratis till alla 
skolor i Skåne. Eftersom utlåningen varit ökat har dubbletter tillverkats för ”Emigrationen” och ”Vardagen i 
Skåne under andra världskriget”.  

Under 2020 har våra arkivväskor lånats ut vid 14 tillfällen. Bland annat till Hvilans gymnasieskola, Ridgymnasiet 
i Svedala, Ridgymnasiet i Flyinge, Hedda Andersson Gymnasiet i Lund, Munspelets skola i Lund och 
Anneroskolan i Staffanstorp samt Västervång skolan i Trelleborg.   

Väskor finns på följande teman: Emigrationen, Emil i Lönneberga och livet vid slutet av 1800-talet, Skolan förr, 
Sex och preventiv i våra arkiv samt Vardagen i Skåne under andra världskriget. 
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  Minneslådan Folkparksliv. 

Minneslådor för äldreboenden och dagverksamheter 
Lukten av försvarets hudsalva, känslan av kalla spelkulor i handen, fotografier av danstillställningar eller att läsa 
ett programblad från Folkets Park - alla är exempel på hur föremål och bilder kan hjälpa oss att minnas. Med 
sex minneslådor och tre olika teman vill Skånes Arkivförbund och Skånes hembygdsförbund ge möjlighet till 
samtal i äldrevården. Lådorna innehåller både föremål, bilder och berättelser som kan bli utgångspunkt för de 
äldres egna minnen och berättelser. Lådornas tre teman är: Militärtjänstgöring, Folkparksliv samt Skola och 
fritid. Lådorna har skapats i ett projekt under 2013/2014 tillsammans med pedagoger, Silviasystrar och 
aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen i Lunds kommun och lånas kostnadsfritt från Skånes Arkivförbund. 

Minneslådorna har lånats ut vid 10 tillfällen av bland annat Silviasystrarna i Lund, Papegojelyckans 
dagverksamhet, Studieförbundet Vuxenskolan och Fäladshöjden äldreboende i Lund. 

FÖRMEDLINGSPROJEKT: PÅ VARJE PLATS – KULTURPEDAGOGIK FÖR BARN OCH UNGA I SKÅNE  

I juni påbörjade Arkivförbundet samarbetsprojektet: ”På varje plats – Kulturpedagogik för barn och unga i 
Skåne”. Projektet är tänkt som ett treårigt samarbetsprojekt mellan Skånes Arkivförbund (projektägare), 
Regionmuseet i Skåne, Trelleborgs museer och Skånes hembygdsförbund. I projektgruppen ingår även 
följeforskare från Malmö Universitet och medarbetare på Riksantikvarieämbetet. 

Projektet På varje plats finansieras av Kulturrådet och Region Skåne och ska pågå under en treårsperiod under 
förutsättning att vi beviljas medel även för år 2 och 3. Den första delen är en förstudie där projekttiden sträcker 
sig från juni 2020 till slutet på maj 2021. Förstudien har genomförts i samarbete med skolor, 
hembygdsföreningar och andra lokala kulturaktörer i de tre kommunerna: Höör, Skurup och Osby. 

Mål under förstudien är att hitta metoder och arbetssätt 
för att hjälpa barn och unga att upptäcka mer av sin 
närmiljö. Frågor vi vill utgå ifrån är: Vad har hänt här 
tidigare? Hur har människor som bott här tidigare använt 
platsen och hur har det påverkat hur platsen ser ut idag? 
Projektet hämtar inspiration från den europeiska 
landskapskonventionen och kommer att fokusera på 
närmiljön, landskapet och allas vår roll i det.  

Under projektets 2:a fas (1 juni 2021 – 29 maj 2022) kommer de metoder och arbetssätt som tagits fram under 
förstudien att prövas. Under den 3:e fasen (1 juni 2022 – 29 maj 2023) kommer metoder och arbetssätt att 
utvärderas och implementeras utifrån erfarenheterna från fas 2 för att nå ut till fler kommuner i Skåne.  
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ÖVRIG UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 

PROGRAMVERKSAMHET 
Skånes Arkivförbund medverkar i ett gemensamt program för verksamheterna på Arkivcentrum Syd (ACS). 
Öppna seminarier för allmänheten är en central aktivitet i den gemensamma programverksamheten. Dessa så 
kallade Onsdagscaféer infaller varannan onsdag på ACS under vår och höst. Verksamheten skapar en god 
möjlighet för alla ingående arkivinstitutioner och myndigheter att presentera sin verksamhet med föredrag och 
visningar. Under våren ställdes dock alla onsdagscaféer in från och med mitten av mars. Under hösten skedde 
en omställning till digitala caféer i stället för fysiska.   

ARKIVKURS FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR 
I samarbete med Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund arrangerades en arkivkurs under 
året. Kursen vände sig till medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund och var baserad utifrån önskemål om 
innehåll som arbetsgruppen från Sveriges Hembygdsförbunds arkivprojekt tagit fram. Kursens upplägg tog 
också i beaktande de önskemål om arkivkunskaper och fortbildningsbehov som framkommit när Skånes 
Arkivförbund mött Skånes hembygdsförbunds medlemsföreningar under kretsmöten 2017–2019.  

Kursen var en baskurs som planerades att fördelas på tre kurstillfällen; Delkurs 1: grunderna i strategiskt arbete 
och hantering av arkivsamlingar. Delkurs 2: hur man ordnar och förtecknar arkiv. Delkurs 3: tillgängliggörande 
av och förmedlingsverksamhet med bevarade arkivsamlingar.  

 Sveriges Hembygdsförbunds skrift: Arkivering - en handledning för hembygdsföreningar. 

På grund av pandemin kom kursen att under genomförandet anpassas och förändras till viss del. Delkurs 1 som 
hölls i februari kunde genomföras som planerat. Delkurs 2 innehöll praktiska moment där deltagarna skulle få 
träna på ordnings- och förteckningsarbete och planerades till slutet av mars. Detta moment fick dock först 
flyttas fram för att sedan ställas in helt. Delkurs 3 genomfördes digitalt i augusti. Med anledning av att det 
andra kursmomentet inte gick att genomföra har deltagarna fått löfte om ny inbjudan när det finns möjlighet 
att genomföra kurs i ordnings- och förteckningsarbete igen.  
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STUDIEBESÖK OCH ARKIVFÖRBUNDETS KURSER 

Utöver skolungdomar och studenter i den pedagogiska 
verksamheten samt deltagare i kursverksamheten har 
ytterligare 157 personer från medlemsorganisationer, 
representanter från föreningar och organisationer, 
kommuner samt samarbetspartners och kollegor lokalt, 
regionalt samt nationellt besökt arkivet när detta var möjligt. 
Detta kan jämföras med antalet besökare 2019 som var 
1 122 personer. 

STUDIEBESÖK  
27 jan  Besök av Malmö Frimurarsamhälle. 
28 jan Studiebesök av grundkursen i arkivvetenskap. Lunds universitet, 11 deltagare. 
4 feb Besök av LUGI 
5 mars Studiebesök av etnologistudenter, 15 deltagare. 
9 mars Besök av Maria Montessori-skolan i Lund 
19 maj Besök av Svenska Pudelklubben avdelning Syd 
20 maj Besök av Svenska Arkivförbundets presidium 
28 maj Besök av Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden 
28 maj Besök av Museiföreningen Skånska Järnvägar 
3 juni Besök av Veberöds tennisklubb 
17 juni Besök av Folkhögskolan Hvilan 
20 aug Besök av Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria 
4 sept Anna Ketola presenterar Skånes Arkivförbund och enskilda arkiv för nya ABM-studenter på 

ABM-masterns introduktionskurs, 24 deltagare. 
7 sept Besök av Skånska Akademien 
15 sept  Anna Ketola presenterar Skånes Arkivförbund och enskilda arkiv för nya ABM-studenter på 

ABM-masterns introduktionskurs, 28 deltagare. 
21 sept  Besök av Liberalerna i Skåne 
5 okt Besök av Evangelisk Luthersk Mission (ELM) Syd 
5 okt Besök Föräldrakooperativet Kossan ek.för. 
29 okt Besök av ELM Syd 

FÖREDRAG, KURSER OCH SEMINARIER: 
22 jan Föreläsning av Caroline Lind, ”Förmedling och tillhandahållande”, för grundkursen i 

arkivvetenskap, Lunds universitet, 11 deltagare 
25 feb  Arkivkurs för hembygdsföreningar: Delkurs 1 av Anna Ketola: Goda rutiner för hantering av 

arkivsamlingar. 18 deltagare. 
2-3 mars Handledning ABM-mastersstudenter i arkivredovisning, av Anna Ketola, 10 deltagare. 
25 mars Föreläsning av Caroline Lind, ”Introduktion till arkivpedagogik”, ABM mastern, Lunds 

universitet, digital, 28 deltagare 
4 maj Introduktion gruppuppgift inför Arkivens dag för ABM-mastersstudenter, av Anna Ketola, 

digitalt, 10 deltagare. 
6 maj Föreläsning av Caroline Lind, ”Arkivpedagogik i praktiken”, ABM mastern, Lunds universitet, 

digital, 10 deltagare 
1 juni Redovisningsseminarium gruppuppgift inför Arkivens dag med ABM-mastersstudenter, av Anna 

Ketola, 10 deltagare. 
17 aug Arkivkurs för hembygdsföreningar: Delkurs 3 av Caroline Lind: Tillgängliggörande av och 

förmedlingsverksamhet med bevarade arkivsamlingar, digital, 12 deltagare 
26 aug Anna Ketola medverkar digitalt i Kalmar läns Arkivförbunds styrelsemöte angående diskussion 

länsarkivdepå i Kalmar län.  
19 okt Anna Ketola gör en presentation om arkiv och arkivförbundet för etnologistudenter som inte 

kan komma på studiebesök till Arkivcentrum Syd, Lunds universitet 2 X 10 deltagare. 
9 nov Föreläsning av Anna Ketola, ”Enskilda arkiv”, ABM-mastern, Lunds universitet, digitalt, 14 

deltagare. 
 
 
 



Sida 14 av 22 

 

ARKIVENS DAG 2020 
Svart på vitt – en annorlunda Arkivens dag 
I år har vi fått svart på vitt hur fort vardagen kan förändras. Svart på vitt var också det nationella temat för årets 
Arkivens dag. Arkivens dag genomfördes lördagen 14 november. Med skärpta nationella och regionala 
restriktioner blev Arkivens dag i Skåne, och runt om i landet, på de flesta ställen digitala arrangemang. Med 
teknikens hjälp kunde arkivintresserade besöka många arkiv i hela landet hemma från den egna soffan. 
 
Regional samordning  
Skånes Arkivförbund har sedan Arkivens dag genomfördes för första 
gången (1998) fungerat som regional samordnare i Skåne. Enligt vår 
verksamhetsplan ska Arkivförbundet prioritera sina insatser i den 
regionala samordningen av arrangemang i Skåne. Arkivförbundet har 
under året representerat Skåne vid fyra nationella samordningsmöten.  
 
Inom ramen för den regionala samordningen arrangerade vi den 10 
september ett digitalt regionalt nätverksmöte där intresserade lokala 
arrangörer från Skåne deltog. Deltagarna diskuterade årets nationella 
tema och fick inspiration av varandra. På mötet diskuterades även 
lösningar på hur arkivens dag kunde genomföras i år med anledning av 
pandemin och därtill fördes även en diskussion och erfarenhetsutbyte 
kring digital förmedling. På Arkivförbundets webbplats förmedlades 
under hösten information till lokala arrangörer och här fanns också 
möjlighet att utöver på den nationella webbplatsen även få synliggjort 
sitt lokala arrangemang eller aktivitet.  
 
Resultatet av den årliga enkätundersökningen inom ramen för Arkivens dag i Skåne visar att flertalet arrangörer 
som brukar arrangera Arkivens dag även uppmärksammade dagen i år – dock i det digitala rummet i stället för 
ett fysiskt arrangemang som var vanligast tidigare år. Som ett led i Skånes Arkivförbunds strategi att utöka 
resurserna för stöd till lokala arrangörer samt att mer synliggöra Arkivförbundets regionala resurser, valde vi 
att åter medverka i två olika arrangemang under Arkivens dag. Vi samordnade arrangemanget för Arkivcentrum 
Syd samt initierade och medverkade i ett försök till ett lokalt samarrangemang i Sjöbo.    

 
Arkivens dag, Arkivcentrum Syd  
I Lund på Arkivcentrum Syd firades Arkivens dag digitalt på Youtube. I årets arrangemang 
medverkade Skånes Arkivförbund tillsammans med Folklivsarkivet med Skånes 
musiksamlingar, Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Regionarkivet i Skåne, 
Riksarkivet/Landsarkivet i Lund, Skånes hembygdsförbund, samt 
släktforskarorganisationerna Skånes Släktforskarförbund och DIS-Syd. Arrangemanget 
samordnades av Skånes Arkivförbund.  
 

På Arkivcentrum Syds Youtube-kanal släpptes 14 november ett antal nyproducerade kortfilmer där de 
medverkande arrangörerna presenterade intresseväckande dokument och berättelser ur sina samlingar 
och/eller informerade om sin verksamhet i stort. Filmerna handlade om allt från när den svenska torvindustrin 
hämtade inspiration från Sovjet, varför Lunds idrottsplats invigdes tre gånger, vad en boktryckare förväntades 
trycka gratis, till försöken att stoppa Öresundsbron och mycket mer.   
 
Skånes Arkivförbund bidrog med tre filmer/bildspel. ”Stadgar – ett regelverk” där temat tolkades som 
instruktioner och regelverk. Föreningars stadgar är medlemmarnas gemensamt framtagna ordningsregler. Den 
andra filmen ”Godtemplarna – ett löfte” tolkades temat utifrån betydelsen avtal och löfte. Nykterhetsrörelsen i 
Sverige har en lång historia och centralt för rörelsen är medlemmarnas nykterhetslöfte. I den tredje filmen 
”Öresundsbron – ett ställningstagande” inspirerades vi utifrån perspektivet åsikt och ståndpunkt. 
Organisationen Aktion Skånemiljö tog ställning mot bygget av Öresundsbron. Våra tre filmer publicerades även 
på Arkivförbundets egna nya Youtube-kanal samma dag. 

Arkivens dag, Sjöbo  
Skånes Arkivförbund initierade och samordnade även ett lokalt arrangemang i Sjöbo kommun. Medverkande 
arrangörer var Sjöbo kommunarkiv tillsammans med Färs härads hembygdsförening, Torna härads 
hembygdsförening, Ystadbygdens släkt- och bygdeforskarförening, Sjöbo Frimärks- och Vykortsklubb och 
Skånes Hembygdsförbund. 
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Ambitionen var att visa de olika medverkande arrangörernas verksamhet och samlingar genom olika filmer och 
bildspel i en digital utställning på Sjöbo kommuns webbplats. Samarbetet och planeringen inleddes men på 
grund av sjukdom så kunde arrangemanget inte genomföras i sin helhet.   

UTSTÄLLNINGAR 

I Arkivcentrum Syds entré visas årligen gemensamma utställningar på olika teman. Utställningarna är ett 
samarbete mellan de olika institutionerna och innehåller spännande arkivdokument från flera av Arkivcentrum 
Syds aktörer. 

Gemensam utställning för Arkivcentrum Syd: ”Sjuk eller Frisk?”  
Från april till december har en gemensam utställning med titeln 
”Sjuk eller frisk” visats. En utställning om epidemier och sjukdomar 
som härjat i historien, historiska kurer och mediciner men även 
hälsa och välmående genom tiderna. Skånes Arkivförbund bidrog 
med arkivhandlingar från några olika idrottsrörelser samt 
skollovskolonier för barn på tema hälsa och välmående. Bland annat 
visades arkivmaterial från Äldre simmande sjuksköterskors förening, 
Hälsingborgs gymnastikförening och Malmö hyresgästförening - 
Barnen till havet och Föreningen för Lunds skollovskolonier. 

Foto: ”Barnen till havet” 1950-tal. Fotograf okänd. Ur: Malmö 
hyresgästförenings arkiv.   

PUBLICERING 
WEBBPLATS: WWW.SKANEARKIV.SE 
Målsättningen för Skånes Arkivförbunds webbplats är att den 
ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande 
medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt 
andra intresserade. 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.  

Uppdatering på webbplatsen sker kontinuerligt och under 
rubriken ”ur samlingarna” publicerades nya presentationer ur 
samlingarna varje månad. Urval av arkivbildare och 
arkivmaterial har grundats i vad som engagerat oss i 
personalgruppen eller så har det kopplats till ett aktuellt 
sammanhang. I år har vi publicerat och skrivit om bevarat 
arkivmaterial från Eslövs FN-förening, Svensk-Engelska 
Föreningen i Landskrona, Haga Koloniförening, Oxie Härads 
Biodlareförening, Malmö-Staffanstorps cykelklubb – och om 
Tour de France, Föreningen för medborgerlig konfirmation i 
Lund, Burlövs Lottakår, Gylsboda IF (Se: foto), Åstorps 
Kooperativa Kvinnoförening samt om korsord och ordrebus 
med material från Unga Örnar Lundakretsen. 

Utöver publicering av programverksamheten, uppdatering av medlemsinformation, kompletteringar av nya 
medlemmar med länkar till organisationernas egna webbplatser har vi också nästan varje månad publicerat en 
bild ur bildarkivet. Liksom urval av presentationer ur samlingarna inspirerar även aktualitet i nuet och koppling 
till historiska händelser val av månadens bild. 

Under 2020 ökade antalet registrerade besök på webbplatsen från 3 487 (2019) till 4 332 registrerade besök 
och 138 sidrubriker visades c:a 17 300 gånger. Mest besökt utöver Arkivförbundets huvudsida är undersidan 
om Arkivförbundet och sidorna där man kan söka i våra arkivsamlingar, om Arkivförbundets aktiviteter och 
program samt sidan för vårt webbläromedel för skolan ”Lokala källor”.  
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FACEBOOK  
Arkivets Facebooksida ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, 
studenter, lärare och elever samt andra intresserade. 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 program och marknadsföring av webbplatsen. Sidan kan också 
användas för förmedling av extern information som är av intresse för Arkivförbundets verksamhetsfält.  

Under 2020 har Skånes Arkivförbund varit aktiva på Facebook med 49 inlägg med en spridning på 11 227 
registreringar. I slutet av december 2020 hade sidan 513 följare vilket är 17 fler än december 2019.  

NYHET! YOUTUBE-KANAL 
I anslutning till årets Arkivens dag skapade Arkivförbundet en egen Youtube-kanal där Arkivförbundet 
publicerade tre bildspel med berättarröst. Mer om dessa bildspel finns under rubriken Arkivens dag, 
Arkivcentrum Syd. Att arbeta med Youtube är helt nytt för Arkivförbundet och vi hoppas kunna använda oss 
mer av detta verktyg för ökad synlighet av vår verksamhet och tillgänglighet till våra bevarade samlingar.  

 Skånes Arkivförbunds nyhetsbrev i december. 

NYHET! NYHETSBREV 
I syfte att utveckla vår medlemsservice har vi valt att återuppta rutinen att ge ut nyhetsbrev till våra 
medlemmar. I december publicerades ett nyhetsbrev som gick ut till samtliga medlemmar via e-post och via 
brev. Det presenteras också på arkivförbundets webb och marknadsförs på sociala media. Målsättningen är att 
informera medlemmarna på ett enkelt sätt och, där det passar, med glimten i ögat om vad som händer på 
arkivet, om aktuella frågor och med utblickar på information och aktiviteter inom vårt område i landet.  

Planerad utgivning kommande år är mitten av mars, början av juni, början av september och mitten av 
december.  

SLUTORD 
Under verksamhetsåret har vi kunnat upprätthålla grundverksamheten, att ta emot, förteckna och arkivera 
material från våra medlemmar. En väl fungerande verksamhet är viktig för att kunna bevara och tillgängliggöra 
det kulturarv som förvaras av Skånes Arkivförbund. Vår utåtriktade verksamhet har på grund av pandemin till 
stor del fått ställas om till digital eller ställas in. Antalet medlemmar har fortsatt att öka under året. 
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Vi har arbetat med att tillgängliggöra arkiverat material digitalt, tex på YouTube och Facebook. Vi kommer att 
fortsätta använda dessa kanaler även när det åter är möjligt att träffas i större grupper. Initiativet med ett 
nyhetsbrev som riktar sig till medlemmarna har varit uppskattat och kommer också att fortsätta. 

Arbetet med att digitalisera foton och andra analoga media har tagit fart. Pandemin har gett oss möjlighet att 
gå snabbare fram än planerat, men det kommer att ta flera år att digitalisera befintligt material.  

Vi har dokumenterat pandemins effekter på våra medlemmars verksamhet i projektet ”Social distansering och 
föreningsliv – går det?”. 

Året har gått med ett ekonomiskt överskott. En tjänst har varit vakant under en stor del av året och 
personalkostnaderna har på grund av pandemin blivit lägre än budgeterat. Under hösten har tjänsten tillsatts 
och vi därutöver ökat personalstyrkan med en tidsbegränsad halvtidstjänst. Denna kommer att vara kvar under 
2021. Årets överskott ska användas till utökad verksamhet under 2021.  

Vi är väl rustade för att växla upp den utåtriktade verksamheten så fort situationen möjliggör detta och 
samtidigt ta med oss erfarenheterna och arbetssätt vi har lärt oss under 2020. 

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, och Landskrona, Lomma, Lund och Osby 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 2020.    

Lund mars 2021 

För styrelsen  

 

Mats Helmfrid 
Ordförande   
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MEDLEMMAR 2020 

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 
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 
Borstahusens Museiförening – NY  
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  
Hvens Hembygdsförening – NY  
Ivetofta Hembygdsförening   
Kvidinge sockens Hembygdsförening   
Mölle By- och Kulturförening 
Osby Hembygdsförening   

 
 
Perstorps Hembygdsförening   
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 
Dyslexiförbundet i Skåne  
EFS i Sydsverige 
Fastighetsanställdas förbund Region Syd 
Folkdansringen, Skåne 
Folkhögskolan Hvilan  
Föreningen Skånska Möllor  
Författarcentrum Syd   
Försvarsutbildarna, Skåne 
GS avdelning 1, Västra Skåne 
Hela Människan i Skåne och Blekinge 
Hela Sverige ska Leva, Skåne   
Husmödrarna Skåne  
Hyresgästföreningen Region Södra Skåne 
Junis Skåne   
Jämställd Utveckling Skåne   
Liberalerna Skåne 
Lunds stifts Kyrkomusikerförening 
Malmö-Ystad Skyttekrets  
Medborgarskolans Skånedistrikt 
MHF Region Skåne 
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Museiföreningen Skånska Järnvägar 
Naturskyddsföreningen i Skåne   
NBV Skåne  
Riksteatern Skåne  
Rädda Barnens distrikt i Skåne 
Röda Korset Region Syd 
Sensus region Skåne-Blekinge 
SISU Skåne 
Skåneländska Gastronomiska Akademien  
Skånes Bygdegårdsdistrikt – NY  
Skånes distrikt av IOGT-NTO 
Skånes Dövas Länsförbund   
Skånes Hembygdsförbund 
Skånes Hemslöjdsförbund   
Skånes kommuner  
Skånes Konstförening  
Skånes Lantmätareförening – NY  
Skånes Nykterhetsförbund 
Skånes Orienteringsförbund 
Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens    
   Scoutförbund 
Skånes Släktforskarförbund   
Skånes Spelmansförbund  
Skånska Akademien 
SPF Seniorerna Skånedistriktet 
Studieförbundet Bilda Syd  
Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund 
Skåne 
Svenska Lasariters förening avd Malmö-Lund – NY  
Svenska Pudelklubben avd Syd – NY  
Sydskånska Kennelklubben  
Vision Centret i Malmö  
Vita Bandet Skånedistriktet  
Våra Gårdar Syd  
Vårdförbundet, Skåne 
Värmländska Sällskapet i Skåne  

EKONOMISKA ORGANISATIONER 
Andelsföreningen Folkets Park i Kävlinge – NY  
Bostadsrättsföreningen Bommen Nr: 7, Lund  
Bostadsrättsföreningen Själabodarna, Lund  
Bostadsrättsföreningen Tre Högar  
Bäverns Samfällighetsförening  
Böste Sommarstugeförening, Västra Torp ek.för. 
Daggmaskens Förskola 
Fiddevången vägförening, Falsterbo 
Folke Ljungdahls stiftelse   
Folkets Hus, Lund 
Företags-MIX i Eslöv, ek. för.  
Föräldraföreningen vid Östra Torns  
   Montessorigrundskola  
Föräldrakooperativet Kossan, Lund  
Handelsföreningen i Lunds stiftelse   
Handelsklassen i Lunds stiftelse   
Helfrid & Lorentz Nilssons stiftelse  

Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening  
John Oltins kulturstiftelse – Viken förr och nu – NY  
Karin och Johanna Anderssons stiftelse  
Lerbergets byalag ekonomisk förening – NY  
Ljungens Villaägareförening, Höllviken  
Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse   
Lunds Studentskegård   
Maria Montessori-skolan Lund – NY  
Montelinska stiftelsen  
Månteatern Ekonomisk förening   
Näsby Samfällighetsförening  
Ringsjöhöjdens vägförening – NY   
Råby Räddningsinstitut  
Rättshjälpskassan Standard   
Stadskällarens Samfällighetsförening   
Stenålderns Samfällighetsförening 
Stiftelsen Albin & Elise Johansson    
Stiftelsen De Lekande Barnens Fond  
Stiftelsen Malin Gyllenkrok   
Stiftelsen Olof Ekbergs fond   
Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag 
Teggerstiftelsen  

LOKALA FÖRENINGAR 
Anti Handikapp i Lund  
Centerpartiet i Staffanstorp – NY  
Centerpartiet i Svedala – NY   
Centrumkyrkan i Bjuv 
Delta Kappa Gamma, Delta Malmö-Lund   
DHR Malmöavdelningen  
EFS-Kyrkan i Ängelholm  
EFS Missionsförening i Lund 
EFS Missionsförening i Staffanstorp 
EFS på Sankt Knut   
Equmeniakyrkans församling i Furulund 
Equmeniakyrkan i Höör  
Equmeniakyrkan i Limhamn 
Esarps Byalag  
Eslöv-Sallerup Rotaryklubb   
Eslöv Biståndscenter/Erikshjälpen   
Eslövs Fotoklubb  
Eslövs Scoutkår 
Estniska föreningen i Lund   
Falsterbo Golfklubb 
Hela människan i Malmö   
Flommens Golfklubb 
Folkdanslaget Lundagillet  
Frälsningsarmén i Helsingborg  
Frälsningsarmén i Limhamn  
Frälsningsarmén i Ystad 
Föreningen för äldrevård och gerontologi, Lund  
Föreningen Hassela Solidaritet – NY  
Föreningen Norden Eslöv 
Föreningen Parasport Lund – NY   
Föreningen Sirmiones Skeppslag  
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Hardeberga Bollklubb 
Hörby UNF 
Hörselskadades förening i Lund  
Höörs Föreläsningsförening   
IBK Lund 
IFK Lund 
IF Metall Sydvästra Skåne 
Immanuelsförsamlingen i Malmö – NY  
Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening 
IOGT-NTO 51 Ängelholm 
IOGT-NTO 81 Fred och Endräkt, Hästveda  
IOGT-NTO 86 Hoppets Lycka, Klippan   
IOGT-NTO 247 Österlen  
IOGT-NTO 358 Snapphanen, Osby 
IOGT-NTO 1589 Lugnet, Lund  
IOGT-NTO 2019 Kronan, Eslöv  
IOGT-NTO 5607 Sydkusten  
Kullabygdens diabetesförening  
Kulturföreningen Calluna   
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 
Lunds Kammarmusiksällskap 
Lunds Kollonisters Centralförbund  
Lunds Konståkningsklubb  
Lunds Kvinnliga Gymnastikförening  
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 

Motorcykelhistoriska klubben Syd – NY  
Mossängens Sommarstad   
Musikfrämjandet i Kullabygden 
Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden 
Nevis Gymnastikförening  
Näsby IF 
Osby Socialdemokratiska Arbetarekommun  
Polisområde Mellersta Skåne Seniorklubb 
PRO Genarp  
PRO Osby     
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  
Släktföreningen Helge Mattsons i Kumlatafta  
   ättlingar - NY 
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 
Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland 
Svalorna Indien-Bangladesh    
Sv. Kvinnors Vänsterförbund Lundavdelning  
Sällskapet Lundaakademiker  
Veberöds Tennisförening     
Vinslövs Missionskyrka  
Vision avd 281 Region Skåne 
Vänskapens hus  
Vänsterpartiet, Lund 
Västerkyrkans församling i Lund  
Västra Sommarstadens Koloniförening   
Willands arrendatorförening    
Östermalmkyrkan i Kristianstad 

ENSKILDA MEDLEMMAR 
Mats Helmfrid 
Sven Arne Karlsson 
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VERKSAMHETSPLAN 2021-2022 

ORGANISATION OCH MEDLEMSVÅRD  
Mål under perioden: 

• Att verksamheten går stärkt ur rådande pandemi och att vi står redo för att möta upp när 
omvärldssituationen släpper sitt grepp om distansering.    

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

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

• Etablera och underhålla forum och plattformar för medlemskontakt och medlemsvård. 

• Arbeta för ökat engagemang hos Skånes kommuner för bevarande av arkiv från enskild 
sektor. 

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

• Ta hänsyn till regional kulturplan för Skåne 2021-2024 i planering av Arkivförbundets 
verksamhet. 

SAMLINGAR 
Mål under perioden: 

• Äldre depositionsavtal ska följas upp för ökad anpassning till gällande lagstiftning rörande 
skydd av personuppgifter. 

• Strategi ska tas fram för uppföljning av medlemmars behov av förvaring av arkiv och 
tilläggsleveranser. 

• Omarbeta Arkivförbundets digitala arkivdatabas ”Skåneregistret” till en intern 
arkivbildardatabas samt arbeta för att våra medlemsarkiv tillgängliggör sina arkiv i Nationella 
Arkivdatabasen NAD. 

• Digitaliseringsarbetet med konvertering av befintligt AV-material i samlingarna ska påbörjas. 
Tidsplan för digitaliseringsprojektet är 4 år (2021-2025).  

• Fokus på arkivets specialsamlingar för ökad tillgänglighet.  

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

DOKUMENTATION  
Mål under perioden: 

• Inom ramen för projektet ”Rörelser i Skåne” avsluta inventerings-, informations- och 
programverksamheten i kommunerna Eslöv, Hörby och Sjöbo samt utvärdera tidigare delar i 
projektet och planera för att gå vidare i projektet med nya fokuskommuner. 

• Genomföra insamlingsprojektet ”Social distansering och föreningsliv – går det?” 

• Genomföra ett dokumentations- och inventeringsprojekt av miljöföreningar och nätverk i 
Skåne.  

• Skapa tydligare riktlinjer och stöd för dokumentations- och inventeringsverksamheten 

• Öka användbarheten av Arkivförbundets tidigare genomförda inventerings- och 
dokumentationsprojekt. 

• Upprätthålla och utveckla nätverk med andra kulturinstitutioner i Skåne som arbetar med 
dokumentationsverksamhet.  
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• Arbeta för att ta fram en publikation som ska kunna fungera som metodhandledning för 
samtidsdokumentation.  

UTÅTRIKTAD- OCH FÖRMEDLINGSVERKSAMHET 
Mål under perioden: 

• Webbläromedlet ”Lokala källor från Skåne” ska vidareutvecklas och kompletteras med källor 
och studiematerial tills det finns för samtliga av Skånes 33 kommuner.  

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

• Fortsätta arbetet med samarbetsprojektet ”På varje plats- kulturpedagogik för barn- och 
unga i Skåne” under förutsättning att projektmedel från Region Skåne och Kulturrådet 
beviljas. Planerad projektperiod: 2020-2023.  

• Vidmakthålla redan pågående samarbeten med universitets- och högskoleutbildningar samt 
arbeta för att etablera ytterligare kontakter med de högre utbildningarna. 

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

• 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. 

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

• Implementera en YouTube-kanal som del i Skånes Arkivförbunds programverksamhet. 

• Etablera rutin för och publicering av digitalt och analogt nyhetsbrev.  

• Extra marknadsföringsinsatser av Arkivförbundets publikationer. 

• Påbörja verksamhet för publicering av en egen skriftserie.  

 


