Workshop 1
W

Kända
K
och okända kvinnor i Malmö
Möt Johanna, Hilda, Ida, Elma och Olga. Alla fem befann sig
i Malmö vid 1800-talets slut. Vilka var de och vad gjorde de?

Onsdag 19 mars kl.14.00–16.00
On
OBS! Max 25 st. Föranmälan senast 17 mars tel. 040-10 53 00.

Workshop
k h 2

När olyckan är framme – om arbetsolyckor
Hur var det att arbeta på fabrik för hundra år sedan? Vi läser polisrapporter och
följer bland annat textilarbeterskan Berta
som förlorade en arm 1914.
Onsdag 9 april kl.14.00–16.00
OBS! Max 25 st. Föranmälan
senast 7 april tel. 040-10 53 00.

25 feb

Hyllning till Pildammsparken! kl. 18.30

11 mars

Baltiska utställningen, kl. 18.30

19 mars

Workshop 1✽ Kända och okända kvinnor i Malmö, kl. 14.00–16.00

1 april

Första världskriget – en europeisk katastrof, kl. 18.30

9 april

Workshop 2 ✽ När olyckan är framme – om arbetsolyckor, kl. 14.00–16.00

29 april

Hela Malmös arkiv – om det nya stadsarkivet, kl. 18.30

13 maj

Årsta – Kvinnornas utställning på Baltiskan i Malmö 1914, kl. 18.30

27 maj

Polisen rycker ut! kl. 18.30

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

Fler föredrag!
Under våren fortsätter Arbetarrörelsens arkiv sin föreläsningsserie på
temat kvinnor inom Arbetarrörelsen. För mer information www.a-arkiv.se

Malmö stadsarkiv
Telefon: 040-10 53 00
Adress: Isbergs gata 13, Malmö
E-post: stadsarkiv@malmo.se
www.malmo.se/stadsarkivet

© Malmö stad, Serviceförvaltningen - Hassan Hashemian, 040-34 12 43. Omslagsbild: Andreas Nilsson, Malmö museer.

Upptäck våra arkiv – delta i en workshop!
Här får ni möjlighet att lära känna arkivens utifrån olika teman. Praktiskt arbete
varvas med samtal och information om arkiv. Våra workshopar leds av arkivpedagogerna Kerstin Martinsdotter och Karin Sjöberg.
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25 februari
tisdag - kl. 18.30

Hyllning till Pildammsparken!
Här har generationer av malmöbor
promenerat i skuggan av de mäktiga
träden, åkt kälke nerför ”Himlabacken” eller tagit en kopp kaffe på
Olgas Kafé

Ulla Hårde

Författaren och journalisten Ulla Hårde berättar
om parkens spännande historia utifrån sin
nyutkomna bok Pildammsparken 1914–2014.

1 april

tisdag - kl. 18.30

Första världskriget – en europeisk katastrof
Kriget utgör en av de milstolpar genom historien som
format vår moderna värld. Nymodigheter som
flygplan och ubåtar ledde till att civilbefolkningen
drabbades i en större omfattning.
Föredrag av Marco Smedberg, militärhistorisk författare.

29 april

tisdag - kl. 18.30

13 maj

tisdag - kl. 18.30

Årsta – Kvinnornas utställning
på Baltiskan i Malmö 1914
I en kopia av Fredrika Bremers slott
Årsta skildrades kvinnors kamp för
politisk rösträtt och medborgarskap.
Utställningen kommenterades livligt
av socialdemokratiska Elma Danielsson i tidningen Arbetet.

Irene Andersson, universitetslektor i historia vid Malmö högskola gästar arkivet.

Hela Malmös arkiv – om det nya stadsarkivet
Vad vill vi med vårt arkiv?
Vilken roll ska det ha i malmöbornas liv?

11 mars

tisdag - kl. 18.30

Stadsarkivarie Adam Hidestål presenterar
den nya verksamheten på Bergsgatan och
visar på arkivets möjligheter och utmaningar
i framtiden.

Baltiska utställningen
Stadsantikvarie Anders Reisnert
från Malmö museer tar oss med
till den storslagna utställningen
och dess samtida Malmö.

OBS! Ingen föranmälan till
våra föredrag. Lokalen rymmer
max 90 personer.

27 maj

tisdag - kl. 18.30

Polisen rycker ut!
Om ordningsmakten i Malmö
genom tiderna. Följ med i polisens
fotspår mot ruffel och båg och
banditernas upptåg.
Föredrag av Henrik Othén,
Petter Björkstrand och
Staffan Gudmundsson,
Malmö stadsarkiv.

