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A U G U S T I
Torsdag 9 Augusti | Utställning: Val och demokrati
Inför höstens val har stadsarkivet sammanställt en utställning
kring valrörelser och röstande. Med material från riksdagsval,
lokala val och folkomröstningar under 1900-talet förmedlar
vi 100 år av demokrati. Utställningen bjuder bland annat på
valaffischer, pamfletter, propagandamaterial, röstlängder och
valsedlar med Malmö som utgångspunkt.

S E P T E M B E R
Tisdag 4 September kl. 18.30 | Föredrag: Riksarkivet:
400 år i statens och kulturens tjänst
Det är i år 400 år sedan den då nyinstiftade kansliordningen
utgjorde ett avstamp för Riksarkivet. Förste arkivarie JanEric Bruun vid Landsarkivet i Lund berättar om Riksarkivets
utveckling under denna tid samt visar på guldkorn i
samlingarna.

Lördag 15 September, kl 12.00 |
Stadsvandring i Hjalmar Gullbergs fotspår
Hjalmar Gullberg föddes i Malmö 1898 och växte upp
i det så kallade hundrahuset på Södra Förstadsgatan.
Denna lördag bjuder Hjalmar Gullberg-sällskapet in till en
vandring i diktarens barndomskvarter tillsammans med förre
stadsantikvarien Anders Reisnert. Vid cirka 13.30 anländer
vi till Stadsarkivet där Kerstin Martinsdotter berättar om och
visar källor rörande Hjalmar Gullberg.
Obs! stadsvandringen utgår från St. Johannes kyrka
Tisdag 25 September, kl 14.00 |
Tema 1918 | Magasinsvisning
En chans att besöka Malmö stadsarkivs magasin. Titta
på spännande arkivhandlingar med anknytning till det
historiskt betydelsefulla året 1918.
Föranmälan: Föranmälan senast den 20 september.
Anmälan öppnar den 1 september på malmo.se/stadsarkivet.
Max 12 personer.

O K T O B E R
Torsdag 4 Oktober | Tema 1918 |
Utställning: Året är 1918
Under året har 1918 varit ett genomgående tema för
stadsarkivets föredrag och utställningar. Nu sammanfattar
vi och utvecklar berättelsen om 1918 med en utställning
baserad på arkivmaterial från Malmö för hundra år sedan.
Tisdag 9 Oktober, kl 18.30 | Författarfestival
Författaren Set Mattsson skriver historiska kriminalromaner
som utspelar sig i Malmö under 1940- och 50-talen.
Han kommer att berätta hur han använder material från
Stadsarkivet och andra arkiv för att ge läsarna en bild av
denna tid. Dessutom kommer Set Mattsson att ge sin syn
på den kontroversiella frågan om historisk fiktion. Riskerar
genren att ge läsarna en missvisande bild av verkligheten?

Tisdag 23 Oktober, kl 10.00 | Läslovsförfattare
Träffa serietecknaren och illustratören Henrik Jonsson som
tillsammans med Åsa Larsson och Ingela Korsell skapat den
populära Pax-serien. I böckerna får vi följa bröderna Alrik
och Viggo som tampas med nordiska väsen och oknytt i
den lilla staden Mariefred. I september släpps den tionde
och sista delen i serien, Draugen. För 9–12 år.
Tisdag 30 Oktober kl. 10.00–13.00 |
Läslovsaktivitet: Pop-up-verkstad
Prova olika pop-up-tekniker och gör en egen bok. Lär dig
magin i att få ett platt papper att vecklas ut och poppa upp!
Workshopen leds av pappersmagikerna och konstnärerna
Lena Ignestam och Christina Bredahl Duelund som visar
grunderna för hur man viker pop-up. Det du skapar tar du
med dig hem. Från 8 år.
Tisdag 30 Oktober, kl 14.00 | Tema 1918 | Magasinsvisning
En andra chans att besöka Malmö stadsarkivs magasin.
Titta på spännande arkivhandlingar med anknytning till det
historiskt betydelsefulla året 1918.
Föranmälan: Föranmälan senast den 25 oktober. Anmälan
öppnar den 8 oktober på malmo.se/stadsarkivet.
Max 12 personer.
Tisdag 30 Oktober, kl 18.30 | Tema 1918 |
Föredrag: Vad förmår litteraturen mot ett världskrig?
När första världskriget bröt ut drogs Sverige med i det
upphetsade tillstånd som drabbade Europa: nationell
hänryckning blandades med fruktan och oro. Men kritiska
röster hördes tidigt, och i den intensiva debatt som pågick
kom författarna att spela en framträdande roll. Elin Wägner,
Anna Lenah Elgström och Marika Stiernstedt var tre av dessa
författare, och deras radikala texter beskriver pacifistiska,
feministiska och socialistiska lösningar på krigföringen, men
rymmer också problematiseringar av krigsutvecklingen. Sofi
Qvarnström berättar med utgångspunkt i sin avhandling,
Motståndets berättelser. OBS! Evenemanget sker i
samarbete med tidskriften Historiskan som kommer vara på
plats och visa upp och sälja sin tidskrift.

N O V E M B E R
Tisdag 6 november kl 18.30 | Tema 1918 |
Föredag: En skugga över tillvaron
År 1918 kom en lag om veneriska sjukdomar, där bland
annat den smittade försäkrades kostnadsfri rätt till
undersökning och vård, men också var skyldig att söka
läkare och genomgå behandling. Men hur såg det ut
tidigare? Veneriska sjukdomar, som syfilis och gonorré, finns
omnämnda i arkivhandlingar sedan 1500-talet. I föredraget
ges en inblick i sjukdomar, vård och konsekvenser från
1500-tal till 1940-tal. Och vad gjorde man med de barn som
föddes med eller tidigt smittades av syfilis? Arkivarie Anette
Sarnäs guidar genom en djupdykning i arkiven.
Torsdag 8 november kl 18.30 |Tema 1918 |
Föredrag och middag: Matlagning i dyrtid
Hur påverkade första världskriget det som stod på
köksborden i Malmö? Linus Sollin från Malmö stadsarkiv
berättar, med utgångspunkt i arkivets handlingar, om
ransonering, maximipriser, matstölder och substitutmat.
Därefter bjuds det på mat lagad efter dyrtidsrecepten från
krigsåren 1914–1918. OBS! Denna sammankomst äger rum
på Restaurang Grand öl och mat adress: Monbijougatan
17 (ingång på gården). Föranmälan: senast 29 oktober.
Anmälan öppnar den 8 oktober på malmo.se/stadsarkivet.
Begränsat antal deltagare, först till kvarn.
Lördag 10 november, Arkivens dag
| Tema: Fest och glädje
Vi fyller temat med dokument, fotografier och föreläsningar
om fest och glädje då och nu. Om överdådiga menyer,
hyllningar, urspårade tillställningar, vardagens glädjeämnen
och mycket mer. Ta på dig feststassen och besök oss den
10 november. Välkommen! Se malmo.se/stadsarkivet för
utförligt program.
19–24 november | Utställning, Romsk kulturvecka
Traditionsenligt uppmärksammar stadsarkivet den romska
kulturveckan. Tillsammans med Romska kulturcentret visas
en utställning om en av Sveriges nationella minoriteters
rika kultur och historia.

Tisdag 20 november, kl 15.00 |
Föredrag: När nya staden byggdes
Vid början av 1800-talet raserades Malmös fästningsverk. På
den öppna mark som därpå uppkom, lades grunden till en
ny bebyggelse med gator och kvarter. Under benämningen
”Nya staden” uppfördes över 600 byggnader. Sida vid sida,
kom den nya staden med alla sina vitmålade envåningshus
och rödfärgade portar och fönster, att bli en kontrast i
jämförelse med den gamla och slitna staden. Denna unika
bebyggelsemiljö kom under rivningsvågen under 1960och 70-talet, att anse som ”saneringsmogen” och försvann
för alltid i stadens byggnadshistoria. Stadsarkivets Staffan
Gudmundsson berättar.

D E C E M B E R
Tisdag 4 December, kl 18.30 |
Föredrag: Arbetet och Karl Hoberg
Under ledning av Karl Hovberg förändrades och
moderniserades tidningen Arbetet under 1930- och
-40-talen. Stefan Ersgård som själv arbetat på tidningen i
över 20 år berättar om denna omtumlande tid då tidningen
utvecklades från ett socialdemokratiskt kamporgan till ett
kommersiellt företag.
Tisdag 11 december, kl 18.30 | Föredrag: Sverige och
Chile – ett tvåhundra år långt förhållande?
Föredraget ger en introduktion till den sydamerikanska
självständighetskamp som under 1800-talets mitt
resulterade i flera av de moderna nationer som utgör
dagens Latinamerika. En av aktörerna i frihetskampen
var svenskfödde Mathias Arnhold Hävel - affärsman och
journalist från Göteborg. Med utgångspunkt i Hävels
gärning ger Joan Cornejo Svensson en illustration till Chiles
historiska utveckling och förbindelsen med Sverige.

Tisdag 18 december kl 14.00 | Vernissage och föredrag,
Malmö stadion: Från VM-arena till rivningsobjekt?
Utställningen gör nedslag i stadions 60 åriga historia. Så väl
fotografier som övriga arkivhandlingar vittnar om en plats
för idrott och känslor där så mycket historia har skrivits.
Tisdag 18 december kl. 18.30 | Damfotboll:
En framgångssaga? Samtal med Lena Videkull
Under de 70 år Malmö stadion har varit centrum för
Malmös idrottsliv har damfotbollen vuxit från en tanke
till verklighet. Första gången ett damlandslag beträdde
stadions gräsmatta, under fotbolls-EM 1990, resulterade det
i en 1-1 match mot Italien. Med i laget var MFF-legendaren
Lena Videkull. Under denna kväll delar hon med sig av
minnen och tankar kring ett fotbollsliv som sträcker sig
över fyra decennier.
Evenemanget sker i samarbete med Supporterhuset.

Jourhavande släktforskare
Behöver du hjälp med släktforskning? Medlemmar ur
Malmö Släktforskarförening hjälper såväl nybörjare
som erfarna forskare. Servicen är gratis.
10 SEPTEMBER – 6 DECEMBER
Måndag till onsdag
14.00 – 17.00

BRA ATT VETA
På kvällsföredrag går du in på Friisgatan 19 C.
För övriga arrangemang ingång på Bergsgatan 20,
om inte annat anges. Våra föredrag och visningar är gratis
och öppna för alla. Till vissa måste man föranmäla sig.

MALMÖ STADSARKIV

Besök oss: Bergsgatan 20 (Obs! Vid kvällsföredrag
efter klockan 18.00 sker ingång via Friisgatan 19 C).
Skriv till oss: stadsarkiv@malmo.se
Ring till oss: 040  –10 53 00 (kl. 10 –12 på vardagar)
Öppettider: mån – fre 10 –18, lör 10 –15

malmo.se/stadsarkivet

