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Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Verksamhetsberättelse för år 2020
(Bilderna i denna verksamhetsberättelse är hämtade ur Arkivets bildarkiv).

Under 2020 har Arkivets styrelse fortsatt arbetet med att anpassa verksamheten efter de nya
förutsättningarna med begränsad ekonomi och endast en anställd. Något nytt skriftligt avtal med
Landskrona kommun har inte tillkommit, men Arkivet har ett fortsatt gott samarbete med
medarbetarna vid Landskrona museum och Kulturförvaltningen.
Några medlemsföreningar har fått en introduktion till hur de kan grovförteckna sina arkiv och
göra dem sökbara. Men på grund av Corona-pandemin och Covid-19 har det inte funnits samma
möjlighet för medlemsföreningar att vårda sina arkiv på det sätt som skedde 2019. Däremot har
flera herrelösa arkiv grovförtecknats och fotografier har skannats av ideella krafter. Detta har
varit en stor hjälp för arkivets anställde som har kunnat ägna tid åt att fortsätta anpassa
administrationen efter den nya situationen.
Medlemmarnas engagemang har mycket stor betydelse för att kunna bedriva verksamheten enligt
Arkivets stadgar och vårda arkiven enligt god arkivsed. Arkivets styrelse har därför
förhoppningen att fler medlemsföreningar får möjlighet att hjälpa till att göra sina egna arkiv
sökbara efter pandemin.
Antalet besökare till Arkivet har minskat sedan föregående år, från 357 till 153. Det beror framför
allt på den stora händelsen för 2020 som har varit Covid-19. Precis som på alla andra platser i
vårt samhälle har pandemin slagit hårt. Till Arkivets hemsidor har antalet besök ökat med 952.
Under 2020 har Arkivet mottagit ca 5 hyllmeter arkivmaterial vilket är något mindre än
föregående år.
Arkivets Facebook-sida breddar och underlättar verksamheten genom att det är lättare att
meddela nyheter och även att visa bilder från Arkivets enorma bildskatt.
Beslutet 2018 från Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning att ytterligare sänka
Arkivets verksamhetsbidrag till 300 000 kronor räknat per helår under perioden 2019-07-01 2021-06-30 har fått stora konsekvenser. Därför har prioriteringen 2020 varit att arbeta för att
åstadkomma ett långsiktigt samarbete med kommunen och därmed en långsiktig finansiering av
verksamheten.
Arkivet kan inte bedrivas på ett tillfredställande sätt med det kommunala bidrag som gäller nu.
Att Arkivet kan ha en anställd är helt beroende av arbetsmarknadsmedel och i sig är en anställd
för lite för att hålla samlingarna aktuella och levande. Därför kommer de ideella krafterna att ha
en fortsatt mycket viktig funktion.
Styrelsen
Ordförande: Jessica Kronvall
Kassör och personalansvarig: Jonas Esbjörnsson
Ledamöter: Göran Nyström, Walter Steffert, Mikael Ottosson, Eva Örtegren, Anna Fernebro
Suppleanter: Marie Nielsén, Ulrika Nilsson
Revisorer: Carin Frank, Charlotte Jacobsson. Revisorsuppleant: Anders Kjellström
Valberedning: Håkan Andersson (sammankallande), Bjarne Andersen, Christian Jönsson, Niklas
Karlsson

2

Personal
Peter Böök.
Arkivpraktikant: Jörgen Lindhe 2020-09-23 - 2020-12-09. Jörgen arbetade med att överföra ett
50-tal videoband till digitala filer samt förberedde för grovförteckning.
Styrelse- och arbetsutskottsmöten
Styrelsen har under år 2020 haft 4 protokollförda sammanträden.
Besökare
Under år 2020 registrerade Arkivet 153 besökare. Arkivalier och samlingar har använts av
studenter, forskare samt av den historieintresserade allmänheten.
Under våren 2020 minskade de fysiska besöken på grund av Covid-19.
Under året besöktes Arkivets webbsajter/hemsidor landskronaarkivet.se och www.varv100.se
3040 gånger.
Arkivet startade sin Facebook-sida den 15 september 2019 och under 2020 har arbetet med att
skanna bilder ur Arkivets samlingar fortsatt och har utförts av en volontär. Ambitionen har varit
att lägga upp en bild per dag på Facebook. Statistiken för Facebook år 2020 blev ca 2000 aktiva
besökare och ca 30 000 passiva besökare. Daily Page Engaged Users har tolkats som aktiva
besökare, och Daily Total Reach har tolkats som passiva besökare.
www.facebook.com/Arbetarrörelsens-Arkiv-i-Landskrona.
Aktiviteter
Under året har arbetet fortsatt med att anpassa verksamheten ekonomiskt och framför allt
anpassa den till det faktum att Arkivet har endast en anställd. Den interna verksamheten har även
detta år handlat om att skapa nya rutiner för att hantera och vårda inkommande arkivleveranser.

Kurs

Två grupper studenter från Historiska institutionen vid Lunds universitet besökte Arkivet under
året. I februari kom 9 studenter vid två tillfällen, och i september kom 7 studenter vid ett tillfälle.
De besökte lokalerna där Arkivets samlingar förvaras samt Arkivets kontorslokaler, och
studerade arkivhandlingar från sjuk- och begravningskassan Hundramannaföreningen Nr 1.

Arkivvård

Tre olika föreningar har fått en inblick i hur man grovförtecknar sina arkiv. Att grovförteckna
innebär att man gallrar, tar bort plast och gem vilket är skadligt för handlingarna, lägger
handlingarna i arkivbeständiga boxar och gör en innehållsförteckning. Detta medför att arkiven
blir mindre i omfång och framför allt blir de sökbara. En volontär från en av föreningarna har
grovförtecknat flera nedlagda föreningar.

Skanning

Volontären Christer Sköld har skannat och registrerat ca 3000 fotografier och vykort.

Forskning

Mikael Ottosson, docent i arbetsvetenskap vid Lunds universitet, har forskat på Arkivet i
handlingarna för Hundramannaföreningen Nr 1 vid ca 10 tillfällen.
Helene Castenbrandt, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet,
forskar om sjukdomar under tidigt 1900-tal. Hon använde källmaterial från bl a sjuk- och
begravningskassan Solidar vid 3 tillfällen.
Två representanter för tidningen Folk och Bygd, Claes Lindström och Bengt Nilsson, har vid
flera tillfällen använt sig av Arkivets källmaterial. Det har lett till bl a en artikel om
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"Australiensaren" Helge Petersson i Landskrona. Petersson emigrerade till Australien med
familjen som ettåring. Han kom tillbaka 1936 och bodde i Landskrona till sin död 1971.
Källmaterial har även använts till artikeln ”Mästertjuven Tullberg satte skräck i Härslövsborna”.

Fotograf: Arkivets personal.

Det finns också ett internationellt intresse då en forskare i konsthistoria, Fred Andersson från
Åbo Akademi i Finland, har besökt Arkivet för att få se och fotografera en unik fana från
Landskronas Sömmerskors fackförening bildad 1906. Arkivet bevarar en omfattande samling
fanor varav ca en tredjedel förvaras för Landskrona museum.

Landsverks Arbetares Semesterhem i Saxtorpskogen. Badbassängen kom 1966.
Stig Frosth övervakar badandet. Fotograf okänd
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Arrangemang

Under 2020 fick de ordinarie arrangemangen ställas in helt på grund av den rådande pandemin.
Arkivets styrelse hoppas att kunna öppna upp för fysiska arrangemang igen under hösten 2021.
Samarbete
Under 2020 har samarbetet med Centrum för Arbetarhistoria, och Historiska institutionen vid
Lunds universitet fortsatt och dessutom har dessa varit delaktiga i diskussioner om Arkivets
framtid. Arkivet har även fortsatt sitt samarbete med Varvshistoriska föreningen i Landskrona
och Landskrona museum.
Leveranser
Under 2020 har Arkivet tagit emot 6 leveranser på cirka 5 hyllmeter. Det är något mindre jämfört
med 2019.
Årsmöte 2020
Årsmötet sköts fram till hösten på grund av Covid-19 och den 30 september samlades enskilda
medlemmar och ombud till årsmöte. Mötet ägde rum både fysiskt i Folkets hus i Landskrona,
Stora festsalen, och digitalt. Mötesordförande var Jessica Kronvall.
Representation
Arbetarrörelsens Arkiv var representerat vid årsmötena hos Centrum för Arbetarhistoria, ABF
Nordvästskåne och Skånes Arkivförbund.

Öresundsvarvets Arbetares Semesterhem Solbacken i Skälderviken 1939. Fotograf okänd
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Arkivansvarige rapporterar
Arkivets arkivansvarige Walter Steffert har till uppgift att rapportera vad som hänt med de
handlingar som Arkivets styrelse och tjänsteman producerat och mottagit under verksamhetsåret,
samt att även äldre handlingar lämnats för långtidsförvaring och arkivering.
Arkivansvarig anmäler:
Arkivets handlingar för år 2020 och tidigare har lämnats för långtidsförvaring och
kommer sedermera att förtecknas. Handlingar producerade under år 2020 förvaras
fortsatt av Arkivets tjänsteman då dessa fortsatt kan vara aktuella för år 2021.
Arkivansvarig noterar att en policy för arkivansvarig har upprättats, med listning av
de handlingskategorier som ingår. Vidare har en lista upprättats över de avtal som är
aktuella för Arkivet.

Öresundsvarvets Arbetares Semesterhem Solbacken i Skälderviken.
Gästrummen är inredda för 3 och 4 personer. Sänglinne ingår i priset. Tillfälle till salta bad i Skälderviken
eller i swimmingpool på området. Fotograf okänd
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Medlemmar

Hedersmedlemmar: Eiwor Richard, Ove Elf, Maggan Rubin, Jimmy Rode, Jonna Eriksson, Alvar
Månsson och Per-Erik Persson.
Enskilda medlemmar: Under året räknade Arkivet 16 enskilda medlemmar.
Föreningar: Nedanstående 78 organisationer var under året medlemmar i
Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona:
ABF LA/Nordvästra Skåne
ABF Skåne
Albins Folkhögskola
Astma och allergiförbund i Skåne
Astma och Allergiföreningen i Landskrona
Aquarello
Borstahusens Konstförening
Byggnads Skåne ”Landskrona material”
Centrum för Arbetarhistoria
Diabetesföreningen i Landskrona/Svalöv
Djurskyddet i Landskrona
Fastighetsanställdas Förbund
”Landskrona material”
Folk o Bygd
Folkets Hus i Asmundtorp
Folkets Hus i Glumslöv
Folkets Hus i Härslöv
Folkets Hus i Landskrona
Folkets Hus Svalöv
Fredrika Bremerförbundet Landskronakretsen
Föreningen Norden ”Landskrona material”
Glumslövs Socialdemokratiska Föreningen
GS avd 1 Västra Skåne co/LO Servicecenter AB
”Landskrona material”
Handels avd 6 ”Landskrona material”
Hjärt- och Lungsjukas för.
”Landskrona material”
Hotell o Restaurang Facket avd 5 Syd
”Landskrona material”
HSB Landskrona
Hyresgästföreningen Region Norra Skåne
”Landskrona material”
Häljarp-Saxtorps Byaförening
Härslövs Socialdemokratiska Föreningen
IF Metall MittSkåne ”Landskrona material”
IF Metall Nordvästra Skåne
”Landskrona material”
Innerstadens Socialdemokratiska förening
IOGT God Vinning, Landskrona
Jazzhouse Landskrona
Kommunal Skåne ”Landskrona material”
Kopparhögarna Koloniförening
Landskrona Arbetarkommun
Landskrona Golfklubb
Landskrona Handelsförening

Landskrona Kanotklubb
Landskrona Roddklubb
Landskrona Skyttegille
Landskrona Soroptimister
Larvi Socialdemokratiska förening
Lions Club Landskrona
Livs Region Syd ”Landskrona material”
LO-distriktet i Skåne ”Landskrona material”
Munkebäcks Samfällighetsförening
Målarna avd 2 Skåne ”Landskrona material”
Norra/Midhems Socialdemokratiska Föreningen
PRO Asmundtorp
PRO Billeberga
PRO Fridhill
PRO Häljarp
PRO Härslöv
PRO Kågeröd
PRO Samorganisation
PRO Sandvången
PRO Stenestad
PRO Teckmatorp
PRO Västra
PRO Öster
Röda Korset ”Landskrona material”
SEKO Skåne
SKPF avdelning 64 Landskrona
Socialdemokratiska kvinnoklubben i La.
Stiftelsen Svenska Golfmuseet
Svenska Elektrikerförbundet
Svalövs Arbetarkommun
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 2
”Landskrona material”
Svenska Transportarbetareförbundet Avd 14
”Landskrona material”
Synskadades Förening
Unga Örnar Skånedistrikt
Varvshistoriska Föreningen i Landskrona
Verdandi Landskrona
Verdandi Skåne
Vänsterpartiet
Västra Socialdem. Föreningen i Landskrona

Landskrona Trädgårdssällskap
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Slutord
Under 2020 har Arkivets verksamhet bedrivits enligt föreningens stadgar, och samlingarna har
ordnats, grovförtecknats och vårdats med hjälp av ideella krafter enligt god arkivsed. Styrelsens
uppfattning är att Arkivet har en viktig roll i Landskronas lokalhistoria. Arbetet med att vara aktiv
för föreningar och folkrörelsen i Landskrona är en viktig del i Arkivets verksamhet.
Hösten 2018 beslöt Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning att sänka
verksamhetsbidraget kraftigt, vilket har fått stora konsekvenser för den fortsatta verksamheten
2019 och 2020. Engagemanget från medlemmarna har fått stor betydelse för ett väl fungerande
arkiv, men på grund av Corona-pandemin har medlemmarna inte haft den möjligheten att själva
vårda sina arkiv som Arkivets styrelse hade önskat.
Den stora fördelen för medlemmarna själva är att få kontroll och inblick i föreningens material,
eftersom ju mer välordnat arkivmaterialet är när det kommer till Arkivet, desto mindre plats tar
det. Det blir också en betydande lättnad för Arkivets anställde, som då får mer tid att ägna åt inte
minst besökare och annan medlemsvård.
Under innevarande har Corona-pandemin och covid-19 även påverkat verksamheten med
medlemsvård. Planerande arkivutbildningar för föreningar kommer troligtvis inte att kunna
genomföras under innevarande år. Våren 2021 kommer Landskrona Stads
Kulturnämnd/Kulturförvaltning att ha en ny förhandling gällande kommunens bidrag till
Arkivet. Beslutet kommer att ligga tid grund för Arkivets verksamhetsplan för 2021.
Arkivets styrelse vill tacka Arkivets anställde samt volontärer för arbetsinsatserna under det gånga
året.
Avslutningsvis vill Arkivets styrelse rikta ett tack till gamla och nya medlemsorganisationer, till
enskilda medlemmar samt till Centrum för Arbetarhistoria, Varvshistoriska föreningen samt
Landskrona museum för ett gott samarbete.
Landskrona i april 2021
Styrelsen

Jessica Kronvall

Jonas Esbjörnsson

Göran Nyström

Eva Örtegren

Anna Fernebro
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Mikael Ottosson

Walter Steffert
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