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Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona (nedan kallat Arkivet) är ett lokalt förankrat arkiv bildat
1945 för föreningar och folkrörelser. För närvarande finns 79 föreningar som medlemmar i
Arkivet. Dessa föreningars arkivalier, samt drygt tusen numera upphörda föreningars, förvaras
enligt god arkivsed i arkivgodkända lokaler med klimatanläggning för att ge optimal
förvaringsmiljö. Arkivet förvarar drygt tvåhundra fanor och standarder, varav drygt femtio är
deponerade av Landskrona Museum. Här finns också uppåt en miljon fotografier, med bland
annat fotograf Bertil Perssons hela fotosamling (åren 1960 - 2000).
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona har utvecklats till en vital och väsentlig lokalhistorisk
kulturinstitution. Arkivet har vuxit till en nyttig och givande resurs och supplement tillsammans
med andra kulturbärare som till exempel Landskrona Museum och Biblioteket, för Landskrona
kommuns invånare när det gäller vården och tillgängliggörandet av vår stads gemensamma
lokalhistoria. Arkivets breda samarbete med politiskt obundna organisationer som till exempel
Folk & Bygd, Varvshistoriska föreningen, Landskrona Golfklubb , Föreningen Norden mfl, visar tydligt
detta.
Ambitionen är att i samverkan fortsatt stärka Landskrona i positionen som föreningsvänlig
kulturstad, en växande stad, med positiva effekter för stadens befolkning. Ett av Arkivets förslag
till ett framtida tema för samarbete är begreppet Folkhemmet då och nu, i samarbete med
Landskrona Foto, Landskrona Museum med flera.
När det gäller materialet som finns så är det föreningarna som bestämmer var det ska vara ingen
annan. Det framkommer i tjänsteskrivelsen att det kan flyttas var som. Det är som sagt
föreningarna som bestämmer det.
Arkivet i Landskrona
- att vara ett Landskrona-Arkiv, en kulturinstitution, en resurs för alla...
- att erbjuda plats och resurser för alla; föreningar, såväl som forskare och den intresserade
allmänheten
- att sortera, ordna, gallra och förteckna arkiv (arkivalier), samt tillgängliggöra dessa
- att presentera arkivalierna för besökande digitalt och vid besök hos Arkivet
- att ha en hög servicepotential för alla som nyttjar Arkivets tjänster
Att då hänvisa till att arkivet i Landskrona har ett stort intag av material ifrån andra delar av
Skåne är fel. Vi har genom våra medlemmar intag och förvaring av material.
...samarbeta...
- att samarbeta med andra kulturinstitutioner och föreningar... i stort, som smått
- att initiera, samverka och deltaga i gemensamma kulturaktiviteter för den intresserade
allmänheten
- att, som ett exempel, rent praktiskt samordna aktiviteter med Landskrona Museum och i dess
lokaler hålla en gemensam Arkivens dag
...tillgängliggöra...
- att vara drivande och framtidsinriktad i digitalisering, att om än med begränsade resurser ha
ambitionen att i samarbete med andra kulturinstitutioner tillgängliggöra foton och arkivalier på ett
kundvänligt sätt
- att exempelvis erbjuda inte minst Arkivets stora fotosamling att nyttjas av kulturinstitutioner,
föreningar och företag i dessas verksamhet

...och för att kunna erbjuda detta erfordras:
- att ha personal med erfarenheter, utbildning och hög kompetens, förenat med ett kunnigt och
vänligt bemötande...

Arkivet har sedan många år erhållit bidrag från Landskrona stad för att finansiera sin verksamhet.
Den senaste överenskommelsen innebär att Arkivet har bidrag till och med år 2017.
Verksamheten i Arkivet har förutom Landskrona Stads bidrag bekostats av medlemsavgifter och
lönebidrag till anställd personal. I enlighet med avtal har en beskrivning av Arkivets ekonomi och
verksamhet redovisats efter varje verksamhetsår.
Under kommande avtalsperiod vill Arkivet behålla sin ambitionsnivå, och behöver då ha kvar
sina kompetenta och erfarna anställda och att med detta trygga deras och Arkivets fortsatta
verksamhet. Det innebär att minst två helårsanställda kommer att bedriva verksamheten. Arkivet
har därtill alltid villigt åtagit sig och kommer fortsatt att erbjuda praktik till individer som deltager
i diverse arbetsmarknadsåtgärder. En ekonomisk kalkyl med denna ovan angivna ambition och
denna förutsättning innebär ett oförändrat bidrag för Arkivet.
Jessica Kronvall
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Centrum för Arbetarhistoria (CfA) har allt sedan starten haft ett nära samarbete med
Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona. En bärande tanke bakom CfA är att forskning och
undervisning skall bedrivas i samverkan med det omgivande samhället. Vi har under många år
använt oss av de handlingar som finns i arbetarrörelsens arkiv i vår undervisning, i vårt arbete
med forskningscirklar och i samband med att vi organiserat pedagogiska hel- eller halvdagar. Vi
har också haft flera studenter som använt sig av materialet när de skrivit uppsatser. Flera
forskningsprojekt har också byggt på dokument från arkivet. Vi kan nämna vårt projekt om
invandrare och främlingsfientlighet, finansierat av Vetenskapsrådet. Andra forskningsprojekt har
bland annat varit inriktade på det nordvästskånska gruvbältet, kvinnlig organisering och
Öresundsvarvet. Inför rösträttsjubiléet planerar vi att göra en lokal studie av rösträttsfrågan och
det demokratiska genombrottet i Landskrona.
CfA har också genom åren utvecklat ett nära samarbete med arkivet när det gäller att planera och
utforma utställningar, såväl i fysisk som i digital form. Vi har diskuterat nya projekt som bygger
på att tillgängliggöra arkivmaterialet digitalt.
Denna samverkan mellan CfA (ytterst Lunds universitet) och arkivet kräver att det finns
tillräckligt med personal på arkivet som kan ta fram material, bistå med kunskap om
arkivbeståndet, arbeta med utställningar och digitalisering samt fungera som partners i en
ömsesidig kunskapsproduktion. Detta är en verksamhet som måste vara av intresse också i ett
vidare perspektiv inom kommunen. Exempelvis projektet om rösträtten och demokratins
genombrott har en ständig aktualitet genom att det också belyser frågor om demokratin idag.

Från CfA:s sida ser vi det som mycket angeläget att Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona tilldelas
resurser som möjliggör ett fortsatt samarbete.
Dag som ovan,
Lars Berggren
professor

