Program

Våren 2018
20/1 | 10 – 15.00 | Släktforskningens dag
Öppet hus med föredrag, släktforskarhjälp, bokbord
och magasinsvisningar. Temat för året är Arkiv.
6/2 | 18.30 | Författarkväll: Finska inbördeskriget
Författarna Tobias Berglund och Niclas Sennerteg
berättar om finska inbördeskriget 1918 och dess
efterverkningar i såväl Finland som Sverige.
22/2 | 13.00 | Sportlov: Serier från arkivet
Teckna egna serier tillsammans med Daria Bogdanska –
en av Malmös främsta serietecknare. Rek. ålder: 8 –12.
22/2 | 18.30 | Bokrelease: Wobblies of the World.
A Global History of the IWW
Industrial Workers of the World (IWW) var en
av de första och mest radikala internationella
fackföreningsorganisationerna. Kvällen bjuder på
ett samtal kring IWW och boken.
27/2 | 18.30 | Föredrag: Ankomst Malmö
Karin Sjöberg delar med sig av de berättelser och
bilder som Malmö stadsarkiv samlat in kring kring
flyktingmottagandet hösten 2015.
1/3 | Vernissage: Utställning om Ingmar Bergman
Under 50-talet var Ingmar Bergman verksam vid Malmö
stadsteater. Utställningen består av unikt arkivmaterial
och bilder ur Malmö stadsteaters arkiv.

forts. program

Forts. program

Malmö stadsarkiv
6/3 | 14.00 | Visning: Tema 1918
En chans att besöka Malmö stadsarkivs magasin. Titta
på spännande arkivhandlingar med anknytning till det
historiskt betydelsefulla året 1918. Föranmälan krävs.
13/3 | 18.30 | Författarkväll: 1918 – Året då Sverige
blev Sverige
Per T Ohlsson, journalist och författare, berättar om det
händelserika året 1918 utifrån sin nya bok.
22/3 | 15.00 | Visning: Malmö stads fotomagasin
Stadsarkivets fotograf Bo Andersson visar lokalerna i
frihamnen. Föranmälan krävs.
28/3 | 13.00 | Påsklovsaktivitet: Zombieteckning
Illustratören och författaren Jimmy Wallin kommer och
sprider zombiesmitta. Ett måste för dig som vill lära dig
teckna rysligt roliga zombier. Rek. ålder: 10 –13.
3/4 | 18.30 | Föredrag: När samhället ställde sig
på de utomäktenskapliga barnens sida
Anette Sarnäs berättar om bakgrund och innehåll i den
förändrade sociallagstiftningen år 1918.
12/4 | 19.00 | Föredrag: Kata Dalström – Agitatorn
som gick sin egen väg
Gunnela Björk, docent i historia vid Örebro universitet,
berättar med utgångspunkt i sin senaste bok, om Kata
Dalström (1858-1923). Plats: Porslinsgatan 3.
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17/4 | 18.30 | Föredrag: Nybyggt och planerat –
arkitektur och stadsplanering i Malmö 1918
Hur såg byggkonjunkturen ut med en omvärld präglad av
världskrig och revolution? Tyke Tykesson, planarkitekt vid
stadsbyggnadskontoret i Malmö stad, tar oss med till ett
Malmö för 100 år sedan.
26/4 | 15.00 | Visning: Malmö stads fotomagasin
Stadsarkivets fotograf Bo Andersson visar lokalerna i
frihamnen. Föranmälan krävs.
8/5 | 18.30 | Föredrag: Hospitalet – vård och omsorg
under 400 år
Hospitalet var sedan 1500-talet en plats där Malmöbor
fick hjälp när de blev gamla, orkeslösa eller sjuka. Med
Staffan Gudmundsson som guide får vi lära känna
personal och patienter genom 400 år.
15/5 | 14.00 | Visning: Tema 1918
En chans att besöka Malmö stadsarkivs magasin. Titta
på spännande arkivhandlingar med anknytning till det
historiskt betydelsefulla året 1918. Föranmälan krävs.
22/5 | 18.30 | Föredrag: Svenskt galoppderby 100 år
Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid
Malmö universitet, berättar historien om det färgstarka
och publikdragande evenemanget på Jägersro.
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24/5 | 15.00 | Visning: Malmö stads fotomagasin
Stadsarkivets fotograf Bo Andersson visar lokalerna i
frihamnen. Föranmälan krävs.
29/5 | 15.00 | Boksläpp: Rapporterad saknad –
flygare i Malmö 1944-45
Efter nästan 20 års forskning kommer Anette Sarnäs ut
med boken om de 10 allierade flygare som fått sin sista
vila i Malmö. I boken berörs hur luftkriget och allierade
flygare påverkade Malmö under de sista krigsåren.
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