
 

 

Varmt välkomna till  
Arkivens dag i Landskrona  
 
När? Lördagen den 12 november 2022 kl 10-14 
Plats? Folkets hus, A-salen, med ingång från Säbygatan 
Arrangörer? Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Landskrona Museum och Landskrona Stadsarkiv 
Arrangemang? 
11:00 Eiwor Richard, en berättelse om Kersti, min mormors mor, som var boende i Brohusen, 
 en statarlänga, vid Säbyholm 
12:00 Bodil Ivarsson, En film om hur det var att gå sin sköterskeutbildning på 1960-talet 
 hos SSSH, Föreningen Södra Sveriges sjuksköterskehem 
13:00 Hjördis Thelander, berättar om Teatern, Café 31 och teater-vännen Elsie  Håkansson 
 
Efter en tid med pandemi öppnar åter den lokala arkivvärlden upp sig i form av det internationella 
och årligt återkommande Arkivens dag. 
Nytt för i år är att Landskrona Stadsarkiv deltar för första gången och presenterar lite av vad som 
finns i arkivet. Exempelvis kan med ett besök hos Stadsarkivets dess äldsta handling beskådas.  
Dock kan Stadsarkivet vara så mycket mer för forskare, släktforskare, och andra, som måhända vill ha 
ut mer än att bara känna historien, lokalhistoriens atmosfär. Här kan vara att finna gamla släktingars 
betyg, barnavårdsutredningar och annat i vilket stadens medborgare interagerat med Landskrona 
stad. 
I ett Stadsarkiv, ett offentligt arkiv, finns mängder med offentliga handlingar, men här finns även 
handlingar med sekretess, som därmed inskränker rätten att ta del av viss information. 
Förteckning över Landskrona Stadsarkivs handlingar finns att tillgå hos Riksarkivets nationella 
arkivdatabas, NAD. Besök hos Landskrona Stadsarkiv, sker efter överenskommelse. 
 
Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, visar tre mindre utställningar:  
- Vykort från förr - Amaltheamannen Anton Nilson - Öresundsvarvet  
 
Landskrona Museum, presenterar Digitalt museum, museets stora digitala bildskatt 

  

  



 

 

 

Landskrona Stadsarkiv 

Landskrona Stadsarkiv är kommunarkiv för Landskrona stad och huserar i Stadshuset. 

Besök hos Stadsarkivet sker efter överenskommelse:  

Kontakt telefon: 0418-47 00 00 Kontakt e-post: stadsarkivet@landskrona.se 

  

Förvara och tillhandahålla kommuninvånarnas gemensamt ägda 
kulturarv 
Att förvara och tillhandahålla kommuninvånarnas gemensamt ägda kulturarv utgör ett av 
flera uppdrag som faller under stadsarkivets ansvarsområde. 

Offentlighetsprincipen garanterar att handlingarna är tillgängliga och snabbt kan plockas 
fram, vare sig det rör sig om förvaltningarnas, forskarens eller den enskilde medborgarens 
informationsbehov.  

Vad finns i Stadsarkivet? 
Hos Landskrona stadsarkiv finns främst kommunala handlingar från 1860-talet och framåt. 
Detta kan vara allt ifrån underlag för politiska beslut till skolbetyg, faderskapsutredningar, 
barnhemsplaceringar, fattigvårdshandlingar med mera.  
 

  



 

 

Alla typer av handlingar som kommunala myndigheter har alstrat samlas upp i stadsarkivet, 
såvida de inte föreskrivits gallring. De allra flesta handlingarna är tillgängliga för vem som 
helst, men när det gäller till exempel social-akter och hälsojournaler så är handlingarna 
skyddade av sekretess under 70 år.  
 
Vissa arkiv går betydligt längre tillbaka än till 1860-talet, till exempel Stadens äldstes arkiv 
som innehåller Landskrona Stadsarkivs äldsta handling från år 1539. Söker man äldre 
material förvaras det generellt sett vid Landsarkivet i Lund. 
 
Förteckningarna över stora delar av vårt arkivbestånd finns tillgängligt hos Riksarkivets 
Nationella ArkivDatabasen, NAD. Denna databas kommer att uppdateras och fyllas löpande 
med ytterligare arkivbildare. 
 

Landskrona stads administrativa historik 
De nuvarande gränserna för Landskrona kommun, som bildades år 1971, har varit intakta 
sedan år 1974. I och med 1862 års kommunalreformer utgjordes nuvarande Landskrona stad 
till en början av elva enskilda kommuner; en stadskommun och tio landskommuner: 

• Landskrona stad 
• Annelövs landskommun 
• Asmundtorps landskommun 
• Glumslövs landskommun 
• Härslövs landskommun 
• Sankt Ibbs landskommun 

• Saxtorps landskommun 
• Säby landskommun 
• Tofta landskommun 
• Vadensjö landskommun 
• Örja landskommun 

 

Vad finns inte hos Stadsarkivet? 
Landskrona stads stora ritningsarkiv finns inte på stadsarkivet utan hos 
Stadsbyggnadsnämnden. Där förvaras över 200 000 bygglovsritningar från 1880-talet och 
framåt. Ritningarna finns tillgängliga digitalt via Stadsbyggnadsnämndens e-tjänst. 

Landskrona stads fotoarkiv förvaltas inte av Stadsarkivet, utan av Landskrona Museum. 

Kostnad för kopiering 
Avgift för papperskopior tas ut om antalet kopior är 10 sidor eller fler. Avgiften för en 
beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. 
Portokostnader kan tillkomma om kopiorna ska skickas med post. 

Besök Landskrona Stadsarkiv... 
Besök hos Stadsarkivet sker efter överenskommelse:  

Kontakt telefon: 0418-47 00 00 Kontakt e-post: stadsarkivet@landskrona.se 

 


