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Den dldsta handlingen i Landsarkivet i
Lund är ett kungligt danskt perga-
mentsbrev, troligen från 12O0-talets
senare del och således dryga 600 år
gammal. Jämftirt med detta är själva

organisationen som förvarar dokumen-
tet en lunig ungdom på endast 100 år.

Även en sådan ålder kan dock vara värd
att fira och det gjorde landsarkivet i slu-
tet av april.

Weibullska eran
Landsarkivet i Lund var det lo¡sta att
inrättas i därftir särskilt uppftrda loka-
ler. Medan tillkomsten av det tidigare
landsarHvet i Vadstena och det sâmtida
i Uppsala i mycket varit en fråga om att
avlasta Rilsarkivet genom aft förlägga
regionalt material till befìntliga outnytt-
jade lokaler, var nämligen systerinstitu-
tionen i Lund f¡ukten av en medveten
regionalhistoriskt lorankrad rö¡else med
historieprofessorn vid Lunds universitet,
Martin Veibull, som primus motor.
\Øeibuil gick ur tiden 1902 och fick
således aldrig se projektet fullbo¡das.
Men hans söner Lauricz och Carl
Gustaf blev båda landa¡kivarier efter
varandra och sryrde institutionen under
nä¡a ett halvsekel - "den weibullska
eran",

Expansion
Från en blygsam start med tre tjänster
(landsarkivarien, en vaktmästare och en

delad amanuensbefattning), 589 for-
skarbesök och plats ftt¡ 5 000 hyllmeter
handlingar 1903 har landsarkivet i dag
expanderat till en personal på nästan

50 persone¡ 13 700 forskarbesök och
bestånd om 39 000 hyllmeter vanliga
arkivhandlingar, 157 000 kartor och
ritningar samt cirka 210 000 olika foto-
grafiska dokument.

Text: Fred rik Tersmeden, arkivarie

Lokalfrågan
Det säger sig själv
att en sådan ut-
veckling i mycket
varit historien om
ökade lokalbehov.
A¡kitekten Henrik
Sjöströms ur-
sprungliga arkiv-
byggnad från
1903 hade projek-
terats räcka lor 50
års leveranser men
befanns mer elle¡
mind¡e full redan
efter ett knappt
decennium. Tiocs
detta skulle det,
på grund av allc

från konflikter
mellan landarki-
varie och överin-
tendent, krig och allmän ekonomisk
njugghet från statsmakterna, dröja
ytterligare nästan 60 år innan en nöd-
vändig tillbyggnad gjorde slut på en

epok av nöduppställda arkivaiier i
osþddade vindsutrymmen och trans-
porrgångar samt slutligen mer än ett
decenniums leveransstopp.
I modern tid har även den utbyggda
huvuddepån Êtt kompletteras med nya
arkivlokaler på andra platser i staden,
och själva dagen efter jubileumsfirandet
kunde den senaste sådana anläggningen,
Arkivcentrum Syd, invigas.

Jubileumsbok
Såväl den "weibullska eran" som bygg-
nadshistorien utgör kapitel i den histo-
lik som lagom till jubileet redigerats av

landsarkivarie emeritus Anna Christina
Ulfspalre. Här finner man också en

genomgång av de "Skånelands hävda-

Londsorkivet i Lund 100 Ôr. I slutet av aprit firade
landsarkivet jubileet med pompa och ståt.
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tecknare" vârs namn sedan decennie¡
pryder landsarkivets gamla forskarsal
(numera personalens lunchnrm). I)et är
en imponerande svit gestalter - alltifrån
Saxo till Arthur Stille över Sophia Brahe
och Sven Lagerbr:ing - som både min-
ner om det geografiska ansvarsområdets
danska rötter och närheten till Lunds
universitet. Båda delarna är alltjämt vik-
tiga komponenter i landsarkivets verk-
samhet, manifesterat exempelvis i den
svensk-danska släktforskarsajten "Över
Öresund" och i de kurser i arkiweten-
skap man anordnar på uppdrag av uni-
versitet.

Kanske kan man säga att den lunden-
siske 100-årsjubilaren har ett Janus-
ansikte som inte blott blickar bakåt mot
historien och fiamåt mot det komman-
de, utan som även blickar mot båda

s.ido¡na av sundet!
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