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Spela Funny
Hjälp bonden

Spela bingo!
Fredag 19 juni 2009 Tipsa Expressen

Gör oss till din startsida

Just nu får du 50 kronor att
spela för!
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Bli medlem /Glömt lösen

Lundqvist
överens om
unikt kontrakt
"Joel Lundqvist
håller NHLklass"

G? till sajt

Förstasidan
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Alla jobb
Allt om Mat
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Bingo
Blogg
Böcker
Dejting
Dina pengar
Expressen rättar
Expressen TV
Film
FotbollsExpressen
Foto
Fredag
HockeyExpressen
Horoskop
Husdjur
Hälsa & skönhet
IT & prylar
Jobb & ekonomi
Krönikörer
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Uppåkra har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara
Sydsveriges största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. Foto:
Tomas Nyberg

Peter J Olsson: Glöm
inte bort Skånes
minnen!
I förra veckan ställde sig
Region Skånes styrelse bakom
att medverka i en stiftelse för
att skapa ett arkeologiskt
centrum i Uppåkra där såväl
de rika fynden som faktiska
utgrävningar skulle kunna
följas. Ett stort tillskott till den
skånska besöksnäringen, även
om det tyvärr inte kommer att
stå klart förrän 2014.
Men staten har inte brytt
sig, så det får blir Region
Skåne med de närliggande
kommunerna, stiftet och i
någon mån vårt statliga
universitet i Lund.
Det är inte förvånande att
Skåne får sköta så mycket
självt. Ointresset är ibland
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monumentalt från Stockholms
horisont.
Vi ser ju hur
svårt det
är att få det historiska museet
i Lund att få tillräckliga medel.
Och i dagarna ser vi ett
nytt exempel på att det är
alltför långt till Skåne.
Lundariksdagsmannen Ulf
Nilsson (FP) har blivit tvungen
att ställa en fråga till
kulturministern om statens
digitalisering av de skånska
kyrkböckerna.
När skatteverket 1991 fick
ansvaret för folkbokföringen
påbörjades ett arbete med att
mikrofilma och/eller skanna in
materialet.
Landsarkivsdistrikten har
sedan betats av i tur och
ordning - kvar är bara Lunds
med Skåne, Blekinge och
Halland.
Nu försvinner plötsligt den
uppräkning som bekostat
arbetet i övrigt. Vilket då väl
betyder att man antingen får
avstå, eller dra på annat av
verksamheten. Klart är att i
vilket fall så rustas statens
arkivering ned just i syd.

Här visas de tre senaste blogginläggen
som har länkat till denna artikel.
Ingen har bloggat om denna artikel än.
Du kan bli först!

Fungerande arkiv är en
Pinga din blogg här
del av det som gör oss till
Länka till artikeln i din blogg
ett civiliserat samhälle, med
Powered by Aitellu
minne och ett förflutet.
Kyrkan har länge varit en
samhällsinstitution av
betydelse, och skötte alltså bland annat folkbokföringen. Kyrkoböckerna är
den kanske viktigaste källan för släkt- och lokalforskare, och en viktig källa
för historisk och etnologisk forskning i övrigt.
Därför har staten utan tvekan ett ansvar för att kyrkoarkiven säkras
genom inskanning eller på mikrofilm - skulle de skadas så drabbas vi av
kollektiva minnesluckor, en sorts samhällelig senilitet.
Vilket förstås också gäller mer fysiska minnen från vår historia - som de
fantastiska fynden i Uppåkra.

Av Peter J Olsson
peter.j.olsson@kvp.se

Skriv ut
Skicka artikeln
Dela på Facebook
Dela på bloggy
Publicerat 16 juni 2009

Spara artikeln
Visa länk till artikeln
Translate

Textstorlek

Uppdaterad 16 juni 2009

Det finns 0 kommentarer på artikeln
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Sök

Logga in och kommentera

Dag för dag

Välj

Du är inte inloggad!
Logga in till höger
Regler för kommentarer

E-post

Skicka och logga in!

För att anmäla ett inlägg, klicka på
RSS- ett smidigt
sätt att få nyheter
från Expressen.

Bli kär till
midsommar!
Senaste nytt om
dejting och
singelliv!

JUST NU: Ayatollah Ali Khamenei håller tal till det iranska folket
Viktigt tal för Irans närmaste framtid.
JUST NU: Italiens storstjärna skadad Kan missa Sverige-matchen.

Passar till grillat
Château Coucheroy

Expressen ger dig
gratis reseguider
Över 370 guider på
mer än 20 språk.

Få stora nyheter
som SMS-flash till
din mobiltelefon!

Skattebetalarna
står för bostaden
Tobias Billström håvar in 120 000 i bostadsbidrag Samtidigt står
skattebetalarna för ministerns extrabostad i Stockholm. DISKUTERA!
Har rätt till olika bidrag beroende på var de bor "Det räcker att man
behåller sin anknytning till den ordinarie bostadsorten."

Läs Expressen
Det är busenkelt!
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Skadeståndet:
15 miljoner för
illegal fildelning

Välj kanal

Ensamstående fyrabarnsmamman Jammie ThomasRasset fick en chock när domen
lästes upp "Finns inte en chans att
de någonsin får det."
Spela SPEL
Tävla mot andra vinn pengar!

Dagens sudoku
Här hittar du nya
bräden varje dag!

Heikki Vesa
Astrologen tyder
dina stjärnor!
Sök efter personer
och företag här.
Vad söker du?
Var?
SÖK

Lyssna på
Expressen!
Beställ Expressen
som taltidning via
mp3 eller cd-rom.

Ferrarivinnare vann
mot Skatteverket

Vann på superlätt fråga. Då
försökte Skatteverket upptaxera.
Vi hjälper dig att
få ut budskapet
Välkommen till
Expressen, GT och
Kvällspostens
annonswebb.

It-miljonär får världens
rikaste att umgås
Grannar på lyxön i Dubai.
Anders driver socialt nätverk.

21-åring allvarligt
skadad i bilolycka
Trafikolycka på riksväg 70 i Leksand
Bilföraren fick klippas loss ur bilvraket.

Jobba med oss
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Sälj våra tidningar och tjäna pengar!
Expressen
GT
Kvällsposten

Vad har du gjort för Dawit
Isaak?
Expressen.se frågar en riksdagsledamot om
dagen I dag: Ulf Berg (M).
Läs mer om Dawit Isaak på specialsajten Expressen.se/freedawit.

Sök bland tusentals
provlagade recept:

Mest sedda klippen - just nu

sök

Tatuerades 56
gånger i ansiktet

Filmade mitt i
tornadon

Så blir vädret
på midsommarafton

Därför blir vi
svenskar så
fulla i dag
I kväll blir det fest En titt i SCB:s statistik över födslar visar att de
flesta bebisarna brukar födas i mars - nio månader efter midsommar.
Här hittar du alla Expressens fördjupningsreportage Klicka här.

Bra koll på
Hur högt är
sexsiffrorna? ditt rese-IQ?
Har du koll på procent
och antal i sexstatistiken? Testa!

Länder, städer, språk
och stränder. Har du världskoll?
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Så ser den svenska
startelvan ut i kväll
Här är den svenska startelvan som ska knäcka Italiens stjärnor
Och Berg passar på att psyka: "Jag är inte alltför imponerad."
Optimistiska förbundskaptener siktar mot semi "Väldigt positivt."
Saknar du någon i elvan? Vem ska bort? DISKUTERA!

"Offra er för svensk seger"
JOHAN ORRENUIS: Det här ska bli Pontus
Wernbloms nya midsommarlek - kötta och käka boll.
TABELLER & STATISTIK Så är
förutsättningarna i mästerskapet.

WEBBTEST: Vad kan du om
våra svenska U21-stjärnor?

Allt om Sverige och U21-EM på FotbollsExpressen.se Klicka här!

Hon ville ha tre
stjärnor - fick 56
Kimberley Vlaeminck, 18, somnade hos tatueraren Vaknade med 56
stjärnor som täckte halva ansikten. DISKUTERA!
Han tatuerade flicka 56 gånger i ansiktet Kimberley anklagar
tatueraren för att ha vanställt hennes ansikte.
NYHETER

SPORT

NÖJE

Ayatollah Ali Khamenei håller tal(10:59)
Böter: 15 miljoner för illegal fildelning(10:58)
21-åring allvarligt skadad i bilolycka(09:16)
Därför blir vi svenskar så fulla i dag(09:47)
Misstänks ha mördat sin make på fest(09:52)
Polisen avbryter samarbete med Lugna Gatan(09:23)
Fler nyheter

Förstår du
tonårstugget?
Gör vårt webbtest

"En chock att
bli förälder"
Päronintervjun

Ska få Saab
att blomstra

"Okej att skaffa
barnvakt?"
Katerina svarar

Midsommar i
det gröna
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Här är bilarna som ska rädda
Saab ur krisen. Flera nya modeller.

Midsommarfest i det gröna Låt
dig inspireras till fest!
Bra koll på midsommar?

Vad kan du om Saab?

Okej med strippa på svensexan?
Fredags profiler Annika Leone, Bea Birkeldh, Malin Forsberg och
Bella Levy diskuterar svensexor och möhippor.

PREMIÄR

Testa och vinn - Hur
allmänbildad är du?
Nu drar vi igång EM i frågesport! Testa hur bra du är på frågesport
och du kan vinna fina priser - vecka efter vecka. Nu kan du spela och
det finns priser för sammanlagt mer än 100 000 kronor!

De har testat
Pernilla Wahlgren: Det var
lättare än jag trodde, faktiskt
jätteroligt Se hur mycket du kan
och vinn härliga semesterresor kändisarna har redan börjat.
Så här ser det unika spelet ut Har något för alla.
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Ödesstund för Iran
MATS LARSSON: Landets framtid avgörs bakom kulisserna.
Sensationellt brev avslöjar valfusket Cirkulerar nu bland Irans
oppositionella - men brevet kan vara falskt.
Vad tycker du om situationen i Iran? Diskutera läget här.
Amatörvideo visar kaos Demonstrationerna fortsätter i Iran
Väktarrådet går med på att
räkna om röster.

Flera människor dödades
vid protester i Teheran.

Läckra aptitretare
på knäckebröd
Snabbt och enkelt fixar du
goda sillröror till förrätten som du
serverar på knäckebröd.

Han avslöjar allt om
mordet på Therese
16-åringen berättar varför han kvävde Therese Försvarsadvokat
Claes Borgström: "Han erkänner uppsåtligt dödande."

LEDARE

Sluta hetsa
mot rökare

Vi svenskar är
individualister

090619: Nästan var fjärde svensk
kommun har infört absolut
rökförbud på arbetstid.
DISKUTERA!

Svend Dahl: Midsommar firar vi
med våra vänner - en självvald
gemenskap av jämlikar.
DISKUTERA!

Läs Opinionsbloggen Redaktionen om aktuella händelser.
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Läckert,
Victoria
Snyggast på kändistät gala för konsten Alla
ville fira Marianne Bernadotte - snart 85.
Kändismingel! Marianne Bernadotte
firade 85-årsdag med stipendieutdelning.

NHL AWARDS

Storslam för Ovetjkin
på NHL-galan i natt
Den ryske superstjärnan plockade hem de tyngsta priserna på
NHL Awards Och Chara snuvade Lidas på Norris Trophy: "En stor ära."
...men här prisas Lidström Två svenskar uttagna i All Star Team.
Rätt att Malkin inte prisades? DISKUTERA GALAN HÄR!

Gunnar Nordström bloggade direkt från NHL Awards!

SIDAN 4 DEBATT

Grisarna får lida
för vår prishets
Stellan Löfving: "Miljön, djur och fattiga får
betala för den billiga maten. Det är dags att sluta
titta på prislappen." DISKUTERA!
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Äntligen kommer
medelhavsvärmen
Efter rysarstarten: På måndag kommer sommaren med sol och
medelhavsvärme. Tone Bekkestad: "Då kan man ta fram solstolen."
Sol eller regn i midsommar? Så här blir vädret där du bor.

Kolla in nya väderkanalen.se
Kolla in Expressens och TV4:s nya
storsatsning - Väderkanalen.se Här hittar du
allt från flerdygnsprognoser till polleninformation
och de senaste prognoserna från TV4:s populära
meteorologer.
Väderkanalen finns också i mobilen ...och
som tv-program.

Fem fina
roséfynd
Rosé är sommarvin! Här
hittar du experternas favoriter.

Piloten avled under flygning
Andrepiloterna tvingades ta över när
kollegan dog Lyckades nödlanda på Newark. De
247 passagerarna visste ingenting.

Klas Ekman: Bitvis
var det fantastiskt
JOHAN HILTON hyllade Morrissey när sångaren
fyllde 50 år den 22 maj På torsdagskvällen spelade
Morrissey i Borås.
Morrissey kräver: Servera inte kött Lars Hjelm på
arenan Åhaga: "Det är en stenhård regel."

CONFEDERATIONS CUP
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Cannavaros tunga
sorg efter förlusten
Italienska lagkaptenen fick dödsbud direkt efter matchen Nu kan
mittbacken lämna turneringen och åka hem: "Inget är bestämt än."

"Han kan sluta med
fotboll efter detta..."
Målvakten Essam Al Hadary stoppade
Italien när Egypten skrällvann Egyptens
hjälte med sitt storspel: "Nu kan han lägga av."
Egyptens skrällseger i bilder Se målen och smällarna!
"Brasilens sköna drömanfall, Robinhos galna målgest samt de
bästa bilderna" ALLT om Confederations Cup på FotbollsExpressen.se!

Maya attackerad
av en vild puma
Plockade blåbär Plötsligt hade puman Mayas huvud i mellan sina tassar.
Mamman: "Jag plockade upp henne och började springa."
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Störtade - rakt ner
mot döden
Bröderna klättrade mot toppen när olyckan inträffade Ett
specialteam ska nu försöka bestiga berget för att hämta kropparna.

Kirke föddes i hytten
på färjan till Estland

Nyfödda babyn blev
stulen från sjukhus

Hann inte ta sig från hytten
Hela familjen fick vara med.

Mamman var i badrummet När
hon kom ut fick hon en chock.

Sanna Lundell: Pappa
passar aldrig barnen
Sanna Lundell svarar på frågor
från sina bloggläsare Skriver om
maken Persbrandts nördighet,
favorilåtar med pappa Ulf Lundell
och svartsjuka.

Sade "blattejävlar" polisen slipper åtal
Chefsåklagarens slutsats: "Uttalandet har inte spritts till mer än ett
fåtal personer och är därför inte straffbart." DISKUTERA!

Olof Mellberg klar
för Olympiakos
Landslagsbacken lämnar Juventus för dryga 30 miljoner kronor
Presenteras som nyförvärv i Grekland på fredagen.
Är Olympiakos ett bra alternativ för Mellberg? Diskutera!
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Uppdraget - gå långt
i Champions League
Greklands-experten Petersson: "Han är en
viktig byggsten i arbetet ut i Europa."

"Toni Alldén är
besviken"
Dömdes till livstids fängelse Nu vill hans advokat Leif Silbersky ta
fallet vidare till högsta domstolen. "Han är besviken givetvis."

"Carolin sköts ihjäl i flykten"
Hovrätten fastställer Toni Alldéns livstidsdom Anser det ställt utom
rimligt tivel att Carolin Stenvall levde när hon sköts.
Toni Alldén mördade
"Det är fruktansvärt
Carolin Stenvall Dömdes till livstids tråkigt" Toni Alldén ber Carolin
fängelse av hovrätten idag.
Stenvalls familj om ursäkt.
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MEST LÄST
1. Han avslöjar allt om
mordet på Therese
2. "Regimen
manipulerar bilder"
3. Kändistätt i
Stockholms stadshus
4. Bröderna
dödsstörtade från
bergstoppen
5. Kommunen vägrar
hjälpa Minna, 15

Nu är Lundqvist
och Frölunda överens.

Kahn startar
dokusåpa - i Kina.

Lärn upprörd SVT
avslöjar död i Saltön.
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Irving får
krogshow "Folk
kommer att gråta."

Twilight-stjärnan
påkörd av taxi.

Shia: "Härligt att
kyssa Megan".

Thomas Mattsson
Chefredaktör
Expressen
Glad Midsommar
till alla läsare och
medarbetare

TIDNINGEN

Månadens
förstasidor.
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Finanskris tvingar
Risp bort från Norge.

Han kan ersätta
Hammarbys stjärna.

PARLAMENTET
Bör studiemedlet
höjas?
Ja
Nej
Rösta

Visa

TV-KRÖNIKAN

Andreas
Nordström:
Nätpartisanerna är
listiga.

Stora bröst inget för
Lauren Conrad.

Britney ska gifta
sig - igen.

MAT & DRYCK

Bästa boxarna till
grillmaten.

Clinton ramlade bröt armbågen.
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Sveriges bästa
Schulman-blogg
Ninni Schulman på Allt
om Barn.
Glad midsommar!

Malin Forsberg
Kärleksbloggen
Mmm... Zzzz

MAT & DRYCK

Jordgubbstårta
med chokladbotten.

HUSDJUR

Apoteket satsar på
fler husdjursprodukter.

MAT & DRYCK

Öl, snaps och vin
till midsommar.

SEX&KÄRLEK

Glöm botox! Sex
hjälper mot rynkor.
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RES

Här kan du testa
vikingalivet i sommar.

RES

Det går som på räls
i Lissabon.

WEBBTEST

Lyx, mellan eller
budget i midsommar?
De rätta svaren!

TRAV

Återvänder hem
Efter fiaskot i Europa.

IT&PRYLAR

Nu rasar priset på
teknikprylar. Fynda!

Ulltussen Signe
sätter ner tassen!
Skicka in din egen
djurbild här.
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RES

Bästa hålligånget
på västkusten här!
Vad kan du om
västkusten?

MAT & DRYCK

Ovanligt goda
jordgubbar iår.

MODE

Väder-Tone visar
sommarmode.
Har du priskoll på
årets strandmode?

RESBILDEN

Snögubbe? Nää, en
sandgubbe är det ju!
Skicka in din egen
resbild här!

MAT & DRYCK

Allt för din
midsommarbuffé.
Bästa vinerna

LEVA & BO
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Fira midsommar i
växthuset vid regn.

NYHETER

Svartenbrandts
dotter viker ut sig.

NYHETER

Ipreddator gör
fildelarna anonyma.

Jada tipsar om
toalettsex på fest.

Brünos nakna
Aniston-utvik.

Ewa Larsson (MP)
Gripen i riksdagen.

MAT & DRYCK

Svalkande goda
drinkar.

HUSDJUR

Rosie skjuten 50
gånger - överlevde.
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SEX & KÄRLEK

Sextrixen för en
skönare sommar.
Hur vild är du i
sängen?

NYHETER

Känguru på vift
"Skuttade i solen."

MAT & DRYCK

Blomstrande
gott med fläder.

MAT & DRYCK

Fixa egen snaps till
midsommar.

MANSPANELEN

Hur ska man vara
som kvinna?

Mourinho tror inte
Real köper Zlatan.

WEBBTEST
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Har du Nordenkoll?
Testa dina kunskaper.

Varför gör det ont
fast jag är upphetsad?

WEBBTEST

Vad kan du om
italiensk fotboll?

WEBBTEST

Myter, tabun och
bizarra fakta? Quiz!

LEVA&BO

Fyll trädgården
med kryddor.

WEBBTEST

Vad kan du om
engelsk fotboll? Testa!

Annika Leone
Sommarsingel
Roligt på jobbet
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Irans ledare bävar
för protesterna.

MIN MOTOR

Vilket sommaråk!
"Nu blåser vi snuten"
Skicka in du också!

SEX & KÄRLEK

Går det snabbt?
Skyll på generna!

DaveGeorge
Man 27 år
Läs mer om mig »

Anna Bäsén
Medicinbloggen
Sms-skickande kan
ge värk i nacke,
armar och händer
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BLOGG

Gorillabloggen
Läs allt om
Kolmårdens gorillor.

Hälsobloggen
med Anna Ottosson
Frossa i gubbarna

WEBBTEST

Vad kan du om
Messi? Testa här!

Bloggkollen
Det senaste från
kändisbloggarna
Tomma sms till
exmaken
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TÄVLING

Missa inte: Vinn VIP
-biljetter till Lysekil
Women's match.

MAT & DRYCK

Midsommar Här
är alla recept.
Prenumerera
Middagstips på mejl.

Fråga Expressen

Ställ frågor svar direkt i tidningen.

DaveGeorge
Man 27 år
Läs mer om mig »

Få 100 kronor för
varje vän du bjuder in
att spela bingo!

Rättsbloggen
med Sven-Erik Alhem
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Livstidsdomen
fastställd i Carolinmålet

Lerig tvätt
i veckans bilder!

Beställ Expressens
SMS-tjänst här.

Expressen hjälpte
Joakim med resan
Behöver du hjälp?

Spela nya Chuzzle vinn pengar på din
skicklighet!

Annonser från:

Sistaminuten 1v
Paris
Riga
Tunisien
Basse-Normandi
Parga

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

2945
2995
2999
3145
3300
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Tirol

fr. 3345

Folkkameran
Upp
Gå till förstasidan
Nyhetsredaktör just nu: Kjell Ekeberg
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Thomas Mattsson
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