Protokoll fört vid sammanträde med
Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift den
29 augusti 2016 på stiftskansliet i Lund

Närvarande: Anna Minara Ciardi, Lennart Jonson, Bengt Arvidsson, Bertil Nilsson
och Stig Alenäs, ständigt adjungerade Owe Samuelsson samt Oskar Styf (adjungerad
fr o m § 3).
Frånvarande: Gudrun Erlanson, Jozsef Nemeth, Samuel Rubensson och Per Arne
Joelsson.
§1.
Sällskapets ordförande Anna Minara Ciardi hälsade de närvarande välkomna och
förklarade sammanträdet öppnat.
§2.
Till att justera dagens protokoll utsågs Bengt Arvidsson
§3.
Godkändes dagordningen och beslöts att under sammanträdet adjungera teol. stud.
Oskar Styf.
§4. Diskuterades småskriften som planeras att utkomma till under advent 2016.
Beslöts att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
§5.
Rapporterade Lennart Jonson angående de äldre volymerna av sällskapets årsböcker.
Han hade gjort en förteckning som visade att fyra årgångar är slutsålda (2007, 2009,
2013 och 2014). Av övriga årsböcker finns det ett överskott. Beslöts att Lennart
Jonson tillsammans med Arken flyttar böckerna till arkivet i källaren före nästa
sammanträde och att det skall arkiveras endast fem böcker av årgångarna före 2012.
Överskjutande böcker skulle delas ut gratis i medlemsrekryterande syfte, t.ex. till
prästkandidater i Lunds stift.
§6.
Studiebesök på domkyrkoarkivet den 7 september kl. 10:00–12. Arkivet visas av
arkivarie Andreas Manhag. Samling på domkapitlets gård, vid fontänen.
§7.
Utfärden till Ronneby den 24 september måste tyvärr inställas på grund av för få
anmälningar. Diskuterades att man skulle genomföra det innehållsrika programmet vid
ett senare tillfälle, eventuellt under maj 2017 och då skulle sällskapet kunna stå för
halva busskostnaden.

§8.
En föreläsning med reformationstema hade tidigare bestämts till den 15 oktober kl.
16:00 i S:t Thomas katolska kyrka. Docent Martin Berntsson berättar om ”Klostrens
upplösning i lundastiftet under reformationstiden”. Föreläsningen är ett
samarrangemang med Katolsk historisk förening i Lund.
§9.
Arbetsgruppen för projektet om Blekinge kyrkohistoria hade varit samlad och Anna
Minara Ciardi rapporterade att man planlägger ett symposium på Södra Hoka
stiftsgård den 20–21 april 2017. Arbetsgruppen har diskuterat att årsböckerna 2018
och 2019 skulle handla om Blekinge kyrkohistoria.
§10.
Anna Minara Ciardi har träffat redaktionsgruppen för årsboken 2017 (Per Arne
Joelsson, Anna Alebo och Lars Erik Axelsson). Temat är pilgrim i Lunds stift och
boken är tänkt att innehålla en historisk del och en del där pilgrimsvandrare får komma
till tals. Om möjligt skall årsboken delas ut på årsmötet i mars 2017 eller vid ett
separat boksläpp under våren.
§11.
Stiftshistoriskt symposium i Lund 28–29 mars 2017. Anna Minara Ciardi berättade att
planeringen fortsätter. Bland annat skulle några lokala historiker tillfrågas om de hade
möjlighet att hålla kortare anföranden under symposiets första dag. Ett mera utförligt
program kommer presenteras vid nästa sammanträde.
§12.
Nästa sammanträde blir den 20 oktober kl. 10.15–12.00 i sammanträdesrummet på
första våningen i stiftskansliet.
§13.
Sammanträdet avslutas. Ordföranden tackade de närvarande och förklarade
sammanträdet avslutat.
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