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Riktlinjer för Svedala kommuns historiska bildarkiv 
___________________________________________________________ 
 
antagen av kommunfullmäktige § 26 2020-02-10 Gäller från 
  
 2020-02-10 
Om det historiska bildarkivet 
 
1 § 
 
Svedala kommuns historiska bildarkiv innehåller bilder som skildrar liv och 
företeelser i Svedala kommun eller någon av de småkommuner som historiskt 
legat inom kommungränserna. 
 
Det finns bilder på människor, föremål, miljöer och byggnader med koppling till 
Svedala kommun. Genom bildarkivet ges medborgarna möjligheten att se på 
historien och sätta samtiden i ett historiskt perspektiv. 
 
I bildarkivet finns fotografier, fotografiska negativ, diabilder och vykort samt 
digitala fotografier. I bildarkivet ingår bland annat Falheds fotodonation med ca 
40 000 negativ som mottogs av Svedala kommun 2004. Bilderna är tagna under 
en period mellan de första årtiondena på 1900-talet och 1980-talet av 
svedalafotografen Sture Falhed och hans två företrädare i ateljéverksamheten Olga 
Cederholm och Betty Sandberg. Sture Falheds fotodonation och stora delar av de 
övriga bilderna i historiska bildarkivet har skannats in av Föreningen Svedala- 
Barabygden och finns tack vare deras arbete tillgänglig digitalt. 
 
Förvärv till det historiska bildarkivet 
 
2 § 
 
Det historiska bildarkivet ska bestå av ett brett och representativt urval av 
fotografier som skildrar liv och företeelser i kommunen genom historien. Svedala 
kommun välkomnar därför donationer till bildarkivet.  
 
3 § 
 
Svedala kommun förbehåller sig rätten att neka erbjudande om donation av bilder 
om bildernas innehåll som inte uppfyller förvärvskriterierna för bildarkivet. 
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4 § 
 
Bilderna kan kopplas till liv eller företeelser i Svedala kommun. Bilderna bedöms 
vara av allmänintresse för lokalbor eller andra historiskt intresserade. Bilderna är i 
gott skick 
 
Dokumentation tas också med i bedömningen av en donation. I största möjliga 
mån ska bilder som doneras till det historiska bildarkivet åtföljas av information 
om bildernas ålder, ursprung och upphovsperson samt identifikation av motivet. 
 
Även bildernas format kan beaktas i bedömningen av en donation. Ett erbjudande 
om donation kan nekas om arkivet saknar nödvändiga förutsättningar för att 
avläsa eller bevara bilderna. 
 
5 § 
 
Mottagandet av bilder är på obestämd tid och kommunen tar endast emot bilder i 
from av gåvor, inte depositioner.  
 
6 § 
 
Vid donation ska båda parter underteckna ett gåvoavtal som specificerar det avtal 
som kommunen och den enskilde ingår.  
 
7 § 
 
Svedalas arkivmyndighet förbinder sig genom kontraktet att förvara och vårda 
bilderna i sina arkivlokaler, enligt gällande normer, så att det inte skadas eller 
riskerar att utsättas för tillgrepp och obehörig åtkomst. 
 
 


