VAD ÄR ARKIVCENTRUM SYD?
Arkivcentrum Syd är ett samverkansprojekt mellan ett flertal sydsvenska arkiv-, biblioteks- och
museiinstitutioner inom såväl statlig som kommunal och ideell sektor, vilka delar moderna och
ändamålsenliga lokaler i Lund. Arkivcentrum Syd
är med sina cirka 450.000 hyllmeter förvaringsutrymme numera en av Europas största kulturarvsinstitutioner.
På vår hemsida kan ni se filmer från Arkivens dag 2015 och
2016. Se längst ned på: http://arkivcentrumsyd.se/aktuellt/

HUR HITTAR MAN HIT?

ARKIVENS
DAG 2019

Lördagen den 9 november kl 10-15

PÅ ARKIVCENTRUM SYD

GÖMT

Arkivcentrum Syd ligger på Gastelyckans företagsområde i sydöstra Lund. Adress: Porfyrvägen
20. Området nås från norr via Dalbyvägen och
från väster via Råbyvägen.
Stadstrafikens busslinje nr 5 går regelbundet hit.
Hållplats: Arkivcentrum Syd
Vid Arkivcentrum Syd finns mer än 50 avgiftsfria
parkeringsplatser för besökare.
ÖPPETTIDER UNDER ARKIVENS DAG: 10.00 - 15.00.
FRI ENTRÉ!

Omslagsbild: En ung nyckelhålstittare. Fotografi ur Eric
Landsorts samling, Folklivsarkivet i Lund.
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ARKIVENS DAG 2019 PÅ ARKIVCENTRUM SYD – PROGRAM

TEMA: GÖMT ELLER GLÖMT?

ÖVRIGA AKTIVITETER

FÖREDRAG
Plats: Hörsalen

Släktforskarens dolda skatter – mycket mer än de
vanliga kyrkböckerna
Niklas Hertzman, ArkivDigital och Malmö Släktforskarförening.

Kortkurser i släktforskning
Med Rolf Johansson tidigare arkivarie vid Landsarkivet i Lund
Kl. 10.30, 12:30 och 13:45 i Datorläsessalen.
Platsbokning i receptionen.
Niklas

Körsång
Skånska kören framträder med sånger ur skånsk folkmusiktradition.
Kl 12:30 och 13:30 på gångbron över entréhallen.
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I andra hand – kulturella perspektiv på alternativa
handelsplatser
Cecilia Fredriksson, professor i etnologi vid Lunds
universiet, Campus Helsingborg.
Albin – ett patientöde. Glömt och gömt i journalarkivets botten
Herman Holm, överläkare, Psykiatri Malmö.
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De skånska gatehusen – landsbygdens glömda
miljöer?
Kerstin Vikner, docent emerita, Historiska institutionen, Lunds universitet.

Familjeverkstad – Tema spioner!
Vad är egentligen en spion? Vad gör han eller hon?
En spion måste ha en skarp hjärna, komma ihåg nummer, se vad som
saknas och tänka snabb! I vår spionskola med prova-på-inslag får barnen
lära sig om hemlig och osynlig skrift samt prova spionens kläder.
Alla barn som deltar får ett spion-ID med sig hem.
Löpande under dagen i rum Fascikeln.
Utställningar
Dokument och föremål på tema ”gömt eller glömt?”
ur gömmorna i de många olika samlingarna på Arkivcentrum Syd.

VISNINGAR

Dessutom!
Musik- & bildspel på temat ”Fonografen” i Filmrummet.
”Fråga en arkivarie”.
Lär dig mer om hur du använder datorn i din släktforskning.
Biologiska museet demonstrerar praktiska arbetsuppgifter.
Tipspromenad med priser.
Kaffeservering.
Bokbord.
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Arkivcentrum Syd från insidan
Arkivarier från de olika institutionerna tar dig in bakom kulisserna
bland mer än fyrtio hyllmil handlingar.
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Turerna börjar kl.10:30, 11.30, 12.30 och 13.30.
Platsbokning samt samling i receptionen.

ARRANGÖRER

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv,
Lunds universitets biologiska museum, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA), Regionarkivet vid Region Skåne, Riksarkivet/Landsarkivet i Lund,
Skånes Arkivförbund, Skånes hembygdsförbund och Universitetsbiblioteket i samverkan med släktforskarorganisationerna SkSF och DIS Syd.
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