
ARKIVENS 
DAG 2015

Lördagen den 14 november kl 10-15
PÅ ARKIVCENTRUM SYD

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 moder-
na och ändamålsenliga lokaler i Lund. Arkiv-
centrum Syd anlades ursprungligen 2003 men 
har under 2011-2012 byggts ut kraftigt, och är 
med sina cirka 450.000 hyllmeter förvarings-
utrymme numera en av Europas största kultur-
arvsinstitutioner.

HUR HITTAR MAN HIT?

Arkivcentrum Syd ligger på Gastelyckans fö-
retagsområde i sydöstra Lund. Adress: Porfyr-
vägen 20. Området nås från norr via Dalbyvä-
gen och från väster via Råbyvägen.

Stadstrafikens busslinje nr 5 går regelbundet 
hit. Hållplats: Arkivcentrum Syd

Vid Arkivcentrum Syd finns mer än 50 avgifts-
fria parkeringsplatser för besökare.

ÖPPETTIDER UNDER ARKIVENS DAG: 
10.00 - 15.00. 

FRI ENTRÉ!

Omslagsbild: Omslag (beskuret) till foldern ”Turist-
turer 1955” från Reso (ur Södra Sveriges Resodistrikts 
arkiv, Skånes arkivförbund).

Gränslöst



ARKIVENS DAG 2015 PÅ ARKIVCENTRUM SYD - PROGRAM

Tema: Gränslöst
FÖREDRAG
Plats: Hörsalen

10:45 Jane Horneys sista dagar – Historien om Jane Horney 
och hennes öde mot bakgrund av nya fakta i arkiven

 Jan-Eric Bruun, arkivarie vid Riksarkivet/Landsarkivet i Lund.

11:45 En tår i ditt öga idag kan vara en droppe i Mississippi i 
morgon – Om den gränslösa kulturen

 Sven Jensén, ekolog och ordförande för Skånes hembygsför-
bund.

12:45 Gränslösa kvinnor – Kvinnor i en manlig offentlig värld 
av politik, folkbildning och företagande

 Åsa Bengtsson, historiker och universitetslektor vid Högskolan i 
Halmstad.

13:45 Antika språk och kommunikation över tids- och rums-
gränser – Från främreorientaliska arkiv till kärnbränsle-
varningar

 Ola Wikander, teologie doktor i Gamla testamentets exegetik 
och lärare i klassisk hebreiska vid Lunds universitet.

VISNINGAR

Arkivcentrum Syd från insidan
Följ med och se det sedan 2012 betydligt utbyggda Arkivcentrum Syd 
från insidan! Arkivarier från de olika institutionerna tar dig in bakom 

kulisserna bland mer än fyrtio hyllmil handlingar.

Turerna börjar kl.10:30, 11.30, 12.30, 13.30 och 14.00.

Bokning av platser samt samling i receptionen.

ÖVRIGA AKTIVITETER

Kortkurser i släktforskning
Med arkivarie Rolf Johansson från Landsarkivet i Lund

Kl. 11.00, 12:45 och 13:45 i Datorläsessalen.
Bokning av platser i receptionen.

Utställningar
Dokument och föremål kring temat gränslöshet ur de många olika 

samlingarna på Arkivcentrum Syd.

Familjeverkstad: 
Gränslöst kul på tema rymden!

För barn och familjer visas en liten utställning på tema rymden. Det 
finns även möjlighet att delta en i skapande verkstad på samma tema.  

Musik- & bildspel i Filmrummet - Bokbord
Demonstration av Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)

”Fråga en arkivarie”
Kaffeservering - Tipspromenad med priser

Välkomna!

ARRANGÖRER
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitets biologiska museum, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA), Region-

arkivet i Skåne län, Riksarkivet/Landsarkivet i Lund, Skånes Arkivförbund och Skånes hembygdsförbund i samverkan med släktforskarorganisationerna SGF Skåne och DIS Syd.


