
ARKIVENS 
DAG 2014

Lördagen den 8 november kl 10-15
PÅ ARKIVCENTRUM SYD

VAD ÄR ARKIVCENTRUM SYD?

Arkivcentrum Syd är ett samverkansprojekt 
mellan ett fl ertal 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.

Stadstrafi kens busslinje nr 5 går regelbundet 
hit. Hållplats: Arkivcentrum Syd

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

ÖPPETTIDER UNDER ARKIVENS DAG: 
10.00 - 15.00. 
FRI ENTRÉ!

Omslagsbild: Svenska trupper utanför Universitetshu-
set i Lund under första världskriget. Ur Lunds stadsar-
kivs bildsamlingar.

Orostider!



ARKIVENS DAG 2014 PÅ ARKIVCENTRUM SYD - PROGRAM

Tema: Orostider!
FÖREDRAG
Plats: Hörsalen

 
10:45 Lumpenminnen – en tidsresa
 Susanne Wollinger, fi losofi e doktor i etnologi.

11:45  En idé större än döden – En fascistisk arbetarrörelse 
i Sverige 1933-1945 

 Victor Lundberg, fi losofi e doktor i historia, universitets-
lektor vid Malmö högskola.

12.45  Pest och ebola – spridning och bekämpande, likheter 
och skillnader 

 Bodil Persson, fi losofi e doktor i historia och läkare.

13.45   Slaget vid Lund 1676 – ett mord och icke ett fältslag
  Göran Larsson, museichef vid Malmö museer.

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 fyra hyllmil handlingar.

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

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 Mikrokortläsessalen.
Bokning av platser i receptionen.

Utställningar
Dokument och föremål kring krig och kriser ur de många olika 

samlingarna på Arkivcentrum Syd.

Barnverkstad
Vad är egentligen en spion? Vad gör han eller hon?  En spion 
måste ha en skarp hjärna, kunna komma ihåg nummer, se vad 
som saknas och tänka snabbt! I vår spionskola med prova-på-
inslag får barnen bland annat prova spionens kläder och lära sig 
om hemlig och osynlig skrift. Alla barn som deltar får ett spion-id 
med sig hem.

Musik- & bildspel i Filmrummet - Bokbord - 
Kaffeservering - Tipspromenad med priser

ARRANGÖRER
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Riksarkivet/Landsarkivet i Lund, Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Lunds universitets biologiska museer, 

Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv (LUKA), Regionarkivet i Skåne län och Skånes Arkivförbund i samverkan med släktforskarföreningarna SGF Skåne och DIS Syd.


