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.

ARKIVENS
DAG 2017

Lördagen den 11 november kl 10-15

PÅ ARKIVCENTRUM SYD

På vår hemsida kan ni se en film från Arkivens dag 2015:
http://arkivcentrumsyd.se/index.php/2016/09/19/filmvisningfran-forra-arets-arkivens-dag/

HUR HITTAR MAN HIT?
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: Affisch för den tyska filmen ”Sturmflut
der Liebe” (1929), vilken i Sverige fick titeln ”Förbjuden kärlek”. Den svenska premiären ägde rum i januari
1931 på biografen Scala i Helsingborg. Affischen finns
på Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.

					Tema:
Synd & skam

ARKIVENS DAG 2017 PÅ ARKIVCENTRUM SYD – PROGRAM

Tema: Synd & skam!

FÖREDRAG

ÖVRIGA AKTIVITETER

Plats: Hörsalen

10:45

Är det personliga politiskt? – Ansvar och skam i kampen
mot miljöförstöring och artutrotning
Ebba Lisberg Jensen, docent i humanekologi vid Malmö högskola.

11:45

Rebecka Henriksdotters förlorade heder eller: Kände du
inte när det nappade? – Om förbjuden sexualitet, makt,
ära och förhörsmetoder under tidigt 1700-tal.
Solveig Fagerlund, fil dr i historia, arkivhandläggare på Landsarkivet i Lund.

12:45

Ingmar Bergmans Skam... eller Sara Lidmans? – Om en
infekterad filmdebatt i Vietnamkrigets svallvågor
Erik Hedling, professor i filmvetenskap vid Lunds universitet.

13:45

Nattliga synder – Vad sker inte i skydd av mörkret?
Gunnar Broberg, professor em i idé och lärdomshistoria vid Lunds
universitet.

Kortkurser i släktforskning
Med arkivarie Rolf Johansson från Landsarkivet i Lund
Kl. 10.30, 12:30 och 13:45 i Datorläsessalen. Platsbokning i receptionen.
Utställningar
Dokument och föremål kring årets tema ur de många olika
samlingarna på Arkivcentrum Syd.
Musik- & bildspel i Filmrummet – Bokbord
Demonstration av Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)
”Fråga en arkivarie”
Kaffeservering – Tipspromenad med priser

VISNINGAR
Arkivcentrum Syd från insidan
Följ med och se 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 och 13.30.
Detaljbild av en del av kronan på orkidén Orchis longicruris subsp. longipenis.
Lunds universitets biologiska museum.

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.

