
 

ARKIVENS DAG 2022 – TILL ARRANGÖRER 
 

Inbjudan till regional nätverksträff:  

Kickoff inför Arkivens dag!  

Med aktuellt från nationell samordning och för inspiration.  
 

7 september kl. 13.30 digitalt via Teams 

 
Anmälan görs senast 5 september till caroline.lind@skanearkiv.se . Länk till mötet skickas ut till alla anmälda 
deltagare 6 september.   
 

Årets Arkivens dag är lördagen den 12 november och nationellt tema är ”Myter och 

mysterier. Det nationella temat behöver dock inte följas utan det står var och en fritt att välja en egen 

utgångspunkt i sitt program. Det nationella kan ses som en inspiration till årets arrangemang.   

Så här introduceras årets tema på Arkivens dags webbplats:  

Arkiv… Själva ordet hintar om upptäckarglädje och gömda skatter. Att vara arkivdetektiv 
innebär att ge sig ut på en upptäcktsfärd i historien. Går det att hitta mormors okända 
farfar? Vem undertecknade ett kärleksbrev med ”Din egen Alma”? Vilka är det som gömmer 
sig bakom inskriptionen ”P A S och E S D 1884” som står snirkligt målat i kistan i hallen? Finns 
det belägg för att den avsatte häradsdomaren sköts av sin egen bror eller är det en skröna? 

På Arkivens dag avslöjar vi en del av myterna och mysterierna som finns i våra arkiv. En del 
kan vi hjälpa dig få svar på. Annat får fortsätta att vara ett frågetecken ett tag till – tills den 
sista pusselbiten blir hittad, den som gör att bilden blir fullständig. Om det någonsin sker, 
den som letar i arkiven brukar oftast hitta nya spännande frågor att besvara. 

 

Webben - Nationell och regional marknadsföring av lokala program 
Uppgifter om aktiviteter kan anmälas på Arkivens Dags webbplats – www.arkivensdag.nu. Skånes Arkivförbund 
har också ambition att information om lokala program även kommer publiceras under särskild rubrik på vår 
webbplats – www.skanearkiv.se. Hör av er till regional samordnare om ni har frågor! 
 
En utvärderingsenkät som utgår från en nationell förlaga för årets arrangemang går ut ca en vecka innan 
Arkivens Dag. 
 
Har ni frågor och funderingar får ni mycket gärna höra av er till Caroline Lind på Skånes Arkivförförbund: 
caroline.lind@skanearkiv.se  
 
 
Vänliga hälsningar 
 

Caroline Lind 
Regional samordning för Arkivens dag i Skåne 
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