Lördag 14 november

ARKIVENS DAG!

Arkivens dag i Sverige!
För 18:e året i rad firas Arkivens dag runt om i Sverige med öppet hus, föreläsningar
och visningar. Arkivens dag har sedan 1998 arrangerats i Sverige som ett nationellt
arrangemang för att väcka intresse för mångfalden i arkiven, arkivens verksamhet
och för att värna om demokrati och det fria ordet. Arkivens dag firas alltid den 2:a
lördagen i november.
Mer information om Arkivens dag:
http://www.arkivensdag.nu och http://www.skanearkiv.se

TEMA:

Gränslöst…
Gemensamt arrangemang på Österlens museum

Välkomna till Simrishamn och Arkivens dag!
Arkivens dag firas alltid den 2:a lördagen i november. Ett nationellt
tema för årets arrangemang är ”Gränslöst”.
Gränslöshet har ett intressant och ibland komplicerat förhållande till
gränser och begränsningar. Gränslöshet kan inspirera och
entusiasmera men också skapa oro och behov av avgränsning och
struktur. Gränslöshet och gränser kan utläsas och förstås i handlingar
och dokument som finns bevarade i våra arkivsamlingar. Gränser och
gränslöshet genom tiderna väcker nyfikenhet och ökad förståelse
idag. Källorna till vår lokalhistoria berör oss alla!
Ett antal lokala och regionala kultur- och lokalhistoriska aktörer
genomför ett gemensamt arrangemang på Österlens museum i
Simrishamn.

Program på Österlens museum
14 november kl. 10.00–14.00
Under hela dagen:
Utställningar med exempel ur fornminnesföreningens arkiv,
kommunarkivet samt från förenings- och lokalhistoriska
arkivsamlingar, hembygdstivoli, böcker och fika till försäljning.

Föredrag och berättande
10.30

DNA – Gränslös släktforskning
Magnus Lindskog, Österlens Släkt- och
Folklivsforskarförening

11.00

Om vad finns var och varför?
Orientering i arkivlandskapet.
Anna Ketola, Skånes Arkivförbund

11.30

Gränser och gränslöshet i kommunarkivet
Oline Sörensen, kommunarkivarie

12.00

Vem behöver en hembygdsförening?
Om 100 år av gränslös fornminnes- och hembygdsvård
på Österlen.
Ulrika Wallebom, Österlens museum samt Föreningen
för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne

12.30

Gränslöst - begränsad. Ett landskap bjuder på ett myller
av dolda budskap. Vi gör en tidsresa till medeltiden, till
1100-talet, och tittar lite närmre på en skulpterad
dopfunt.
Eva Kempff, vice ordförande Skånes hembygdsförbund

13.00

Österlenbegreppet, var går gränsen egentligen?
Lena Alebo, Österlens museum

Välkomna till en dag om lokalhistoria i Simrishamn!

Medverkande i arrangemanget:

