
Torsdags-
föreläsningar

på Landsarkivet
våren 2016

FRI ENTRÉ

Föreläsningarna äger rum i Landsarkivets hörsal,
Arkivgatan 9 och arrangeras av Landsarkivet i Göteborg i 
samarbete med föreningarna GöteborgsRegionens Släkt-
forskare och Industrihistoria i Väst. Föreläsningarna börjar kl 
18.30, dörrarna öppnar kl 18.00. 

Du bokar din biljett till torsdagsföreläsningarna genom 
att mejla ditt namn till bokning.gla@riksarkivet.se
senast kl 12.00 samma dag som föreläsningen äger 
rum. Obs! Begränsat antal platser. Du behöver vara 
på plats 15 minuter innan föreläsningen för att 
bekräfta din bokning annars blir platsen vakant.

Följ Riksarkivet på Facebook:
www.facebook.com/riksarkivet.se

Följ Landsarkivet på Twitter:
www.twitter.com/ra_arkivgatan9

GöteborgsRegionens släktforskare på Internet:
grs.forening.genealogi.se/

Industrihistoria i Väst på Internet:
www.industrihistoriaivast.net/

17 mars, kl 18.30–19.15

Den glömda utvandringen från Sverige till
Danmark och Tyskland 1850-1914
Den stora utvandringen till USA är allmänt känd men 
samtidigt med denna pågick omfattande emigration 
och arbetsvandringar till våra grannländer i söder. Denna 
migration omfattade � era olika yrken och branscher och 
påverkade både grannländerna och Sverige. Föreläsning av 
Lars Hansson, historiker verksam vid Emigranternas Hus.

31 mars, kl 18.30–19.15

Göteborgarnas Haga – en stadsdels historia
Gudrun Lönnroth, arkitekt och byggnadsantikvarie, 
gav 2015 ut boken Göteborgarnas Haga om Göteborgs 
första förstad som har en lång och intressant historia. I 
föreläsningen presenterar hon bokens innehåll och några av 
de källor som utnyttjats i arbetet med dokumentationen av 
den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

14 april, kl 18.30–19.15

Vikten av överblick –
svensk historisk militärkartering
Kartor av olika slag har länge varit av mycket stor militär 
betydelse. Genom några nedslag i Krigsarkivets kartsamlingar 
följer vi utvecklingen av svensk militärkartering från slutet av 
1600-talet till början av 1800-talet. Föreläsning av Fil dr Maria 
Gussarsson Wijk, verksam som arkivarie vid Krigsarkivet.

28 april, kl 18.30–19.15

Göteborg under 1800-talet
Under 1800-talets lopp växer handelns och industrins 
betydelse i staden som nu etablerar sig som landets andra 
stad. Dessa större förlopp samsas bland annat med enskilda 
människoöden, bränder och epidemier när vi berättar om 
källorna till 1800-talets Göteborg.

12 maj, kl 18.30–19.15

Skeppsbyggarna och de bohuslänska 
� skebåtsvarven
Under första halvan av 1900-talet startade många varv och 
andra marina verksamheter längs kusterna. Fiskebåtsvarven 
var ofta relativt små och mekaniserades sent, men de 
betydde mycket för bygden och industrialiseringen i 
kustbygderna. I föreläsningen berättar Christine Fredriksen, 
Västarvet, och Lennart Bornmalm, Göteborgs universitet, 
om sitt forskningsprojekt om � skebåtsvarv och båtbyggare/
skeppsbyggare som yrkesgrupp.

OBS obligatorisk platsbokning till samtliga tillfällen, se andra 
sidan av foldern för mer information.

Under våren kan du vid tre tillfällen (31 mars, 14 april och 28 
april) vara med och öva dig på att tyda gammal handskrift, 
då vi tillsammans läser texter från 1700- och 1800-talen. Vi 
börjar kl 17.30 i Landsarkivets hörsal  och håller på till
kl 18.00. Alla är välkomna, fri entré! 

Handskri� släsning kl 17.30 !

Handskri� släsning kl 17.30 !

Handskri� släsning kl 17.30 !

Utöver torsdagsföreläsningarna bjuder Landsarkivet 
under våren även in till följande programpunkter:

Vetenskapsfestivalen, torsdag 14 april, kl 14.00-14.45

Emigrationens avtryck i arkiven
Om arkivens källor till den stora emigrationen från Sverige 
till Nordamerika ca 1850-1920. Föreläsning av arkivarie 
Karl-Magnus Johansson.

Vetenskapsfestivalen, torsdag 14 april kl 10.00-11.30 
och fredag 15 april kl 10.00-11.30

Bakom kulisserna på arkivet
Presentation av Landsarkivets verksamhet och arkiv

WestPride, onsdag 8 juni kl 15.00-15.45

Undantagsmänniskor –
en svensk HBTQ-historia
Föreläsning av historiker Hanna Markusson Winkvist.

Fri entré till samtliga programpunkter.
För mer information, se Landsarkivets hemsida: 
www.riksarkivet.se/goteborg

Göteborgsbokens dag!
Landsarkivet, lördag 16 april kl 10:00 - 17:00

På Göteborgsbokens dag presenteras 
böcker, författare och utgivare som alla 
bidrar till litteraturen om Göteborg. 
Evenemanget lyfter fram de berättelser 
och den kunskap om vår stad som har 
publicerats i tryckt form.

De
som
byggde
landet
Utställning på Landsarkivet: teckningar i tusch och 
akvarell av konstnären Åsa Pröjts.
Vernissage torsdag 21 april kl 18.00


