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Höstprogram 2014

Kurser 
Föredrag 
Filmer &
Visningar

För mer information kontakta:

Landsarkivet i Visby, 010-476 88 00 vxl
landsarkivet.vila@riksarkivet.se
www.riksarkivet.se 

Regionarkivet på Gotland, 0498-26 93 93
regionarkivet@gotland.se
www.gotland.se/regionarkivet

Varmt välkomna till
Arkivcentrum Gotland

Broväg 27, Visby

Landsarkivet i Visby

Önskemål?

Vi bjuder på ett rikt och varierat 

utbud av föredrag, filmer, kurser 

och visningar. Men kanske saknar 

du något? Hör gärna av dig med 

tips och idéer på arrangemang.  

Kontaktuppgifter hittar du längst 

bak i broschyren eller lämna in ett 

förslag över disk när du besöker 

oss.

Samtliga arrangemang är gratis.
Du behöver inte förhandsboka.

20/11 Tyda gamla handstilar 
Introduktion till handskriftläsning – del 2
Vi fortsätter att fördjupa oss i hur de gamla handstilarna ska 
tydas och går längre tillbaka i historien. Vi koncentrerar oss 
på texter från i första hand 1600-talet. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15 – 14.45

25/11 Databaser och digitaliserade arkiv
Kyrkoböcker, bouppteckningar och mycket annat går nu-
mera att studera med hjälp av datorn. Varje vecka läggs ny 
information ut på nätet. Vi lär ut sökvägar och ger goda råd. 
Introduktionen tar cirka en och en halv timme. Efteråt finns 
det möjlighet att själv prova på i vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

26/11 Hus med historia – om fastighetsforskning
Hur kan man forska i ett hus 
och en fastighets historia? 
Vilka har bott i ett hus? Vem 
ägde marken? Och hur har 
huset sett ut? Vilka uppgifter 
är möjliga att hitta? 
Arrangörer: Landsarkivet och 
Regionarkivet. Kl. 18.00

27/11 Krisberedskap på Gotland
Christer Stoltz, beredskapschef vid Region Gotland, berättar 
om Region Gotlands krisberedskap, samverkan inom Got-
Sam samt några aktuella projekt, bl a livsmedelsförsörjning-
en vid störning av transporterna till ön. 
Arrangör: Regionarkivet. Kl. 13.15

2/12 När farfar var ung – släktforska på 1900-talet
Det blir allt populärare att släktforska framåt i tiden för att 
hitta nu levande släktingar. Vi fördjupar oss i tiden 1895-
1991 och berättar om vilka möjligheter, begränsningar och 
fallgropar som finns. Folkbokföringsexpeditionen håller 
extraöppet efter föredraget. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

3/12 Gotlands Lucia, idag och som ljusspridare 
under 75 år!
Årets Lucia med tärnor gör ett av 
sina första framträdanden på ön. 
Historien kring den i år 75-åriga 
traditionen att utse Gotlands Lucia 
finns sedan några år på Landsar-
kivet i Visby. Gotlands Tidningar 
har överlämnat sin bildsamling 
över Lucior och luciakandida-
ter. Vi bjuder på en kväll full av 
minnen och årets Lucia med följe 
sjunger. Rolf Wahlgren lotsar oss 
mellan firandet i dåtid och nutid. 
Vi avslutar kvällen med luciafika. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 18.00

4/12 Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av lumppapper och 
skinnband. Lär dig mer om hur arkiven fungerar och vad 
vi har för historiska skatter. Gemensam visning av Landsar-
kivet och Regionarkivet. Visningen tar cirka en och en halv 
timme. Kl. 14.30

9/12 Yrken och struktur på Gotlands landsbygd
Tryggve Siltberg håller föredrag om 
Gotlands yrkesstatistik 1754-1900 
och öns regionalitet i verklighet 
och myt. Med utgångspunkt i den 
svenska befolkningsstatistiken 
berättar Tryggve om sin forskning 
kring olika yrkesgrupperingar och 
hur de varierar på ön. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.30

11/12 Filmvisning – ”Eskelhemsfilmen”
Vad hände i Eskelhem under 1950- och 60-talen? Vi får se 
många olika nedslag som 
sista tågresan 1960, gamla 
Eskelhemsbor, lutherska 
syföreningen, återinvig-
ning av kyrkan, auktioner 
och mycket annat. Filmen 
är sammanställd av Allan 
Eskelund och är 52 minuter 
lång, filmad i färg och svart-vitt och utan ljud. 
Efter filmen bjuder vi på fika. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

December

Följ oss gärna på: 
facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby

Följ oss gärna på:
facebook.com/regionarkivetgotland
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Foto Mathias Klintberg, Landsarkivet i Visby
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Foto Mathias Klintberg, Landsarkivet i Visby

Foto Dan DannPe Pettersson, Landsarkivet i Visby



26/8 Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av lumppapper och 
skinnband. Lär dig mer om hur arkiven fungerar och vad 
vi har för historiska skatter. Gemensam visning av Landsar-
kivet och Regionarkivet. Visningen tar cirka en och en halv 
timme. Kl. 13.15

10/9 Från folkskola till folkhögskola
I regionarkivet finns ca 150 innehållsrika skolarkiv från 
1826 och framåt: folkskolor, grundskolor, realskolor, gym-
nasieskolor, yrkesskolor, folkhögskolan och annan vuxen-
utbildning samt betyg från vissa friskolor. Vi lär dig mer 
om vad man kan hitta i skolornas arkiv och visar exempel. 
Föreläsningen tar ca 1,5 timme.
Arrangör: Regionarkivet. Kl. 18.00

14/9 Kulturarvsdagen på Arkivcentrum Gotland
Landsarkivet och Regionarkivet håller öppet hus under 
Kulturarvsdagen som i år har 
temat ”I krigens spår”. Vi ger två 
visningar av material i magasinen 
kl. 13.00 och 14.00 med utgångs-
punkt i temat för Kulturarvsda-
gen. Med anledning av Valdagen 
berättar vi under visningen också 
om arkivens roll i ett demokra-
tiskt samhälle. Original- och 
dataläsesalarna är öppna och vi 
kan i viss utsträckning erbjuda 
framtagning av handlingar. Vi 
bjuder på kaffe. 
Öppet kl. 12.00 – 15.00.

14/9 Kulturarvsdagen – ”I krigens spår”. 
Landsarkivet medverkar i Tingstäde 
Ord som ransonering, nödlandningar och baltiska flykting-
ar i båtar över Östersjön för tankarna till andra världskriget. 
Vilka handlingar finns i Landsarkivet som berättar om krig- 
och kristider under olika århundraden? Lär om vad som 
finns och hur du söker i arkiven. Landsarkivet medverkar 
tillsammans med Riksantikvarieämbetet på Försvarsmuseet 
i Tingstäde. Kl. 10.00 – 15.00.

16/9 Introduktion till släktforskning
Vem var min farfars far och 
hur levde min mormors mor? 
Intresset för släktforskning 
ökar stadigt. Har du funderat 
på att börja men inte kommit 
igång, eller har börjat men be-
höver en puff för att fortsätta? 
Vi ger under en eftermiddag 
tips och råd om hur du börjar. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl.13.15

23/9 Databaser och digitaliserade arkiv
Kyrkoböcker, bouppteckningar och mycket annat går nu-
mera att studera med hjälp av datorn. Varje vecka läggs ny 
information ut på nätet. Vi lär ut sökvägar och ger goda råd. 
Introduktionen tar cirka en och en halv timme. Efteråt finns 
det möjlighet att själv prova på i vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

24/9 Filmpremiär!
Gotlands Motorförening 1957, speedway och 
bilrally 
I slutet av 1950-talet 
filmade Gunnar Olsson 
speedwaytävlingar och 
bilrallyn på Gotland.
Filmerna har nu bear-
betats av Mats Ahlby 
och försetts med nytt 
material. Filmen är 
kommenterad 2014 av 
Bengt Brolin, PU Löfqvist, Rune Stenström, Georg Wahl-
gren och Claes Randlert. Vi hälsar dig välkommen till en 
fartfylld filmpremiär! Vi bjuder på fika.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 18.00

25/9 När farfar var ung – släktforska på 1900-talet
Det blir allt populärare att släktforska framåt i tiden för att 
hitta nu levande släktingar. Vi fördjupar oss i tiden 1895-
1991 och berättar om vilka möjligheter, begränsningar och 
fallgropar som finns. Folkbokföringsexpeditionen håller 
extraöppet efter föredraget. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

2/10 Gotländska mantalslängder 1699-1701
Mantalslängder är ett vik-
tigt källmaterial vid släkt-
forskning och gårdsforsk-
ning. Det äldsta svenska 
materialet är svårläst och 
har hittills inte kunnat 
nyttjas i den utsträckning 
som varit önskvärt. Ge-
nom Jakob Ronstens arbe-
te med avskrifter har dessa 
källor nu äntligen blivit helt tillgängliga. Jakob Ronsten och 
Tryggve Siltberg diskuterar och illustrerar hur mantalsläng-
derna kan användas. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.30

8/10 Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av lumppapper och 
skinnband. Lär dig mer om hur arkiven fungerar och vad 
vi har för historiska skatter. Gemensam visning av Landsar-
kivet och Regionarkivet. Visningen tar cirka en och en halv 
timme. Kl. 13.15

14/10 Tyda gamla handstilar
Introduktion till handskriftläsning – del 1
Vi fördjupar oss i hur de gamla handsti-
larna ska tydas. Stilarna har varierat mellan 
århundradena och ibland behövs lite hjälp 
för att komma vidare. Vi börjar i 1800-ta-
let och tar oss bakåt till 1700-tal. Vill du 
lära dig mer ger vi en fortsättning den 20 
november. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15 – 14.45

15/10 Nära Ingmar Bergman
Arne Carlsson anställdes av Svensk 
filmindustri som chaufför under en 
filminspelning av Ingmar Bergman 
på Fårö i mitten av 1960-talet. Upp-
muntrad av Bergman bytte Arne 
snart yrkesbana och blev fotograf 
hos honom. Välkomna till en kväll 
där Arne berättar om sitt långa 
samarbete med Ingmar Bergman 
och sitt yrkesliv som fotograf. Arne 
visar små akter ur filmerna. 
Arrangör: Landsarkivet i samar-
bete med Gotlands Fotografiska 
Forum. Kl. 18.00

22/10 Bygglov, betyg och barnhem
Regionarkivet förvarar mer än 1 900 olika arkiv från tidigt 
1800-tal fram till i dag. Välkommen att lära dig mer om re-
gionarkivet och om vilka uppgifter du kan hitta i skolhand-
lingar, ritningar, journaler, barnmorskedagböcker m.m. Vi 
berättar också lite om offentlighet och sekretess. Föreläs-
ningen tar ca 2 timmar. Vi bjuder på fika i pausen.     
Arrangör: Regionarkivet. Kl. 13.15

28/10 Från borgaråkrar till miljonprogram
Historia kring Gråbo och södra Visby. Anna Säve-Söder-
bergh, f.d. gotlandicabibliotekarie, berättar om Gråboom-
rådets tidigare historia, med lite utvikningar till Länna och 
A7.
Arrangör: Regionarkivet. Kl. 18.00

1/11 Gutamålets dag
Landarkivet och Regionarki-
vet deltar med bokbord och 
informerar om sina verk-
samheter vid Gutamålets 
dag. Se särskilt program.

5/11 Filmvisning – ”Flaggan i topp” 
Vad hände en höstdag på Gotland för 
20 år sedan? Dokumentärfilm från 
när Sveriges Radio P4 Radio Gotland 
besöker Martebo socken för sändning 
av programmet ”Flaggan i topp” den 
28 september 1994. Film av Per-Åke 
”Putte” Friberg, 55 minuter med ljud, 
filmen redigerad av Dan ”DannePe” 
Pettersson. Efter filmen bjuder vi på 
fika. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

8/11 Arkivens dag – Årets tema ”Orostider”
Varmt välkommen att fira Arkivens 
dag. Årets tema är ”Orostider”. Vi 
håller öppet hus med utställningar, 
föredrag, visningar bakom kulis-
serna, prova på att släktforska, bok-
bord och servering. Öppet kl. 10.00 
– 16.00. För detaljerat program, se 
särskild programfolder, våra res-
pektive hemsidor och annonsering. 
Information finns också på 
www.arkivensdag.nu

12/11 Inte bara kyrkoböcker – andra källor till 
släktforskningen
I kyrkoarkiven finns grunduppgifterna till din släktforsk-
ning, men vad finns för ytterligare källor när du vill kom-
plettera uppgifterna om dina anfäder och anmödrar och 
vad kan man göra när kyrkoarkiven saknas? Under en kväll 
berättar vi om alternativa källor som är användbara i din 
personforskning. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 18.00

17/11 Fråga en arkivarie!
Har du kluriga frågor, kört fast eller vill komma igång med 
att söka i arkiven? Under en eftermiddag finns några av 
våra kunniga arkivarier på plats för att hjälpa dig om du vill 
komma igång att söka i arkiven eller har kluriga frågor om 
allt möjligt som behöver lösas. Eller har du äldre handlingar 
hemma som du undrar över och vill överlämna till Lands-
arkivet eller Regionarkivet? Alla frågor är välkomna denna 
dag, vi finns på plats för att försöka besvara dem. Folk-
bokföringsexpeditionen har extraöppet och vi finns också 
tillgängliga i vår dataläsesal. 
Arrangörer: Landsarkivet och Regionarkivet. 
Kl. 13.00 – 16.00

18/11 Introduktion till släktforskning
Vem var min farfars far och hur levde min mormors mor? 
Intresset för släktforskning ökar stadigt. Har du funderat på 
att börja men inte kommit igång, eller har börjat men behö-
ver en puff för att fortsätta? Vi ger under en eftermiddag tips 
och råd om hur du börjar. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

Augusti

November

Oktober

September

Alltid 2:a lördagen i november

www.arkivensdag.nu 
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Foto Mathias Klintberg, Landsarkivet i Visby
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Foto Jan Östergren, Landsarkivet i Visby

Foto Bengt Brolin, Visby


