
5/12  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 Landsarkivet och 
Regionarkivet. Visningen tar cirka en och en halv 
timme. Kl. 13.15

7/12 Gotlands Lucia, idag och som ljusspridare 
under decennier!
Årets Lucia med tärnor 
gör ett av sina första 
framträdanden på ön. 
Historien kring den snart 
80-åriga traditionen att 
utse Gotlands Lucia finns 
sedan några år på Lands-
arkivet i Visby. Gotlands 
Tidningar har överlämnat 
sin bildsamling över Lucior och luciakandidater. 
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

14/12  Gotländsk järnvägshistoria
Vi  avslutar höstsäsongen med att 
visa en film ur Per-Åke Fribergs 
filmarkiv. Berättarröst Staffan Beijer. 
Filmen är 35 minuter lång.
Arrangör: Landsarkivet. 
Kl. 13.15

21/11 Fråga en arkivarie!
Har du kluriga frågor, kört fast eller vill komma 
igång med att söka i arkiven? Under en eftermid-
dag finns några av våra kunniga arkivarier på plats 
för att hjälpa dig. Eller har du äldre handlingar 
hemma som du undrar över och vill överlämna 
till Landsarkivet eller Regionarkivet? Alla frå-
gor är välkomna, vi finns på plats för att försöka 
besvara dem. Folkbokföringsexpeditionen har 
extraöppet och vi finns också tillgängliga i vår 
dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet. 
Kl. 13.00 – 16.00

23/11 Turbulens i tidningsvärlden -- 
boktryckarna, offentlighetsprincipen och 
tryckfriheten i 1820-talets Visby
Gunilla Jonsson, tidiga-
re verksam vid Kungliga 
biblioteket, berättar utifrån 
sin forskning om tidnings-
världen och tryckfrihetens 
behandling i Visby på 
1820-talet.
Arrangör: Landsarkivet i Visby i samverkan 
med Historiska föreningen på Gotland Alum-
nerna. Kl. 14.00

29/11 Databaser och digitaliserade arkiv
Kyrkoböcker, bouppteckningar och mycket annat 
går numera 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 möj-
lighet att själv prova på i vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

30/11 Inte bara kyrkoböcker 
– andra källor till släktforskningen
I kyrkoarkiven finns grunduppgifterna till din 
släktforskning, men vad finns 
för ytterligare källor när du vill 
komplettera uppgifterna om 
dina anfäder och anmödrar och 
vad kan man göra när kyrkoar-
kiven saknas? Under en efter-
middag berättar vi om alternativa källor som är 
användbara i din personforskning. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15
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Önskemål?

Vad tycker du om vårt program? 

Kanske saknar du något? Hör 

gärna av dig med tips och idéer på 

arrangemang.  Kontaktuppgifter 

hittar du här i broschyren eller 

lämna in ett förslag över disk när 

du besöker oss.

Öppettider
1 sep - 31 dec

Landsarkivet
Mån, tis och tors 9.30-16.00
Ons 9.30-19.00
Fre 9.30-14.30

Regionarkivet
Mån-tors 9.30-12.00

För ev ändringar i öppethållandet samt 
öppettider under jul- och nyårshelgen se 
våra hemsidor.



18/10 Plöjning med veterantraktorer 
Ur Per-Åke Fribergs filmarkiv visar vi 
två filmer av Karl-Axel Bergman. 
I filmen om Veterantraktorklubben får 
vi se bilder från föreningens 10-årsjubi-
leum den 21 maj 2005 med bland annat 
veteranrally Havdhem - Eke - Gröt-
lingbo - Havdhem. Filmen innehåller 
även bilder från ”Gotlands Traktour 2005” där 11 
ekipage från Täby och Vallentuna besöker Got-
land. Filmen är 16 minuter lång.
Den andra filmen, Plöjning med veterantraktorer, 
är från 2004 och 59 minuter lång.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

19/10 När farfar var ung 
- släktforska på 1900-talet
Det blir allt populärare att släkt-
forska framåt i tiden för att hitta 
nu levande släktingar. Vi fördjupar 
oss i tiden 1895-1991 och berättar 
om vilka möjligheter, begräns-
ningar och fallgropar som finns. 
Folkbokföringsexpeditionen håller 
extraöppet efter föredraget. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

27/10 Tyda gamla handstilar 
Introduktion till handskriftläsning – del 2
Vi fortsätter att fördjupa oss i hur de gamla hands-
tilarna ska tydas och går längre tillbaka i histori-
en. Vi koncentrerar oss på texter från i första hand 
1600-talet. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15 

3/11 Fåröskisser, en film av David Ahlqvist
Visning av en film gjord av 
konstnären med mera David 
Ahlqvist, Ardre. Ett tidsdoku-
ment från Fårö åren 1953 till 
1955. Filmen tillhör kom-
munstyrelsens arkiv (Fårö-
sunds kommunkontor) och är 34 minuter lång. 
Efter filmen bjuder vi på fika!
Arrangör: Regionarkivet. Kl. 14.30

Augusti

September

Oktober

November

30/8 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 Landsarkivet och 
Regionarkivet. Visningen tar cirka en och en halv 
timme. Kl. 13.15

7/9 Gotlandssommar
Innan hösten startar på 
allvar visar vi den populära 
Gotlandssommar, en film 
av Olle Carapi från 1959. 
1 tim 23 min färg med 
ljud. Efter filmen bjuder vi 
på fika. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 14.00

26/9 Fråga en arkivarie 
- möt oss på Biblioteket i Burgsvik
Har du kluriga frågor, kört fast eller vill komma 
igång med att söka i arkiven? Under en eftermid-
dag finns några av våra kunniga arkivarier på plats 
på Burgsviks bibliotek 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 Landsarkivet eller Regi-
onarkivet? Alla frågor är välkomna, vi finns på 
plats för att försöka besvara dem. 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet 
tillsammans med Burgsviks bibliotek. 
Kl. 10.00 – 15.00

29/9 Databaser och digitaliserade arkiv
Kyrkoböcker, bouppteckningar och mycket annat 
går numera 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 möj-
lighet att själv prova på i vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

3/10 Hus med historia 
– om fastighetsforskning
Hur kan man forska i ett 
hus och en fastighets histo-
ria? Vilka har bott i ett hus? 
Vem ägde marken? Hur har 
huset sett ut? Vilka uppgif-
ter är möjliga att hitta? 
Arrangör: Landsarkivet 
och Regionarkivet. 
Kl. 13.15

6/10 Tyda gamla handstilar 
Introduktion till handskriftläsning – del 1
Vi fördjupar oss i hur de gamla 
handstilarna ska tydas. Stilarna har 
varierat mellan århundradena och 
ibland behövs lite hjälp för att kom-
ma vidare. Vill du lära dig mer ger 
vi en fortsättning den 27 oktober. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

10/10  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 Landsarkivet och 
Regionarkivet. Visningen tar cirka en och en halv 
timme. Kl. 14.30

11/10 Introduktion till släktforskning
Vem var min farfars far 
och hur levde min mor-
mors mor? Intresset för 
släktforskning ökar sta-
digt. Har du funderat på 
att börja men inte kom-
mit igång eller har börjat 
men behöver en puff för att fortsätta? Vi ger under 
en eftermiddag tips och råd om hur du börjar. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

18/10 Gotlands Veterantraktorklubb och 

6/11 Gutamålets dag
Landsarkivet och Regionarkivet deltar med bok-
bord och informerar om den egna verksamheten. 
Se särskilt program. 

12/11 Arkivens dag – Tema: Välkommen hem
Varmt välkommen att fira 
Arkivens dag. Årets tema är 
”Välkommen hem”. Vi håller 
öppet hus med utställningar, 
föredrag, visningar bakom ku-
lisserna, prova på att släktfors-
ka, bokbord och servering. För 
detaljerat program, se särskild 
programfolder, våra respektive 
hemsidor och annonsering. 
Information finns också på www.arkivensdag.nu
Kl. 10.00-16.00

15/11 Introduktion till släktforskning
Vem var min farfars 
far och hur levde min 
mormors mor? Intres-
set för släktforskning 
ökar stadigt. Har du 
funderat på att bör-
ja men inte kommit 
igång eller har börjat 
men behöver en puff för att fortsätta? Vi ger under 
en eftermiddag tips och råd om hur du börjar. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

16/11  Fotografier och fotografer i 
Landsarkivet
Landsarkivet bevarar en omfat-
tande samling av fotografiskt 
material. Glasplåtar, negativ 
och pappersbilder från yrkes-
verksamma fotografer liksom 
bilder från myndigheter, för-
eningar, företag och privatper-
soner, närmare 7 miljoner bilder. Samlingen har 
vuxit fram under landsarkivets mer än 100-åriga 
verksamhet. Hur de fotografiska arkiven är upp-
ställda och sökbara varierar och avspeglar den tid 
då de samlats in. Vi reder ut hur man på bästa sätt 
söker i materialet. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl 13.15

Alltid 2:a lördagen i november

www.arkivensdag.nu 
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