
13/6  
Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av lumppap-
per och skinnband. Lär dig mer om hur arkiven fung-
erar och vad vi har för historiska skatter. Gemensam 
visning av Landsarkivet och Regionarkivet. Visningen 
tar cirka en och en halv timme. Kl. 13.15

16/6 
Filmvisning
Vi avslutar säsongens pro-
gram med att visa Got-
landssommar, en film av 
Olle Carapi från 1959. 1 tim 
23 min färg med ljud. Efter 
filmen bjuder vi på fika. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

2/5 
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 

12/5 
Fråga en arkivarie
Möt oss på Biblioteket i Slite
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 på Slite 
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 hem-
ma som du undrar över och vill överlämna till Lands-
arkivet eller Regionarkivet? Alla frågor är välkomna, vi 
finns på plats för att försöka besvara dem. 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet tillsam-
mans med Slite bibliotek. Kl. 12.00 – 15.00

19/5 
De gotländska konstnärerna skildrar sin 
fäderneö
Om de färgstarka gotländska konstnärer som debu-
terade efter 2:a världskriget berättar Annika Svahn-
ström, Visbyfödd konstvetare, återflyttad till barn-
domsstaden som pensionär. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 14.00.

9/6 
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? Hur har 
huset sett ut? Vilka 
uppgifter är möjliga 
att hitta? 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet. Kl. 13.15
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10/2
Gotlandskyrkan under dansktiden och dess 
förspel: epokerna och urkunderna
Varmt välkommen till boksläpp och föredrag då 
förre landsarkivarien Tryggve Siltberg presenterar 
sin nya bok om Gotlandskyrkan under dansktiden på 
1500- och 1600-talen. Under medeltiden var kyrkan 
decentraliserad till öns 94 socknar och samtidigt en 
del av katolska kyrkan med goda gotländska kontakter 
i Rom. Gotlandskyrkan förändrades till en omkring 
1600 etablerad dansk statskyrka och allt fler präster 
blev danskar istället för gotlänningar. Scenen ändrades 
1645 då ön återfördes till Sverige.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 15.30.

11/2
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 möjlighet att själv prova på i 
vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

16/2
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 behöver en puff för att fort-
sätta? Vi ger under en eftermiddag 
tips och råd om hur du börjar. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

17/2 
Visby - en stad i förändring
Lars Bäckman och Fredrik Blomgren berättar om 
Visbys arkitektoniska och samhälleliga utveckling 
med avstamp i det dynamiska och ekonomiskt fram-
gångsrika sekelskiftet 1900. Byggnadsritningar och 
fotografiska samlingar från Regionarkivet, tillsammans 
med flygfotografier tagna på 1920-talet av fotografen 
Oscar Bladh kommer att ligga till grund för kvällens 
föredrag.
Arrangör: Regionarkivet. Kl. 18.00

22/2  
Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av lumppap-
per och skinnband. Lär dig mer om hur arkiven fung-
erar och vad vi har för historiska skatter. Gemensam 
visning av Landsarkivet och Regionarkivet. Visningen 
tar cirka en och en halv timme. Kl. 13.15

25/2 
Filmvisning
Vi visar två filmer. ”Pa tråsken” - 
en filmmosaik ur Gunnar Olssons 
filmsamling om hur man tillvara-
tog säden under första hälften av 
1900-talet. Filmen är 27 min lång 
och redigerad av Mats Ahlby 2015 
med kommentarer. Därefter visar 
vi filmen Midsommarfirande vid 
Lojsta slott från 1972. Filmen till-
hör Gunnar Olssons filmsamling 
och är 15 min lång och i färg utan ljud. Efter filmerna 
bjuder vi på fika. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

7/3 
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 2/5. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

10/3 
Konsten i våra gemensamma rum - 
kulturarv och spegel av vår samtid
Berit Ångman Svedjemo, intendent för offentlig konst 
vid Gotlands museum berättar om Region Gotlands 
konstsamling och om sitt uppdrag att förvalta och 
tillgängliggöra den. Konst omger oss i de flesta miljö-
er - skolan, vården, arbetsplatsen och i det offentliga 
rummet. Den offentliga konsten tillhör oss alla och 
rymmer berättelser om olika tider och ideal. Den 
utgör en av de mest betydelsefulla möjligheterna till 
möten mellan människa och konstnärligt uttryck. 
Arrangör: Regionarkivet. Kl. 15.00

14/3 
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 Landsarkivet eller Regio-
narkivet? Alla frågor 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

19/3 
Lördagsöppet och Släktforskningens dag 
Välkommen till lördagsöppet och Släktforskningens 
dag på Arkivcentrum. Vi visar hur du kommer igång 
med släktforskning och hjälper dig om du kört fast. 
Originalläsesalen är öppen för framtagning, liksom 
dataläsesalen där du når digitaliserade arkiv från hela 
Sverige och Norden. Vi bjuder på fika.
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet. 
Kl. 10.00 – 14.00

5/4 
Inte bara kyrkoböcker – 
andra källor till släktforskningen
I kyrkoarkiven finns grunduppgifterna till din släkt-
forskning, men vad finns för ytterligare källor när 
du vill komplettera uppgifterna om dina anfäder och 
anmödrar och vad kan man göra när kyrkoarkiven 
saknas? Under en eftermiddag berättar vi om alterna-
tiva källor som är användbara i din personforskning. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

7/4  
Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av lumppap-
per och skinnband. Lär dig mer om hur arkiven fung-
erar och vad vi har för historiska skatter. Gemensam 
visning av Landsarkivet och Regionarkivet. Visningen 
tar cirka en och en halv timme. Kl. 13.15

9-10/4 
Bokmässa på Almedalsbiblioteket
Landsarkivet och Regionarkivet deltar i vårens bok-
mässa på Almedalsbiblioteket. Träffa oss där, ställ 
frågor och köp böcker. Se särskild annonsering.

14/4 
Filmvisning
Vi visar två filmer varav den 
första är Postbilen 100 år. Vi 
får följa när postbilen från det 
tidiga 1900-talet åter gör den 
gamla postturen mellan Ting-
städe och Fårösund. Filmen är 
producerad 2006 av Thomas Harlevi. Ur Visby Videos 
och Putte Fribergs produktion visar vi filmen Gotland 
Grand National från 2005.
Efter filmerna bjuder vi på fika. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

19/4 
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 behöver en puff för att fortsätta? Vi ger 
under en eftermiddag tips och råd om hur du börjar. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

21/4 
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 möjlighet att själv prova på i 
vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

26/4 
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. 
Kursen riktar sig till dig som redan 
släktforskat en del. Folkbokfö-
ringsexpeditionen håller extra-  
öppet efter föredraget.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15
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