VÄLKOMMEN TILL
LANDSARKIVET I GÖTEBORG
HÖSTPROGRAM 2018

LÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSNIN
11 oktober, kl 18.30–19.15

8 november, kl 18.30–19.15

1968

Förnuft eller känsla?

1960-talets radikala strömningar bryter igenom under
det legendariska året 1968. Men vilka blev de långsiktiga konsekvenserna av 1960-talets auktoritetsuppror?
Föredrag av Marie Demker, dekan vid humanistiska fakulteten och professor i statsvetenskap, och Ulf Bjereld,
professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Var äktenskap inom adeln förr pragmatiska överenskommelser där börd och gods vägde tyngst? Eller
tilläts kärlek ta plats? Kanske värderades kärlek minst
lika högt som pengar och anor? Historikern Brita
Planck har gått igenom en mängd brev och dagböcker för att ta reda på svaren och berättar om adel,
kärlek och äktenskap under 1700- och 1800-talen.

När allt började

Adel, kärlek och äktenskap

25 oktober, kl 18.30–19.15

Ett motsägelsefullt möte

Biografiska berättelser om mission i Fristaten
Kongo kring sekelskiftet 1900
Fristaten Kongo har kommit att symbolisera ett av den
europeiska imperialismens allra mörkaste kapitel. I
spåren av koloniseringen startade Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i landet under tidigt 1880-tal.
Med arkivmaterial såsom dagböcker och brev har
historikern Pia Lundqvist utforskat komplexiteten i
missionsprojektet, vilket presenteras i föredraget som
bygger på hennes nyutkomna bok.

22 november, kl 18.30–19.15

När staden brann
Liksom många andra svenska städer har Göteborg
härjats av bränder under århundradenas lopp. Under
denna föreläsning berättar Daniel Sjöberg, arkivarie vid
Landsarkivet, om hur de drabbade staden, men framför
allt om de människor vars liv förändrades när lågorna
drog fram.

ORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDA

LÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSN
6 december, kl 18.30–19.15

Dalslands kanal

150 år av industrihistoria
I år firar Dalslands kanal 150-årsjubileum och har dessutom blivit utsedd till årets industriminne. I föredraget
berättar kanaldirektör Benny Ruus om kanalens historia, om byggnadsvård och om Nils Ericson.
OBS – Obligatorisk platsbokning till samtliga
torsdagsföreläsningar! Du bokar din biljett genom att
maila ditt namn till bokning.gla@riksarkivet.se senast
kl 12.00 samma dag som föreläsningen äger rum. Du
behöver vara på plats 15 minuter innan föreläsningen
för att bekräfta din bokning annars blir platsen vakant.
Torsdagsföreläsningarna arrangeras i samarbete med
föreningarna GöteborgsRegionens Släktforskare och
Industrihistoria i Väst.

•

Lär dig tyda gammal handskrift !
Under hösten kan du vid tre tillfällen (25 oktober, 8
november och 22 november) 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!

SKRIVARSTUGA
PÅ LANDSARKIVET
MED WIKIPEDIA

Landsarkivets läsesal, måndagarna 19 november och
26 november kl 16.00–18.00.
Wikipedia kan redigeras av alla – vill du vara med?
Under hösten erbjuder vi två träffar för dig som är
nyfiken på hur Wikipedia fungerar. Vi berättar om hur
det går till att redigera artiklar och tipsar om resurser
på Landsarkivet som kan vara till hjälp. Med hjälp av
erfarna Wikipediaskribenter kan du göra dina första
redigeringar och få svar på dina frågor.
Alla är välkomna och inga förkunskaper krävs. Ta med
egen dator. Föranmälan till bokning.gla@riksarkivet.se
senast 14 november.

2 x BOKSLÄPP PÅ LANDSARKIVET!
I höst firar vi boksläpp för två nya böcker utgivna
av Landsarkivet:
6 september kl 18

Hundrade och en Göteborgskvinnor
4 december kl 18

Fisken i forskningen
Under hösten publicerar vi också en skrift om
hungerkravallerna i Göteborg 1917, utifrån den
utställning som visades på Landsarkivet under
sommaren 2017, samt en dokumentation av
utställningen Unboxing Arkivet i samarbete med
Högskolan för design och konsthantverk.

ORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDAGSFÖRELÄSNINGAR • TORSDA

ARKIVENS DAG
PÅ LANDSARKIVET
LÖRDAGEN DEN 10 NOVEMBER
Vi fortsätter fira Riksarkivets 400-årsjubileum
under arkivens dag, med extraöppet i läsesalen
kl 9.00–15.00 och intressanta föredrag i hörsalen.
kl 10.00–10.30

INTRODUKTION TILL SLÄKTFORSKNING

kl 12.00–12.30

RIKSARKIVET 400 ÅR
HÖJDPUNKTER UR RIKSARKIVETS
JUBILEUMSBOK SNAPSHOT!
Riksarkivet grundades 1618 och är världens äldsta
arkivmyndighet. Det har vi firat under året, bland
annat med jubileumsboken Snapshot! som innehåller
mängder av intressanta exempel ur arkiven. I föredraget
presenterar vi några av dem.

Landsarkivets personal visar hur man kommer igång med
att personforska i de svenska kyrkoarkiven.
Hela dagen kl 9.00–15.00 kommer extra personal finnas
på plats i läsesalen för att svara på frågor.
kl 11.00–11.45

AKROBATFAMILJERNA EISFELDT,
ERIKSSON OCH MAGITO
ARKIVENS HEMLIGHETER: RESANDEFOLKET
OCH CIRKUSKONSTEN
I boken Eisfeldt – En surrealistisk familj, som handlar
om resande och cirkus, får vi möta familjen Eisfeldt
som under 1800-talet byggde ett cirkusimperium. I
föredraget berättar konsthistorikern Richard Magito
Brun, som är en av bokens medförfattare, om
akrobatfamiljerna Eisfeldt, Eriksson och Magito och
ger en inblick i arkivforskningen bakom boken.

kl 13.00–13.45

SKRIVBRÖD, MULLÖGA
OCH BESLÖJADE BONDPIGOR
OM FESTBRÖD OCH KALASKAKOR
När vardagen avbrutits av årets och livets högtider, har
det alltid markerats med särskilda festbröd. Under slutet
av 1800-talet introducerades flera nyheter som kom att
förändra festbröden och kafferepen med sju sorters kakor
blev en del av vår matkultur. Föredrag av Åsa Holmgren,
etnolog verksam vid Skansen.

Fri entré till Landsarkivets samtliga programpunkter.
OBS – Obligatorisk platsbokning till torsdagsföreläsningarna! Du bokar din biljett genom att maila
ditt namn till bokning.gla@riksarkivet.se senast
kl 12.00 samma dag som föreläsningen äger rum. Du
behöver vara på plats 15 minuter innan föreläsningen
för att bekräfta din bokning annars blir platsen vakant.
Följ Landsarkivet på Facebook:
www.facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.goteborg
Följ Landsarkivet på Twitter:
www.twitter.com/ra_arkivgatan9

