
Höstprogram 2019

ARKIVCENTRUM
GOTLAND

KURSER
FÖREDRAG
VISNINGAR

FILMER

ÖPPETTIDER:

Landsarkivet:
Måndag 09.30–16.00
Tisdag 09.30–19.00
Onsdag–torsdag 09.30–16.00
Fredag stängt

Regionarkivet
Måndag till torsdag 09.30–12.00

För eventuella ändringar i öppethållandet – se våra 
hemsidor. 
Samtliga arrangemang är gratis. Ingen föranmälan.

FÖR MER INFORMATION: 

Landsarkivet i Visby
010-476 70 00 vxl
landsarkivet.vila@riksarkivet.se
www.riksarkivet.se

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

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

Följ oss gärna på: 
facebook.com/regionarkivetgotland

VARMT VÄLKOMMEN till
Arkivcentrum Gotland

Broväg 27, Visby

Landsarkivet i Visby

TISDAG 26/11  l  kl 13.15
Arkiv på nätet - Introduktion till digitaliserade arkiv och 
databaser
Riksarkivets digitaliserade arkiv finns fritt tillgängliga 
på nätet. Vi botaniserar bland kyrkoböcker, sjömans-
hus, bouppteckningar och mycket annat. Du får tips om 
sökvägar och källkritik. Du får också goda råd om andra 
digitala tjänster. Introduktionen tar cirka en och en halv 
timme. Efteråt finns det möjlighet att själv prova på i 
vår 
dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet. 

TISDAG 26/11  l  kl 18.00
Filmvisning: Brimsar brummar
Närrevyn från 1975. I rollerna Allan Nilsson (manus), 
Greten Andersson, Karl Olsson, Lars Jakobsson, Ingrid 
Wahlgren, Nils Hallqvist, Ivan Pettersson och Pia 
Lindell. Vid pianot: Erling Lindvall. Ur Erling Lindvalls 
personarkiv. Revyn visas i två akter, mellan akterna 
serveras fika. 
Arrangör: Regionarkivet. 

DECEMBER

TORSDAG 5/12  l  kl 13.15
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.

TISDAG 10/12  l  kl 13.15
Filmvisning: Projekt Mästerby 1361
Mästerby Hembygdsförening, Riksantikvarieämbetets 
slagfältsteam och arkeolog Maria Lingström driver ett 
flerårigt projekt för att undersöka slaget i Mästerby 1361. 
Den avgörande drabbningen utkämpades vid Norken på 
Fjäle myr. Där hittas nu fynd vid utgrävningarna som be-
kräftar slagplatsen liksom de berättelser som ännu hålls 
vid liv av ortsbefolkningen. Filmen, som är producerad 
av Mats Ahlby 2011-2012,  är i färg med ljud och ca 40 
minuter lång. Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet.

Samtliga arrangemang är
KOSTNADSFRIA!
INGEN föranmälan krävs!

DECEMBER

TOPOTEK GOTLAND:
VI SÖKER VOLONTÄRER

Medverka i Topotek Gotland. Vi söker volontärer 
som kan hjälpa oss att identifiera fotografier 

ur arkivets samlingar. 
Hör av dig så berättar vi mera.

TISDAGSKVÄLLAR UNDER HÖSTEN 

Landsarkivet har öppet till klockan 19.00 varje tisdag.
OBS! Ny kväll i veckan.

GOTLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Följande kvällar – den 24 september, 
29 oktober och 26 november – finns Gotlands 

Släktforskarförening på plats i dataläsesalen 
kl. 16.00–19.00 för att hjälpa dig och 

för att berätta om sin verksamhet.
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Hans Hemlin till vänster, och Ingmar 
Bergman till höger. 
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HÖSTEN...

...visar vi på Arkivcentrum en 
utställning med fotografier från 
familjeföretaget Hemlins foto, 

i ett urval av fotografen 
Tommy Söderlund.



ONSDAG 11/9  l  kl 13.15
Bakom kulisserna – guidad 
tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, 
känn doften av lump papper 
och skinnband. Lär dig mer 
om hur arkiven fungerar 
och vad vi har för histo-
riska skatter. Gemensam 
visning av Landsarkivet 
och Regionarkivet. Visning-
en tar cirka en och en halv 
timme. 

ONSDAG 18/9  l  kl 13.15–14.30
Hus med historia – om fastighetsforskning
Hur kan man forska om ett hus och i en fastighets histo-
ria? Vilka har bott i ett hus? Vem ägde marken? Och hur 
har huset sett ut? Vilka uppgifter är möjliga att hitta? Vi 
ger en introduktion.
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.

TORSDAG 19/9  l  kl 18.30 (OBS 
ALMEDALSBIBLIOTEKET)
Släktforskning och DNA
Välkommen att lyssna till 
Peter Sjölund som idag är 
en av de främsta kännarna 
i Sverige av DNA och hur 
det kan användas i släkt-
forskningen. Peter har bland 
annat skrivit böckerna 
”Släktforska med DNA” och 
”Från DNA-test till släkt-
träd”.
Arrangörer: Gotlands 
släktforskarförening, Studie förbundet Vuxenskolan, 
Almedalsbiblioteket, Föreningen Svenskbyborna och 
Riksarkivet – Landsarkivet i Visby.
Begränsat antal platser. Anmälan till gotland@sv.se

MÅNDAG 23/9  l  kl 13.15–16.00
Vem är du? Introduktion till släktforskning
Vem var din farfars far och hur levde din mormors mor? 
Har du funderat på att börja släktforska men inte kom-
mit igång eller har du börjat men behöver en puff för att 
fortsätta? Vi berättar om dåtidens seder och bruk och 
ger tips och råd om hur du börjar din forskning.
Arrangör: Landsarkivet.

TORSDAG 26/9  l  kl 13.00–16.00
Fråga en arkivarie – möt oss på Biblioteket i Burgsvik
Har du kluriga frågor, kört fast eller vill komma igång 
med att söka i arkiven? Eller har du äldre handlingar 
hemma som du undrar över och vill överlämna till 
Landsarkivet eller Regionarkivet? Under en efter-
middag finns några av våra kunniga arkivarier på plats 
på Biblioteket i Burgsvik för att hjälpa dig. Alla frågor 
är välkomna denna dag, vi finns på plats för att försöka 
besvara dem. 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet tillsammans 
med Biblioteket i Burgsvik.

OKTOBER

ONSDAG 2/10  l  kl 13.15
Arkiv på nätet – Introduktion till digitaliserade 
arkiv och databaser
Riksarkivets digitaliserade arkiv finns fritt tillgängliga 
på nätet. Vi botaniserar bland kyrkoböcker, sjömans-
hus, bouppteckningar och mycket annat. Du får tips om 
sökvägar och källkritik. Du får också goda råd om andra 
digitala tjänster. Introduktionen tar cirka en och en halv 
timme. Efteråt finns det möjlighet att själv prova på i 
vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet. 

TORSDAG 3/10  l  kl 13.15
Topotek Gotland – Välkommen att medverka 
med dina minnen, fotografier och dokument
Topotek Gotland är en webbplats där du kan bidra med 
dina privata fotografier och dokument så att de blir 
synliga för alla. Privata handlingar är en viktig del av 
Gotlands kulturarv och vi välkomnar privatpersoner 
och föreningar att medverka. Under en eftermiddag 
berättar vi om Topoteket och hur du kan publicera 
material. Välkommen!
Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 8/10  l  kl 13.15
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.

TORSDAG 10/10  l  kl 13.15
Tyda gamla handstilar: In-
troduktion till handskrift-
läsning – del 1
Hur ska de gamla hand-
stilarna tydas? Stilarna 
har varierat mellan 
århundradena och ibland 
behövs lite hjälp för att 
komma vidare. Vill du 
lära dig mer ger vi en 
fortsättning den 16/10 
Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 15/10  l  kl 14.00
Farmor och jag
 – En historia 
om 1900-talet
Plötsligt upptäckte hon 
dem – 50 röda dagböcker 
på rad i en bokhylla. Plus 
hundratals brev i en bort-
glömd trä låda. Här fanns 
hennes farmors hela liv! 
Vad och hur gör man när 
man får en sådan histo-
risk skatt? Annika Melin, 
journalist, satte igång att 
läsa och skriva.  Resultatet 
blev en ny bok ”Farmor 
och jag – En historia om 1900-talet”. 
Arrangör: Landsarkivet.

ONSDAG 16/10  l  kl 13.15
Tyda gamla handstilar – Introduktion till 
handskrift läsning – del 2
Vi fortsätter att fördjupa oss i hur de gamla handsti-
larna ska tydas och går längre tillbaka i historien. Vi 
koncentrerar oss på texter från i första hand 1600- och 
1700- talen. 
Arrangör: Landsarkivet. 

MÅNDAG 21/10  l  kl 13.00
Arkivcafé
Nyfiken på arkivet? Under en eftermiddag finns vi på 
plats för samtal och frågor. Har du funderingar, kört fast 
eller vill komma igång med att söka i arkiven? Eller har 
du äldre handlingar hemma som du undrar över och 
vill överlämna till Landsarkivet eller Regionarkivet? Vi 
bjuder på fika.
Arrangör Landsarkivet och Regionarkivet.

TISDAG 22/10  l  kl 13.15
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 möjlighe-
ter, begränsningar och fallgro-
par som finns. Kursen riktar sig 
till dig som redan släktforskat 
en del. Folkbokföringsexpedi-
tionen håller extraöppet efter 
föredraget.
Arrangör: Lands arkivet.

NOVEMBER

TISDAG 5/11  l  kl 13.15
Filmvisning: 50 år med Gotlandsbolaget
Vi visar filmen 50 år med Gotlandsbolaget ur Ulf Ahlquists 
personarkiv. Björn Smitterberg intervjuar Eric D. Nilsson 
som berättar om ett halvt sekels rederihistoria. Filmen är 
från 2003 och gjord av Ulf Ahlquist. Filmen är 60 min lång i 
färg och med ljud. Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet.

LÖRDAG 9/11  l  kl 10.00–16.00
Arkivens dag – Tema: 
Gömt eller glömt?
Varmt välkommen att fira 
Arkivens dag. Årets tema 
är ”Gömt eller glömt?”.  
Vi håller öppet hus med 
utställningar, före-
drag, visningar bakom 
kulisserna, prova på att 
släktforska, bokbord och 
servering. För detaljerat 
program, se särskild 
programfolder, våra 
respektive hemsidor och 
annonsering. Information 
finns också på 
www.arkivensdag.nu
Arrangör Landsarkivet och Regionarkivet. 

TORSDAG 14/11  l  kl 13.15
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 alternativa källor som är 
användbara i din personforskning. 
Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 19/11  l  kl 18.00
Familjeföretaget Hemlins foto

Hans Hemlin var en välkänd fotograf med ateljé i Visby. 
Under våren 2019 levererades arkivet från Hemlins 
fotofirma med 1,5 miljoner negativ till Landsarkivet. I 
ett samtal presenteras och diskuteras familjeföretaget 
Hemlins foto och verksamhet.
Arrangör: Landsarkivet i Visby, i samarbete med Got-
lands Fotografiska Forum.

TORSDAG 21/11  l  kl 13.15–16.00
Vem är du? – Introduktion till släktforskning
Vem var din farfars far och hur levde din mormors mor? 
Har du funderat på att börja släktforska men inte kom-
mit igång eller har du börjat men behöver en puff för att 
fortsätta? Vi berättar om dåtidens seder och bruk och ger 
tips och råd om hur du börjar din forskning.
Arrangör: Landsarkivet.

SEPTEMBER OKTOBER

NOVEMBER

Alltid 2:a lördagen i november

www.arkivensdag.nu 
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