
Höstprogram 2018

ARKIVCENTRUM
GOTLAND

KURSER
FÖREDRAG
VISNINGAR

FILMER

ÖPPETTIDER:

Landsarkivet:
Måndag, tisdag och torsdag 09.30–16.00
Onsdag  09.30–19.00
Fredag 09.30–14.30

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
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Landsarkivet i Visby

TORSDAG 15/11  l  kl 13.15 
Introduktion till släkt
forskning
Vem var min farfars far och 
hur levde min mormors mor? 
Intresset för släktforskning 
ökar stadigt. Har du fun
derat 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. 

TISDAG 20/11  l  kl 13.15 
Introduktion till databaser 
och digitaliserade arkiv
Riksarkivets digitaliserade 
arkiv finns från 1 februari 
fritt tillgängliga på nätet. 
Här finns kyrkoböcker, bo
uppteckningar och mycket 
annat. Vi ger också tips om 
sökvägar och ger 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 22/11  l  kl 14.00 
Hushållningssällskapet och husbehovs
bränningen
Gotlands läns hushållningssällskap är Sveriges äldsta, 
bildat 1791 och har haft en mångskiftande verksamhet 
som under 1800talet bland annat omfattat fattigvård, 
järnvägsutbyggnaden, odling för medicinskt bruk och 
husbehovsbränning. Om det senare berättar Hilding 
Norrby. Vi rör oss i en tid då det fanns 2 400 bränn
vinspannor och då statsbidrag utgick till sällskapen för 
att bekämpa spritmissbruket. Hilding Norrby var under 
37 år vd för Hushållningssällskapet och är också känd 
för sitt engagemang för Gotlandsrussens bevarande på 
Lojsta hed.
Arrangör: Landsarkivet. 

TORSDAG 29/11  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. Kl. 13.15

December
ONSDAG 5/12  l  kl 18.00  
Gotlands Lucia, idag och som ljusspridare 
under decennier!
Årets Lucia med tärnor gör ett av sina första fram
trädanden på ön. Historien kring den snart 80åriga 
traditionen att utse Gotlands Lucia finns sedan några år 
på Landsarkivet i Visby. Gotlands Tidningar har över
lämnat 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

TORSDAG 6/12  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 11/12  l  kl 13.15 
Filmvisning – Vi slöjdar på Gotland
Vi visar en film ur 
Gunnar Olssons film
samling. Filmen är i 
färg och svartvitt med 
ljud. 1 timma och 14 
minuter. Efter filmen 
bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarki
vet. Kl. 13.15

ONSDAGKVÄLLAR UNDER HÖSTEN

Landsarkivet har öppet till 19.00 varje onsdag.
Följande kvällar – den 26 september, 31 oktober, 
28 november och 19 december – finns Gotlands 
Släktforskarförening på plats i dataläsesalen 
kl. 16.00–19.00 för att hjälpa dig.

Samtliga arrangemang är
KOSTNADSFRIA!
INGEN föranmälan krävs!

DECEMBER



September
TISDAG 11/9  l  kl 13.15 
Introduktion till databaser och digitaliserade arkiv
Riksarkivets digitaliserade arkiv finns från den 
1 februari fritt tillgängliga på nätet. Här finns kyrko böcker, 
bouppteckningar och mycket annat. Vi ger tips om sök
vägar och ger goda råd liksom om andra digitala tjänster. 
Introduktionen tar cirka en och en halv timme. Efteråt 
finns det möjlig het att själv prova på i vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet.

TORSDAG 13/9  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 18/9  l  kl 13.15 
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? 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.

ONSDAG 19/9  l  kl 18.00 
Den fotograferande människan
För 175 år sedan spreds foto
grafin över världen, en dyr 
och svår teknik med få an
vändare. Stegvis demokrati
serades fotokonsten. Nu mera 
är människan ett fotografe
rande släkte och kameran 
allas egendom. Björn Axel 
Johansson, fotohistoriker 
och författare, berättar om 
och gör nedslag i fotografins 
utveckling från 1840talet 
och in i modern tid.
Björn Axel Johansson har 
bland annat publicerat De första fotograferna (Historis
ka Media, 2005), Stora boken om familjebilder (Historis
ka Media, 2010), Resan till Egypten/Drottning Victorias 
fotografiska liv (Atlantis, 2012) och Att se världen/
Svensk fotografi under 175 år (Tekniska museets årsbok 
Daedalus 2017). Verksam som fotohistorisk rådgivare 
vid Bernadottebiblioteket på Stockholms slott, hos foto
graf Lennart Nilsson och numera Tekniska museet.
Arrangör: Landsarkivet i samarbete med Gotlands Foto
grafiska Forum.

TISDAG 25/9  l  kl 13.00–16.00 
Fråga en arkivarie
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 eftermiddag 
finns några av våra kunniga arkivarier på plats för att 
hjälpa dig. Alla frågor är välkomna denna dag, vi finns 
på plats för att försöka besvara dem. Folkbokförings
expeditionen har extraöppet och vi finns också till
gängliga i vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.

TORSDAG 27/9  l  kl 13.15 
Filmvisning – Gotlands järnvägshistoria
Vi visar en film ur PerÅke Fribergs arkiv. Filmen är i 
färg med ljud. 36 minuter. Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

Oktober
TISDAG 2/10  l  kl 13.15 
Introduktion till släkt
forskning
Vem var min farfars far och 
hur levde min mormors 
mor? Intresset för släkt
forskning 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.

ONSDAG 3/10  l  kl 09.30–19.00 
Arkivcentrum Gotland 10 år – fira med oss
I september 2008 stod Arkivcentrum Gotland klart. En 
unik byggnad med en unik verksamhet. Som enda arkiv 
i landet samlas under ett och samma tak handlingar från 
statlig, kommunal och landstingskommunal verksam
het, liksom från enskild sektor dvs privatpersoner, 
föreningar och företag. Här finns medeltida handlingar, 
dokument, brev, kartor och ritningar, sju miljoner foto
grafier och information som skapades igår. Arkivcen
trum är idag en kulturmötesplats för alla som är nyfikna 
på den gotländska historien från igår och idag. Kom och 
fira med oss. Vi bjuder på kaffe och tårta från kl 13.00.
13.15 Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
17.30 Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.

TORSDAG 4/10  l  kl 18.00 
Släkt och Hembygdsforskning med kartor
Vad har man för nytta av kartor i sin forskning? TorLeif 
Björklund från DIS (Datorhjälp i Släktforskningen) kom
mer att visa hur man kan se sin släkt flytta runt i kartan 
från födelse till död. För gårdsforskaren kan vi visa hur 
fastighetsgränser och gårdsflyttningar har skett under 
tidernas lopp på kartan. TorLeif Björklund har varit med 
att utveckla karthanteringen i Släktforskarprogrammet 
Disgen under 5 års tid samt anpassat olika kartor över 
Sverige från ca 1850–1980 till programmet. 
Arrangör: Landsarkivet i samarbete med Gotlands 
Släktforskarförening och DIS. 

TISDAG 9/10  l  kl 13.15 
Tyda gamla handstilar – 
Introduktion till 
handskriftläsning, del 1
Hur ska de gamla hands
tilarna tydas? Stilarna har 
varierat mellan århundra
dena och ibland behövs lite 
hjälp för att komma vidare. 
Vill du lära dig mer ger vi en 
fortsättning den 30/10.
Arrangör: Landsarkivet.

ONSDAG 10/10  l  kl 13.15
Topotek Gotland   Välkommen att medverka 
med dina minnen, fotografier och dokument
Topotek Gotland är en 
webbplats med foto
grafier och dokument 
från ön. Vi välkomnar 
privatpersoner och 
föreningar att publicera 
sina fotografier och 
dokument i Topoteket 
så att de blir synliga för 
allmänheten. Privata bilder och dokument är en viktig 
del av Gotlands kulturarv. Under en eftermiddag pre
senterar vi Topoteket och hjälper dig som vill publicera 
material.
Topoteket finansieras inom ramen för EU projektet 
co:op ”Community as opportunity,  the creative ar
chives’ and users’ network”.
Arrangör: Landsarkivet. 

MÅNDAG 15/10  l  kl 18.00
Berättelsen bakom 
Atelier Bruzelius bildarkiv
Nils Emil Nilsson, foto
historiker och antikvarie, 
föreläser om en av fotohisto
riens bortglömda fotografer 
och hans efterlämnade bild
arv. Måns Birger Bruzelius, 
känd som ”Fotografen som 
försvann”, var en skicklig 
fotograf och enigmatisk 
person som år 1922 försvann 
spårlöst från Gotland och 
sedermera även Sverige. 
Bruzelius lämnade hela sitt 
liv bakom sig, men ingen 
förklaring till varför. Kvar blev däremot fotoateljéns 
300 kg tunga bildarkiv som idag finns hos Landsarkivet 
i Visby. Kom på föreläsningen och ta del av den bort
glömda berättelsen om dess upphovsman.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 18.00

TISDAG 16/10  l  kl 13.15 
När farfar var ung  släktforska på 1900talet
Det blir allt populärare att släktforska framåt i tiden för 
att hitta nu levande släktingar. Vi fördjupar oss i tiden 
18951991 och berättar om vilka möjligheter, begräns
ningar och fallgropar som finns. Kursen riktar sig till dig 
som redan släktforskat en del. Folkbokföringsexpedi
tionen håller extraöppet efter föredraget.
Arrangör: Landsarkivet. 

MÅNDAG 22/10  l  kl 13.00–16.00
Fråga en arkivarie – möt oss på biblioteket i Hemse
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 eftermiddag 
finns några av våra kunniga arkivarier på plats på Hemse 
bibliotek 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 Hemse bibliotek.

TISDAG 30/10  l  kl 13.15
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 koncen
trerar oss på texter från i första hand 1600talet. 
Arrangör: Landsarkivet.

November
SÖNDAG 4/11  l  Se särskild program! 
Gutamålets dag
Landsarkivet och 
Region arkivet deltar 
med bokbord och 
informerar om den 
egna verksamheten vid 
Gutamålets dag. 
Se särskilt program.

TISDAG 6/11  l  kl 13.15 
Filmvisning – Hammars, från 
en gotländsk strandgård
Vi visar en film av Mats Ahlby med klipp ur Gunnar 
Olssons filmsamling. Filmen är i färg och svartvitt med 
ljud. 48 minuter. Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Lands arkivet. 

LÖRDAG 10/11  l  kl 10.00–16.00 
Arkivens dag – Tema: 
Fest och glädje
Varmt välkommen att fira 
Arkivens dag. Årets tema är 
”Fest och glädje”. I år firar 
Arkivcentrum Gotland 10 år, 
Arkivens dag 20 år, Regio
narkivet 40 år och Riksarki
vet 400 år. Välkommen att 
fira med oss. Vi håller öppet 
hus med utställningar, före
drag, visningar bakom kulis
serna, 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
Arrangör Landsarkivet och Regionarkivet.

TISDAG 13/11  l  kl 13.15 
Topotek Gotland – användarcafé
Topotek Gotland är en 
webbplats där du kan bi
dra med dina fotografier 
och dokument från ön. 
Under en eftermiddag 
bjuder vi in våra använ
dare till en träff.  Vill du 
också bli Topotekare? 
Välkomman så berättar vi mera om hur du kan publicera 
fotografier och dokument i Topoteket. Vi söker också 
volontärer som kan hjälpa oss att identifiera fotografier 
ur arkivets samlingar.
Topoteket finansieras inom ramen för EUprojektet 
co:op ”Community as opportunity, the creative ar
chives’ and users’ network”.
Arrangör: Landsarkivet.

SEPTEMBER

OKTOBER
NOVEMBER

Alltid 2:a lördagen i november

www.arkivensdag.nu 

ARKIVENS DAG


