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VARMT VÄLKOMMEN till 
Arkivcentrum Gotland

Broväg 27, Visby!

Landsarkivet i Visby
ARKIVCENTRUM

GOTLAND

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 bro schyren, eller 
lämna in ett förslag över disk när du besöker oss.

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 samt öppet-
tider under jul- och nyårshelgen – se våra hemsidor.

TORSDAG 23/11    l   kl 13.15
”Bring your history day” – Välkommen att 
medverka med dina minnen, fotografier och 
dokument i Topotek Gotland
Topotek Gotland 
är en ny webbplats 
som kommer att 
fyllas av minnen, 
fotografier och 
dokument från 
ön. Nu inbjuder 
vi alla intressera-
de att medverka. 
Vi välkomnar privatpersoner och föreningar att 
publicera sina fotografier och dokument i Topote-
ket så att de blir synliga för allmänheten. Privata 
bilder och dokument är en viktig del av Gotlands 
kulturarv. Vi välkomnar dig att bidra med material! 
Under en eftermiddag presenterar vi Topoteket 
och hjälper dig som vill lägga in material.
Har du inte möjlighet att komma? Vi söker  efter 
 volontärer som vill hjälpa oss att identifiera 
foto grafier i landsarkivet som kan publiceras i 
Topo teket. Vi söker också dig som vill bidra med 
material, självklart tar vi även emot material för 
arkivering. Välkommen att kontakta Landsarkivet.
Topoteket finansieras inom ramen för EU- 
pro jektet co:op ”Community as opportunity, 
the creative archives’ and users’ network”.
Arrangör: Landsarkivet.

MÅNDAG 27/11    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 för-
söka besvara dem. 
Folkbokföringsexpeditionen har extraöppet och vi 
finns också tillgängliga i vår dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.

TORSDAG 30/11    l   kl 13.15
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 an-
fäder och anmödrar och vad kan man göra när 
 kyrkoarkiven saknas? Under en eftermiddag be-
rättar vi om alternativa källor som är användbara  
i din personforskning. 
Arrangör: Landsarkivet. 

MÅNDAG 4/12    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 historiska skatter. 
Gemensam visning av Landsarkivet och Region-
arkivet. Visningen tar cirka en och en halv timme.
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.

ONSDAG 6/12    l   kl 18.00
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 
Landsarkivet i Visby. 
Gotlands Tidningar har 
överlämnat sin bildsam-
ling 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.

TISDAG 12/12    l   kl 13.15
Filmvisning
Vi visar en film om ut grävningen och restau-
reringen av Bro kyrka år 2001-2002. Filmen tillhör 
Per-Åke Fribergs arkiv. Foto/redigering Alf Utas. 
Filmen är i färg med ljud och 55 minuter lång. Efter 
filmen bjuder vi på kaffe.
Arrangör: Landsarkivet.

DECEMBER

INGEN förhandsanmälan.
Samtliga arrangemang 
är KOSTNADSFRIA.
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Samtliga arrangemang är GRATIS. 
INGEN förhandsanmälan.



SEPTEMBER

TISDAG 12/9    l   kl 13.15
Filmvisning
Innan hösten på riktigt 
är här, välkommen att se 
Gotlandssommar, en film 
av Olle Carapi från 1959. 
1 tim 23 min, färg med ljud. Efter filmen bjuder vi 
på fika. 
Arrangör: Landsarkivet.

TORSDAG 14/9    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 arki-
ven fungerar och vad vi har för historiska skatter. 
Gemensam visning av Landsarkivet och Region-
arkivet. Visningen tar cirka en och en halv timme. 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.

MÅNDAG 18/9    l   kl 13.15
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 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. 

MÅNDAG 25/9    l   kl 13.15
Tyda gamla handstilar: Intro duktion 
till handskriftläsning – del 1
Hur ska de gamla handstilarna 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 16/11. 
Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 3/10    l   kl 13.15
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.

ONSDAG 4/10    l   kl 13.15
Filmvisning
Vi visare en film ur Per-Åke Fribergs arkiv om 
Roma sockerbruk (1894-1997) och den sista bet-
kampanjen 1997. Berättare är Evert Jansson. Fil-
men är i färg med ljud och 46 minuter lång. Efter 
filmen bjuder vi på kaffe.
Arrangör: Landsarkivet.

ONSDAG 11/10    l   kl 18.00
Farfars rötter – Myrsten på Gotland
Välkommen att lyssna till Char-
lotte Lautmann som skrivit boken 
Farfars rötter, hon är verksam 
som journalist och författare och 
förvaltare av  Myrstenska huset 
i Slite. Charlotte berättar om arbe-
tet med att skriva en släktbok, 
hon ger oss också inblickar i många släktingars liv 
och öden på Gotland från tidigt 1700-tal till tiden 
efter första världskriget.  Efter föredraget finns 
möjlighet att köpa boken.
Arrangör: Landsarkivet.

TORSDAG 12/10    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 historiska skatter. 
Gemensam visning av Landsarkivet och Region-
arkivet. Visningen tar cirka en och en halv timme. 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet. 

MÅNDAG 16/10    l   kl 13.00–16.00
Fråga en arkivarie – möt oss på biblioteket i Roma
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 Roma 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 Roma bibliotek.

ONSDAG 18/10    l   kl 13.15
Hus med historia – om 
fastighetsforskning
Hur kan man forska om 
ett hus och i en fastig-
hets historia? 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. 

TISDAG 24/10    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 för-
djupar oss i tiden 1895–1991 och berättar om vilka 
möjlig heter, begränsningar och fallgropar som 
finns. Kursen riktar sig till dig som redan släkt-
forskat en del. Folkbokföringsexpeditionen håller 
extraöppet efter föredraget.
Arrangör: Landsarkivet.

ONSDAG 25/10    l   kl 18.00
Visbys historia är fylld av driftiga kvinnor – om 
bryggar madamer, tröj källingar och många fler
I de allra flesta tider har 
bilden av den hierarkiskt 
indelade familjen varit 
den dominerande. Alla 
har sin plats, sin funktion, 
och kvinnans är i hemmet. 
Men stämmer denna bild 
överens med verklighe-
ten? Josefin Alfredson har 
djupdykt i de gotländska 
arkiven och funnit en 
helt annan sanning! Hennes forskning handlar 
om självförsörjande kvinnor i Visbys fattigkvarter 
1730–1930, men också om egenföretagande kvin-
nor i hela Visby under 1800-talet. Visbys historia är 
fylld av driftiga kvinnor som försörjt sig själva på 
alla möjliga sätt! Bryggarmadamer, tröjkällingar, 
butiksägarinnor, krögerskor och många fler blir 
synliga i Josefins forskning och nu vill hon bidra 
till att ändra på synen på kvinnans roll i samhället!
Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 31/10    l   kl 14.00
Vad g jorde mormor i skolan?
I år fyller folkskolestadgan 175 år. Under en efter-
middag berättar vi om vilken information som 
finns i de äldre skolarkiven och hur det går till 
att forska. Vi visar också exempel på handlingar. 
För den som håller på med släktforskning eller 
hembygdsforskning kan skolarkiven vara en riktig 
guldgruva. Regionarkivet förvarar handlingar från 
150 gotländska skolor. Vi bjuder på kaffe.
Arrangör: Regionarkivet.

SÖNDAG 5/11  
Gutamålets dag
Landsarkivet och Regionarkivet deltar med bok-
bord och informerar om den egna verksamheten 
vid Gutamålets dag. 
Se särskilt program.

LÖRDAG 11/11    l   kl 10.00–16.00
Arkivens dag – Tema: 
Synd och skam
Varmt välkommen att fira 
 Arkivens dag. Årets tema är  
Synd och skam. Vi håller 
öppet hus  med utställningar, 
föredrag, visningar bakom kuliss-
erna, prova på att släktforska, bokbord och serve-
ring. För detaljerat program, se särskild program-
folder, våra respektive hemsidor och  annonsering. 
Information finns också på www.arkivensdag.nu
Arrangör Landsarkivet och Regionarkivet.

MÅNDAG 13/11    l   kl 13.15
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. 

ONSDAG 15/11    l   kl 18.00
Gotländska kvinnor bakom kameran
Eva Dahlman, fotohistoriker och 
etnolog, berättar om några av 
alla de kvinnor som var verksam-
ma på Gotland åren 1860–1920 
som Bertha Valerius, Mathilda 
Segerdahl, Olivia Wittberg och 
Betty Smitterberg. Eva Dahlman 
kommer också att berätta om det 
detektivarbete det är att forska om den svenska 
fotohistorien i arkiv och museer. 
Arrangör: Landsarkivet.

TORSDAG 16/11    l   kl 13.15
Tyda gamla handstilar: Introduktion 
till  handskiftläsning – del 2
Vi fortsätter att fördjupa oss i hur 
de gamla hand stilarna ska tydas 
och går längre tillbaka i  historien. 
Vi koncentrerar oss på texter från 
i  första hand 1600-talet. 
Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 21/11    l   kl 13.15
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  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.

NOVEMBER

OKTOBER

Alltid 2:a lördagen i november

www.arkivensdag.nu 

ARKIVENS DAG


