ONSDAG 10/4 l kl 14.00
Tingsplatser på Gotland
Det medeltida Gotland dominerades av bondeklassen.
Under mer än 700 år fattades de politiska besluten på
tingen, där små och stora konflikter löstes. Det högsta
tinget, där frågor för hela Gotlands avgjordes, träffades i
Roma. Var övriga ting möttes har varit okänt. Ända tills
nu. Ur äldre kartor, fornlämningsmiljöer och historiska dokument tonar bilden fram av ett väl organiserat
Gotland, långt innan ön hamnade under svenskt styre
1645. Majvor Östergren berättar om sin forskning kring
tingsplatserna och hur Gotland styrdes.
Arrangör: Landsarkivet.

Maj
MAJ

TORSDAG 23/5 l kl 13.00–16.00
Fråga en arkivarie - möt oss på Biblioteket i Östergarn
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 Östergarns 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 Östergarns bibliotek.

TISDAG 16/4 l kl 13.15
Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
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JUNI
Juni

ONSDAG 17/4 l kl 18.00
Filmvisning - Jesus Christ Superstar
Börja påsken med denna medryckande musikal! Inspelad 1984 i Säveskolans aula. Ö-bandet står för
de svängiga tonerna, Anders Linder står för solosången. Ur Erling Lindvalls personarkiv. Längd ca. 1 tim. En
kvart innan filmen börjar bjuder vi på fika.
Arrangör: Regionarkivet.
TORSDAG 25/4 l kl 18.30
Inrikes respass
Fram till 1860 krävdes pass även vid resor inom Sverige.
Passen innehåller en mängd spännande information
men har hittills varit ganska svåra att söka i. Genealogiska Föreningen håller på att ändra på detta genom att
bygga upp en digital bilddatabas med sökmöjligheter på
bland annat namn. Hannes Hanner, ledamot i Genealogiska Föreningens styrelse, och Mats Johansson, som
är den person som varit mest aktiv vid registreringen,
berättar om projektet.
Arrangör: Landsarkivet i samarbete med Gotlands Släktforskarförening.

TISDAG 18/6 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 20/6 l kl 13.15
Filmvisning - Gotlandssommar
Vi avslutar säsongens program med att visa Gotlandssommar, en film av Olle Carapi från 1959. 1 tim 23
min, färg med ljud. Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet.

ONSDAGKVÄLLAR UNDER VÅREN
Landsarkivet har öppet till 19.00 varje onsdag till och
med april. Följande kvällar – den 30 januari, 27 feb
ruari, 27 mars och 24 april – finns också Gotlands
Släktforskarförening på plats i dataläsesalen
kl. 16.00–19.00 för att hjälpa dig.

TOPOTEK GOLAND: Vi
söker VOLONTÄRER!
Vi på Topotek Gotland söker volontärer som kan hjälpa oss att
identifiera fotografier ur arkivets samlingar.
Hör av dig så berättar vi mera!

Vårprogram 2019

ÖPPETTIDER:
Landsarkivet (tom 31 maj)
Måndag, tisdag och torsdag
09.30–16.00
Onsdag till och med april
09.30–19.00
Onsdag under maj
09.30–16.00
Fredag09.30–14.30
Regionarkivet
Måndag till torsdag

09.30–12.00

För eventuella ändringar i öppethållandet samt öppet
tider under sommaren – 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

Alla arrangemang är GRATIS!
INGEN FÖRANMÄLAN krävs!

Foto framsida: Tommy Söderlund

LÖRDAG-SÖNDAG 13–14/4
Bokmässa på Almedalsbiblioteket
Landsarkivet deltar i vårens bokmässa på Almedalsbiblioteket. Träffa oss där, ställ frågor och köp böcker. Se
särskild annonsering.

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.

KURSER
FÖREDRAG
VISNINGAR
FILMER

ONSDAG 15/5 l kl 17.30–19.30
Demokrati i arkivet
Välkomna till en paneldebatt i demokratins tecken! Vi
tar stickprov från vår lokalpolitiska historia och jämför
politiska beslut från förr och nu. Vad skiljer sig och varför? Vad kan man läsa mellan raderna och vad kommer
att gå förlorat i enskilda individers minne? I panelen:
Saga Carlgren (V), Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefaan
de Maecker (MP), Filip Reinhag (S), Eva Nypelius (C)
och Brittis Benzler (V). I pausen bjuds det på lättare
förtäring.
Arrangör: Regionarkivet.

ARKIVCENTRUM
GOTLAND

FOTO TOMMY SÖDERLUND
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LÖRDAG 19/1 l kl 11.00–15.00
Lördagsöppet och Släktforskningens dag med
tema Fotografiet och släktforskningen
Välkommen till lördagsöppet och Släktforskningens dag på
Arkivcentrum som i år
har temat Fotografiet
och släktforskningen.
Anita Svensson Stenljung, dotter till Lasse
Svensson i Hemse
(bilden till höger), berättar i ett samtal med
Tommy Söderlund om
Henning och Lasse
Svenssons fotoateljé
vars arkiv bevaras i
Landsarkivet.
Gunilla Swebilius från Gotlands Släktforskarförening
visar sitt släktträd med fotografier. Landsarkivet presenterar Topotek Gotland – en webbplattform där alla kan
medverka samt berättar om de fotografiska samlingarna
som bevaras vid landsarkivet.
Originalläsesalen är öppen för framtagning, liksom
dataläsesalen där du når digitaliserade arkiv från hela
Sverige och Norden och flera andra länder. Vi bjuder på
fika.
För närmare program se landsarkivets hemsida och
annons i lokalpressen.

TORSDAG 21/2 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.

Mars
MARS

TORSDAG 14/2 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, sjömanshus, 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 29/1 l kl 13.15
Filmvisning – Ölbrygd 1963-1964
Vi visar en film ur Gunnar Olssons filmsamling. Filmen
är i färg med ljud. 50 minuter. Efter filmen bjuder vi på
fika. Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 5/3 l kl 13.15
Tyda gamla handstilar – Introduktion till
handskriftläsning – del 1
Hur ska de gamla handstilarna tydas? Stilarna har varierat mellan århundradena och ibland behövs lite hjälp
för att komma vidare. Vi fokuserar på den franska stilen.
Vill du lära dig mer ger vi en fortsättning den 14/3.
Arrangör: Landsarkivet.
FREDAG 8/3 l kl 13.00
Kvinnor finns i arkiven

MÅNDAG 18/2 l kl 14.00
Bondeherrgårdar och 1700-talets
stenhusrevolution på Gotland

FEBRUARI
Februari

ONSDAG 27/2 l kl 18.00
Filmvisning - Gullivers
V resa
En rivig musikal med
Anders Linder i huvudrollen, Erling Lindvall
vid taktpinnen och
elever och lärare från
Klinteskolan. Filmen är
inspelad 1981. Ur Erling
Lindvalls personarkiv.
Längd ca. 1 tim och 50
min. En kvart innan
filmen börjar bjuder vi
på fika.
Arrangör: Regionarkivet.

ONSDAG 20/3 l kl 14.00
Gotlandsutställningen 1991
Gotlands läns hushållningssällskap är landets äldsta.
1991 fyllde sällskapet 200 år och under jubileumsåret
arrangerades Gotlandsutställningen – Gotland i sam
verkan. I samband med utställningen producerades
en film om arrangemanget. Vi kan nu visa filmen som
presenteras av Hilding Norrby, som under 37 år var Hushållningssällskapets vd och som var en av de som stod
bakom utställningen. Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet.
TORSDAG 21/3 l kl 13.15
Hus med historia – om
fastighetsforskning
Hur kan man forska om
ett hus och i en fastighets 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.
TORSDAG 28/3 l kl 13.15
Filmvisning – Slite kyrka 1959-1960
Vi visar en film ur Gunnar Olssons filmsamling. Filmen
är i färg utan ljud. 55 minuter. Efter filmen bjuder vi på
fika.
Arrangör: Landsarkivet.

April
APRIL

TISDAG 5/2 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 kommit 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.
Arrangör: Landsarkivet.
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Kaffe efter sammanträde med Visby fabriks- och hantverksförenings
damklubb, 1961. FOTO UR KLUBBENS ARKIV
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ONSDAG 6/2 l kl 13.15
Topotek Gotland – användarcafé
Topotek Gotland är en
webbplats där du kan
bidra med dina fotografier och dokument från
ön. Under en eftermiddag bjuder vi in våra
användare till en träff.
Välkommen så berättar
vi mera om hur du kan
publicera fotografier och
dokument i Topoteket.
Arrangör: Landsarkivet.

TORSDAG 14/3 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
koncentrerar oss på texter från i första hand 1600- och
1700-talen och den tyska stilen.
Arrangör: Landsarkivet.

Johannes Daun berättar om boken Bondeherrgårdar, om
svenska bönders ståndsmässiga byggande på 1700- och
1800-talen. Särskilt fokus läggs på det gotländska stenhusbyggandets genombrott på 1700-talet. Varför började
man bygga i sten? Vilka paralleller kan ses med andra
landsändar? Johannes Daun är historiker och arkivarie,
och arbetar på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.
Arrangör: Landsarkivet tillsammans med Historiska
Föreningen på Gotland.

Vi firar Internationella kvinnodagen och riktar fokus
på kvinnorna i arkiven. Hur kan man belysa kvinno
historia ur de arkiv som bevaras i Landsarkivet?
Vi visar exempel på kamp för rösträtt, studenter,
föreningsengagemang och yrkesarbete men berättar
också om vad som saknas. I samband med dagen
startar Landsarkivet ett upprop för att samla in arkivhandlingar som brev, dagböcker och minnen som
speglar kvinnoliv liksom arkiv från kvinnliga företag
och föreningar. Välkommen att berätta din eller dina
anmödrars historia.
Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 2/4 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 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.
TORSDAG 4/4 l kl 13.15
Topotek Gotland - Välkommen att medverka med
dina minnen, fotografier och dokument
Vill du också bli Topotekare? Privata bilder och dokument är en viktig del av Gotlands kulturarv. Topotek
Gotland är en webbplats där du kan publicera dina
fotografier och dokument så att de blir synliga för allmänheten. Vi välkomnar privatpersoner och föreningar
att medverka. Under en eftermiddag presenterar vi
Topoteket och hjälper dig som vill publicera material.
Arrangör: Landsarkivet.
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MÅNDAG 11/2 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 tillgängliga i vår dataläsesal.
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.

JANUARI
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Januari

