TISDAG 17/4 l kl 13.15
Introduktion till
släktforskning
Vem var min farfars
far och hur levde min
mormors mor? Intres
set för släktforskning
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 efter
middag tips och råd
om hur du börjar.
Arrangör: Lands
arkivet.
TORSDAG 19/4 l kl 10.00–16.00
Riksarkivet firar
400 år – Vad arkiven
betytt för mig
Den 19 april firar
vi att Riksarkivet
fyller 400 år med
program löpande
under dagen. Vi har
valt att rikta fokus
på våra användare
och under rubriken ”Vad arkiven betytt för mig”
har vi bjudit in flitiga användare, återkommande
besökare och forskare från olika ämnesområden
för att berätta om arkivfynd, upptäckarglädje och
wow-upplevelser. Ett detaljerat program presen
teras på vår hemsida.
Arrangör: Landsarkivet.
MÅNDAG 23/4 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 Region
arkivet. Visningen tar cirka en och en halv timme.

MAJ

MAJ

KURSER
FÖREDRAG
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FREDAG 18/5 l kl 13.15
Filmvisning: Gotländskt bondbröllop
i Fleringe 1958
Sommaren 1958 gifte sig nämndemansdottern
Gunvor Kihlén från Utoje i Fleringe socken med
husbondesonen Sven Bogren från Puttersjaus i
Rute socken. Det blev ett traditionsrikt gotländskt
bondbröllop med allt som bröllopsgården för
mådde att ställa i ordning och som filmades av
Gunnar Olsson. Filmen redigerades och försågs
med ljud och berättelse av Mats Ahlby 2013.
Manus och berättare Ing-Marie Tellström.
Filmen är 49 minuter lång och i färg med ljud.
Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet.
TISDAG 22/5 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 mar
ken? Och hur har huset sett ut? Vilka uppgifter är
möjliga att hitta?
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.
JUNI
JUNI
TISDAG 19/6 l kl 13.15
Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av l umppapper 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.
ONSDAG 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.
Följande kvällar – den 24 januari, 28 februari,
28 mars och 25 april – finns också Gotlands
genealogiska förening på plats i dataläsesalen
kl. 16.00–19.00 för att hjälpa dig.

Vårprogram 2018

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

09.30–12.00

För eventuella ändringar i öppethållandet samt öppettider 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: Riksarkivet Landsarkivet i Visby/ Gustaf Larssons arkiv

TORSDAG 12/4 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.

ARKIVCENTRUM
GOTLAND

JANUARI

JANUARI

LÖRDAG 20/1 l kl 11.00–15.00
Lördagsöppet och Släktforskningens dag
med tema Arkiv
Välkommen till lördagsöppet och Släktforsk
ningens dag på Arkivcentrum som i år har temat
Arkiv med anledning av att Riksarkivet firar
400 år 2018. Vi visar hur du kommer igång med
släktforskning och hjälper dig om du kört fast.
Löpande under dagen håller vi kortkurser och
ger tips och råd. Originalläsesalen är öppen för
framtagning, liksom dataläsesalen där du når
digitaliserade arkiv från hela Sverige och Norden.
Vi bjuder på fika.
Kurser och visningar under dagen:
11.15 Släktforskning – hur börjar jag?
12.15 Digitaliserade kyrkoböcker, databaser och
register
13.15 Bakom kulisserna, visning av magasinen
med fokus på kyrkoarkiven
14.15 Tyda gamla handstilar, en introduktion
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet
tillsammans med Gotlands genealogiska förening.
TISDAG 30/1 l kl 13.15
Introduktion till släktforskning
Vem var min farfars
far och hur levde min
mormors mor? Intres
set för släktforskning
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 efter
middag tips och råd
om hur du börjar.
Arrangör: Lands
arkivet.
FEBRUARI
FEBRUARI
TORSDAG 1/2 l kl 13.15
Riksarkivets digitala forskarsal – SVAR – släpps fri.
Introduktion till databaser och digitaliserade arkiv
Riksarkivets digitaliserade arkiv finns från 1 feb
ruari fritt tillgängliga på nätet. Här finns kyrko
böcker, bouppteckningar 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.

TISDAG 6/2 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. Vill du lära dig
mer ger vi en fortsättning den 4 april.
Arrangör: Landsarkivet.
TISDAG 13/2 l kl 14.00
Läroverkssamlingen i Visby
Tryggve Siltberg berättar om lärda Gotlands
skildrare på 1800-talet och urkunder från medel
tiden till 1900-talet som bevarats i Visby läroverk.
Samlingen utgjorde en föregångare till dagens
Arkivcentrum Gotland.
Arrangör: Landsarkivet i Visby.
TORSDAG 15/2 l kl 13.15
Välkommen att medverka med dina minnen,
fotografier och dokument i Topotek Gotland
Topotek Gotland
är en ny webbplats
som fylls av min
nen, fotografier
och dokument från
ön. Vi inbjuder alla
intresserade att
medverka. Vi välkomnar privatpersoner och fören
ingar 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 presen
terar 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 identi
fiera fotografier i Landsarkivet som kan publiceras
i Topoteket. 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-
projektet co:op, ”Community as opportunity, the
creative archives’ and users’ network”.
Arrangör: Landsarkivet.
TISDAG 20/2 l kl 13.15
Filmvisning: Kolmila – Från ved till träkol
Vi visar en film ur Per-Åke Fribergs arkiv om
kolning i Ala från 2001, ”Kolmila – Från ved till
träkol”. Foto/redigering Alf Utas. 52 minuter, färg
med ljud. Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet.
ONSDAG 21/2 l kl 13.15
Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av l umppapper 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.

MARS

MARS

TORSDAG 1/3 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
möjligheter, begränsningar och fallgropar som
finns. Kursen riktar sig till dig som redan släkt
forskat en del. Folkbokföringsexpeditionen håller
extraöppet efter föredraget.
Arrangör: Landsarkivet.
TISDAG 6/3 l kl 13.00–16.00
Fråga en arkivarie – möt oss på biblioteket
på Gråbo
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 Gråbo 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 Gråbo bibliotek.
TORSDAG 8/3 l kl 14.00
Kvinnohistoria i våra arkiv
Vi firar Internationella kvinnodagen genom att
belysa kvinnohistoria ur de arkiv som bevaras i
Landsarkivet. Vi berättar bland annat om Sveriges
och Gotlands första kvinnliga student, kvinnliga
fack- och yrkesföreningar, kampen för rösträtt och
gotländska barnmorskor.
Arrangör: Landsarkivet.
TORSDAG 15/3 l kl 14.00
Edvard Grählert och hånnlambi

ONSDAG 21/3 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 använd
bara i din personforskning.
Arrangör: Landsarkivet.
ONSDAG 28/3 l kl 18.00
Filmvisning: Gotlands Motorförening – speedway
1957 och bilorientering 1958
I slutet av 1950-talet filmade Gunnar Olsson
speedwaytävlingar och bilrallyn på Gotland.
Filmerna har bearbetats av Mats Ahlby. Filmen
är 28 min, i färg med ljud.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 18.00.
APRIL
APRIL
ONSDAG 4/4 l kl 13.15
Tyda gamla hand
stilar – Introduktion
till handskriftläsning
– del 2
Vi fortsätter att
fördjupa oss i hur
de gamla handsti
larna ska tydas och
går längre tillbaka i
historien. Vi koncen
trerar oss på texter
från i första hand
1600-talet.
Arrangör: Lands
arkivet.
LÖRDAG–SÖNDAG 7–8/4 l kl 11.00–16.00 båda dagarna
Bokmässa på Almedalsbiblioteket
Landsarkivet deltar i vårens bokmässa på Alme
dalsbiblioteket. Träffa oss där, ställ frågor och köp
böcker. Se särskild annonsering.

Björn Hjernquist, ordförande i Gutefår-Akademin,
berättar om vad han hittat i arkiven om den gamla
gotländska fårrasen, hånnlamb eller, som de kal
las i dag, gutefår. Tyskättlingen Edvard Grählert
har länge givits en central betydelse när man
beskrivit hur lantrasen räddades. Vem var han och
vad säger arkiven?
Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 10/4 l kl 14.00
Det stod i tidningen
Roland Olsson berättar om vad ett långvarigt
bläddrande i gamla tidningar, såväl lokala som
rikstäckande, lett till i form av kännedom om det
som hänt, såväl stort som smått, högt som lågt.
Det handlar också om journalistik, pressetik och
nyhetsvärdering förr och nu, allt illustrerat med
många exempel.
Arrangör: Landsarkivet i Visby.

