Arkivens dag på Arkivcentrum Gotland arrangeras av Landsarkivet i Visby och
Regionarkivet Gotland.

UTSTÄLLNINGAR
Regionarkivets utställningar;
* Tåget som gått

FÖREDRAG
11.00 Björn Ahlsén - Värdet av konst och kultur på Gotland.
På temat Gömt eller glömt? kommer Björn Ahlsén att prata om hur oerhört viktigt
det är att vi inte glömmer konstens och konstnärens frihet att uttrycka sig, om
osynliga konsulenter och konstnärsresidens och om urbruktagna militära bunkrar
och skyttevärn.

* Barnens rätt i samhället
* Förändringar i stadsbilden
* Operaresan och dramatenresan
* Skolarbeten genom tiderna
Landsarkivets utställningar;

12.00 Michael Scholz: Jens Pedersen - glasplåtssamlingens ’okände’
fotograf.
Landsarkivet i Visby bevarar en stor fotoskatt, däribland en betydande
glasplåtsamling. Hittills har fotografen för många av de tidiga Visbybilderna varit
okänd, men nu kan Michael Scholz identifiera dem som fotograf Jens Pedersens.
13.00 Linnea Nilsson, Christer Bjöhle: Arkiven en guldgruva för
journalistiken
Arkiv är inte bara en skattkammare för den som vill söka i det förgångna; arkiven
kan också ha stor betydelse för nyhetsjournalistiken. Nyhetsmagasinet Horisont
ägnar regelbundet mycket tid bland hyllorna i arkiven för att hitta fakta till sina
artiklar. Det kan handla om allt från nyupptäckta giftskandaler och gamla
mordgåtor, till spännande personporträtt och händelser som fallit i glömska.
14.00 Anders R Johansson, Mickael Lundgren: Gotland och nazismen
1928-1950. Sveriges brunaste län tre val i rad
Anders R Johansson och Mickael Lundgren har forskat om nazismen på Gotland
och nyligen publicerat sina resultat i en omfattande specialutgåva av Haimdagar.
De har lyft på varje sten och försökt att finna det man lagt locket på. Lyssna till
deras berättelse om vad de forskat fram bland dokument, tidningar och intervjuer
om nazismen på Gotland.
15.00 Mats Ahlby: Filmpremiär – Filmen om filmaren Gunnar Olsson
Mats Ahlby välkänd filmare och kulturpristagare har skapat en film om filmaren
Gunnar Olsson – hans liv och verk. Gunnar Olssons filmhistoriska arv bevaras vid
Landsarkivet, filmer som skildrar gotländsk natur, kultur och arbetsliv. Han
belönades med Gotlands kommuns kulturpris 1978. Mats Ahlby, årets Folkbildare
2010 och Gutamålsgillets skrivarpris 2018, berättar nu historien om Gunnar.
Alla arrangemang är gratis – www.arkivensdag.nu

* Medeltida pergamentomslag
* Färg från det förflutna. Glasplåtar får nytt liv.
* Gömda arkiv
* Om sådant man kanske vill glömma
DET HÄR HÄNDER OCKSÅ
Filmvisning
Vi visar film löpande under dagen i vårt filmrum. Välj själv bland ett 70-tal filmer.
Visningar av magasinen
Klockan 11.30, 13.30, 15.15. Visningen tar 25 minuter.
TIPSPROMENAD
Gå vår populära tipspromenad. Kluriga frågor som du löser med ledtrådar ur
utställningarna. Bokpriser. För barnen finns en speciell tipspromenad med pris till
alla.
VERKSTAD FÖR ALLA BARN
Alla barn är välkomna till vår verkstad där vi klipper och klistrar, ritar och målar
och har kul.
SERVERING
Vi bjuder på kaffe och kakor med inspiration från temat.

