TISDAG 28/4 l kl 17.00
Filmvisning – Brimsar brummar
Närrevyn från 1975. I rollerna Allan Nilsson (manus),
Greten Andersson, Karl Olsson, Lars Jakobsson,
Ingrid Wahlgren, Börje Hallqvist, Ivan Pettersson och
Pia Lindell. Vid pianot: Erling Lindvall. Ur: Erling
Lindvalls personarkiv. Revyn visas i två akter, mellan
akterna serveras fika.
Arrangör: Regionarkivet.

JUNI

MAJ

ONSDAG 17/6 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 lång, färg med ljud. Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet.

JUNI

MAJ

TISDAG 5/5 l kl 13.15
Topotek Gotland – Välkommen att medverka
med dina minnen, fotografier och dokument
Topotek Gotland är en webbplats där du kan bidra med
dina privata fotografier och dokument så att de blir
synliga för alla. Privata handlingar är en viktig del av
Gotlands kulturarv och vi välkomnar privatpersoner
och föreningar att medverka. Under en eftermiddag
berättar vi om Topoteket och hur du kan publicera
material. Välkommen!
Arrangör: Landsarkivet.
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Landsarkivet (januari–april)
Måndag09.30–16.00
Tisdag09.30–19.00
Onsdag-torsdag09.30–16.00
Landsarkivet (maj)
Måndag till torsdag
09.30–16.00
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.

TISDAGKVÄLLAR UNDER VÅREN

Landsarkivet har öppet till 19.00 varje tisdag
till och med april.

GOTLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENING
Följande dagar – den 28 januari, 11 februari, 25 feb
ruari, 10 mars, 31 mars, 14 april och 28 april – finns
Gotlands släktforskarförening på plats i dataläsesalen kl. 10.00–19.00 för att hjälpa dig och för att
berätta om sin verksamhet.

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!

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!
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TORSDAG 28/5 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 förmådde att ställa i ordning 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.

Vårprogram 2020

ÖPPETTIDER:
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TISDAG 19/5 l kl 14.00
Landet Gotland dess nedgång och fall
Dokument från och om landet Gotland från Saxo Grammaticus och Beowulf fram till 1399. Förre landsarkivarien Tryggve Siltberg presenterar sin senaste bok, ett
arbete han ägnat en stor del av sitt forskarliv åt. I boken
redogörs för de allra äldsta källorna och dokumenten
som rör Gotland.
Arrangör: Landsarkivet.

KURSER
FÖREDRAG
VISNINGAR
FILMER

TISDAG 16/6 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.

ARKIVCENTRUM
GOTLAND

MÅNDAG 16/3 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
användbara i din personforskning.
Arrangör: Landsarkivet.

JANUARI

TORSDAG 6/2 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 11/2 l kl 13.00
Fråga en arkivarie
Nyfiken på arkivet? Under en eftermiddag finns vi på
plats för samtal och frågor. Har du funderingar, 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? Vi
bjuder på fika.
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.
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MARS

MARS

TORSDAG 5/3 l kl 13.15
Tyda gamla handstilar – Introduktion
till handskriftsläsning 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 12/3.
Arrangör: Lands
arkivet.
TORSDAG 12/3 l kl 13.15
Tyda gamla handstilar –
Introduktion till handskriftsläsning 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-talet.
Arrangör: Landsarkivet.
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FEBRUARI

APRIL

TISDAG 17/3 l kl 17.00
Filmvisning – Vi visar en mosaik av
filmklipp ur Gunnar Olssons filmsamling
Nr. 2 Järnvägsvagnar 1972-1973, 13 min. Färg utan ljud.
Nr. 9 Kvarnen vid lotsbacken i Ljugarn, 3 min. Färg utan
ljud. Nr. 16 Hemse stortorgsdag 1972, 10 min. Färg utan
ljud. Nr. 22 Lindarveäng i Vallstena 1958, 15 min. Sv/v
utan ljud. Nr. 30 Gotlandsjournal, 16 min. Sv/v utan ljud.
Nr. 70 Visbyspelen, 7 min. Sv/v utan ljud. 44. Stationär
tröskning, 8 min. Sv/v utan ljud. Totalt ca 1 tim och 10
min lång. Efter filmen bjuder vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet.

TISDAG 25/2 l kl 13.15
Filmvisning – Gotska Sandön I och II
Vi visar två filmer ur Gunnar Olssons filmsamling. Filmerna innehåller bland annat julbåten till Sandön 1955,
säljakt och den första TV:n på Sandön hösten 1956.
18 + 33 min lång, svartvit utan ljud. Efter filmen bjuder
vi på fika.
Arrangör: Landsarkivet.
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FEBRUARI

ONSDAG 19/2 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.
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TORSDAG 30/1 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 din forskning.
Arrangör: Landsarkivet.

APRIL
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LÖRDAG 18/1 l kl 11.00–15.00
Lördagsöppet och släktforskningens dag med tema:
Officerare och soldater – deras liv och bostäder
Välkommen till lördagsöppet och Släktforskningens dag
på Arkivcentrum. Vi visar hur du kommer igång med
släktforskning och hjälper dig om du kört fast. Original
läsesalen är öppen för framtagning, liksom dataläsesalen där du når digitaliserade arkiv från hela Sverige och
Norden.
Gotlands släktforskarförening finns på plats, de har
bokbord med ett urval av släktforskningslitteratur
till försäljning och berättar om sin verksamhet. Är du
intresserad av släktforskning och DNA? Släktforskarföreningen har kit och kan hjälpa dig med topsning under
dagen.
Arrangör: Landsarkivet tillsammans med Gotlands
Släktforskarförening.

TORSDAG 26/3 l kl 13.15–14.30
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? Vi
ger en introduktion.
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet.

TISDAG 24/3 l kl 18.00
Soldater i släkten
I Centrala soldatregistret kan man söka efter information om de indelta soldaterna från 1600-talet och fram
till 1901. Björn Lippold, upphovsman och chef för Centrala soldatregistret och erfaren släktforskare, berättar
om soldaternas liv och leverne och hur man gör för att
hitta information om dem.
Arrangör: Landsarkivet.

TORSDAG 2/4 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
din forskning.
Arrangör: Landsarkivet.
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JANUARI

LÖRDAG 4/4 l
Bokmässa på Almedalsbiblioteket
Landsarkivet deltar i vårens bokmässa på Almedals
biblioteket. Träffa oss där, ställ frågor och köp böcker.
Se särskild annonsering.
Plats: Almedalsbiblioteket.
TORSDAG 16/4 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 Regionarkivet. Visningen tar cirka en
och en halv timme.
MÅNDAG 20/4 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.
TORSDAG 23/4 l kl 13.00–16.00
Fråga en arkivarie – möt oss på Biblioteket i Fårösund
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
biblioteket i Fårösund 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 Biblioteket i Fårösund.

