
Hitta hit 
Stadsbuss linje 1 stannar 100 meter från 
Arkivcentrum. Tar du bilen finns det avgiftsfria 
parkeringsplatser utanför vår entré. 
Det är kostnadsfritt att besöka oss och att 
studera material i våra läsesalar.

För aktuella öppettider se hemsida: 
www.riksarkivet.se/visby 

Kontaktuppgifter 
 
Broväg 27, 621 41 VISBY 
Telefon: 010 - 476 70 00 
E-post: landsarkivet.vila@riksarkivet.se 
Hemsida: www.riksarkivet.se/visby 
 
Följ oss gärna på facebook: 
facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby

Landsarkivet i Visby

Landsarkivet - en 
plats för möten i tid 

och rum

Landsarkivet är öppet 
för alla!

Välkommen att ta del av  
det gotländska kulturarvet 

från 1402 till idag
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Välkommen till Landsarkivet i Visby 
Landsarkivet i Visby grundades 1905 och är en 
del av Riksarkivet. Tillsammans med Region-
arkivet Gotland finns vi i Arkivcentrum på Broväg 
i Visby.

Statliga arkiv 
Vårt uppdrag är att bevara och tillhandahålla 
handlingar från statliga myndigheter på Gotland. 

Enskilda arkiv 
Landsarkivet är också den institution på ön som 
tar emot enskilda arkiv från föreningar, företag 
och privatpersoner.

Fotografiska arkiv 
På Landsarkivet bevaras över nio miljoner bilder 
och negativ från 1860-talet till nutid. De allra 
flesta kommer från professionella fotografer. Här 
finns också GA:s och GT:s bildarkiv.

Gå till källan 
I arkiven finns historien bevarad i original, så 
som den skrivits ned i samtiden. Arkiven utgör en 
väsentlig del av vårt kulturarv! Du är välkommen 
att beställa fram original att studera i vår original-
läsesal.

Det mest efterfrågade källmaterialet är 
kyrkobokföring, bouppteckningar, domböcker, 
lagfartsprotokoll och mantalslängder.

Andra vanliga frågor rör bilregister, fastig-
hetstaxering, adoptioner, inkomstuppgifter och 
servitut. Många ärenden når oss via e-post eller 
telefon.

Släktforskning och digitala arkiv 
I vår dataläsesal når du digitiserade kyrkoarkiv 
från hela Sverige. Vi hjälper dig att komma 
igång. Här finns också ett stort utbud av andra 
digitala arkiv och databaser.

Programverksamhet 
Under året erbjuder vi föreläsningar, filmvis-
ningar och kurser med anknytning till arkiv och 
historia. Vi har också guidade turer i våra maga-
sin och ordnar gärna särskilda visningar för t.ex. 
föreningar på förfrågan. Vi räknar med att drygt 
10% av öns befolkning gör ett besök hos oss 
varje år.

Bibliotek 
Här finns ett stort referensbibliotek med tonvikt 
på lokalhistoria och arkivforskning. 

Arkivpedagogisk verksamhet för skolor 
Vad är arkiv? Vi tar oss in bakom kulisserna, 
besöker arkivmagasinen och tittar på spännande 
dokument ur våra samlingar. Vi erbjuder också 
workshops efter önskemål. Vi har temamappar 
som eleverna kan arbeta med på plats och strävar 
efter att anknyta till läroplanen.

Ta en fika 
Vi har ett fikarum för våra besökare där du kan 
äta din medhavda matsäck eller dricka en kopp 
kaffe eller te som vi bjuder våra besökare på!


