
8/6
Fråga en arkivarie!
Har du kluriga frågor, kört fast eller vill komma igång 
med att söka i arkiven? Under en eftermiddag finns 
några av våra kunniga arkivarier på plats för att hjälpa. 
Eller har du äldre handlingar hemma som du undrar 
över och vill överlämna till Landsarkivet eller Regio-
narkivet? Alla frågor är välkomna, vi finns på plats för 
att försöka besvara dem. Folkbokföringsexpeditionen 
har extraöppet och vi finns också tillgängliga i vår 
dataläsesal. 
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet. 
Kl. 13.00 – 16.00

14/6 
Hus med historia – om fastighetsforskning
Hur kan man forska i ett 
hus och en fastighets histo-
ria? Vilka har bott i ett hus? 
Vem ägde marken? Hur har 
huset sett ut? Vilka uppgif-
ter är möjliga att hitta? 
Arrangör: Landsarkivet 
och Regionarkivet. 
Kl. 13.15

20/6  
Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av lumppap-
per och skinnband. Lär dig mer om hur arkiven fung-
erar och vad vi har för historiska skatter. Gemensam 
visning av Landsarkivet och Regionarkivet. Visningen 
tar cirka en och en halv timme. Kl. 13.15

21/6
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. 
Kl. 13.15

4/5 
Filmvisning
Gotländskt bondbröllop i Fleringe 1958
Sommaren 1958 gifte sig nämn-
demansdottern 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 förmåd-
de 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.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

9/5 
Din trygghet - säkerhet på Gotland
Christer Stoltz, beredskapschef 
vid Region Gotland, berättar om 
Region Gotlands krisberedskap, 
samverkan inom GotSam, hur 
livsmedelsförsörjningen ska lösas 
vid störning av transporterna 
till ön m.m. Föreläsningen är ett 
arrangemang inom ramen för krisberedskapsveckan.
Arrangör: Regionarkivet. Kl. 15.30

11/5 
När farfar var ung - släktforska på 1900-talet
Det blir allt populärare att släkt-
forska framåt i tiden för att hitta nu 
levande släktingar. Vi fördjupar 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. Folkbokföringsex-
peditionen håller extraöppet efter 
föredraget.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15
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För mer information kontakta:

Landsarkivet i Visby, 010-476 88 00 vxl
landsarkivet.vila@riksarkivet.se
www.riksarkivet.se 

Regionarkivet på Gotland, 0498-26 93 93
regionarkivet@gotland.se
www.gotland.se/regionarkivet

Varmt välkomna till
Arkivcentrum Gotland

Broväg 27, Visby

Landsarkivet i Visby

Samtliga arrangemang är gratis.
Du behöver inte förhandsboka.

Följ oss gärna på: 
facebook.com/riksarkivet.landsarkivet.visby

Följ oss gärna på:
facebook.com/regionarkivetgotland
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7/3
Filmvisning 
De gotländska agtaken
I en nyproducerad film av 
Mats Ahlby får vi följa hur 
ett hus på Fårö får nytt agtag 
samtidigt som vi får kunskap 
om agtakens historia med 
en nykommenterad film av 
Gunnar Olsson från 1956. 
Två filmer om 31 minuter respektive 18 minuter i färg 
och svartvitt med ljud.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

9/3 
Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av lumppap-
per och skinnband. Lär dig mer om hur arkiven fung-
erar och vad vi har för historiska skatter. Gemensam 
visning av Landsarkivet och Regionarkivet. Visningen 
tar cirka en och en halv timme. Kl. 13.15

14/3 
En Dag hos Gotlandsmusiken
Gotlandsmusikens uppdrag är att producera och 
arrangera konserter. De stöttar 
och samverkar med öns mu-
sikliv och dess innevånare, med 
särskild tonvikt på barn och 
unga. Dag Franzén, direktör för 
Gotlandsmusiken sedan 2012, 
berättar om vad Gotlandsmusi-
ken gör när de inte spelar för oss 
gotlänningar och besökare. Vilka är musikerna bakom 
instrumenten egentligen? 
Arrangör: Regionarkivet. Kl. 15.30

16/3 
Tyda gamla handstilar - 
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 koncentrerar oss på texter 
från i första hand 1600-talet. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15 

6/4 
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. Kl. 13.15

8-9/4
Bokmässa på Almedalsbiblioteket
Landsarkivet och Regionarkivet deltar i vårens bok-
mässa på Almedalsbiblioteket. Träffa oss där, ställ 
frågor och köp böcker. Se särskild annonsering.

19/4  
Bakom kulisserna – guidad tur i arkivet
Följ med bakom kulisserna, känn doften av lumppap-
per och skinnband. Lär dig mer om hur arkiven fung-
erar och vad vi har för historiska skatter. Gemensam 
visning av Landsarkivet och Regionarkivet. Visningen 
tar cirka en och en halv timme. Kl. 13.15

20/4 
Inte bara kyrkoböcker  –  andra källor till släkt-
forskningen
I kyrkoarkiven finns grunduppgifterna till din släkt-
forskning, 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 alternati-
va källor som är användbara i din personforskning. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

18/3 
Lördagsöppet och Släktforskningens dag - 
Tema Sjöfolk
Välkommen till lördagsöppet och 
Släktforskningens dag på Arkivcen-
trum som i år har temat Sjöfolk. Vi 
visar hur du kommer igång med 
släktforskning och hjälper dig om du 
kört fast. Originalläsesalen är öppen 
för framtagning, liksom dataläsesa-
len där du når digitaliserade arkiv 
från hela Sverige och Norden. Vi 
bjuder på fika.
Arrangör: Landsarkivet och Regionarkivet. 
Kl. 10.00 – 14.00

20/3 
Att skriva sockenböcker
Gunilla Brogren, flitig lokalhistorisk 
forskare och aktiv i redaktionen för 
utgivning av böckerna om Fårö, 
berättar om sina erfarenheter av att 
skriva sockenböcker.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 14.00

27/3 
Bilder i böcker
Ställs särskilda krav på bilder som ska tryckas i 
böcker? Mart Marend visar och berättar om hur han 
hanterar de bilder som ska tryckas och vilka kvaliteter 
de ska ha.
Arrangör: Ett samarrangemang mellan Gotlands Fo-
tografiska Forum och Landsarkivet i Visby kl. 18:00

28/3 
Introduktion till släktforskning
Vem var min farfars far och hur 
levde min mormors mor? Intresset 
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 eftermiddag tips och 
råd om hur du börjar. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

FEBRUARI

9/2
Introduktion till släktforskning
Vem var min farfars far och hur levde 
min mormors mor? Intresset för släkt-
forskning 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 eftermiddag 
tips och råd om hur du börjar. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

14/2 
Tyda gamla handstilar 
Introduktion till handskriftläsning – del 1
Vi fördjupar oss i hur de gamla handstilarna 
ska tydas. Stilarna har varierat mellan år-
hundradena och ibland behövs lite hjälp för 
att komma vidare. Vill du lära dig mer ger vi 
en fortsättning den 16/3. 
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 13.15

21/2 
Det gotländska jordbrukets historia
Roland Olsson, f.d. journa-
list på Gotlands Allehanda, 
berättar om den historiskt 
största och viktigaste näring-
en på ön och dess utveckling 
genom seklen, baserat på sin 
nyutkomna bok. Vi får veta 
mer om utvecklingen från 
att de första gotlänningarna 
petade ner såkorn i jorden för 
250 generationer sedan till 
våra dagars storskaliga jordbruk. 
Roland varvar uppgifter från landshövdingarnas fem-
årsberättelser med skildringar från olika gårdar.
Arrangör: Landsarkivet. Kl. 14.00

23/2
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. Kl. 13.15

Februari Mars April

Fotograf okänd
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Fotograf okänd
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Mars

Önskemål?

Vad tycker du om vårt program? 

Kanske saknar du något? Hör 

gärna av dig med tips och idéer 

på arrangemang.  Kontaktuppgif-

ter hittar du här i broschyren eller 

lämna in ett förslag över disk när 

du besöker oss.Fotograf okänd


