Utställningar
På rundresa i det fria Baltikum 1991 - Foto Ulf Glimfalk
Anders Stenhoff - Inte ett barn av sin tid
Anton Stuxberg - En gotländsk äventyrare
Olof Bingmark - Ett liv i Herrens tjänst
Andreas Bruce - Om rätten till sin identitet
Röda Korset - Gränslös medmänsklighet
Romer och resande på Gotland
Var ska gränsen gå 1952? - Hela Sverige ändrar kommunala gränser.
Hur gick diskussionerna på Gotland?
Gränslösa Gotland 1971 - Ett Gotland utan inre kommungränser
Planlagda gränser - Tomtkartor
Gränslöst uppdrag - Om tillgänglighet och offentlighetsprincip

Fakta

ARKIVENS DAG

Sedan 1998 har Arkivens dag arrangerats som ett nationellt
arrangemang för att väcka intresse för arkivens verksamhet. I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia,
offentliga beslut likväl som människors minnen och tankar.
Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler.
Med Arkivens dag vill vi visa på arkivens rika historiska
innehåll, men också lyfta fram det arbete som bedrivs med
att säkerställa den information som skapas idag. Vi vill öka
kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en
förfluten tid och för en framtid. Det är gratis att besöka och
forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap, i stort sett allt är också öppet för forskning.
Välkommen!

Landsarkivet i Visby

Arkivcentrum Gotland
Broväg 27
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Välkommen till

Arkivens dag

14 november kl 10 - 16

Missa inte
Visningar
Följ med på en guidad tur genom våra magasin. Visningsbiljett hämtas i
receptionen, där visningen också startar. Begränsat antal.
Visning klockan 10.30, 11.30, 13.30 och 14.30.
Tipspromenad
Våra populära tipspromenader kommer tillbaka. Första pris är ett 3-månaders abonnemang på SVAR. För barnen finns en speciell
tipspromenad med pris åt alla.
Verkstad för alla barn
Alla barn är välkomna till vår verkstad där vi klipper och
klistrar, ritar och målar och har kul.
Släktforskning, databaser och digitala arkiv
Vår personal hjälper dig tillrätta i dataläsesalen, där finns också Gotlands
genealogiska förening.
Bokrea
Som vanligt har vi ordentliga rabatter på utvalda titlar.
Servering
Vi bjuder på kaffe och kakor.

Föredrag & film
11.00 Klimat och misär känner inga gränser
”En glimt av regionens internationella arbete”, Bertil Klintbom, internationell strateg Region Gotland berättar bland annat om Gotlands samarbete med Tanzania.
12.00 Filmvisning
Ur Gunnar Olssons filmsamling visar vi Lummelundagrottan I & II
från 1959. Filmerna är i färg och utan ljud.
13.00 Röda Korset - 150 år av gränslöst arbete
Svenska Röda Korset firar 150 år och Röda Korset på Gotland
100 år. Göran Wahlqvist, verksamhetschef för Röda Korset på
Gotland, tar oss med på en resa i tid och rum om Röda Korsets
betydelse då och nu.

14.00 Peter Daun - En unik rundresa i nya och fria Baltikum år 1991
Gotlands Allehandas dåvarande medarbetare reportern
Peter Daun och fotografen Ulf Glimfalk gjorde hösten
1991 en flera veckor lång resa genom Estland, Lettland
och Litauen. Det var en unik resa. Peter och Ulf var
första journalisterna från väst som reste genom länderna
efter deras frigörelse från Sovjetmakten.
De talade med ministrar som ville omvandla länderna
till marknadsekonomi och de tog sig utan tillstånd med
hjälp av ett äldre par in på en då okänd kärnkraftanläggning som låg bara 30 mil från Stockholms centrum. De
båda tittade på miljön, intervjuade folket och belyste det
spirande hoppet. Runt parlamentsbyggnaderna fanns
fortfarande stridsvagnshindren kvar och varje land hade
två gränskontroller – en sovjetisk och en för landet.
Bara 10-15 landmil öster om Gotland fanns nya och för oss i många stycken okända länder där helt andra spelregler gällde. Peter och Ulf fick med damstrumpor,
socker och cigaretter ”muta” sig fram genom byråkrati, vid bensinköp med mera.
Ett föredrag i samarbete med Gotlands fotografiska Forum - GFF

