


Välkomna till en historisk dag på Chalmers, 
lördag 10 november 11.00-15.00! 
Chalmers deltar i Arkivens dag och temat 2018 är fest och glädje.  
Dagen arrangeras av Arkiv- och registratur (Chalmers centralarkiv) i samarbete med Chalmers bibliotek, Chalm-
ers Film- & Fotocommitté (CFFC) och Chalmerscortègen (CCC).  
Plats: Chalmers huvudbibliotek, Johanneberg. 

Missa inte denna unika chans att upptäcka mer om Chalmers historia, i fest och glädje och lite vardag. Vi kom-
mer att få reda på om nobelpristagaren Gustaf Dalén var optimist, vad Hasse å Tage gjorde i Chalmers stu-
dentkårs minibuss, varför en tegelsten daterad f Kr finns i Chalmers arkiv, vem Olga var och var hennes trappor 
kommer ifrån, hur gåsmarscher blev till cortèger, varför de har huvudverk i Origohuset och mycket, mycket mera.
Det blir utställningar och visningsbord fulla med olika handlingar, gamla foton och föremål. Filmcommittén och 
cortègen visar filmer från studentlivets festligheter. Michael Nystås berättar om William Chalmers sällskapsliv. 
Följ med på visningar i Chalmers centralarkiv och av Chalmeriana, bibliotekets samling av publikationer och blan-
dad Chalmershistoria. 
 

Program 
 
11.00  Inledning  
Högskolearkivarie Dan Holfve hälsar välkomna och berättar om Chalmers arkivverksamhet. Arkivarie Agneta 
Sundin presenterar dagens program.  
 
11.15-15.00 Filmvisningar 
Chalmers Film-&fotocommitté / Chalmerscortègen. Filmprogram: Cortègen genom tiderna (10 min). Samlings-
film (29 min) med Raspfete 1929; Ölhäfv 1945/ 1946; Lek i stuga 1947?; Chalmers 125 år 1954; Invigning 
matsal 1957; Chalmers studentkår 100 år 1964; Maskeraden 1966; Mösspåtagning, nattclub & båtfärd 1967; 
Barnkalas 1967; Julkalas 1967; Hasse & Tage 1967.  
Avbrott för föredrag.  
 
11.30-11.50 Visning av Chalmers centralarkiv
Chalmers arkivarier. Samling i foajén. 

12.30-12.50 Visning av Chalmeriana
Bibliotekarie Marie Ekman. Samling i foajén. 

12.45-13.00 Presentation av Chalmers arkivverksamhet  
Högskolearkivarie Dan Holfve.  
 
13.00-13.30 Föredrag, ”På kalas med William Chalmers” 
Michael Nystås, kommunikatör på MC2 och författare till ”Chalmersska berättelser 2003-2015”
 
13.30-13.50 Visning av Chalmers centralarkiv 
Chalmers arkivarier. Samling i foajén.
 
14.00-14.20 Visning av Chalmeriana  
Bibliotekarie Marie Ekman. Samling i foajén.  
 
 
Besöksadress: Chalmers bibliotek, Johanneberg.  
Huvudingång Hörsalsvägen 2  
 
Vägbeskrivning: * Buss 19 till Chalmers tvärgata. 
Biblioteket ligger på höger sida, på kullen. * 
Vagn 6, 7, 8, 10 och buss 16 till Chalmers. 
Gå över Chalmersplatsen och ta trapporna (Olgas trappa) 
till vänster. Fortsätt rakt fram, biblioteket ligger på vänster sida, 


