ARKIVENS DAG Lördag
Fest och glädje 10 november
2018
Föredragshållare :

Cecilia Schelin Seidegård
Idun Alfredsson Vinterros
Charlotta Zethelius
Peter Lindvall
Anders R Johansson

Välkommen

Lördagen den 10 november
Kl. 10 - 16
Arkivcentrum · Broväg 27
Bilder: Tommy Söderlund

Fest och glädje på
Arkivcentrum !

VISNINGAR AV VÅRA MAGASIN
Guidade visningar kl.10.15, 11.30, 13.30 och 15.15.
Visningsbiljett hämtas i informationen.

FILM
11:00 och 13:30
Gotländskt bondbröllop
Av Gunnar Olsson 1958. Längd 50 min.

FÖREDRAG
11:00 – 11:40
Charlotta Zethelius – Bland guld och ädla stenar
Charlotta Zethelius, arkivarie på regionarkivet, berättar om sitt tidigare
arbete hos hovjuvelerare W. A. Bolin i Stockholm. Var med när Charlotta
plockar fram guldkornen ur hovjuvelerarens rika historia, där både våra egna
kungligheter florerar och andra dignitärer, som den ryska tsaren.
12:00 – 12:40
Anders R Johansson – Glädjen i arkivfynd
Anders R Johansson har tillbringat många timmar i Arkivcentrums läsesal. Nu
delar han med sig av sin forskarglädje och berättar om olika arkivfynd; allt
från fagningsfester under 1800-talets slut till detaljer kring när lucia var nytt
på 1930-talet. Anders berättar även om personliga minnen kring festligheter
och andra anmärkningsvärda upplevelser.

12:00 och 14:45 ”En glad amatör”
Inspelning från Rondo 1992 med Erling Lindvall och
Tommy Wahlgren. Längd 1 tim 6 min.

UTSTÄLLNINGAR
Foto ur Waldemar Falcks arkiv.

Vi visar nya utställningar på årets tema - Fest och
glädje, hämtade ur våra arkiv.

ÖVRIGA AKTIVITETER
Tipspromenad ∙ Bokrea ∙ Barnverkstad ∙ Servering ∙ Bildspel ∙ Släktforskning
Vi bjuder på kaffe och kakor!

13:00 – 13:40
Idun Alfredson Vinterros – Att vara sin egen
Visbys historia är fylld av driftiga kvinnor som försörjt sig själva på alla
möjliga sätt som exempelvis bryggarmadamer, tröjkällingar, butiksägarinnor
och krögerskor. Historieforskaren Idun Alfredson Vinterros berättar om
självförsörjande kvinnor i Visbys fattigkvarter 1730-1830, men också om
egenföretagande kvinnor i hela Visby under 1800-talet.
14:00 – 14:40
Peter Lindvall – Fest och glädje i Region Gotland
Peter berättar om roliga minnen och festliga stunder som han upplevt i sin
roll som regiondirektör och godbitar från regionens verksamhet som har
gjort honom glad.
15:00 – 15:20
Cecilia Schelin Seidegård – Är landshövdingen en partypingla?
Cecilia tillträdde posten som landshövding på Gotland 2010. Hon ger en
tillbakablick på festliga händelser och ögonblick från sina nio tjänsteår på ön.

Alla arrangemang är gratis · www.arkivensdag.nu

Fotoutställning Glädjen & leendet av Tommy Söderlund

