
Välkommen till 

Lördagen den 11 november firas Arkivens dag runt om i landet. I Laholms 

kommun är du välkommen till Laholms stadshus kl. 10-15 - fri entré.  

Barnen kan få rita egna släktträd, gå tipsrunda och testa sina detektiv- 

kunskaper i arkivet. Lena Friblick föreläser om Barnen af Botildenborg,  

historien om bondgården som var ett hem för ogifta mödrar med spädbarn. 

Bertil Quirin intervjuas om sin bok ”En alldeles särskild historia” av Bengt 

Bengtsson från Höks hembygdskrets. Även Gun Bergenfelz från Södra  

Hallands släktforskningsring kommer vara med. 

Arrangörer: Laholms kommun (Kommunarkivet och Stadsbiblioteket), 

Föreningen Gamla Laholm, Halländska hembygdsrörelsen, Höks  

hembygdskrets, Södra Hallands släktforskningsring 

www.laholm.se 

Arkivens dag 
11 november 

Lena Friblick Bertil Quirin 



Arkivens dag 11 november 

  

Varje år den andra lördagen i november firas Arkivens dag i Sverige, i år 

med temat Synd och skam. I Laholm är du varmt välkommen till Laholms 

stadshus den 11 november klockan 10-15 - fri entré.  Arrangörer är  

Laholms kommun (Kommunarkivet och Stadsbiblioteket), Föreningen 

Gamla Laholm, Halländska hembygdsrörelsen, Höks hembygdskrets, 

Södra Hallands släktforskningsring. 

 

10:15 

Peter Andreasson, kommunchef, inviger Arkivens dag. 

 

10:30 och 13:30 

En familjetragedi - Bengt Bengtsson,  

Höks hembygdskrets intervjuar Bertil  

Quirin ”Varför fattas det foton i familje- 

albumet”? Detta behandlas i Bertils bok 

”En alldeles särskild historia”. 

 

11:30 och 14:30 

”Stortorget - det är synd och skam att där inte finns en järnhandel!” 

Gun Bergenfelz, Södra Hallands släktforskningsring. 

 

12.30 

Barnen af Botildenborg, 

historien om bondgården 

som var ett mödra- och 

spädbarnshem.  

Föreläsare är Lena 

Friblick, grundare av Xenofilia och stiftelsen Botildenborg. 

Lena Friblick 

Bertil Quirin Bengt Bengtsson 



  

 

Barnens arkiv kl. 10-15 

En rolig och spännande dag i arkivet för barn i alla åldrar!  

Barnen kan rita sitt eget släktträd, söka/leta upp någon när- 

ståendes betyg (om de gått i skolan i Laholms kommun) 

och testa sina kunskaper i vår tipsrunda där alla vinner.  

Aktiviteterna går att genomföra under hela dagen! 

 

Utställningar i Stadshuset och Stadsbiblioteket 

Kommunarkivet håller öppet hus. Besök arkivet för att se 

hur  en viktig del av Laholms historia bevaras. Arkivets per-

sonal guidar bland handlingarna.  

 

Hembygdsföreningarna i Laholms kommun visar och säljer  

böcker med mera. 

 

Bildutställningar  

”Ovanliga bland de vanliga” – porträttbilder och levnads- 

öden. Fotoutställning med historiska bilder ur Föreningen 

Gamla Laholms digra bildarkiv. 

 

Södra Hallands släktforskningsring och Studieförbundet  

Vuxenskolan visar hur man startar sin släktforskning och  

undviker fallgropar. 



Arrangörer: Laholms kommun (Kommunarkivet och Stadsbiblioteket), 

Föreningen Gamla Laholm, Halländska hembygdsrörelsen, Höks  

hembygdskrets, Södra Hallands släktforskningsring 

www.laholm.se 


