
 

Arkivkafé - i Ekdahls fotspår
Under åren 1828-1829 reste N.J. Ekdahl, ”kalvskinnspräs-
ten” omkring i länet för att dokumentera ”antikviteter”, 
samla in pergamentbrev och andra äldre handlingar. Eva 
Sjögren Zipsane, Fornskriftsällskapet, berättar om Ekdahl 
och resultatet av hans resor, och om det dokumentations-
arbete som nu startar för att få fler pusselbitar till länets 
historia. Hjälp oss gärna i arbetet!

Tid: kl. 14.00
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 14/9

SEPTEMBER
Kulturarvsdagen - tema industri och teknik
Ämnet för årets kulturarvsdag är ”Människors värv 
och verk - en resa i industri och- teknikhistoria”. Besök 
våra kortföreläsningar, ta del av guldklimpar ur arki-
ven och få hjälp med din släktforskning. 
Fika, utställningar och visningar m.m.
Tid: kl. 11.00-15.00

SVAR - om digitala forskarsalen
Vi berättar hur du hittar i och använder dig av databa-
ser och digitaliserade arkiv i Riksarkivets webbtjänst 
Digitala forskarsal.  

Tid: kl. 18.30-20.00 ca
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 14/9

Hjälp oss göra historien läsbar
Idag är det många som inte kan läsa handskriven text. 
För att fler ska kunna ta del av arkiven behöver vi din 
hjälp! Du kan skriva av brev, dagböcker, recept, proto-
koll och mycket mer från 1700-tal till 1900-tal. Du får 
en introduktion till handskriftsläsning, sedan träffas 
vi regelbundet för att utbyta erfarenheter. Avskrifter-
na görs därefter tillgängliga på Fornskriftsällskapets 
hemsida.

Tid: kl. 13.00
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 21/9

Kartorna berättar
Vi ger exempel på de kartor rörande Jämtland och 
Härjedalen som finns i arkiven och visar vad som
finns tillgängligt på Internet. Varför har kartorna upp-
rättats och vad kan de berätta?

Tid: kl. 18.30 
Max antal personer:  40
Förhandsanmälan: senast 28/9

Personforskning
En introduktion till hur man enkelt kommer igång 
med sin släkt- eller personforskning i de vanligaste 
källorna, kyrkböckerna. Inga förkunskaper behövs.

Tid: kl. 18.30
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 12/10

OKTOBER
Om Jamtlis foton
Jamtlis fotosamlingar omfattar ca 10 miljoner negativ. 
Där finns fotografier från 1860-talets daguerreotyper 
till vår tids dokumentära reportagebilder. Håkan Järv-
holm och Leif Hellström från Jamtli ger en introduk-
tion till Jamtlis fotosamlingar och till bildarkivet på 
Jamtlis hemsida.

Tid: kl. 18.30 
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 5/10

Arkivkafé - om stan’s butiker
Låt fotona berätta - vi träffas och tittar på foton av sta-
dens alla butiker, minns och berättar. Vad minns du? 
Kommer du ihåg hur Östersund såg ut förr?

Tid: kl. 14.00
Max antal personer: 40 
Förhandsanmälan: senast 12/10

Vad finns i Jamtlis arkiv?
I Jamtlis arkiv finns ett rikt material från Jämtlands 
läns förhistoria och framåt. Innehållet rör huvudsakli-
gen etnologi, arkeologi, konst- och kulturhistoria och 
kulturmiljövård. Det finns många kopplingar mellan 
museets föremålssamlingar och arkiven. Bengt Nord-
qvist ger en introduktion till Jamtlis fascinerande arkiv.

Tid: kl. 13.00
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 19/10

Databaser och digitaliserade arkiv
Vi visar vad du kan hitta på Landsarkivets forskar-
datorer och ger en introduktion till de databaser som 
finns till hjälp i forskningen.

Tid: kl. 18.30
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 2/11

Personforskning
En introduktion till hur man enkelt kommer igång 
med sin släkt- eller personforskning i de vanligaste 
källorna, kyrkböckerna. Inga förkunskaper behövs.

Tid: kl. 13.00
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 2/11

NOVEMBER
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Arkivkafé - breven berättar
Eva Sundin berättar om den rörande brevväxlingen 
mellan Wilhelm Peterson-Berger och Helga Tirén. 

Tid: kl. 14.00
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 9/11

Arkivens Dag - tema Gränslöst
Öppet hus på arkivet, kafé m.m. Årets tema är ”gränslöst”. 
Mer information kommer på våra hemsidor och i annonser 
i anslutning till arrangemanget.

Tid: kl. 11.00-15.00

Ordna och bevara föreningshandlingar
Vi ger råd och tips om hur man tar hand om sina 
föreningshandlingar. Vad ska vara kvar och vad kan 
kastas? Hur gör man med föreningens digitala kom-
munikation?

Tid: kl. 18.30
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 9/11

Arkivkafé - om bot och botare
Bär på dig ”Ringblomman” i ett stycke violett siden, 
så blir du alltid omtyckt av fruntimmer…Det finns 
bot mot det mesta. I varje fall i 1800-talets Ham-
merdal. I arkiven kan vi hitta bot mot problem och 
krämpor. Kanske vet du något mer?

Tid: kl. 14.00 
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 16/11

Bakom kulisserna
Passa på att besöka oss ”bakom kulisserna”. Vi 
visar arkivmagasin, bokbinderi och berättar kuriosa.

Tid: kl. 18.30
Max antal personer: 15
Förhandsanmälan: senast 16/11

Personforskning  del II
Hur kommer man vidare med sin forskning när man 
är ”färdig” med kyrkböckerna. Vi visar hur man kan 
hitta intressanta uppgifter om sin släkt bland annat i 
föreningarnas arkiv.
Tid: kl. 13.00
Max antal personer: 40 
Förhandsanmälan: senast 23/11

Emigranter
En introduktion till hur du enkelt kommer igång med 
din emigrantforskning. 
Tid: kl. 13.00 
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 23/11

Introduktion till gårdsforskning
Vi lär dig grunderna i hur du forskar på en gård eller en 
fastighets historia.

Tid: kl. 18.30 
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 30/11
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Föreningsarkivet i Jämtlands län
Tel 063-10 06 07 vxl
foreningsarkivet@faj.se
www.faj.se

Plats: Landsarkivet i Östersund om ej annat anges

För bokning/förhandsanmälan och mer information om 
våra verksamheter kontakta:

Jamtlis arkiv
Tel 063-14 01 97
www.jamtli.com

Landsarkivet i Östersund
Tel 010-476 89 00, vxl
landsarkivet.ola@riksarkivet.se
riksarkivet.se/ostersund Landsarkivet i Östersund

Adress:  Arkivvägen 1, Östersund
Webb:  arkivetiostersund.se
Följ oss på  Facebook:  Arkivet i ÖstersundOmslagsfoto: Televerket, Östersunds teleområde arkiv. 

Förvaras hos Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund.

Plats: Landsarkivet i Östersund om ej annat anges anges

SOM MÖTESPLATS FÖR NYTTA & NÖJE

VÄLKOMMEN!
till Landsarkivets, Föreningsarkivets och Jamtlis arkiv


