
SEPTEMBER
arkiv, mer än på nätet
Idag är vi vana att nå allt via nätet. Men bara runt 3% 
av vårt arkivmaterial finns tillgängligt digitalt. Arkivet 
i Östersund rymmer ca 1,5 mil pappershandlingar. Ta 
chansen att få inblick i det du inte hittar på på nätet 
och lär dig hur du jobbar med originaldokument. 

databaser och digitaliserade arkiv
Kyrkböcker, bouppteckningar, lagfarter och mycket 
annat; hos oss hittar du mängder av digitaliserade ar-
kiv. Vi guidar er i utbudet på besöksdatorernas databa-
ser och arkivmaterial.

tisdag
26/9
kl 18.30

tisdag 
19/9
kl 13.00 arkivkafé - barnhusbarn 

Lovisa Ulrika f 1789 kom som 6-åring till byn Torp i 
Västernorrland. Hon var ett av många barnhusbarn 
som med hjälp av forbönderna på hemväg från Stock-
holm placerades ut runt om i nedre Norrland. Eva 
Sundin har forskat om henne och andra barnhusbarn 
och hittat många spännande människoöden. 
Fika finns att köpa. 
Föranmälan: Senast dagen före, tfn. 010-476 89 00, val 3

onsdag 
4/10
kl 14.00

onsdag 
27/9
kl 13.00

OKTOBER

introduktion till personforskning
Vill du lära dig grunderna i hur man kommer igång 
med person- och släktforskning? Vi visar hur man föl-
jer en person i de vanligaste källorna, berättar hur du 
hittar dem och ger tips som underlättar i dina efter-
forskningar. 

tisdag 
3/10
kl 18.30

om jamtlis foton
Jamtlis fotosamling omfattar ca 10 miljoner negativ. 
Det finns fotografier i olika tekniker bl a från 1860-ta-
lets daguerrotypier till vår tids dokumentära reporta-
gebilder. Vi ger en introduktion till fotosamlingen och 
till Jamtlis fascinerande bildarkiv.

onsdag 
18/10
kl 14.00

Minns du? - Historien om F4
Den 15 augusti 1926 lämnade Jämtlands Fältjägarrege-
mente Frösö Läger. En av de första dagarna i oktober 
samma år övertogs lägret av 4. Flygkåren under major 
Gösta von Porats befäl. Den 17 juni 2005 förklarades 
Östersunds garnison nedlagd. F4 är historien om män-
niskor och maskiner under 80 år på Frösön. F d flottilj-
chef Gunnar Ståhl berättar.  Fika finns att köpa.
Föranmälan: Senast dagen före, tfn. 010-476 89 00, val 3

tisdag 
24/10
kl 18.30

kronans hemman - nybyggen
Från mitten av 1700-talet pågick en omfattande koloni-
sering runt om i Jämtland på kronans mark. Vi går ige-
nom vilka slags handlingar det finns om dessa nybyg-
gen/byar, hur man kan hitta handlingarna, samt vilka 
register man kan använda som sökhjälp.

ordna och bevara arkiv 
Har du ett privatarkiv eller känner du ansvar för ett 
föreningsarkiv? Få tips och råd om hur man tar hand 
om handlingarna. Vad är viktigt att bevara för fram-
tiden? Hur gör man rent praktiskt? Vi berättar och ger 
goda råd och tips på vägen. 

onsdag 
25/10
kl 13.00

tisdag 
31/10
kl 18.30

jamtlis byggnadsinventeringar
Genom åren har ett antal byggnadsinventeringar genom-
förts i länet som en del i museets verksamhet. I Jamtlis 
arkiv finns ett stort material för den som är intresserad 
av äldre tiders bebyggelse. Byggnadsantikvarie Henrik 
Ylikoski berättar om inventeringarna. 

tisdag  
7/11 
kl 18.30

introduktion till personforskning
Vill du lära dig grunderna i hur man kommer igång 
med person- och släktforskning? Vi visar hur man föl-
jer en person i de vanligaste källorna, berättar hur du 
hittar dem och ger tips som underlättar i dina efter-
forskningar. 

NOVEMBER

arkivens dag - tema ”synd och skam”
Välkommen till Arkivens Dag som denna dag firas över 
hela landet. Vi har öppet hus med föredrag och aktiviteter 
med det spännande temat ”Synd och skam” Fika finns 
att köpa! 

tisdag 
10/10
kl 18.30

gör historien läsbar
Vill du hjälpa till att göra gamla texter läsbara? Gå 
med i en avskriftsgrupp! Vi introducerar dig i hur man 
skriver av texter från 1700-tal till 1900-tal, t ex brev, 
dagböcker, recept, protokoll eller något annat du är in-
tresserad av. Vi möts sedan för att utbyta erfarenheter. 
Avskrifterna publiceras på Fornskriftsällskapets hem-
sida.

Välkommen!
till Landsarkivets, Föreningsarkivets och Jamtlis arkivs 

aktiviteter under hösten 2017

lördag
11/11 
Drop-in
kl 11-15



HÖSTPROGRAM 2017
NOVEMBER forts.

Läs mer om våra aktiviteter och evenemang:
arkivetiostersund.se 
Facebook: Arkivet i Östersund 

Hjälp med person-/släktforskningen?
Varje tisdag kl. 13-16 finns en person från släktforskarför-
eningen JLS tillgänglig i Arkivets läsesalar, för dig som vill 
ha lite extra hjälp med personforskningen.

Foto: Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund

Förhandsanmälan, kontakt och mer information: 
Arkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 010-476 89 00, val 3
landsarkivet.ola@riksarkivet.se

Landsarkivet i Östersund

ARKIVET
ordna och bevara arkiv 
Har du ett privatarkiv eller känner du ansvar för ett 
föreningsarkiv? Få tips och råd om hur man tar hand 
om handlingarna. Vad är viktigt att bevara för framti-
den? Hur gör man rent praktiskt?

tisdag 
28/11
kl.18.30

onsdag 
22/11
kl 13.00

introduktion till gårdsforskning
Söker du efter en lagfart eller tidigare ägare till en fast-
ighet? Undrar du om det finns gamla kartor över din 
by? Vi lär dig grunderna i hur du forskar om en gård 
eller en fastighets historia.

Föreningsfredag på Arkivet
Vill du veta mer om Föreningsarkivet (FAJ)? På fredagar 9-12 
finns alltid personal från FAJ på plats. Passa på att titta in för en 
pratstund i lugn och ro!

tisdag
5/12
kl 18.30

ömea -Östersunds Museums Etnologiska Arkiv
I Jamtlis arkiv finns ett rikt material från Jämtlands län. 
Bland annat finns ÖMEA som består  av drygt 4000 min-
nesuppteckningar och inspelade intervjuer. Innehållet rör 
etnologi, arkeologi, konst- och kulturhistoria samt kultur-
miljövård. Vi berättar om det spännande materialet.

DECEMBER

Arkivvägen 1, Östersund 

SOM MÖTESPLATS FÖR NYTTA & NÖJE

onsdag 
15/11
kl 13.00

stjärnmästarens måleri
Under 1800-talets första årtionde målades en serie 
skåp, skrin och askar av en tidigare okänd målare i 
Storsjöbygden. Förutom att föremålen har samma 
upphovsman är beställarens yrke en gemensam 
nämnare. Hur detta hänger ihop berättas med hjälp av 
bilder och släktforskning. 

tisdag 
14/11
kl 18.30

personforskning II
Hur kommer man vidare med sin personforskning när man 
är ”färdig” med kyrkböckerna? Vi visar hur man kan hitta 
intressanta uppgifter om sin släkt på fler ställen, bland annat 
i föreningarnas arkiv.


