Februari

Välkomna!

till Landsarkivets, Föreningsarkivets och
Jamtlis arkivs aktiviteter under
våren 2012

tisdag
7/2

Januari
tisdag
24/1

tisdag
31/1

Filmvisning

Visning av gamla filmer från Östersund och Jämtlands län.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

Foton: Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund

Antikvarie Bengt Nordqvist och avdelningschef
Christina Wistman, Jamtli berättar om konstnär Karl
Bertil Nilsson och hans donation till museet samt om
utställningen Kropp och kroppsligt.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

tisdag
14/2

Vad vet du om din gård?

Redan på medeltiden ägdes de flesta gårdarna i
Jämtland och Härjedalen av självägande bönder. Vi
berättar hur man hittar uppgifter om skattehemmanen ända till nutid.

tisdag
28/2

Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30 Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 7/2

Introduktion av arkiven.

Vi berättar om arkiven, våra verksamheter och vad
man kan hitta hos oss. Det blir smakprov på dagböcker, medeltida pergament, nykterhetsloger, idrottsklubbar, bilens historia, permittenttrafiken, personöden
genom historien och mycket mer. Vi gör också en
rundvandring bakom kulisserna där du både får följa
med ner i själva arkivet och upp i vårt bokbinderi.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30

”Kropp och kroppsligt”

tisdag
28/2
6/3
13/3
20/3

tisdag
21/2

Här är en kurs för dig som kan tänka dig att dyka ner i
arkivens spännande värld för att hämta inspiration. Eller
kanske har du redan en egen idé! Vi välkomnar alla till
vårens skrivarkurs där du får hjälp med att komma igång
att skriva, om stort eller smått, långt eller kort, poesi eller
prosa. Fyra tisdagar med start den 28 februari.
Lärare: Görel Åsbo-Stephansson.
Var & när: Landsarkivet, kl. 10.00-13.00
Förhandsanmälan: senast 20 februari. Avgift: 200 kr.

Personforskning

En introduktion till hur man enkelt kommer igång med
sin släkt- eller personforskning i de vanligaste källorna,
kyrkböckerna. Inga förkunskaper behövs.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 24, Förhandsanmälan: senast 21/2

Mars

Två filmer av Gösta Hörnfeldt

”ingmary” en dokumentär om professor Ingmar
Bergström och konstkännare Mary Bergström och
deras kära Kroksgård på Rödön.
”En livsnjutare på gång” med Rolf Söderkvist som går
tre-fyra mil per dag. Rolf berättar om sina levnadsvanor, sitt liv och sina möten.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

Skrivarkurs

tisdag
6/3

Girighet och makt- spelet i bankvärlden

F.d. bankman och författare Torbjörn Ohlsson berättar
om sin bok ”Girighet och makt – spelet i bankvärlden”.
Den 10 mars är det dansföreställning på Storsjöteatern
utifrån delar av boken.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

tisdag
13/3

Personforskning

En introduktion till föreningsarkiven. I Föreningsarkivet finns material från ca 4 000 föreningar. Vi ger råd och tips om hur du kan hitta
information om dina släktingar i nykterhetsloger,
fackliga, rösträtts-, väg-, idrotts- och många andra
föreningar.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 24, Förhandsanmälan: senast 6/3

Släktforskningens dag
Lördag
17/3

Öppet hus på Landsarkivet i Östersund
Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare (JLS) och föreningen DIS-MITT inbjuder tillsammans med Riksarkivet,
Landsarkivet i Östersund till släktforskningens dag:
11.00-12.00 Visning av olika släktforskarprogram.
Minikurs i släktforskning.
12.30-13.15 JLS-medlem och lärare Berit Jonsson
berättar om fotograf och författare Hildegard Löfbladh
och hennes liv samt läser ur Hildegards bok ”Herr
Olovs hustru”.
14.00-15.00 Arkivpedagog Eva Tegnhed berättar om
Brott och straff och Cellfängelset i Östersund.
Medlemmar i JLS svarar på frågor under dagen. Forskarsalen är öppen för forskning. Fika serveras under
hela dagen.
Var & när: Landsarkivet, kl. 11.00-16.00

tisdag
27/3

Torsten Föllinger

Agr. dr. Inger Bjäresten berättar om sångaren, skådespelaren, sångpedagogen, konstnären och fjällkoentusiasten
Torsten Föllinger som avled 2010.
Visning av Torsten Föllingers arkiv tisdagen den
27 mars kl. 13-15.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

Min käre fader!

År 1857 lämnade Olof Liljegren sin hembygd, Boggsjö
i Sundsjö socken och reste till Amerika. Han tog värvning i Nordstaternas armé och hamnade mitt i inbördeskriget. I brevväxling med sin far hemma i Jämtland,
ger han en utförlig, spännande och stark bild av sina
upplevelser. Arrangeras i samarbete med Jämtlands
läns fornskriftsällskap.
Var & när: Landsarkivet, kl. 19.00

tisdag 1970-talet
Vad tyckte och tänkte vi på 1970-talet! Vi samlar en
17/4
panel som diskuterar 1970-talet ur olika perspektiv.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

tisdag
24/4

Maj
Brukarmöte med lunchmacka

Jämtländska mord

Journalist och författare Bengt ”Budda” Eriksson berättar om sin bok ”Jämtländska mord”. Boken tar upp
17 mord. Bengt berättar också om hur han har forskat
fram uppgifterna till boken.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

Från 1750 och framåt tillkom många nya hemman och
hela byar på kronans mark runt om i länet. Vi berättar
hur man hittar uppgifter om dessa samt om kronans
boställen för högre officerare, civila tjänstemän och
präster.
Var & när: Landsarkivet, kl. 13.00 Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 17/4

April
tisdag
3/4

Vad vet du om din gård?

onsdag
2/5

Säkert har du åsikter om arkivens verksamhet, lokaler,
utrustning, program- och skolverksamhet och mycket
mer. Kom och ta en kopp kaffe och en smörgås, och
berätta hur du vill att arkiven ska utvecklas.
Vi underhåller med senaste nytt på arkivfronten.
Var & när: Landsarkivet, kl. 12.00

Lördag Lövbergaparken 100 år
26/5 Vill du följa med på en guidad vandring i några av Öster-

sunds parker och samtidigt höra berättelsen om parkernas historia och varför de heter som de gör. Vi startar i
Kyrkparken och fortsätter sedan till Lövbergaparken som
firar 100 år, 2012. Parkkaféet som startade sin verksamhet
i pingst för 90 år sedan har naturligtvis öppet denna helg.
Var & när: Start i Kyrkparken (Gamla kyrkan) kl. 13.00

Arkivet
Vårprogram 2012

tisdag
20/3

För bokning/förhandsanmälan och mer
information om våra verksamheter, kontakta:
Landsarkivet i Östersund

Arkivvägen 1, Östersund
tfn 010-476 89 00
hemsida: www.riksarkivet.se/ostersund

Landsarkivet i Östersund

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivvägen 1, Östersund
tfn 063-77 64 20
hemsida: www.faj.se

Jamtlis arkiv

Museiplan, Östersund
tfn 063-14 01 97
hemsida: www.jamtli.com

som mötesplats
för nytta och nöje

