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FEBRUARI

tisdag
 16/2

”I statens och böndernas tjänst”
Professor Per Sörlin berättar om sockenskrivarna i 
Jämtland på 1600-talet. Ett samarrangemang med Jämt-
lands läns Fornskriftsällskap.

Var & när: Arkivet, kl. 19.00 
Max antal personer: 40 
Förhandsanmälan: senast 14/3

tisdag
 15/3

tisdag
  8/3

Om Jamtlis foton
Jamtlis fotosamling omfattar ca 10 miljoner nega-
tiv. Där finns fotografier från 1860-talets daguer-
reotypier till vår tids dokumentära reportagebilder. 
Vi ger en introduktion till fotosamlingen och till 
Jamtli bildarkiv.

Var & när: Arkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 7/3

Släktforskningens dag 2016
Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare (JLS) och 
föreningen DIS-MITT bjuder tillsammans med Arki-
vet in till Släktforskningens dag. Vi ordnar föredrag, 
visningar m.m. inom årets tema, ”DNA”. Läsesalen är 
öppen för forskning och frågor. Fika finns att köpa. 
Detaljerat program kommer. 

Var & när: Arkivet, kl. 11.00-15.00
Drop in!

tisdag
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Introduktion till personforskning
Vill du lära dig grunderna i hur man enkelt kommer 
igång med sin släkt- och personforskning? Vi visar de 
vanligaste källorna och ger tips på vägen. Inga förkun-
skaper krävs. 

Var & när: Arkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 4/4

lördag 
19/3

tisdag
  2/2

Följ med bakom kulisserna på Arkivet!
Vill du veta vad som egentligen döljer sig i arkivma-
gasinen, på vårt bokbinderi och i vrårna på Arkivet? 
Följ med på vår guidade tur! 

Var & när: Arkivet, kl. 18.30 
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 11/4

tisdag
 12/4

Databaser och digitaliserade arkiv
Kyrkböcker, bouppteckningar och mycket annat går 
numera att studera med hjälp av datorer. Vi lär ut sök-
vägar och ger goda råd som en introduktion till de da-
tabaser och digitaliserade arkiv som finns till hjälp i 
våra läsesalar.

Var & när: Arkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 29/2

tisdag
  1/3

Introduktion till personforskning
Vill du lära dig grunderna i hur man enkelt kommer 
igång med sin släkt- och personforskning? Vi visar de 
vanligaste källorna och ger tips på vägen. Inga förkun-
skaper krävs. 

Var & när: Arkivet, kl. 13.00
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 15/2

Arkivkafé 
Familjebråk, fattigvård och dåliga vägar
Karin Bark, en av deltagarna i Fornskriftsällskapets 
avskriftsprojekt, berättar utifrån Åres sockenstäm-
moprotokoll om livet i bygden och de mångskiftande 
uppgifter som sockenstämman hade att lösa. 
Kom, lyssna och fika. 

Var & när: Arkivet, kl. 14.00
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 1/3

Vad finns i Jamtlis arkiv?
I Jamtlis arkiv finns ett rikt material från Jämtlands läns förhisto-
ria och framåt. Innehållet rör huvudsakligen etnologi, arkeologi, 
konst- och kulturhistoria, och kulturmiljövård. Det finns många 
kopplingar mellan museets föremålssamlingar och arkiven. Vi 
ger en introduktion till detta fascinerande arkiv.

Var & när: Arkivet, kl. 13.00
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 26/1

onsdag
  27/1

”Det sitter i väggarna” - om en gård
Inspirerat av TV-programmet har vi åter plockat fram olika 
typer av handlingar kring en gård för att visa vilken allsidig 
och spännande bild man kan få fram ur olika källor. 

Var & när: Arkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 1/2

tisdag
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Ordna och bevara föreningshandlingar
Kom och få tips och råd om hur man tar hand om sina 
föreningshandlingar. Vad kan kastas och vad ska spa-
ras? Vad är viktigt att bevara för framtiden? Vad spelar 
det för roll om 100 år om vår förenings historia finns 
bevarad? Och hur gör man rent praktiskt?

Var & när: Arkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 22/2

onsdag
  24/2

MARS

onsdag
  2/3

APRILArkivkafé - Om mat genom tiderna!
Maten betyder mycket för både vår hälsa och vår socia-
la gemenskap. Vi tittar i kokböcker och recept från förr, 
fikar och pratar om hur det var. Kanske har du något 
roligt att berätta om?

Var & när: Arkivet, kl. 14.00
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 23/2



tisdag
 19/4

Besöksforum med lunchmacka
Säkert har du åsikter om arkivens verksamhet, lokaler, 
utrustning och program eller något annat? Kom och ta 
en kopp kaffe och en smörgås, och berätta hur du vill 
att Arkivet i Östersund ska bli ännu bättre Vi berättar 
samtidigt om senaste nytt på arkivfronten. 

Var & när: Arkivet, kl. 12.00
Drop in!

tisdag
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ARKIVET
SOM MÖTESPLATS FÖR NYTTA & NÖJE

VÅRPROGRAM 2016

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

Landsarkivet i Östersund

Arkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 010-476 89 00, vxl
landsarkivet.ola@riksarkivet.se

MAJ

Sommarlov på arkivet
Under fyra dagar har du som går i 4:an eller 5:an möj-
lighet att testa roliga saker på Arkivet. Två dagar har vi 
arkivverkstad, går på skattjakt, lär oss tillverka fjäder-
pennor och att koka eget bläck m.m. Två dagar är vi ute 
på upptäcktsfärd i Frösöns natur- och kulturmiljöer.

Var & när: Arkivet, kl. 9-12 
Max antal personer: 20
Förhandsanmälan: senast 8/6
Kostnad: 150 kronor

måndag-
torsdag
13-16/6

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

onsdag
  13/4

Soldatregistret ”Fältjägare 1646-1901”
På Arkivets besöksdatorer finns en guldgruva i form av ett 
mycket innehållsrikt soldatregister. Vi ger dig en introduk-
tion till hur du använder det och vad som går att hitta där. 

Var & när: Arkivet, kl. 13.00
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 18/4

Jämtlands läns fornminnesförening lade grunden till Öst-
ersunds museums etnologiska arkiv ÖMEA redan i slutet 
av 1800-talet. Insamlingsarbetet fortgår än idag. I materia-
let ingår nu mer än 4000 uppteckningar, jämte undersök-
ningar och dagböcker. Vi berättar om ÖMEA!

Var & när: Arkivet, kl. 13.00
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 26/4

Om folkminnen och etnologi i Jamtlis arkiv 
onsdag
  27/4

Personforska - steg 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, bland annat i 
föreningarnas arkiv.

Var & när: Arkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 2/5

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

APRIL forts.

Framsidans bild: Ragunda kyrkoarkiv, ”Ritning till Orgelfacade 
för Ragunda församlings Kyrka af Jämtlands län.” Från år 1863.
Förvaras hos Landsarkivet i Östersund.  

Arkivkafé - om lumparminnen!
Har du gjort lumpen? Eller vill du höra om livet på 
luckan? Vi tittar på foton, minns och berättar om hur 
det var. Fika finns att köpa.

Var & när: Arkivet, kl. 14.00
Max antal personer: 40
Förhandsanmälan: senast 12/4


