Välkommen!

till Landsarkivets, Föreningsarkivets och
Jamtlis arkivs aktiviteter under
hösten 2011

September
tisdag
20/9

tisdag
27/9

Fynd ur arkiven

Arkivarie och antikvarie Kerstin Ellert,
Jamtli berättar om Jamtlis arkiv och några
intressanta fynd som finns i arkiven.
Var & när: Jamtlis arkiv, Jamtli, kl. 18.30

Databaser

Vi visar vad du kan hitta i Landsarkivets
datorer. 1:e arkivarie Mats Göransson ger oss
en introduktion.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30
Förhandsanmälan: senast 23/9

Oktober
tisdag
4/10

tisdag
18/10

1970-talet

Avdelningschef Christina G. Wistman, Vård
och samlingar, Jamtli berättar om 1970-talet
och insamlingen av föremål till Jamtlis nya
70-talsmiljöer. Kom och lyssna till vad Jamtli
behöver för föremål. Du kan också tala om
vad du själv har att ge bort.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

tisdag Personforskning för nybörjare
11/10 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
Förhandsanmälan: senast 7/10

Östersunds flygklubbs historia

Flyghistoriker, segelflyglärare och tandläkare
Nils Nässén, Östersund, berättar om Östersunds flygklubbs tidiga historia och andra
historier.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

tisdag
8/11

tisdag Bakom kulisserna
18/10 Passa på att besöka oss ”bakom kulisserna”.

Vi visar arkiv, arkivmagasin och bokbinderi
m. m.
Var & när: Landsarkivet, kl. 13.00

Operation Ripa

Hembygdsforskare och lärare Gösta Olsson,
Frösön, berättar och visar TV-filmen om
Operation Ripa: händelser i andra världskrigets slutskede vid norska gränsen.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

i Tunisien och västra Jämtland.

Historiker Catarina Lundström berättar om
KMA (Kvinnliga Missions Arbetare) och
deras verksamhet rörande mission och välfärdsarbete i norra Sverige och i norra Afrika
från förra sekelskiftet fram till idag. Hur agerade de kvinnliga missionärerna i mötet med
kvinnor i de olika kulturer de verkade inom?
På vilket sätt har dessa möten mellan samer,
nordafrikaner och missionärer påverkat föreställningar om det ”svenska”, det ”samiska”,
det ”muslimska” samt det ”kvinnliga” respektive det ”manliga”.
Var & när: Landsarkivet, Kl. 18.30

November
tisdag
1/11

Den goda viljan: Kvinnliga missionärer

tisdag
15/11

Gula stjärnor och byxinspektioner
Pedagog och koordinator på Lärande- och resurscentrum (LRC) vid Mittuniversitetet, fil.
dr. i historia, Laura Brander, berättar utifrån
sin doktorsavhandling om Gula stjärnor och
byxinspektioner: judiska överlevande från
Ungern berättar.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

tisdag
22/11

”Då vi anse oss som en grupp av
deras besta arbetare”

Så uttryckte sig Östersunds kooperativa
kvinnogille när de sökte medel för att gå KF:s
kurser. Trots att det var kvinnorna som hade
huvudansvaret för hushållens inköp, var det
männen som bildade föreningarna och satt i
dess styrelser. Men hur skulle kvinnorna få
mer inflytande- och engagemang i kooperationen? Detta blev upptakten till de kooperativa kvinnogillen som bildades runt om i
landet vid förra sekelskiftet. Arkivchef Karin
Tegenborg Falkdalen berättar här mer om
deras verksamhet i länet.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30

Framsidans foton: Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund.

Från fåravel till designprodukter

tisdag Forskare och lärare i företagsekonomi
29/11 Leif Arnesson berättar om ullFORuM - från

fåravel till designprodukter och hållbar landsbygd: uppföljning av projektet Ullforum 20082011, erfarenheter och möjliga vägar framåt.
Var & när: Jamtlis arkiv, kl. 18.30

December
tisdag
6/12

Databaser

Vi visar vad du kan hitta i Landsarkivets
datorer. 1:e arkivarie Mats Göransson ger oss
en introduktion.
Var & när: Landsarkivet, kl. 13.00
Förhandsanmälan: senast 2/12

After
work Verksamhet för dig som är dagledig. Föredrag, visningar, provapåverksamhet och mycket mer.

Arkivet

Tio torsdagar under hösten med början 22/9
Se separat program.

Höstprogram 2011

November, forts.

Var & när: Jamtli, Rentzhogsalen, kl. 13.00 torsdagar.
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

