
VÄLKOMMEN!
till Landsarkivets och Föreningsarkivets 

aktiviteter under hösten 2013

Databaser
Vi visar vad du kan hitta i Landsarkivets fors-
kardatorer. Vi ger en introduktion till de data-
baser som finns som hjälp i forskningen.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 18/10

Personforskning
En introduktion till hur man enkelt kommer 
igång med sin släkt- eller personforskning i de 
vanligaste källorna, kyrkböckerna. Inga för-
kunskaper behövs.
Var & när: Landsarkivet, kl. 13.00 
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 27/9

Kulturarvsdagen
Tema för i år är”Människors mötesplatser”. 
Kortföreläsningar,  information om arkiv och 
introduktion till släktforskning under dagen. 
Fika, utställningar och visningar m.m.
Medverkande är Landsarkivet, Föreningsarki-
vet, Fornskriftsällskapet och Jämtlands lokal-
historiker- och släktforskare. 
Var & när: Landsarkivet, kl. 11.00-15.00

Arkivkafé: Ett föreningshus historia
Jan-Olov Jonsson medverkar i ett dokumen-
tationsprojekt som Föreningsarkivet driver 
och som handlar om föreningshus i länet och 
deras historia. Jan-Olov berättar om sin forsk-
ning om Logen nr 339 Aurora av IOGT, Rö-
dön, som bildades år 1883.
Var & när: Landsarkivet, kl. 14.00 
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 11/10

söndag
   8/9

Bakom kulisserna
Passa på att besöka oss ”Bakom kulisserna”. Vi 
visar arkiv, arkivmagasin och bokbinderi m.m.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30

onsdag
  2/10

NOVEMBER

Domstolsarkiv - 
en rik källa för bygde- och släktforskare
Göran Stenmark, Riksarkivet, SVAR berättar 
om vad man kan hitta i domböcker.
Var & när: Landsarkivet,  kl. 18.30, 
                    OBS! Onsdagkväll

Fader okänd
De flesta släktforskare stöter någon gång på 
problemet med att ingen far finns antecknad 
i kyrkböckerna. Vi går igenom hur lagstift-
ningen sett ut kring barn födda utom äkten-
skapet, inklusive arvs- och försörjningsfrågor 
och visar exempel på handlingar och sökvägar 
för att hitta dessa.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30 

tisdag
15/10

onsdag
  6/11

Kulturarvsdagen är ett arrangemang inom 
European Heritage Days. 
Se mera på www.raa.se/kulturarvsdagen

tisdag
 8/10

SEPTEMBER
OKTOBER

tisdag
 24/9

tisdag
22/10



Databaser
Vi visar vad du kan hitta i landsarkivets fors-
kardatorer. Vi ger en introduktion till de data-
baser som finns som hjälp i forskningen.
Var & när: Landsarkivet, kl. 13.00
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 2/12

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 063-77 64 20 vxl
foreningsarkivet@faj.se
www.faj.se

SOM MÖTESPLATS FÖR 
NYTTA & NÖJE

HÖSTPROGRAM 2013

DECEMBER

Personforskning 
En introduktion till hur man enkelt kommer 
igång med sin släkt- eller personforskning i de 
vanligaste källorna, kyrkböckerna. Inga för-
kunskaper behövs.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30 
Max antal personer: 24 
Förhandsanmälan: senast 22/11

tisdag
26/11

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 fören-
ingens digitala kommunikation?
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 8/11

Arkivkafé - några dalafamiljer i Jämtland 
År 1857 inflyttade några dalafamiljer till Jämt-
land. Var bosatte de sig? Hur gick det för dem? 
Olle Olofsson berättar om de frågor han ställts 
inför och vilka källor han använt i sin forsk-
ning.
Var & när: Landsarkivet, kl. 14.00 
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 15/11

tisdag
12/11

tisdag
19/11

NOVEMBER, forts. ARKIVETFör bokning/förhandsanmälan och mer information 
om våra verksamheter kontakta:

Landsarkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 010-476 89 00, vxl
landsarkivet.ola@riksarkivet.se
www.riksarkivet.se/ostersund 

Landsarkivet i Östersund

Foton: Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
onsdag
 4/12


