
SEPTEMBER OKTOBER

tisdag 
24/9
kl 13.00

NOVEMBER

onsdag 
18/9
kl 13.00

tisdag 
1/10
kl 18.30

Hitta emigranter
Har du emigranter bland förfäderna? Personforskar 
du  på någon som utvandrat? Har du kanske tappat 
spåret? Lär dig hur du enkelt kommer igång med din 
emigrantforskning. 

onsdag  
2/10
kl 14.00

Forska från soffan
Riksarkivets Digitala forskarsal (tidigare SVAR) har 
blivit gratis, och vi vill hjälpa dig att utforska det du 
når hemifrån på Riksarkivets hemsida. Vidga dina 
vyer på vår introduktion till ”forska-från-soffan”. 
Vi visar också vad du kan hitta i NAD (Nationell 
arkivdatabas), och tipsar om hur du söker där.  

onsdag  
9/10
kl 13.00

onsdag 
16/10
kl 13.00 tisdag 

5/11
kl 18.30

tisdag 
22/10
kl 18.30

Upptäck de samiska källorna
Den samiska historien har till mångt och mycket va-
rit osynlig, men i arkiven finns spår, ofta på de mest 
oväntade ställen. Vi ger tips och råd på olika ingång-
ar som inspirerar till vidare forskning. I presentatio-
nen delar Föreningsarkivet, Landsarkivet och Jamtli 
med sig av fotografier, dokument och föremål som 
källor till den samiska historien.

onsdag 
23/10
kl 13.00

Ordna och bevara arkiv 
Ansvarar du för ett föreningsarkiv eller har du ett 
privatarkiv att vårda? Du får tips och råd om hur du 
tar hand om handlingarna. Vad är viktigt att bevara 
för framtiden och hur gör man rent praktiskt? 

tisdag  
8/10
kl 18.30

Börja gårdsforska
Söker du efter köpebrev, äldre lagfartshandlingar 
eller tidigare ägare till en fastighet? Undrar du om 
det finns gamla kartor över din by? Kom och lär dig 
grunderna i hur du forskar om en gård eller en fas-
tighets historia.

tisdag 
15/10
kl 18.30

Ordna och bevara 
Ansvarar du för ett föreningsarkiv eller har du ett 
privatarkiv att vårda? Du får tips och råd om hur 
du tar hand om handlingarna. Vad är viktigt att be-
vara för framtiden och hur gör man rent praktiskt? 

Börja släkt- och personforska
Vill du lära dig grunderna i person- och släktforsk-
ning? Vi visar hur man följer personer i de vanli-
gaste källorna, berättar hur du hittar det du söker 
och ger tips som underlättar i dina efterforskningar. 

tisdag
17/9
kl 18.30

Besök Havremagasinet
Vad döljer sig innanför Havremagasinets tjocka 
väggar? Hur tar Jamtli hand om sina föremålssam-
lingar? Kom, se och hör om vårt gemensamma kul-
turarv i en visning där hantverk och teknik står i 
fokus.
Föranmälan senast 20/9.

Minns du? Fridsbergs barnhem i  Hillsand
Fridsbergs barnhem i Strömunds kommun drevs 
av EFS, och fungerade både som barnhem och sko-
la perioden 1877-1951. Många har hört om livet på 
Fridsberg, eller har egna erfarenheter därifrån. 
Camilla Olofsson har forskat om verksamheten och 
utgår från sin egen släkts historia i sitt arbete med 
att ge röst åt ohörda berättelser.
Fika finns att köpa. Föranmälan senast 30/9.

Våga bläddra i original
I arkiven hittar vi unika och spännande berättelser 
om personer, platser och händelser genom Jämt-
lands och Härjedalens historia. Mycket lite finns 
digitalt, men originalen finns bevarade. - Känn his-
toriens vingslag när du själv bläddrar i dokumenten 
från förr.

Hitta mer om dina släktingar
I kyrkoarkiven får du reda på när personer föds och 
dör, men ett liv är ju så mycket mer än så! Hur bodde 
man? Vad tänkte man? Vilka frågor kämpade man 
för? Lär dig hur du kan hitta information om dina 
släktingar som kanske gör dem lite mer levande. 

Hitta foton och föremål i Jamtlis föremålsdatabas
I Jamtlis samlingsdatabas finns 321 772 sökbara 
objekt. Foton, konstverk, rekvisita, mängder av fö-
remål, ja till och med en växt! En stor del av dessa  
samlingar är också sökbara på Internet via Jamtlis 
egen sida, Kringla och Europeana Collections. Kom 
och lär dig hitta det du söker.

OKTOBER forts. OKTOBER forts.



Välkommen!
till Landsarkivets, Föreningsarkivets och Jamtlis arkivs 

aktiviteter och läsesalar under hösten 2019.

Framsidans foto: 
Ur Paul Wagenius arkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund

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

SOM MÖTESPLATS FÖR NYTTA & NÖJE

onsdag
4/12
kl 14.00

HÖSTPROGRAM 2019

ARKIVET
Arkivkafé - Upptäck pärlor i föreningsarkiven
I samlingarna finns det dolda pärlor som här lyfts 
fram. Det blir kvinnors kamp för rösträtt, bilar, ostar 
och ångbåtar. Kom och inspireras av allt vad arkiven 
kan innehålla. 
Fika finns att köpa. Föranmälan senast 18/11. 

onsdag 
20/11
kl 14.00

Förhandsanmälan, kontakt och information
Arkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 010-476 89 50
landsarkivet.ola@riksarkivet.se

Öppettider
Måndag, onsdag, torsdag 09.00-16.00
Tisdagar 09.00-20.30
Fredagar 09.00-12.00

Avvikande öppettider under sommarmånaderna.

DECEMBER
Arkivkafé - Berättelser om julen förr
Hur firade man jul förr i tiden? Julfirandet stod i pro-
portion till det ekonomiska välståndet, men alla hade 
julgran på 1880-talet; ”Julgranskalasa med matvaran 
i granan”. Och till julottan bar det i släde med bloss. I 
veckans arkivkafé lyfter Lilian Lundberg fram tradi-
tioner och berättelser hämtade från ÖMEA. 
Fika finns att köpa. Föranmälan senast 2/12. 

Våga bläddra i original
I arkiven hittar vi unika och spännande berättelser 
om personer, platser och händelser genom Jämt-
lands och Härjedalens historia. Mycket lite finns 
digitalt, men originalen finns bevarade. - Känn 
historiens vingslag när du själv bläddrar i doku-
menten från förr.

tisdag
12/11
kl 18.30

Börja släkt- och personforska
Vill du lära dig grunderna i person- och släktforsk-
ning? Vi visar hur man följer personer i de vanli-
gaste källorna, berättar hur du hittar det du söker 
och ger tips som underlättar dina efterforskningar. 

tisdag 
19/11
kl 18.30

lördag
9/11
kl 11.00-
15.00

Arkivens dag - Gömt och glömt
Andra lördagen i november firar vi som alltid Ar-
kivens dag. Vi har lördagsöppet med ett fullspäckat 
program på årets tema ”Gömt och glömt”. Dagen 
rymmer föredrag, fikaförsäljning och diverse trev-
ligheter! För mer information, se separat program. 

NOVEMBER forts. NOVEMBER forts.

onsdag
26/11
kl 18.30

Berättelser om husoffer
I arkiven kan vi läsa om människors tro och önsk-
ningar om lycka och välgång, och arkeologin visar de 
faktiska spåren efter olika ritualer. I kväll handlar det 
om hur man för inte så länge sedan försökte dra lycka 
och skydd till sitt hus och mota det onda genom olika 
offer.


