Utforska Jämtlands &
Härjedalens historia!
Intresserad av historia?
Nyfiken på bygden?
Hittat fotografier?
Drömmer du om att skriva?
ORDNA FÖRENINGSARKIV
Föreningslivet i Jämtland-Härjedalen är och har varit en viktig i del
av vårt samhälle. I föreningsmaterialet kan man läsa om protester,
engagemang och framgångar. För att vi ska minnas och för att ge
framtiden en chans att förstå hur det var måste materialet bevaras
och göras tillgängligt för andra.
Kanske har du väldigt gamla föreningshandlingar hemma? Eller är
du engagerad i en förening just nu? Genom att gå igenom de papper ni har och sortera dem kan ni får ordning och reda - en förutsättning för att det ska gå att hitta i dem, både nu och i framtiden.

Arkivet kan hjälpa till med:
•

korta filmhandledningar om hur man enklas och bäst sorterar
och bevarar arkiv.

att tillhandahålla godkända arkivkartonger med mera till ett
bra pris.

•
•

att tryggt bevara arkivhandlingarna för framtiden.

PROJEKTET ”PÅ PLATS I HELA LÄNET”

FOTOGRAFIER

Föreningsarkivet driver ett projekt för historieintresserade runt om
i länet. I den här broschyren har vi samlat tips på vad man kan
göra.

Har du eller din förening gamla fotografier? Foton är ofta fantastiska historiebärare som många är intresserade av, men de
kanske inte alltid är i sådan ordning som man skulle kunna önska.
Många gånger vet man heller inte så mycket om motiven.

Man bestämmer själv tid, plats och form. Kanske kan det bli en
studiecirkel? Eller ett tema att samlas kring för att möta
likasinnade?
Hör av dig till oss så hjälper vi er!

063–10 06 07
foreningsarkivet@faj.se
www.faj.se
www.arkivetiostersund.se

Genom att hjälpas åt att identifiera bilderna kan man få många
trevliga stunder tillsammans. Kanske vill man också passa på att
digitalisera sina bilder och därefter ta hand om dem så att de bevaras för framtiden på bästa sätt.

Arkivet kan hjälpa till med:
•

tips om hur man kan arbeta med identifiering.

•

handledning i hur man ordnar och bevarar fotografier.

•

hjälp med vilka regler som gäller för att
publicera fotografier digitalt.

GÖR HISTORIEN LÄSBAR
Gamla dokument är ofta vackra med sirlig handskrift - men svårlästa! Gör man avskrifter på datorn och sedan publicerar dem digitalt kan fler läsa och förstå texten.
Att lära sig tyda handskrift är både roligt och utmanade. Är ni
några stycken kan ni träffas, fika och utbyta erfarenheter med
varandra.
Kanske har du brev, dagböcker, protokoll eller andra handlingar
där hemma som du vill skriva av? Om inte finns det gott om spännande material på Arkivet.

SLÄKT– OCH PERSONFORSKNING
Släkt- och personforskning är en av de största folkrörelserna i
Sverige idag. Och det är inte konstigt - att få reda på namnet på
mormors mor, eller hitta okända släktingar som flyttat till Amerika
är en väldigt häftig känsla. Idag finns mycket tillgängligt på nätet,
helt kostnadsfritt. Vill du lära dig hur man gör?

Arkivet kan hjälpa till med:
•

korta filmer som visar


hur du hittar i de svenska kyrkoarkiven.

Arkivet kan hjälpa till med:



hur du hittar i de norska motsvarigheterna.

•

introduktioner till handskriftsläsning.



tips på digitala databaser som kan vara till hjälp.

•

tips om och skanning av intressanta handlingar.



tips på andra intressanta arkiv som kan berätta mer.

•

eventuell publicering av avskrifter.

• tips

på hur du kan dokumentera din forskning.

75 ÅR SEDAN FREDEN

ATT SKRIVA ”FACTION”

Andra världskriget och beredskapstiden påverkade JämtlandHärjedalen, även om kriget aldrig kom hit. År 2020 är det 75 år sedan det blev fred. I arkiven finns det dokument från hela länet som
berättar om spioner, censur, arbetsläger, flyktingar, ransonering
med mera. Har du hört andra berätta om hur det var? Eller minns
du själv? Vill du ta reda på mer?

I arkiven hittar du spår efter människor och deras livsöden, vad de
har drömt, tänkt och känt. Det som hänt i deras liv, överträffar
många gånger ens egen fantasi. Genom att blanda historisk fakta
med fiktion kan du inspireras och utveckla ditt eget skrivande. Vill
du lära dig hur du kan arbeta med arkivmaterial och skrivande på
detta kreativa sätt?

Arkivet kan hjälpa till med:
•

en inspelad föreläsning om beredskapstiden i JämtlandHärjedalen.

•

utlån av temaväskor med kopior av lokalt arkivmaterial.

•

handledningar till hur man kan arbeta med uppteckningar
och intervjuer.

•

att bevara eventuell skriftlig dokumentation för eftervärlden.

Arkivet kan hjälpa till med:
•

en film om hur man kan skriva ”faction”.

•

korta filmer om olika personöden hämtade från arkiven.

•

tips på digitaliserat arkivmaterial.

•

tips på hur du hittar arkiv i original med hjälp av Nationella
Arkivdatabasen (NAD).

