Program våren 2020

ÖPPETTIDER
Rosenbäcksallén
Måndag 12.00-16.00
Tisdag 9.00-19.00
Onsdag 9.00-12.00
Torsdag 9.00-12.00
Fredag 9.00-12.00

Arkivcentrum Nord
Måndag 12.00-16.00
Tisdag 9.00-16.00
Onsdag 9.00-12.00
Torsdag 9.00-12.00
Fredag 9.00-12.00

Observera att vi under juni, juli och augusti har begränsade öppettider. Dessa
meddelas längre fram under våren.

LANDSARKIVET I HÄRNÖSAND

Handskriftsläsning - Släktforskningens dag

Kom in och minns - 1950-talet

Lördagen den 18 januari, kl. 12.00

Torsdagen den 23 april, kl. 13.30

Från by till by

Mikrohistoria - att förstå historia utifrån de
enskilda människornas horisont

Nu är det dags igen för Släktforskningens dag och i år firar vi den i Sundsvall
i Programsalen på Kulturmagasinet. Mona Bergman, Landsarkivet i Härnösand, håller en kurs i handskriftsläsning där du får chans att lära dig mer om
den skrivstil som användes i Sverige under 1600- och 1700-talen, så kallad
tysk stil. Kom och öva dig på att läsa historiska texter ur arkiven!
Kursen är en grundkurs och du behöver inte ha några förkunskaper.
Arrangeras tillsammans med Midälva Genealogiska förening.
Var: Kulturmagasinet, Sundsvall, Programsalen

Tisdagen den 3 mars, kl. 18.00

Fattiga människor lämnar sällan spår eller dokumentation i arkiven, annat än
om de begått något brott eller annan förseelse. Arkivhandlingar efter fattighjon hör till ovanligheterna. Lyckliga omständigheter gör dock att arkivet
efter vandringspigan Fredrika Ahlström från Lidens socken finns bevarat hos
Landsarkivet. Kom och lyssna på Mona Bergman, Landsarkivet i Härnösand,
som berättar mer om Fredrika och om hur arkivet hittades.
Var: Landsarkivet, Rosenbäcksallén

Beställ till läsesal - ny digital tjänst
Tisdagen den 7 april, kl. 18.00

Nu kan du direkt via Nationell Arkivdatabas (NAD) göra digitala
beställningar av Riksarkivets arkivmaterial till läsesalen. Beställningen kan
du göra hemifrån eller på plats hos oss. Enkelt och smidigt, eller hur?! Håkan
Selin, Landsarkivet i Härnösand, visar hur du söker i NAD och hur du gör
din beställning.
Var: Landsarkivet, Rosenbäcksallén

Fotografierna på programbladet kommer från Disponenten Tage Hedborgs,
Kramfors, personarkiv. De är daterade till 1950-talet och fotograf är troligtvis
Tage själv.

Kom och fika och titta på fotografier och dokument ur arkiven. Ni får veta
mer om vad våra arkiv kan berätta om årtiondet då kalla kriget var i full gång
och rockmusiken blev populär. Vi visar bland annat tidstypiska tidningsannonser och folkparksbilder. Kanske har du själv några berättelser från
1950-talet som du vill dela med dig av?
Arrangeras tillsammans med Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland - NIN. Vi bjuder på fika!
Var: Landsarkivet, Rosenbäcksallén

Tisdagen den 5 maj, kl. 18.00

Tomas Berglund, Mittuniversitetet, håller en föreläsning om hur historiens
stora förändringsprocesser som till exempel avträdandet av Finland, Unionen
med Norge och 1800-talets väckelserörelser kan förstås utifrån Lars Johan
”Lorentz” Buchts horisont.
Bucht var mellan 1838 och 1848 verksam som Kronolänsman i Överluleå.
Meningsskiljaktigheter och anklagelser om försummelse i tjänsten ledde till
suspendering och hot om lagsökning. Han beslutade att ge sig av i landsflykt
för att finna en ny bas för sin familj. År 1852 avled han i Kautokeinoupproret. Med fokus på de sista fyra levnadsåren kan vi få perspektiv på hur hans
beslut och val i vardagen avspeglar och ger förståelse för det genomslag som
de stora historiska händelsernas vingslag fick i vardagslivet. Hur människors
tolknings- och förståelsehorisonter förskjuts.
Var: Landsarkivet, Rosenbäcksallén

Samtliga arrangemang är kostnadsfria. Ingen föranmälning behövs om det
inte anges i programtexten.

