
 

VÄLKOMMEN!
till Landsarkivets, Föreningsarkivets och Jamtlis arkivs              

aktiviteter under hösten 2014

SVAR - Digitala forskarsalen
Vi visar hur man söker i digitala forskarsalen på 
Riksarkivets nya hemsida.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 17/10

Personforskning
En introduktion till hur man enkelt kommer 
igång med sin släkt- eller personforskning i de 
vanligaste källorna, kyrkböckerna. Inga förkun-
skaper behövs.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30 
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 19/9

Bildarkivet, Jamtli
Personal från Jamtli ger en introduktion till museets
fotosamlingar utifrån bildarkivet på Jamtlis hemsida.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30
Förhandsanmälan: senast 12/9

Fastighetsforskning
Vi visar vilka källor och metoder man använder
för att forska fram uppgifter kring enskilt
ägda fastigheter från nutid till ca 1700.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30 
Förhandsanmälan: senast 3/10

söndag
  14/9

tisdag
 7/10SEPTEMBER

OKTOBER

Margaretasymposium
Under tidig medeltid smyckades absiden i Hackås kyr-
ka i Jämtland med målningar som illustrerar legenden 
om den Heliga Margaretas martyrskap. Dessa bilder, 
som är unika i Sverige, har under århundraden fasci-
nerat människor och väckt frågor om vem Margareta 
var, och varför dessa målningar finns just här. Nu får 
vi under en dag samlas kring henne för att få veta mer.
Se hela programmet på vår hemsida: riksarkivet.se
Var & när: Hackås kyrka och sockenstuga kl. 9.30-
18.00. Anmälan till: Hackås församling, 0687-55570, 
e-post: sodra.jamtland@svenskakyrkan.se

Hjälp oss göra historien läsbar
Idag är det många som inte kan läsa handskriven 
text. För att fler ska kunna ta del av Arkivets spän-
nande berättelser behöver vi din hjälp! Du kan 
välja mellan att skriva av brev, dagböcker, recept, 
protokoll och mycket mer från 1700-tal till 1900-
tal. Efter upptaktsmötet får du en introduktion 
till handskriftsläsning, sedan träffas gruppen re-
gelbundet för att utbyta erfarenheter. Avskrifterna 
kommer att göras tillgängliga via Fornskriftsäll-
skapets hemsida.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30

tisdag
  23/9

Kulturarvsdagen
Tema för i år är ”I krigens spår”. 
Kortföreläsningar inom årets tema och hjälp med 
släktforskning under dagen. Vi visar soldatregist-
ret och hur man söker i det. Fika, utställningar 
och visningar m.m.
Var & när: Landsarkivet, kl. 11.00-15.00

Minneskafé, tema: nöjen
Tillsammans över en kopp kaffe minns vi vad vi 
roade oss med som unga. Kom och berätta om 
dina minnen, nöjen, platser, företeelser m.m. Ta 
gärna med egna foton.
Var & när: Landsarkivet, kl. 14.00 
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 10/10 

tisdag
14/10

Skrivarkurs
Fyra fredagar under hösten anordnar vi en skri-
varkurs, där man får lära sig konsten att skriva sin 
släkthistoria och hur man blandar fakta och fik-
tion i skrivandet. Lärare: Görel Stephansson. 
Inspiratör: Jim Hedlund. 
Avgift: 750 kr för fyra tillfällen
Var & när: Landsarkivet, kl. 10.00-13.00
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 20/10

fredag
24/10
7/11
21/11
5/12

Personforskning
En introduktion till hur man enkelt kommer 
igång med sin släkt- eller personforskning i de 
vanligaste källorna, kyrkböckerna. Inga förkun-
skaper behövs.
Var & när: Landsarkivet, kl. 13.00
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 24/10

tisdag
 16/9

Lördag
  6/9

tisdag
28/10

tisdag
 21/10

tisdag
  30/9 Makt och Minne II, perspektiv på 

källor till samisk historia
Konferensen är en uppföljare av ”Makt och minne I” 
som hölls 2006. Forskare, museifolk, arkivarier och 
konstnärer från Sverige, Norge och Finland kommer 
att diskutera källor till samisk historia utifrån sina 
perspektiv. Programmet och information om anmä-
lan kommer på våra hemsidor.
Var & när: Rentzhogsalen, Jamtli, Östersund

tisdag och
onsdag
  4-5/11



Databaser och digitaliserade arkiv
Vi visar vad du kan hitta på landsarkivets forskar-
datorer. Vi ger en introduktion till de databaser 
som finns som hjälp i forskningen.
Var & när: Landsarkivet, kl. 13.00
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 14/11

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

HÖSTPROGRAM 2014

Personforskning  del II
Hur kommer man vidare med sin forskning när 
man är ”färdig” med kyrkböckerna. Vi visar hur 
man kan hitta intressanta uppgifter om sin släkt i 
bland annat i föreningarnas arkiv.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30 
Max antal personer: 24, Förhandsanmälan: senast 7/11

tisdag
11/11

Arkivkafé, om släkt och gårdar
Förra medarbetaren på Landsarkivet, Monica Kämpe 
berättar om sin forskning om släkt och gårdar. Hon 
visar sina metoder för att bevara och presentera sin 
forskning.
Var & när: Landsarkivet, kl. 14.00 
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 28/11

DECEMBER

För bokning/förhandsanmälan och mer information om 
våra verksamheter kontakta:

tisdag
 18/11

Jamtlis arkiv
tfn 063-14 01 97
www.jamtli.com

NOVEMBER
lördag
8/11

Personforskning i Norge
Vi visar hur du söker och exempel på vad du kan 
hitta i Norska digitalarkivets databaser. Databa-
serna är gratis tillgängliga på Internet.
Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 21/11

tisdag
 25/11

tisdag
2/12

Minneskafé, tema: Östersund på 
1950- och 60-talen
Tillsammans över en kopp kaffe minns vi  Öster-
sund på 1950- och 60-talen. Kom och berätta om 
dina minnen, upplevelser, platser, företeelser och 
människor m.m.  Ta gärna med egna foton.
Var & när: Landsarkivet, kl. 14.00 
Max antal personer: 24
Förhandsanmälan: senast 5/12

tisdag
9/12

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

Landsarkivet i Östersund

Adress:       Arkivvägen 1
Web:           arkivetiostersund.se
Följ oss på  Facebook

SOM MÖTESPLATS FÖR NYTTA & NÖJE

ARKIVETArkivens Dag
Öppet hus på arkivet, kafé m.m.. Årets tema är ”orosti-
der”. Mer information kommer på våra hemsidor och i 
annonser i anslutning till arrangemanget.
Var & när: Landsarkivet, kl. 11.00-15.00

Arkivkafé: fordonsforskning
Den första bilturen mellan Östersund och Strömsund 
tog tio timmar. Efter detta ”mirakel” ökade antalet bilar 
i Jämtland allteftersom. För att hålla kolla på alla nya 
bilar och dess ägare upprättades fordonsregister. Vi 
berättar hur man kan hitta fordon och ägare i våra re-
gister. Ta gärna med egna bilder på gamla fordon. OBS! 
Endast Z-registrerade fordon.
Var & när: Landsarkivet, kl. 14.00 
Max antal personer: 24, Förhandsanmälan: senast 7/11

tisdag
11/11


