
SEPTEMBER
Upptäck arkivet
Våra arkiv rymmer ca 1 mil papper och mängder av 
kända och okända öden och äventyr. Följ med på en 
visning i magasinen. Spännande, dråpliga och intres-
santa historier utlovas!

Forska från soffan
Riksarkivets Digitala forskarsal (tidigare SVAR) har 
blivit gratis, och vi vill hjälpa dig att utforska det du 
nu når hemifrån. Kom in på en introduktion till hur 
du kan ”sofforska” helt gratis på nätet. Vi berättar 
även om NAD - (Nationell arkivdatabas), hur du 
söker och vad du hittar där.  

tisdag
25/9
kl 18.30

tisdag 
18/9
kl 18.30

arkivkafé - Idrottsplatser i länet
Med Sveriges Riksidrottsförbunds tillkomst 1903 
gavs helt nya möjligheter att organisera idrotten. Den 
nationella ”Idrottsplatskommittén” hade en stor del i 
arbetet med att anlägga de lokala idrottsanläggning-
arna, och blev en garant för både spridning och kvali-
tet. Per Staffansson berättar om hur detta arbete gick 
till i landet och länet.
Fika finns att köpa. 
Föranmälan: Senast dagen före, tfn. 010-476 89 00, tonval 3

onsdag 
3/10
kl 14.00

tisdag 
2/10
kl 13.00

OKTOBER
Börja personforska
Vill du lära dig grunderna i hur man kommer igång 
med person- och släktforskning? Vi visar hur man 
följer en person i de vanligaste källorna, berättar hur 
du hittar dem och ger tips som underlättar i dina 
efterforskningar. 

tisdag 
16/10
kl 18.30

Gräv djupare: Personforskning II
Hur kommer man vidare med sin personforskning 
när man är ”färdig” med kyrkböckerna? Vi visar hur 
man kan hitta intressanta uppgifter om sin släkt på 
fler ställen, bland annat i föreningarnas arkiv.

onsdag 
17/10
kl 13.00

NOVEMBER

arkivens dag
- tema ”Fest och glädje”
Vi firar Arkivens dag och letar fram dokument, foto-
grafier och berättelser på temat fest och glädje då och 
nu. Överdådiga recept, hyllningar, urspårade till-
ställningar, vardagens glädjeämnen och mycket mer 
står på arkivmenyn. - Ta på dig feststassen, besök oss, 
och glöm inte unna dig ett kruskalas i arkivkaféet! 
Dealjerat program kommer senare.

onsdag 
10/10
kl 13.00

Upptäck ”topoteket”
Vill du vara med och bidra till att bevara och förmed-
la Jämtlands läns historia med dina foton? Lär dig 
söka bilder, arkivera dina egna foton och gör dem till-
gängliga för andra med hjälp av det nya digitala bild-
arkivet jamtland.topotek.se. Vi visar och berättar.

lördag
10/11 
Drop-in
kl 11-15

ömea -
Östersunds Museums Etnologiska Arkiv

Jamtlis arkiv rymmer ett rikt material från Jämt-
lands län. Bland annat finns ÖMEA, som består av 
drygt 4000 minnesuppteckningar och inspelade in-
tervjuer. Innehållet rör etnologi, arkeologi, konst- 
och kulturhistoria samt kulturmiljövård. Vi berättar 
om detta spännande material.

tisdag 
2/10
kl 18.30

tisdag 
9/10
kl 18.30

Personforska om Samer
Vill du personforska i samiska släkter? Att följa sam-
er i arkiven kan vara lite trixigare än övrig person- 
och släktforskning, men med goda råd på vägen går 
det lättare. Vi visar vad som är bra att känna till och 
tipsar om källor som du kanske inte visste fanns.

tisdag 
23/10
kl 13.00

Börja gårdsforska
Söker du efter en lagfart eller tidigare ägare till en 
fastighet? Undrar du om det finns gamla kartor över 
din by? Vi lär dig grunderna i hur du forskar om en 
gård eller en fastighets historia.

tisdag 
6/11
kl 18.30

Upptäck digitala guldgruvor
Kyrkböcker, brev, domar, bouppteckningar, frigivna 
staffångar, fordonsregister, personregister, soldater, 
lagfarter och mycket annat; hos oss hittar du mäng-
der av databaser och digitaliserade arkiv. Få en guid-
ning i det digitala utbudet på besöksdatorerna!

ordna och bevara arkiv
Har du ett privatarkiv eller ansvarar du för ett fören-
ingsarkiv? Vi ger tips och råd om hur man tar hand 
om handlingarna. Vad är viktigt att bevara för fram-
tiden och hur gör man rent praktiskt?

onsdag 
7/11
kl 13.00

Dyk ner i Storsjöodjursarkivet

Storsjöodjuret har fascinerat människor under lång 
tid. Det finns massor av material i Jamtlis arkiv, från 
sägensbundna tider till dagens vetenskapliga försök 
till förklaringar. Hitta information om Föreningen 
för Storsjöodjurets infångande eller rapporter från 
1990-talets sonarskanningar, och lär dig söka i vår 
databas för observationer. 



NOVEMBER forts.

onsdag
5/12
kl 13.00

tisdag 
27/11
kl 18.30

tisdag 
20/11
kl 13.00

Börja Soldatforska
Hos oss finns guldgruvor för soldatforskare i form 
av ett omfattande soldatregister och olika typer av 
militärt arkivmaterial. Men hur söker man fram det 
och vad berättas? Vi visar vad du kan hitta och hur. 

Börja gårdsforska
Söker du efter en lagfart, ett köpebrev eller tidigare 
ägare till en fastighet? Undrar du om det finns gamla 
kartor över din by? Vi lär dig grunderna i hur du fors-
kar om en gård eller en fastighets historia.

ordna och bevara arkiv
Har du  kanske ett personarkiv eller ett gårdsarkiv i 
din ägo? Eller ansvarar du för ett föreningsarkiv? Vi 
ger tips och råd om hur man tar hand om handling-
arna. Vad är viktigt att bevara för framtiden och hur 
gör man rent praktiskt?

tisdag 
4/12
kl 18.30

upptäck jamtlis 
byggnadsinventeringar
Genom åren har ett antal byggnadsinventeringar ge-
nomförts i länet som en del av museets verksamhet. I 
Jamtlis arkiv finns därför ett rikligt material för den 
som är intresserad av äldre tiders bebyggelse. Vi be-
rättar om inventeringarna och vad du kan hitta i dem. 

onsdag  
14/11 
kl 14.00

Arkivkafé - Sockenstämmor
På sockenstämmorna avhandlades högt och lågt - 
från kyrkobyggen till  koppning. Rolf Olsson berättar 
om svunna tiders samhälle i stort och smått, och om 
hur man kan forska om gångna tider i sockenstäm-
moprotokoll. 
Fika finns att köpa. 
Föranmälan: Senast dagen före, tfn. 010-476 89 00, tonval 3

DECEMBER

SOM MÖTESPLATS FÖR NYTTA & NÖJE
ARKIVET

VÄLKOMMEN TILL

tisdag  
13/11 
kl 18.30

Börja personforska
Vill du lära dig grunderna i hur du kommer igång 
med person- och släktforskning? Vi visar hur man 
följer en person i de vanligaste källorna, berättar hur 
du hittar dem och ger tips som underlättar dina efter-
forskningar. 

HÖSTPROGRAM 2018
Riksarkivet firar 400 år!

Förhandsanmälan, kontakt och mer information: 
Arkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 010-476 89 00, tonval 3
landsarkivet.ola@riksarkivet.se

Landsarkivet i Östersund

Besöks- och läsesalarnas öppettider:
Måndag, onsdag, torsdag 09.00-16.00
Tisdagar 09.00-20.30
Fredagar 09.00-12.00

Riksarkivet firar 400 år!

Välkommen!
till Landsarkivets, Föreningsarkivets och Jamtlis arkivs 

aktiviteter och läsesalar under hösten 2018.

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

Omslagsfoto: Paul Wagenius arkiv, Riksarkivet, 
Landsarkivet i Östersund

Hjälp med person- eller släktforskningen?
Varje tisdag kl. 13-18 finns en medlem från släktforskar-
föreningen JLS tillgänglig på plats i Arkivets läsesalar, för 
dig som vill ha lite extra hjälp med personforskningen.

Föreningsfredag på Arkivet
Vill du veta mer om Föreningsarkivet FAJ? På fredagar 9-12 finns 
alltid personal från Föreningsarkivet i Jämtlands län på plats. Pas-
sa på att titta in för en pratstund i lugn och ro.


