
SEPTEMBER
Säljande affischer
I arkiven har vi mängder av affi-
scher. Här blandas politik, nykter-
het, miljö, ideologier, teater och film.  
Många är snygga, en del roliga och 
andra har en spännande bakgrund. 
All denna ögonfröjd förtjänar egent-
ligen en egen utställning. Nu lyfter vi 
fram ett urval av affischerna i ljuset!

onsdag
2/9
14.00

Kom med på en annorlunda 
visning om vad man kan hitta 
i Arkivets gömmor. Vi gör en 
vandring runt i vårt hus där 
spännande, dråpliga och in-
tressanta historier utlovas. 

tisdag
8/9
kl. 18.30

Ordna och bevara 
Ansvarar du för ett fören-
ingsarkiv 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?

onsdag  
30/9
kl 14.00

Forska från soffan 
Mer och mer källmaterial blir tillgängligt på nätet. Vi 
visar exempel på vad du hittar i Riksarkivets digitala 
forskarsal och i Nationell arkivdatabas (NAD). Passa 
på att ställa frågor under tiden i vår chatt.

onsdag
23/9
kl 14.00

onsdag 
7/10
kl 14.00

Upptäck böckerna på Föreningsarkivet!
Låt oss presentera vårt bibliotek, en tillgång för forsk-
ning såväl som för nöjesläsning! Här hittar du bl.a. 
ABC-böcker som skrattar åt patriarkatet, 1800-talstips 
på motgifter vid förgiftningsfall och tidningar som 
skulle få dig att emigrera. Du får även reda på hur du 
letar titlar hemifrån, via libris.kb.se

onsdag  
14/10
kl 14.00

Fråga en arkivarie!                                                
Om släkt- och personforskning
Håller du på med släkt- eller personforskning i 
svenska kyrkoarkiv men har kört fast? Passa på att 
fråga oss. Skriv i vår chatt så svarar vi live på dina 
funderingar och tipsar om hur du kommer vidare. 

tisdag  
20/10
kl 18.30

Ordna och bevara 
Ansvarar du för ett förenings-
arkiv eller har du ett privatar-
kiv 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?

OKTOBER NOVEMBER

onsdag  
4/11
kl 14.00

Gör folk av din forskning
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 gjorde man på fritiden? Vilka frågor käm-
pade man för? Lär dig hur du kan hitta information om 
dina släktingar som kanske gör dem lite mer levande!

Arkivens dag – Svart på vitt
Andra lördagen i november firar vi 
som alltid Arkivens dag. Det blir ett 
digitalt evenemang på årets tema 
”Svart på vitt”. För mer informa-
tion, se separat program.

lördag
14/11 

Bakom kulisserna på Arkivet 

tisdag
15/9
kl 18.30

Håller du på med släkt- eller person-
forskning i svenska kyrkoarkiv men 
har kört fast? Passa på att fråga oss. 
Skriv i vår chatt så svarar vi live på 
dina funderingar och tipsar om hur 
du kan komma vidare. 

SEPTEMBER forts.

Fråga en arkivarie!                                                
Om släkt- och personforskning

https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/ https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/ https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/ https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/



Fotografier: Föreningsarkivet i Jämtlands län och  Landsarkivet i Östersund. 
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onsdag 
25/11
kl 14.00

Sockenlappar i Jämtland 

NOVEMBER forts.

Konsten att tyda handskrift, del 1 av 2
Tycker du att det är svårt att se vad det står i äldre skrif-
ter? Ta del av vår handstilstydningskurs i två delar! I den 
första delen berättar vi om det svenska skriftspråkets 
historia och i den andra övar vi på att tyda handstilar. 

onsdag 
18/11
kl 14.00

Lucia och andra traditioner
Att fira Lucia är något som ses som en gammal 
svensk tradition. Men varför firar vi egentligen Lu-
cia och hur länge har vi gjort det? Och vilka andra 
traditioner försvann i och med att Lucia började 
bjuda oss på kaffe? Hör historien bakom en av våra 
käraste traditioner och kom i lussestämning med 
oss!

onsdag 
2/12
kl 14.00

Konsten att tyda handskrift, del 2 av 2
Tycker du att det är svårt att se vad det står i äldre 
skrifter? Ta del av vår handstilstydningskurs i två de-
lar! Denna andra gång övar vi på att tyda olika slags 
handstilar. 

onsdag 
9/12
kl 14.00

DECEMBER
Välkommen
till Arkivets läsesal och digitala aktiviteter under 
hösten 2020!

Läs mer om våra aktiviteter och evenemang
arkivetiostersund.se 
Facebook: Arkivet i Östersund 
Missa inte vår poddcast! Läs mer på https://riksarkivet.se/doku-
menten-berattar

Kontakt och information
Arkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 010-476 89 50, 063-10 06 07
landsarkivet.ola@riksarkivet.se
foreningsarkivet@faj.se

Öppettider:
Tisd. 12.00-20.00, onsd-torsd 09.00-14.00
Måndagar och fredagar stängt. 
P.g.a. coronaepidemin kan öppettiderna komma att ändras. Håll 
utkik på plats eller på våra hemsidor och facebook. 

https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/ https://arkivetiostersund.se/arkivet-online/

DIGITALT
Alla programpunkter sänds live med möjlighet 

att ställa frågor i chatten på vår hemsida

arkivetiostersund.se/arkivet-online

Sockenlappen hade genom kon-
trakt med sockenstämman ta-
git på sig sysslor som bönderna 
själva föraktade. Detta gjorde 
att de många gånger hamnade 
i utanförskap. I arkiven hittar 
vi spår efter flera generationer 
sockenlappar, ofta på vandring 
och i djup fattigdom. Vi berät-
tar om dem.


