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Nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev utkommer i maj/juni

Kontaktuppgifter
Adresser
Postadress:   Arkivvägen 1, 831 31 ÖSTERSUND             
Besöksadress:   Arkivvägen 1 (Museiplan)
E-post:   landsarkivet.ola@riksarkivet.se
Hemsida:  http://www.riksarkivet.se/ostersund
Telefon och fax
Telefon, växel: 010-476 89 00
Riksarkivets gemensamma växel: 010-476 70 00
Fax: 010-476 89 20, Fax, folkbokföringsenheten:  
010-476 89 95
Forskarservice
Telefon, förfrågningar: 010-476 89 90, telefontid 10.00-11.30
Fax, förfrågningar: 010-476 89 20 eller 010-476 89 95
Beställning av kopior och uppgifter kan även göras via  
Landsarkivets hemsida, 
http://www.riksarkivet.se/ostersund

Ansvarig utgivare: Mats Göransson

Landsarkivet i Östersund

Öppettider
Ordinarie öppettider under september- maj: 

Läsesalar och telefonväxel
Måndag  09.00-16.00
Tisdag   09.00-20.30
Onsdag-torsdag 09.00-16.00
Fredag   09.00-12.00

Folkbokföringsinformationen
Måndag-torsdag  13.00-16.00
Fredag   Stängt
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Avtackning av Eva
Fredagen den 31 januari var landsarkivarie Eva Sjögren 
Zipsanes sista arbetsdag som avdelningschef på Lands-
arkivet. Personalen i huset hade för att hedra en populär 
chef ordnat med ett Öppet hus vid lunchtid. Ett 40-tal 
representanter från olika samarbetspartners och även en-
skilda forskare hade mött upp för att träffa Eva. De bjöds 
på idel hemlagad mingelmat,  god dryck och stämningen 
var god. Eva fick motta både lovord, blommor och pre-
senter som tack för sin gärning.
 Ett överraskningsinslag blev en smyginvigning 
av ”Sjögrensalen”: Landsarkivets nya föreläsningssal en 
trappa upp, som Eva fick förrätta och där gästerna bjöds 
på kaffe med dopp. Salen är ännu inte helt klar att tas i 
bruk, men kommer att börja användas senare i vår.
 Måndagen därpå avtackades Eva internt inom 
Riksarkivet vid en middag på Sir Winston Upstairs av 
myndighetens ledning, landsarkivariekollegor, personal 
och represen-
tanter för Jamtli 
och NCK. Även 
där hölls flera 
tal, presenter 
överräcktes 
och persona-
len framförde 
en gemensamt 
hoptotad sång, 
”Evatider”.

Maria kommer närmast från 
Statsarkivet i Trondheim där 
hon är ledare för tillgäng-
liggörande och arkivför-
medling sedan 1997. Hon 
är också ledare för förmed-
lingsteamet i Arkivcentret 
på Dora i Trondheim sedan 
centret etablerades 2006. I 
teamet samarbetar personal

Maria Press, ny landsarkivarie i Östersund. 

Jämtlands läns fornskriftsällskap
Jämtlands läns fornskriftsällskap bildades 1928, för att 
”genom utgivande av historiska urkunder och annat 
otryckt källmaterial samt preliminär bearbetning av det-
samma bidraga till utforskandet av Jämtlands och Här-
jedalens historia”. Under tiden fram till 1959 utgavs elva 
olika skrifter, därefter upphörde verksamheten. 
 År 1987 rekonstruerades fornskriftsällskapet, var-
vid reviderade stadgor antogs och bokutgivningen fort-
satte. År 2009 påbörjades också, tillsammans med Lands-
arkivet, en utgivning av ”orienterande avskrifter” i serien 
Källor till Jämtlands och Härjedalens historia. 
Serien kommer att innehålla avskrifter av dombokspro-
tokoll, brev, dagböcker och mycket annat, från äldsta tid 
och fram till vår egen. 
 Hittills har vi publicerat Jämtlands avradsland 
1649 och 1666, Härjedalsbrev 1531-1645, och Fale Bur-
mans dagböcker över resor genom Jämtland 1793-1802, 
samt de tre första i en serie av domboksavskrifter, nämli-
gen från Revsunds tingslag 1649-1700, Undersåkers ting-
slag 1649-1690 och från Hammerdals tingslag 1649-1690. 
 

Arkivet som mötesplats för nytta och nöje

Fortfarande finns det platser kvar på våra kurser, nu när-
mast introduktion till personforskning den 18 mars kl. 
18.30, sedan följer en kurs i hur men ordnar och bevarar 
föreningshandlingar den 28 mars, kl. 13.00.
 Arkivkafé den 8 april, kl 14.00 då Eva Sjögren 
Zipsane berättar om sin forskning om den 20-åriga lära-
rinnan Ofelia Lundholm som arbetade i en privat flick-
skola i Östersund i mitten av 1800-talet. 
 Den 29 april, kl 18.30 kommer 1:e arkivarie Mats 
Göransson att berätta om hur man söker uppgifter om 
gårdar i Jämtlands län före 1700. Vilka uppgifter kan man 
hitta? Vad finns digitaliserat? Hur söker man? Finns det 
kartor?
Anmälan till kurser och arkivkafé görs på telefon 010-476 
8900 eller via e-post: landsarkivet.ola@riksarkivet.se

 Har du åsikter om arkivens verksamhet, lokaler, 
program- och skolverksamhet m.m är du välkommen 
till Landsarkivet den 6 maj kl. 12.00. Då kan du berätta 
hur du vill att arkiven ska utvecklas. Vi bjuder på kaffe 
och smörgås och underhåller med senaste nytt på arkiv-
fronten och kanske får du träffa den nya landsarkivarien. 
Ingen anmälan.
 Sist men inte minst går vi stadsvandring genom 
stadens centrum och berättar om personer och händel-
ser (en del dråpliga) från svunna tider. Turen tar ca 1,5 
timme. OBS! Samling vid Storsjöteatern, kl 14.00. Ingen 
anmälan. Välkommen!

Jämtlands läns fornskriftsällskap håller årsmöte den 25 
mars 2014 kl. 18.00 på Landsarkivet i Östersund. 
 Efter årsmötet inbjuds allmänheten till en öppen 
föreläsning. I år är det  Emil Eliasson, forskarstudent vid 
NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
som ska föreläsa om sin forskning kring och ge en del nya 
perspektiv på betydelsen av avradsland i Jämtland under 
1400 och 1500-talen. Avsikten med forskningen är att be-
lysa om bygsling av avradsland (arrende) hade inverkan 
på social status. Han gör också en del jämförelser med 
liknande förhållanden i andra länder under samma tids-
period. Föreläsningen börjar kl.19.00.

Jämtlands läns fornskriftsällskaps årsmöte

från tre arkivinstitutioner och ett bibliotek.  De har 
utvecklat och experimenterat med nya förmedlingsme-
toder med mycket goda resultat och deras arbete har 
uppmärksammats nationellt. Programarbete och sats-
ningar på skolan de senaste sju åren har gjort arkivcen-
tret till en populär och känd institution i regionen och 
man har nått ut till många nya användare.
 Som andreman på statsarkivet har Maria också 
löpande vikarierat som statsarkivarie. Hon har lång er-
farenhet av arbetsuppgifter vid ett landsarkiv och har 
tidigare varit verksam vid Stockholms stadsarkiv. För 
många inom Riksarkivet är hon bekant som mångårig 
norsk redaktör för Nordisk Arkivnyt.
Maria är varmt välkommen till Riksarkivet och Lands-
arkivet i Östersund. Hon tillträder den 1 april.

Utgåvorna är fritt ned-
laddningsbara pdf-doku-
ment, som kan hämtas 
från sällskapets hemsida: 
www.fornskrift.se.

Vill du bli medlem? Års-
avgiften för 2014 är 100 
kronor och sätts in på för-
eningens plusgiro: 44 45 
44-1.
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Trevlig nätverksdag på Clarion

Det var temat för NCK:s årliga vårkonferens som hölls 
den 5-6 februari på Jamtli. Utifrån perspektiv som demo-
krati, delaktighet och normer ville vi diskutera om kultur-
arvsinsitutioner kan ta ställning eller inte och hur de kan 
gå tillväga utifrån olika pedagogiska metoder och verk-
tyg.

Föreläsningar hölls under båda dagarna – bland annat ta-
lade The Unstraight Museum om engagemang för de icke-
straighta berättelserna, Gudmun Valderhaug berättade 
om arkivaktivism, Anders Sunna & Michiel Brouwer be-
skrev sina konstnärliga uttryck och utställningen Maad-
toe – och tre sessioner hölls parallellt under första dagen. 

Ta ställning! 

Vinnare av NCK:s pedagogiska pris 2014 blev Jyväskylä 
stads kulturlotsförening och deras frivilligverksamhet där 
de hjälpt ovana kulturbesökare och kulturutövare att när-
ma sig kulturen. Hanne Laitinen från Jyväskylä stad tog 
emot priset som delades ut av NCK:s ordförande Karin 
Thomasson under middagen den 5 februari.

Närmare 80 personer del-
tog under konferensen 
med gäster från Sverige, 
de nordiska länderna och 
Europa. Vårkonferensen 
inledde med ett föredrag 
av Mary Ann DeVlieg, 
som talade om konst och 
aktivism, och ett av Maria 
Perstedt som talade om 
möjligheterna och utma-
ningarna med Kvinnohis-
toriskt museum i Umeå 
som fortfarande är under 
uppbyggnad. 

Många av föreläsningarna 
engagerade. Det blev många 
frågor till föreläsarna och 
i pauserna höll deltagarna 
långa diskussioner om hur 
en institution kan gå tillväga 
och vilka risker och möjlig-
heter det finns med att ta 
ställning. Både i vår samtid 
och ur ett historiskt perspek-
tiv.

The Unstraight Museum 
hade hand om en workshop 
där besökarna fick konstru-
era en interaktiv utställning 
på mindre än en timme, 
Magnus Stafverfeldt pre-
senterade Jamtlis utställ-
ning Utanför och Svetlana 
Shuranova från The Memo-
rial Society Archive berät-
tade om organisationens 
arbete med att försök att 
bevara dokument från för-
tryckta grupper i det ryska 
samhället.

Den 10 februari höll Landsarkivet sin årliga dag för de 
som arbetar med arkivfrågor i länet. Yrkesverksamma 
inom arkivsektorn från stat, kommun, kyrka och enskild 
verksamhet samlades för att lyssna till föredrag och träffa 
kollegor. På programmet stod Landsarkivets arbete gen-
temot skolelever, Riksarkivets nylanserade hemsida och 
KLASSA – ett projekt som ska ge kommuner och lands-
ting en ny klassificeringsstruktur för arkiv och diarier. 
Deltagarna kunde också passa på att mingla och utbyta 
erfarenheter under dagen, som blev både nyttig och triv-
sam.

Bolagslakej eller frihetsrörelse? 
Organisationen Arbetets Frihet 
1923-2000
Författare: Peter Frändén 
Passionista Förlag, 2013

Patron Stubbe – ingen fattig rid-
dare
Nils Olof Näs och hans bröder, 
verksamma i Östersund, Sundsvall 
och större delen av Norrland
Författare: Erik J Bergström
Jengel Förlag AB, 2013

Olaus – entreprenören från Lit
Berättelser från 1800-talets Jämt-
land 
Författare: Eskil Renström
Jengel Förlag AB, 2013

Nya böcker i landsarkivets biblioteket

Kyrkan mitt i staden 
Östersund som eget pasto-
rat 1913-2013
Redaktion: Håkan Nilsson, 
Britt Lindblad, Rolf Olsson, 
Nils-Erik Olausson
Jengel Förlag AB, 2013
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Lördag den 15 mars är det öppet hus klockan 11- 16 på 
Landsarkivet i Östersund, Arkivvägen 1

Föreläsningar:
11.30 – 12.30  Eva Tegnhed, Landsarkivet i Östersund 
och Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om fotogra-
fier i arkiven.

12.45 – 13.45  Författaren Marit Manfredsdotter, Röros 
berättar om Erik O. Lindblom från Härjedalen. 
I Härjedalen föds en pojke som av livet fick noll i startkapital. 
På vilda vägar reser han västerut, hamnar så småningom i San 
Fransisco där hans liv kommer att förändras drastiskt. Erik an-
klagas för att vända sin fattigt arma familj ryggen när han själv 
kommer upp sig i världen. Manfredsdotters trilogi”Upprättelse” 
handlar om Erik O. Lindbloms liv och ger en annan bild än den 
som alla ondsinta ord gav och som förföljde honom hela vägen 
till graven.

14.15 – 15.00 Bodil Orremo och Bo Svartholm, båda JLS 
visar på skillnader mellan två olika släktforskarprogram.

Christer Holm, Föreningen Gamla Östersund visar hur 
man skannar in fotografier och berättar hur man bäst för-
varar gamla fotografier.

Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare, JLS och för-
eningen DIS-MITT visar olika släktforskarprogram un-
der dagen.

Exempel på förvaringsmaterial som bäst skyddar dina fo-
tografier kommer att visas av Landsarkivets personal. Vi 
berättar också var du kan köpa dessa.

I huset kommer det att under dagen finnas personal från 
arkiven och medlemmar i föreningen Jämtlands lokal-
historiker och släktforskare, JLS som kan svara på frågor 
kring personforskning, fotografier m.m. 

Fikaservering på tredje våningen!

Välkommen!

Släktforskningens dag – tema fotografier

Foton i detta nyhetsbrev tillhör, om inte annat anges 
Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund.


