FEBRUARI

JANUARI
lördag Släktforskningens dag 2019
Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare JLS,
19/1
kl 11-15 föreningen DIS-MITT och Arkivet bjuder in till
Släktforskningens dag med temat ”Fotografiet och
släktforskningen”. Läsesalen är öppen för forskning
och frågor och fika finns att köpa. Se vidare i särskilt program.

ÖMEA - Östersunds museums etnologiska arkiv

onsdag Jamtlis arkiv rymmer ett rikt material från Jämtlands
23/1
län. Bland annat finns ÖMEA, som består av drygt
kl 13.00 4000 minnesuppteckningar och inspelade intervjuer.
Innehållet rör etnologi, arkeologi, konst- och kulturhistoria samt kulturmiljövård. Lär dig mer om detta
mångbottnade arkiv!

Upptäck Arkivet

tisdag På Arkivet i Östersund ryms drygt en mil skrivna dokument, fyllda av kända och okända öden och äventyr
29/1
kl 18.30 från länet. Här finns också affischer, fanor och föremål.
Ta chansen och följ med på en visning nere i magasinen.
Spännande och intressanta historier utlovas på vägen!

Börja släkt- och personforska

onsdag Vill du lära dig grunderna i hur du kommer igång
30/1
med person- och släktforskning? Vi visar hur man
kl 13.00 följer personer i de vanligaste källorna, berättar hur
du hittar det du söker och ger tips som underlättar i
dina efterforskningar.

Leta emigranter

tisdag
Har du emigranter bland förfäderna? Personforskar du
12/2
på någon som utvandrat? Har du tappat spåret? Vi visar
kl 18.30 hur du enkelt kommer igång med din emigrantforskning.

Forska från soffan

tisdag
Riksarkivets Digitala forskarsal (tidigare SVAR) har
blivit gratis, och vi vill hjälpa dig att utforska det du
19/2
kl 18.30 når hemifrån på Riksarkivets hemsida. Kom på vår
introduktion till ”forska-från-soffan”. Vi berättar
även om NAD - (Nationell arkivdatabas), hur du söker i NAD och vad du hittar där.

Ordna och bevara arkiv

onsdag Ansvarar du för ett föreningsarkiv eller har du ett privatarkiv att vårda? Vi ger tips och råd om hur man tar
20/2
kl 13.00 hand om handlingarna. Vad är viktigt att bevara för
framtiden och hur gör man rent praktiskt?
tisdag
26/2
kl 18.30

Lär känna Topoteket
Vill du vara med och bidra till att bevara och förmedla
Jämtlands och Härjedalens historia? Lär dig att arkivera dina egna bilder och göra dem tillgängliga för allmänheten med hjälp av det nya elektroniska bildarkivet Topoteket Jämtlands län. Topoteket är en europeisk
plattform för fotografier och annat arkivmaterial. Se
Jamtland.topotek.se

MARS
Börja gårdsforska

tisdag
Söker du efter köpebrev, äldre lagfartshandlingar
5/3
eller tidigare ägare till en fastighet? Undrar du om
kl 18.30 det finns gamla kartor över din by? Vi lär dig grunderna i hur du forskar om en gård eller en fastighets
historia.

Arkivkafe - Märta Hedman

onsdag Martha (Märta) Hedman var en mångsidig aktris och
6/3
Leading lady på Broadway. Hon föddes 1883 i Österkl 14.00 sund, emigrerade, gjorde karriär på Broadway och gifte
sig med en mandelplantageägare. Genom brevväxling
från USA med tremänningen i Sikås, berättar hon om
sitt spännande liv efter karriären.
Fika finns att köpa. Föranmälan: Senast 26/2.

Kalvskinnsprästen Nils Johan Ekdal
tisdag
26/3
kl 19.00
onsdag
27/3
kl 13.00

tisdag
2/4
kl 13.00

Upptäck folkmusikarkivet

tisdag
Jamtlis arkiv rymmer ett rikt folkmusikmaterial. Där
12/3
finns en uppsjö notsamlingar, intervjuer och inspelkl 18.30 ningar. Kom med på en djupdykning i arkivmaterialet
och hör Kjell Erik Eriksson spela valda inspelningar
och berätta om sina förebilder!

onsdag
3/4
kl 14.00

Dyk ner i bouppteckningarnas värld

onsdag Getter, servetter och guld...Visste du att bouppteck20/3
ningar från hela landet finns att ta del av på Rikskl 13.00 arkivet? Vi visar hur du söker fram dem och vad
du kan hitta i denna skattkista för nyfikna släkt-,
person-, eller gårdsforskare.

tisdag
9/4
kl 18.30

I anslutning till Fornskriftsällskapets årsmöte håller
Per Rejving en öppen föreläsnig, och berättar om fynd
han gjort under sin forskning i prästen och dokumentsamlaren Nils Johan Ekdahls arkiv.

Pärlor i föreningsarkiven
Hur var det att jobba som hantverkare i Östersund
i äldre tider? Hur var livet på landet under andra
världskriget? Vi visar och berättar om pärlor ur Föreningsarkivets samlingar.

APRIL
Lär dig om indelta soldater
Indelningsverket upphörde år 1901. Hur fungerade
systemet med indelta soldater och hur var organisationen uppbygd? Vi berättar om såväl soldater som befäl.

Arkivkafé - Tre perspektiv på gårdsforskning
Att vända sig till Arkivet i Östersund innebär att du får
tillgång till handlingar från tre helt olika arkiv. Föreningsarkivet, Landsarkivet och Jamtli berättar om hur
arkiven bidrar till olika perspektiv till din forskning.

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

APRIL

MAJ

Minneskafé - Biominnen

Ordna och bevara arkiv

onsdag Kom, se, minns och berätta om dina biominnen! Vi
10/4
visar färgsprakande bioaffischer, minns de vackra sakl 14.00 longerna och blir nostalgiska över filmerna man aldrig
glömmer. Kanske har du egna biominnen som betyder
något särskilt för just dig?

tisdag
Ansvarar du för ett föreningsarkiv eller har du ett pri7/5
vatarkiv att vårda? Vi ger tips och råd om hur man tar
kl 18.30 hand om handlingarna. Vad är viktigt att bevara för
framtiden och hur gör man rent praktiskt?

Fika finns att köpa. Föranmälan senast 9/4.

Besök Havremagasinet

onsdag
Vad döljer sig innanför Havremagasinets tjocka väggar?
17/4
Hur tar Jamtli hand om sina föremålssamlingar? Kom,
kl 13.00 se och hör berättas om vårt gemensamma kulturarv i en
visning där hantverk och teknik står i fokus.
Föranmälan senast 15/4 till havremagasinet@jamtli.
com, skriv ”magasinsvisning” i ämnesrubriken.

Önska, tyck till och fika...

Besöksforum med lunchmacka - för dig!

onsdag Säkert har du åsikter om arkivens verksamhet, lo8/5
kaler, utrustning och program eller något annat?
kl 12.00 Kom och ta en kopp kaffe och en smörgås med oss,
och berätta hur du vill att Arkivet i Östersund ska
bli ännu bättre. Vi informerar samtidigt om senaste
nytt på arkivfronten.

JUNI

Gräv djupare! Personforskning II

tisdag
Hur kommer man vidare med sin personforskning när
23/4
man är ”färdig” med kyrkböckerna? Vi visar hur man
kl 18.30 kan hitta intressanta uppgifter om sin släkt på fler ställen, bland annat i föreningarnas arkiv.

Börja gårdsforska

onsdag
Söker du efter köpebrev, äldre lagfartshandlingar
24/4
eller tidigare ägare till en fastighet? Undrar du om
kl 13.00 det finns gamla kartor över din by? Vi lär dig grunderna i hur du forskar om en gård eller en fastighets
historia.

måndagonsdag
17-19/6
kl 9-13

Sommarlov på Arkivet
Under tre dagar har du som går i 4:an eller 5:an
möjlighet att testa roliga saker på Arkivet. Vi går
bl.a. på skattjakt, och är ute på upptäcktsfärd i
Frösöns natur- och kulturmiljöer.
Max antal personer: 20. Kostnad: 150 kronor
Förhandsanmälan: Senast tisdag 12/6

Välkommen!

till Landsarkivets, Föreningsarkivets och Jamtlis arkivs
aktiviteter och läsesalar under hösten 2018.

Hjälp med person- eller släktforskning?

ARKIVET
SOM MÖTESPLATS FÖR NYTTA & NÖJE

För dig som vill ha lite extra hjälp med personforskningen finns
förutom Arkivets ordinarie personal varje tisdag kl. 13-18 en
medlem från släktforskarföreningen JLS på plats i Arkivets läsesalar.

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

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

Öppettider
Måndag, onsdag, torsdag 09.00-16.00
Tisdagar 09.00-20.30
Fredagar 09.00-12.00
Avvikande öppettider under sommarmånaderna.

Landsarkivet i Östersund

Framsidans foto:
Ur Bobergska släktarkivet, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
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