JANUARI
lördag
20/1
kl. 11-15

tisdag
23/1
kl. 18.30

tisdag
30/1
kl. 13.00

SLÄKTFORSKNINGENS DAG 2018 - Tema Arkiv
Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare JLS, föreningen DIS-MITT och Arkivet bjuder in till Släktforskningens dag på årets tema ”Arkiv”. Läsesalen är
öppen för forskning och frågor. Detaljerat program
kommer. Fika finns att köpa. Drop-in!

BAKOM KULISSERNA PÅ ARKIVET
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 intressanta historier
utlovas.

INTRODUKTION TILL PERSON- OCH
SLÄKTFORSKNING
Vill du lära dig grunderna i hur man kommer igång
med person- och släktforskning? Vi visar hur du följer en person i de vanligaste källorna, berättar hur
man hittar dem och ger tips som underlättar i arbetet.

tisdag
OM JAMTLIS FÖREMÅLSSAMLING
30/1
Sedan 1860-talet har det från olika föreningar och samkl. 18.30 manslutningar samlats material till det som nu är Stiftelsen Jamtlis föremålssamling. Bengt Nordqvist berättar
om hur det har gått till och om samlingens innehåll.

FEBRUARI

FEBRUARI forts.

tisdag
OM JAMTLIS FORNMINNESINVETERING
13/2
Fornminnesinventeringen i Riksantikvarieämbetets regi
kl. 13.00 lades ner år 2002. Arkeologerna på Jamtli har dock fort-

tisdag
27/2
kl 18.30
forts.

satt att fornminnesinventera i vårt län. Under 8 år har områden kring Storsjön, Sveg och Oviksfjällen undersökts.
Karl-Johan Olofsson berättar om resultatet av inventeringarna och om varför de gjorts. - Är inte alla fornlämningar redan kända?

tisdag
ORDNA OCH BEVARA ARKIV
13/2
Har du ett privatarkiv eller ansvarar du för ett förenkl. 18.30 ingsarkiv? Kom och få tips och råd om hur man tar
hand om handlingarna. Vad är viktigt att bevara för
framtiden? Hur gör man rent praktiskt? Vi berättar
och ger goda råd och tips på vägen.

FRILUFTSFRÄMJANDET I JÄMTLAND
tisdag
- en förening med en lång historia
20/2
kl. 18.30 Friluftsfrämjandet har en lång och intressant historia i länet. Magnus Rosenberg som varit engagerad i föreningen
i mer än 30 år berättar om guldkornen i verksamheten.
Häng med ut i fjäll, skog och mark, inne hos oss.

MINNS DU? - HISTORIEN OM F4
Favorit i repris!
Den 15 augusti 1926 lämnade Jämtlands Fältjägarregemente Frösö Läger. En av de första dagarna i oktober
samma år övertogs lägret av 4e flygkåren under major
Gösta von Porats befäl. Östersunds garnison förklarades nedlagd den 17 juni 2005. Hör historien om människor och maskiner under 80 år på Frösön. F d flottiljchef
Gunnar Ståhl berättar.

onsdag ARKIVKAFE - Ett kvinnoöde i södra Lappland och
norra Jämtland.
28/2
kl 14.00 Klara Kristina Vinberg blev 37 år. Hon föddes och dog i
Karlsbacka, Vilhelmina, men levde som piga och bondhustru i Ström i norra Jämtland. 1904 var ett förfärligt
år. Tre av hennes sju barn dog under vintern och själv
lämnade hon sitt slitsamma jordiska liv samma sommar. Kvar blev då hennes tre veckor gamla son. Carina
Strömberg berättar om ett av många kvinnoöden och
om hur man genom arkivstudier kan följa Klara Kristina från södra Lappland till norra Jämtland och tillbaka
med hjälp av olika källor.
Föranmälan: Senast 26/2, tfn. 010-476 89 00, val 3

MARS
onsdag
14/3
kl 13.00

tisdag
20/3
kl 19.00

DATABASER OCH DIGITALISERADE ARKIV
Kyrkböcker, bouppteckningar, lagfarter och mycket
annat; hos oss hittar du mängder av digitaliserade arkiv. Vi guidar er i utbudet på våra besöksdatorer.

GAMMAL BJÄLLKO, ÄRTA OCH BONDTJUV
Vilka svårigheter kan man stöta på när man skriver av
gamla handskrifter? Hur gick det till på tinget? Vad tog
man upp där, och vilka följder kunde det få.? Följ med i
arbetet med avskrifterna av Lits tingslags dombok 16491690.
Föreläsningen hålls i samband med Fornskriftsällskapets
årsmöte men är öppen för alla. Välkommen!

onsdag
21/3
kl 13.00

tisdag
27/3
kl 18.30

BOUPPTECKNINGARNA BERÄTTAR
Visste du att bouppteckningar från hela landet finns tillgängliga att titta på hos oss på Riksarkivet? Vi visar hur
du söker fram dem och vad du kan hitta i denna guldgruva för nyfikna gårds-, släkt- eller personforskare.

INTRODUKTION TILL PERSON- OCH SLÄKTFORSKNING
Vill du lära dig grunderna i hur man kommer igång
med person- och släktforskning? Vi visar hur du följer en person i de vanligaste källorna, berättar hur
man hittar dem och ger tips som underlättar i arbetet.

APRIL
tisdag
10/4
kl. 18.30

tisdag
17/4
kl. 13.00

torsdag
19/4
Kalas!

Riksarkivet firar 400 år!

MAJ

INTRODUKTION TILL GÅRDSFORSKNING
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.

onsdag
2/5
kl. 13.00

KRONANS HEMMAN - NYBYGGEN
Från mitten av 1700-talet pågick en omfattande
kolonisering runt om i Jämtland på kronans mark.
Vi går igenom vilka slags handlingar det fi nns om
dessa nybyggen/byar, hur man kan hitta handlingarna, och vilka register vi har till hjälp i sökandet.

onsdag ARKIV, MER ÄN PÅ NÄTET
25/4
Idag är vi vana att nå allt via nätet. Men bara runt 3%
kl. 13.00 av vårt arkivmaterial finns tillgängligt digitalt! Arkivet i Östersund rymmer ca 1,5 mil pappershandlingar. Ta chansen att få inblick i det du inte hittar på nätet och lär dig hur du jobbar med originaldokument.

Har du ett privatarkiv eller ansvarar du för ett föreningsarkiv? Få tips och råd om hur man tar hand om
handlingarna. Vad är viktigt att bevara för framtiden? Hur gör man rent praktiskt? Vi berättar och ger
goda råd och tips på vägen.

tisdag
BESÖKSFORUM MED LUNCHMACKA
8/5
Säkert har du åsikter om arkivens verksamhet, lokakl. 12.00 ler, utrustning och program eller något annat? 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.

HURRA! RIKSARKIVET FIRAR 400 ÅR
Kl 09.00 Läsesalarna öppnar som vanligt men...
Kl. 13-16 Vi guldkantar eftermiddagen med tårtbjudning och festligheter för alla besökare.
Kl. 19-21 Kvällsöppet! Aldrig varit här? Nyfi ken?
Missa inte drop-in-visningar, mingel, fråga-hur
och fi ra med oss på vårt 400-årskalas! Vi bjuder på
tilltugg. Välkommen!

ORDNA OCH BEVARA ARKIV

JUNI
måndagonsdag
18-20/6
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
Förhandsanmälan: senast tisdag 12/6
Kostnad: 150 kronor

Hjälp med person- och släktforskningen?
Varje tisdag kl. 13-16 finns en person från släktforskarföreningen JLS tillgänglig i Arkivets läsesalar, för dig som
vill ha lite extra hjälp med personforskningen.

ARKIVET
SOM MÖTESPLATS FÖR NYTTA & NÖJE

Frågor som rör Föreningsarkivet? Passa gärna på att besöka oss på
fredagar, då FAJ bemnnar informationsdisken.
PLATS FÖR ARRANGEMANGEN:
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 010-476 89 00, tonval 3
landsarkivet.ola@riksarkivet.se

Besöks- och läsesalarnas öppettider:
Måndag, onsdag, torsdag 09.00-16.00
Tisdagar 09.00-20.30
Fredagar 09.00-12.00
Särskilda öppettider gäller under sommarmånaderna.
Läs mer om våra aktiviteter och evenemang på:
www.arkivetiostersund.se
Facebook: Arkivet i Östersund

Landsarkivet i Östersund

Riksarkivet firar 400 år!

Framsidans bilder:
Bobergska släktarkivet Undersåker, Förvaras hos Riksarkivet, Landsarkivet i
Östersund, resp. bild från Föremålssamlingen, Jamtli.

Riksarkivet firar 400 år!

VÅRPROGRAM 2018

