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tisd 4/4
kl. 18.30

Om Jamtlis foton
Jamtlis fotosamling omfattar ca 10 miljoner negativ. 
Där finns fotografier från 1860-talets daguerrotypier

onsd 22/3
kl. 13.00

månd 3/4
kl. 18.00

APRIL

Introduktion till personforskning
Vill du lära dig grunderna i hur man som nybörjare

tisd 31/1
kl. 18.30
enkelt kommer igång med sin släkt- och personforskning? Vi vi-
sar de vanligaste källorna och ger tips på vägen. 

ons 1/2
kl. 13.00

Vad är viktigt att bevara för framtiden? Vad spelar det för roll om 
100 år om vår förenings historia finns bevarad? Och hur gör man 
rent praktiskt?

Ordna och bevara föreningshandlingar
Kom och få tips och råd om hur man tar hand om för-
eningshandlingar. Vad kan kastas och vad ska sparas?

tisd 14/2
kl. 18.30

Databaser och digitaliserade arkiv 
Kyrkböcker, bouppteckningar, lagfarter och mycket 
annat går att söka digitalt hos oss. Vi har fått nya meny-

system på datorerna och guidar och hjälper dig hitta det du letar 
efter, och lite till.

onsd 15/2
kl. 14.00

Minns du? – I Televerkets tjänst 
Många är de som en gång varit anställda vid Telever-
ket. Landsarkivet har fått in ett fantastiskt bildmaterial

och bjuder nu in er att lyssna, minnas och prata om hur det var att 
arbeta där. Fika finns att köpa.

onsd 22/2
kl. 13.00

Jamtlis byggnadsinventeringar
Genom åren har ett antal byggnadsinventeringar genom-

förts i länet som en del i museets verksamhet. I Jamtlis arkiv finns 
ett stort material för den som är intresserad av äldre tiders bebyg-
gelse. Meverkande: byggnadsantikvarie Henrik Ylikoski, Jamtli.

Hur hittar du emigrade personer? – Reste de till USA 
eller Canada? Vilka båtar tog de? Hur söker du efter

tisd 28/2
kl. 18.30

dem i Amerika? Var bosatte de sig?  Gifte de sig, fick de barn, och 
var dog de? JLS ger tips och vägledning i emigrantforskningens 
labyrinter. 

Att söka efter emigranter

Handskriftskurs, Tillfälle 1 av 3
Vill du lära dig läsa äldre handskrift? Passa på att del-

tisd 7/3
kl. 18.30
ta i vår paleografikurs. Vid tre tillfällen träffas vi och lär oss tyda 
16-1800-talstexter tillsammans med vår handskriftsexpert. 

ta i vår paleografikurs. Vid tre tillfällen träffas vi och lär oss tyda 
16-1800-talstexter tillsammans med vår handskriftsexpert. 

Handskriftskurs, Tillfälle 2 av 3
Vill du lära dig läsa äldre handskrift? Passa på att del-

tisd 14/3
kl. 18.30

lörd 18/3
kl. 11-15

Släktforskningens dag 2017 – Sjöfolk!
Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare (JLS), 
föreningen DIS-MITT och Arkivet bjuder in till 

Släktforskningens dag. Årets tema: ”Sjöfolk”. Läsesalen är öppen 
för forskning och frågor. Fika finns att köpa. Detaljerat program 
kommer. Drop-in!

ta i vår paleografikurs. Vid tre tillfällen träffas vi och lär oss tyda 
16-1800-talstexter tillsammans med vår handskriftsexpert. 

Handskriftskurs, Tillfälle 3 av 3
Vill du lära dig läsa äldre handskrift? Passa på att del- 

tisd 28/3
kl. 18.30

Reformationen i Jämtland
2017 firas reformationens 500-årsjubileum. Historiker 
Magne Njåstad från NTNU i Trondheim föreläser om

reformationsprocessen i Sverige generellt och i Jämtland speci-
ellt. Han kommer att belysa de problem som Jämtlands dubbla 
nationstillhörighet i den här perioden medförde. Arrangeras i 
samarbete med Härnösands stiftshistoriska sällskap.  
OBS! Föreläsningen hålls i Rentzhogsalen på Jamtli. 

till vår tids dokumentära reportagebilder. Vi ger en introduktion 
till fotosamlingen och till Jamtlis fascinerande bildarkiv.

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 origi-
naldokument. 

Arkiv, mer än på nätet
Idag är vi vana att nå allt via nätet. Men bara runt 3% 
av vårt arkivmaterial finns tillgängligt digitalt. Arkivet

tisd 24/1
kl. 18.30

Arkivkafé – Hemma hos familjen Dalén
Lektor Johan erik Dalén bodde med sin stora familj i 
en gård vid Rådhusgatan, på bekvämt avstånd från

onsd 1/3
kl. 14.00

läroverket. Yngsta dottern Gertrud skrev i mitten av 1800-talet 
ner sina barndomsminnen från livet i den Dalénska gården. Vi 
berättar om de avskrifter som gjorts ur familjearkivet.

MARS Ett skiönt sätt att bada utan watntisd 21/3
kl. 19.00

visitationsprotokollen, N1:1, kan vi inte bara läsa om tillståndet 
i socknen, utan här finns även en samling med recept, avskrifter 
av äldre dokument mm. boken  omfattar en lång period men har 
huvudpunkten i 1600-talet. Föreläsningen hålls i samband med 
Fornskriftsällskapets årsmöte.

Vi berättar om avskriften av en spännande bok i Un-
dersåkers kyrkoarkiv. I denna, den äldsta delen av 

Introduktion till personforskning
Vill du lära dig grunderna i hur man som nybörjare

enkelt kommer igång med sin släkt- och personforskning? Vi visar 
de vanligaste källorna och ger tips på vägen. 



onsd 12/4
kl 14.00

Besöksforum med lunchmacka
Säkert har du åsikter om arkivens verksamhet, lokaler, 
utrustning och program eller något annat. Kom och ta 

onsd 10/5
kl. 12.00

Kontakt:
Arkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 010-476 89 00, vxl
landsarkivet.ola@riksarkivet.se

MAJ

Sommarlov på arkivet
Under tre dagar har du som går i 4:an eller 5:an möjlig-
het att testa roliga saker på Arkivet. Vi går på skattjakt, 

må-onsd
19-21/6
kl. 9-13

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

tisd  11/4
kl 18.30

Personforska – steg II
Hur kommer man vidare med sin personforskning 
när man är ”färdig” med kyrkböckerna? Vi visar hur

tisd 9/5
kl. 18.30

Hjälp med person-/släktforskningen?
Varje tisdag kl. 13-16 finns en person från släktforskarför-
eningen JLS tillgänglig, för dig som vill ha lite extra hjälp 
med personforskningen.

APRIL forts.

Framsidans bild: 
Ur Televerket, Östersunds teleområde. 
Förvaras hos Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund

Arkivkafé – om Soldatforskning
De flesta uppgifterna om soldater, från Indelnings-
verkets tid och till nutid, finns i Krigsarkivet – en av

man kan hitta intressanta uppgifter om sin släkt på fler ställen, 
bland annat i föreningarnas arkiv.

Ordna och bevara föreningshandlingar
Kom och få tips och råd om hur man tar hand om sina 
föreningshandlingar. Vad kan kastas och vad ska spa-

ras? Vad är viktigt att bevara för framtiden? Vad spelar det för roll 
om 100 år om vår förenings historia finns bevarad? Och hur gör 
man rent praktiskt?

tisd 25/4
kl. 18.30

onsd 26/4
kl 13.00

Bibliotek med gamla anor
Arkivets och Jamtlis bibliotek kommer lätt i skymun-
dan, men är inte desto mindre upplysande samlingar

som alla kan ta del av. Jamtlis böcker och tidskrifter har förvär-
vats under 110 års tid. Vi hjälper dig att hitta rätt bland dessa våra 
bokskatter. 

Introduktion till gårdsforskning
Vi lär dig grunderna i hur du forskar om en gård eller

tisd 2/5
kl 18.30

Landskansliet - 397 meter jämtländsk historia 
Landskansliet var en del av Länsstyrelsen. Dess arkiv, 
som sträcker sig från år 1612 till 1964, är ett av de mest 

omfattande vi har. Där berättas om det mesta som skett i länet och 
vi vägleder in i detta rika material.

en kopp kaffe och en smörgås, och berätta hur du vill att Arkivet 
i Östersund ska bli ännu bättre. Vi berättar samtidigt om senaste 
nytt på arkivfronten. 

och är ute på upptäcksfärd i Frösöns natur- och kulturmiljöer.

Max antal personer: 20
Förhandsanmälan: senast tisdag 13/6
Kostnad: 150 kronor

Plats för arrangemangen: 
Arkivet i Östersund – om ej annat anges. 
Föranmälan: Senast dagen före, tfn. 010-476 89 00.

ARKIVET
Som möteSplatS för nytta & nöje

Vårprogram 2017

Riksarkivets avdelningar i Stockholm. Sektionschefen Morgan 
Svedlund berättar om vad man kan hitta om jämtar och härje-
dalingar på Krigsarkivet. Fika finns att köpa.

en fastighets historia. Vem bodde där? När? Och vad kostade köpet?

Landsarkivet i Östersund


