
GÖMT ELLER GLÖMT? 

Familjedag på Arkivet i Östersund  

Lördag 9 november kl. 11-15 

11.00 Arkivet öppnar 
 
11.30 – 11.50  Hemligt! 
Kanske har du sett den 
röda HEMLIG-stämpeln nå-
gon gång? Visst vet du att 
handlingar och uppgifter 
kan vara hemliga? Men hur 
funkar det egentligen – vad kan vara hemligt 
och varför? Carita Rösler berättar om hemlig-
hetsmakeriet i arkiven, nu och förr. 

 
12. 00 – 12.30 Hemlig vandring för  
stora och små  
Jim Hedlund tar dig med på spännande upp-
täcktsfärd i huset. Vandringen tar 30 minuter.    
 
12.30 – 12.50 Knäck koderna till den glömda 
skriften  
Martin Ahlström ger en intro-
duktion till hur man läser 
gammal handskrift. 
 
13.00 - 13.20 Undangömt eller bortglömt 
Även det svagaste bläck är starkare än min-
net. Amanda Vesterlund berättar som sånt 
som vi kanske gömt eller glömt i arkiven.  

 
13.30 – 14.00  Hemlig vandring för  
stora och små  
Jim Hedlund tar dig med på spännande upp-
täcktsfärd i huset. Vandringen tar 30 minuter. 
 
15.00 Arkivet 
stänger 

På gång hela dagen! 
 
Den glömda skriften. 
Workshop hela dagen.  
Nu har du chansen att 
prova att tyda gammal 
skrift under vägledning 
av våra experter! Bekanta dig också med ny 
datateknologi som med artificiell intelligens 
kan lära sig läsa gammal skrift. Workshopen 
leds av Jämtlands läns fornskriftsällskap. 
 
Få hjälp att spåra upp din egen glömda histo-
ria! Workshop hela dagen. Jämtlands lokal-
historiker och släktforskare (JLS) hjälper dig 
med din släktforskning i datasalen.  
 
Pappslöjd hela dagen. 
För alla åldrar. Lär dig göra papperspärlor, 
askar, påsar och  girlanger med motiv från 
förr.  

Skriv ner dina berättelser  
Vill du säga något till framtiden? Skriv ner ett 
meddelande och lägg i tidskapseln som se-
dan sparas till framtiden. 
 

Gå på tipspromenad! 
Ur arkiven har vi tagit fram 
en tipspromenad om bygg-
naderna i Östersund från 
1950-talet. Finfina priser ut-
lovas! 
 

Kafé med hembakt. 
Utställning.  


