JANUARI
Släktforskningens dag - Officerare och soldater
lördag
18/1
kl 11-15

Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare JLS,
föreningen DIS-MITT och Arkivet bjuder in till
Släktforskningens dag med temat Officerare och
soldater - deras liv och bostäder. Fika finns att köpa.
För mer information se separat program.

Topoteket
tisdag
21/1
kl. 18.30

Byggnadshistoria i länet

Ordna och bevara
onsdag Ansvarar du för ett föreningsarkiv eller har du ett
privatarkiv att vårda? Du får tips och råd om hur du
5/2
kl 13.00 tar hand om handlingarna. Vad är viktigt att bevara
för framtiden och hur gör man rent praktiskt?

Gårdsforskning - temakväll

Lär dig att arkivera dina egna bilder, och var med
och gör din del av Jämtlands läns historia tillgänglig
för allmänheten med hjälp av det digitala bildarkivet Topotek Jämtlands län. Vi lär dig hur du kan
söka efter andras bilder och dela med dig av dina
egna på webbplatsen jamtland.topotek.se.

Har du en gård eller en fastighet du vill veta mer
tisdag
om? Under eftermiddagen och kvällen finns perso18/2
kl 16-20 nal i vår läsesal som du kan få extra hjälp och tips av
så du kan komma vidare med din gårdsforskning.
Drop-in mellan 16.00-20.00.

Soldatforskning - temakväll

onsdag JLS inbjuder till informationsträff om grunderna i
DNA-forskning. Vilka olika tester finns? Vilka re19/2
sultat får man från de olika testerna? Vad innebär
kl 13.00 det att DNA-testa sig? Hur använder man de resultat
man får fram? Christina Sagersten föreläser.

Har du soldater bland dina anfäder som du vill hitta
tisdag
mer uppgifter om? Under eftermiddagen och kväl28/1
kl 16-20 len finns extra personal i vår läsesal som du kan få
hjälp och tips av så du kan komma vidare med din
soldatforskning. Drop-in mellan 16.00-20.00.

FEBRUARI
Börja släkt- och personforska
tisdag Vill du lära dig grunderna i hur du kommer igång
med person- och släktforskning? Vi visar hur man
4/2
kl 18.30 följer personer i de vanligaste källorna, berättar hur
du hittar det du söker och ger tips som underlättar i
dina efterforskningar.

Släktforskning med DNA

Föranmälan senast 17/2.

Personforskning - temakväll
Vill du komma igång eller vidare med din persontisdag
forskning men tycker det är svårt? Under kvällen
25/2
kl 16-20 och eftermiddagen finns extra personal i vår läsesal
som du kan få hjälp och tips av i din personforskning. Drop-in mellan 16.00-20.00.

onsdag Axplock ur Jämtland och Härjedalens byggnadshistoria
- från kyrka till slåtterlada. 1:e antikvarie Björn Olofs26/2
kl 13.00 son berättar om Jamtlis antikvariska verksamhet och
om kulturarvet ur ett byggnadshistoriskt perspektiv.

MARS
Workshop med DNA
tisdag En träff för dig som testat DNA och fått dina resultat. Ta med din dator, dina inloggningsuppgifter och
3/3
kl 18.00 var med. Träffen är inget föredrag, utan vi hjälper
varandra att komma vidare.

Våga bläddra i original
onsdag I arkiven hittar vi unika och spännande berättelser
om personer, platser och händelser från Jämtlands
4/3
kl 13.00 och Härjedalens historia. Mycket lite finns digitalt,
men originalen finns bevarade. Känn historiens
vingslag, när du själv bläddrar i originalen från förr.

Arkivkafé - Brott och straff

onsdag År 1891 dömdes den blott 17 år gamla Märta Brunsell för snatteri till 3,3 månaders straffarbete vid Öst11/3
kl 14.00 ersunds centralfängelse. I fångrullan kan man se att
hon hade blå ögon, brunt hår, rak näsa och fräknar.
Vi berättar om hennes och andra fångars öden, och
om spåren av brotten och straffen i arkiven.
Fika finns att köpa. Föranmälan senast 9/3.

Hitta mer om dina släktingar
tisdag Vill du veta mer än när dina släktingar föddes och
dog? Utifrån noteringar om t.ex. yrke, boendeort
17/3
kl 18.30 och sammhällsklass kan du fördjupa din forskning
och hitta mer.

Artificiell intelligens läser 1600-talsskrift
tisdag I anslutning till Fornskriftsällskapets årsmöte berättar Maria Press och Per Rejving om sina experiment
24/3
kl 19.00 med programvaran Transkribus. Med hjälp av Artificiell Intelligens lär den sig skriva av gammal skrift.

Upptäck böckerna på Föreningsarkivet!
onsdag För första gången har vi nöjet att presentera denna
skattkammare, innehållande allt från ABC-böcker
25/3
kl 13.00 som skrattar åt patriarkatet till 1800-talstips på motgifter vid förgiftningsfall, samt en fantastisk tidskriftssamling. Biblioteket är en tillgång för forskning såväl som för nöjesläsning. Du får även reda på
hur du hittar titlar hemifrån, via Libris.se.

Resande i Jämtland
tisdag Alla våra släktingar står inte prydligt uppradade i
kyrkböckerna. De har funnits men rest runt i trak31/3
kl 18.30 ten, hittat mer eller mindre tillfällig inkvartering
och varit hästläkare, kopparslagare, förtennare eller
lumpsamlare. Vi vill berätta något om resandesläkten Roos i Jämtland och vad olika källor kan berätta
om deras liv. Medverkande Thomas Lindgren och
Agnetha Hall. Föranmälan senast 27/3.

APRIL
Nybyggestiden 1750-1850
onsdag Under denna tid tillkom flera hundra nya byar på
kronans mark runt om i länet. Vi går igenom vilka
1/4
kl 13.00 handlingar som finns rörande dessa nybyggen och
även om den avvittring som pågick parallellt, och
som utmynnade i att alla byar fick sina byskogar
bestämda.

Arkivkafé - Jamtlis arkiv
onsdag Jamtlis arkiv rymmer ett rikt material från Jämtlands län. Idag får du höra Lilian Lundberg lyfta
8/4
kl 14.00 fram spännande dokumentation som rör arkeologi,
etnologi, konst- och kulturhistoria och kulturmiljövård. Fika finns att köpa. Föranmälan senast 6/4.

Börja gårdsforska
tisdag Söker du efter köpebrev, äldre lagfartshandlingar
eller tidigare ägare till en fastighet? Undrar du om
21/4
kl 18.30 det finns gamla kartor över din by? Kom och lär
dig grunderna i hur du forskar om en gård eller en
fastighets historia.

Dräkten som kulturarv
onsdag Kom och lyssna på Heimbygdas textilkommitté,
som tar dig med på en djupdykning bland Jamtlis
22/4
kl 13.00 rika dräktmterial och visar upp den nya dräkthemsidan.

Ordna och bevara
tisdag Ansvarar du för ett föreningsarkiv eller har du ett
privatarkiv att vårda? Du får tips och råd om hur du
28/4
kl 18.30 tar hand om handlingarna. Vad är viktigt att bevara
för framtiden och hur gör man rent praktiskt?

Besök Havremagasinet
onsdag Vad döljer sig innanför Havremagasinets tjocka
väggar? Hur tar Jamtli hand om sina föremålssam29/4
kl 13.00 lingar? Kom, se och hör berättas om vårt gemensamma kulturarv i en visning där hantverk och teknik står i fokus. Föranmälan senast 27/4.

till Landsarkivets, Föreningsarkivets och Jamtlis arkivs
aktiviteter och läsesalar under våren 2020.

Hjälp med person- eller släktforskning?

Önska, tyck till och fika

Förhandsanmälan, kontakt och information

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
Föranmälan senast 10/6.

SOM MÖTESPLATS FÖR NYTTA & NÖJE

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

JUNI

ARKIVET

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.

MAJ
tisdag Säkert har du åsikter om arkivens verksamhet, lokaler, utrustning och program eller något annat?
5/5
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.

måndagonsdag
15-17/6
kl 9-13

Välkommen!

Arkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
Tel 010-476 89 50
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.

Framsidans foto:
Bobergska släktarkivet, Undersåker. Landsarkivet i Östersund
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