
Vad ska vi göra under hösten? 

22 september
Ett intåg i Sommarhagen....

I ord och bild berättas om Wilhelm 
Peterson-Berger och husen i hans liv.
Om byggandet av Sommarhagen på 
Frösön 1913-1914.
Om konsten att uppföra ett hus med 
lokala hantverkare för snart hundra år 
sedan.
Om födelsehemmet i Ullånger, barn-
domshemmet i Burträsk och Bäck-
strömska gården i Umeå.

29 september
Vargjakt på Prästgatan

En spännande stadsvandring där vi bjuder på anek-
doter ur Östersunds historia - skvaller, brottslingar, 
spökerier och t.o.m. vargjakt! Här blandas vilt av 
både glädjeämnen och hemskheter.
Kanske har ni någon spännande anekdot själva, att 
delge oss om Östersunds historia?

Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet

Medverkande: Eva Tegnhed och Jim Hedlund, Landsarkivet/Föreningsarkivet

6 oktober
Av Jämtar för Jämtar
Vi berättar mer om Jämtlandsskåpen 
som finns i Jamtlis samlingar.

Medverkande: Björn Olofsson, Jamtli 
Foto: Jamtli

13 oktober
Järnvägens betydelse
Under 1800-talets senare hälft kom järn-
vägen till Jämtland, och förutsättningarna 
för länet förändrades radikalt. 
Vi berättar om järnvägens  
betydelse för stad och landsbygd.

20 oktober
Koka tre daggmaskar i getmjölk så slipper du gulsoten...

Ida Maria Hedström från  
Ytterhogdal, hade här ett 
”bra” medel mot gulsot. Hon 
var en av många kloka gum-
mor och gubbar, som hade 
kunskaper i folkmedicinens 
mysterier. De brukades i tider 
då gränsen mellan folktro och 
läkarvetenskap var tunn, mycket tunn...  
Här berättar vi om botare, magiska formler, folktro och folkmedicin som 
åtgärd mot sjukdomar i kontrast till den vetenskapliga sjukvården.

27 oktober
Den Samiske nåjden - vandrare i två världar

Vi får höra om nåjden/najadde, som var 
en centralgestalt i det samiska samhället.
När samerna skulle kristnas var det 
främst mot nåjden och hans redskap, 
trumman, som kyrkan riktade sin  
förföljelse.
Medverkande:  Hans Mebius, Docent och 
f.d. rektor

10 november
”I behof av det moraliska stöd som Goodtemplarismen 
förlänar försvagade och njutningslystna karaktärer…” 

För hundra år sedan hade nykterhetsrö-
relsen sitt starkaste fäste i ”Godtemplar-
landet” Jämtland. Men vad var det som 
fick så många länsbor att bli medlemmar 
i en nykterhetsförening? Kampen mot 
alkoholen var givetvis ett skäl men fanns 
det också andra? Vi framför olika händel-
ser och berättar samtidigt mer om rörel-
sen. Vad gjorde man under mötena? Vad 
hände med den som bröt sitt nykterhets-
löfte?  Vad hade ritualer och regalier för 
betydelse? Hur såg relationen ut mellan 
män och kvinnor i nykterhetslogen?

Medverkande: Karin Tegenborg Falkdalen, Föreningsarkivet

Järnväg - bra även för sparkhjulingar.

Medverkande: Jim Hedlund, Landsarkivet

Medverkande: Agneta Brink och Carita Rösler, 
Landsarkivet

Grand Hotell. Foto: Jamtli

Foto: Wilhelm Peterson-Bergerstiftelsens arkiv

Foto: Jamtli

OBS! Vandringen startar på Stortorget.
Foto: Jamtli



Landsarkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
tfn 010-476 89 00 
hemsida: www.riksarkivet.se/ostersund

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivvägen 1, Östersund
tfn 063-77 64 20, hemsida: www.faj.se

Jamtli
Museiplan, Östersund
tfn 063-15 01 27, hemsida: www.jamtli.com

Birka folkhögskola
Ås
tfn 063-14 74 00, hemsida: www.birka.fhsk.se

Med reservation för ändringar

Vill du få nya upplevelser och intryck, roas för stunden eller lära för livet? 

Då är After Work något för dig!

Landsarkivet, Föreningsarkivet, Jamtli och Birka folkhögskola fortsät-
ter den lyckade verksamheten för dig som är dagledig. Vi möts varje 

torsdag för en timmes föredrag, visning, föreställning etc. 

After work
Aktiviteter för dig som är dagledig

Hösten 2011
Vi träffas torsdagar kl. 13.00 i Jamtlis entré

Fritt inträde
Ingen förhandsanmälan krävs

24 november
Att tjäna både Gud och Mammon
Prästämbetet innebar för några hund-
ra år sedan något helt annat än idag. 
Förutom att sprida och kontrollera 
den kristna läran hade prästerna också 
uppgiften att vara statens förlängda 
arm ute i bygderna. Det var inte alltid 
lätt att förena dessa uppdrag. Dessa 
olika sidor av prästens roll kommer 
att presenteras liksom en del drastiska 
prästöden.

Medverkande: Mats Göransson, Landsarkivet

1 december
Folkmusik

Vi bjuds på på härlig värmande 
folkmusik i vinterkylan.

17 november
Häll dek, du vylda jur som uti Storsjön dyker

Så skaldade C. A. Tollen redan 1899 om 
Storsjöodjuret. 
Vi berättar mer om myterna och histori-
erna runt Storsjöns kändis.

Medverkande: Anna Engman, Jamtli/NCKFoto: Jamtli

Medverkande: Elever från den nya  
folkmusiklinjen på Birka folkhögskola

Om inget annat anges tillhör fotografierna Landsarkivet


