
Vad ska vi göra under hösten? 
27 September
Till Rom, Düsseldorf, Paris och 
hem igen. 
Något om svensk konst och svenskt  
konstliv under 1800-talet 
Som en pendang till utställningen Nära och fjärran, 
berättar Christina G. Wistman om den svenska 
konstens betingelser under 1800-talets lopp. Berät-
telsen tar sin början i 1800-talets begynnelse då 
Rom och Italien var ett favoriserat mål för konst-
närers studieresor och slutar med svenska konst-
närers vallfärd till hemlandet mot 1800-talets slut. 
Däremellan ser vi friluftsmåleriet födas och frodas, 
vi ser kvinnliga konstnärer ta plats på konstscenen 
liksom att konststrider utspelas, både i Sverige och 
ute i Europa. En modern konstmarknad växer fram 
och påverkar konsten både till innehåll och format.

Medverkande: Christina Wistman,  
Jamtli

Foto: Jamtli

11 oktober
Carl Zetterström och hans bibliotek
Carl Zetterström (1767-1829) föddes på Rödön och 
blev professor i medicin vid Uppsala universitet. 
Hans stora boksamling blev grunden till Jämtlands 
bibliotek, som först låg vid Stocke på Frösön. Bok-
samlingen består bl.a. av en framstående samling 
svenskt 1700-talstryck. Den finns idag på länsbiblio-
teket i Östersund.
OBS! Vi håller till i Lignellsalen
Medverkande: Thomas Drugg, Jämtlands läns bibliotek Foto: Tina Stafrén

18 oktober
Katarina Taikon, talesperson för romers rättigheter

Utifrån sin nya bok, Den dag jag blir fri, talar journalisten 
Lawen Mohtadi om sin forskning kring Katarina Taikons liv. 
Hösten 1963 utkom Katarina Taikons debutbok Zigenerska. 
Hon var 31 år, hade nyligen lärt sig läsa och skriva och blev över 
en natt talesperson för romernas kamp för lika rättigheter i Sve-
rige, något som kom att väcka starka reaktioner både på grund 
av ren fientlighet mot romer men även utifrån en idé om att ro-
mer varken kunde eller ville leva inom det moderna samhällets 
ramar. Katarina Taikons livsprojekt blev att utmana den synen.

25 oktober
Från Tobogga till Toyota?-Ge mig en konjak! jämrade sig urmakare 

Nyström, där han låg i diket vid en landsväg 
mellan Gåxsjö och Ottsjö i juli år 1908; en av de 
första bilolyckorna i Jämtland var en konfronta-
tion mellan en automobil i ”överdådig framfart” 
och urmakare Nyströms hästskjuts. Vi dyker 
ner bland transportmedel och farleder, vägar i 
allmänhet och bilarnas ankomst till Jämtland i 
synnerhet…följ med!
Medverkande: Jim Hedlund & Carita Rösler, Landsarkivet Foto: Landsarkivet

8 november
Intagen på hospitalet
Vi berättar om utvecklingen av vård för psy-
kiskt sjuka med fokus på Frösö sjukhus och 
visar handlingar ur arkiven som berättar om 
patienternas liv, personalens situation och 
sjukhusområdets historia.

Medverkande: Mats Göransson, Landsarkivet & 
Sara Grut, NCKFoto: Landsarkivet

15 november
Centralpalatset, Prästgatan 30 i Östersund och arkitekt Knut 
Gustaf Gyllencreutz
Med ord och bilder berättar vi om 
Centralpalatset, uppfört 1904, och 
dess arkitekt Knut Gustaf Gyllencreutz 
(1854-1937). 
Centralpalatsets historia – verksamhe-
ter och människor i byggnaden. 
Knut G Gyllencreutz ritade fler byggna-
der i Östersund i början av förra seklet 
– alla hus präglade av sin tid.

Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet Foto: Landsarkivet

22 november
Kvinnan från Gransjön

Berättelsen om en samisk kvinna som levde 
omkring år 1500. Innan hon återbegravdes 
i Frostvikenfjällen hösten 2011 utfördes ett 
flertal analyser som låter oss komma nära 
hennes liv. Hennes berättelse är också berät-
telsen om sydsamiskt liv på 1500-talet.

Medverkande: Anders Hansson, JamtliFoto: Jamtli

4 oktober
RESANDEFOLKET  
- från tattare till traveller 

Repris på föregående termins föreläsning 
då många inte fick plats.
Förr benämndes de tattare och skojare. 
Resandefolkets historia är kantad av 
tvångssteriliseringar, tvångsomhänderta-
gande av barn, etnisk rensning och andra 
former av övergrepp. 30 000 svenskar har 
resandepåbrå och från deras språk har 
svenskan fått över 80 romaniord.
Medverkande: Bo Hazell, författare

Foto:  
Gunilla Hazell

Foto: Natur & Kultur

Favorit  i  repris

OBS! Ingen visning av utställningen

Medverkande: Lawen Mohtadi, journalist och författare 



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

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 och Jamtli fortsätter den lyckade  
verksamheten. Vi möts varje torsdag för en timmes föredrag,  

visning, föreställning etc. 

After work
Hösten 2012

Vi träffas torsdagar kl. 13.00 i Jamtlis entré
Biljetter kan hämtas i entrén från 12:30 

(De som ev. ej får plats erbjuds en alternativ upplevelse)
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan krävs

29 november
Bonde med veranda - om  
storbönders byggande i Östjämtland

Byggnadsantikvarie Olof Edin, Jamtli berät-
tar mer om Schweizerarkitekturen            
— om ett byggnadsskick och levnadssätt 
bland storbönder i Östjämtland runt år 
1900.

Medverkande: Olof Edin, JamtliFoto: Jamtli

13 december
Allsång - Luciafirande
Vi sjunger gamla julsånger tillsammans och 
ni får nog även uppleva en och annan över-
raskning, då vår personal fått fria händer att 
underhålla er.

Medverkande: Personal från Landsarkivet,  
NCK och Föreningsarkivet

6 december
”Diefwulls redskap och trulldom, hafwa förgiordt 
kyrckioherden utj Undersåker”

Fruktan för övernaturliga konster och den skada dessa kunde 
göra mot människor, djur och egendom har funnits sedan 
urminnes tider. I arkivens domböcker finner man spår från 
den tid då ett rykte om att vara ”Trollpacka” kunde betyda 
döden och att brännas på bål. Under 1600-talets andra hälft 
avrättades i Sverige omkring 300 personer som en följd av 
trolldomsprocesser. 
 
Eva Tegnhed & Jim Hedlund (Båda arkivpedagoger vid Landsarkivet 
/ Föreningsarkivet i Östersund) berättar om häxor, trolldomsmål, 
anklagelser och märkliga öden.Foto:Landsarkivet

Foto: Föreningsarkivet

Kurs i handskriftsläsning
 
En av stötestenarna när det gäller att ta del av det skrivna 
kulturarvet är svårigheterna att läsa historiska dokument. Här 
är en kurs för dig som vill lära dig att tyda äldre handskrivna 
dokument. Kursen ger också en inblick i skriftspråkets utveck-
ling från 1600-talet och framåt. Tre tisdagkvällar under hösten, 
25 september, 9 oktober och 23 oktober kl. 18.30.

Var & när: Landsarkivet, kl. 18.30  Max antal personer: 24  
Förhandsanmälan: senast den 21 september till Landsarkivet i 
Östersund på telefon 010-476 89 00  
eller e-post: landsarkivet.ola@riksarkivet.se.


