
Välkommen till höstens program!

22 september
Inlandsbanan

Medverkande: Bengt Sandhammar

Banvakter och stinsar, tysktåg och rälsbussar, skrö-
nor och dråpligheter. Mycket gammalt och nytt 
finns att berätta om Inlandsbanans drygt 100-åriga 
historia. På spåret från Kristinehamn till Gällivare 
med tyngdpunkten i vårt län.

20 oktober
Sockenlappar i Jämtland

Medverkande: Mia Nilsson, 
Arkivet i Östersund

Sockenlappen hade genom kontrakt med sock-
enstämman tagit på sig sysslor som bönderna 
själva föraktade. Detta gjorde att de många 
gånger hamnade i utanförskap. I arkivmaterial 
från Bergs, Myssjö och Ovikens socknar hittar 
vi spår efter flera generationer, ofta på vandring 
och i djup fattigdom.

27 oktober
Det sitter i väggarna, arkiv

Med utgångspunkt i en gammal gård i Marieby vi-
sas Mats Göransson vilken bredd av information 
man kan hitta om en fastighet och de som bott där 
i arkiven. Vi börjar idag och söker oss bakåt i tiden.

Medverkande: Mats Göransson, Arkivet i Östersund

24 november

Medverkande: Bo Lundmark

Andra världskriget från Gröndalens horisont; Om 
kurirverksamheten i nordvästra Härjedalen. Några 
legendariska motståndsmän porträtteras. Vi får 
också höra om ett flyktingdrama i gränsfjällen och 
ett sextioårskalas på liv och död.

29 september
Kaféliv i Östersund med omnejd - 
om kaféer förr och nu

Medverkande: Catarina Lundström

Om kaféliv i Östersund under 1900-talet, med ut-
blickar mot resten av världen. Vilken funktion har 
kaféerna haft och hur har kafélivet förändrats?

10 november
Det sitter i väggarna, vårda varsamt

Medverkande:  Olof Edin, Jamtli

Olof Edin är 1:e byggnadsantikvarie vid Jamtli och 
berättar om hur man underhåller och vårdar bygg-
nader utan att de kulturhistoriska värdena går för-
lorade. Hur ska man tänka när man står inför en 
ombyggnad eller restaurering? Goda liksom min-
dre lyckade exempel lyfts fram på hur hus kan tas 
om hand.

6 oktober
Varför placerar man konstverk i 
offentlig miljö?

Medverkande: Christina Wistman, Jamtli

Vilken betydelse har konsten för stadsrummet, och 
för oss människor? Christina G. Wistman disku-
terar offentlig konst med utgångspunkt i konstens 
sociala funktion. I föredraget ges några exempel på 
offentlig konst som både hyllats och som blivit om-
diskuterad och förkastad.

Medverkande: Anders Hansson, Jamtli

År 2014 undersöktes en mindre del av Frösö kyrkogårds äldsta delar. Nu börjar berät-
telsen om de första kristna kvinnorna på Frösön ta form. Hör chefsarkeolog Anders 
Hansson berätta om de senaste resultaten från undersökningen.

13 oktober
Frösö kyrkogård

Fotografierna tillhör, om inte annat anges: Landsarkivet, Föreningsarkivet, Jamtli eller föredragshållarna



Föreläsningarna äger rum i Rentzhogsalen, Jamtli 
i samarbete med Arkivet i Östersund.  

Torsdagar kl. 13.00

Vill du få nya upplevelser och intryck, roas för stunden eller lära för livet? Då är After 
Work något för dig!  Vi möts varje torsdag kl. 13.00 för ca en timmes föredrag, vis-
ning, föreställning etc. After work

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

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivvägen 1, Östersund
tfn 063-10 06 07, hemsida: www.faj.se

Jamtli
Museiplan, Östersund
tfn 063-15 01 00, hemsida: www.jamtli.com

Landsarkivet i Östersund

Höstprogram 2016

Medverkande: Torgärd Notelid, Jamtli

8 december
Det lackar mot jul

Lagom till första advent invigs en spän-
nande installation i form av en stor jul-
kalender på Jamtli. Här kan besökarna 
fördjupa sig i julens historia och möta 
julförberedelser, staffanståg, julmat, jul-
skålande vikingar, julotta och mycket 
annat. Med anledning av detta inleder 
vi en tradition att varje år digitalt glänta 
på några av julkalenderns luckor och 
fördjupa oss i bakgrunden till några av 
julens beståndsdelar. Välkommen till 
lucköppning 2016!

Folkets Hus i Bräcke, Fjällmuseet i Härjedalen, Magneten i Krokom,

Folkets Hus i Strömsund, Centrumhuset i Hammarstrand, 

Träffpunkten i Myrviken och Församlingshemmet i Hede

De som ev. inte får plats kan följa föredraget genom webbsändning till: 

Sjögrensalen på Arkivet som ligger nedanför Jamtli.

Föreläsningarna kan också ses samtidigt via webbsändning på följande platser:

Fjällmuseet i Härjedalen, 0684-16425, www.fjallmuseet.se

Folkets Hus i Bräcke, 0693-16869,  www.fhbracke.se

Folkets Hus i Strömsund, 0670-16490

Centrumhuset i Hammarstrand, 0696-682000,                                               
www.ragunda.se, www.ragundadalen.se

Magneten i Krokom, 0640-161 50

Träffpunkten i Myrviken, 0643-10655, www.oviken.se/motesplats-oviken

Församlingshemmet i Hede, 0684-100 11  

På samtliga platser finns det möjlighet att köpa fika!

Du kan också ta del av föreläsningarna via storbildsskärm på följande platser:

Läs mer om våra aktiviteter och evenemang på 
hemsidan: arkivetiostersund.se
Facebook: arkivetiostersund

Biljetter delas ut i Jamtlis reception med start klockan 11:45. Insläpp till Rentzhog-
salen sker klockan 12:45 och programmet startar klockan 13:00. Fritt inträde. Ingen 
förhandsanmälan krävs. 

1 december
Frösö Trivialskola - ett försvunnet Campus

Medverkande: Ove Hemmendorff, 
Frösö hembygdsförening

På Frösön fanns under 170 år en in-
ternatskola för pojkar från Jämtland 
och Härjedalen. Trivialskolan grun-
dades 1677 i byn Stocke och blev ett 
viktigt inslag i försvenskningen av 
befolkningen. Varje termin inack-
orderades hundratalet gossar från 
landsorten i enkla skolstugor på 
området. De undervisades i nyttiga 
ämnen såsom läsning, välskrivning, 
räkning, latin och grekiska. Några 
elever, såsom Pehr Wargentin, fort-
satte till högre studier och blev fram-
stående män. Andra återvände till 
hemgården.

Adventskalender 1934, målad av Aina Stenberg- Masolle. Nordiska museet. 
Foto: Fanny Oldenberg, Nordiska museet.

Med reservation för ändringar


