
Vad ska vi göra under våren? 

14 februari
Ol Pålsa Krönika – om det jämtska vardagslivets 
sorger och utmaningar på 1800-talet
Olof Pålsson i Gåxsjö berättar i sin stora krönika om 
våra förfäders hårda liv. Om seder och bruk vid bröllop 
och begravningar, hur enkla sjukdomar ledde till förtida 
dödsfall och om hur det var att leva i väglöst land, i tim-
merhus med enbart öppen spis och tjocka fårskinnsfällar 
som skydd mot vinterkylan. Han varnar bl.a. bönderna 
för att sälja sin skog till bolagen. Tage Levin ger oss en 
bild av denna märklige bonde och folklivsskildrare.

31 januari
Intagen på hospitalet

7 februari
Bonde med veranda - om storbönders 
byggande i Östjämtland

21 februari
Fjällbondens avsked

28 februari
Låter allmännerligen bruka sig till skörlefnad

7 mars
De vita korsen

14 mars
Lappväsendet och svensk samepolitik

21 mars
Kvinnomöda och skaparglädje - nedslag i  
Jämtlands och Härjedalens textilhistoria

År 1885 utnämndes kronolänsmannen Adolf Suwe 
till lappfogde i Jämtland. Han blev därmed den första 
lappfogden i Sverige. Det var tänkt som en tillfällig 
åtgärd för att komma tillrätta med konflikter mel-
lan bofasta och renskötare, men blev i själva verket 
det första steget mot bildandet av en ny myndighet, 
lappväsendet. Den fick ansvar för samefrågor och 
skulle existera ända fram till 1971. Den första lapp-
fogden kom att få sällskap av kollegor i Västerbotten 
och Norrbotten, och genom inrättandet av under-
ställda tjänster kom lappväsendet alltmer att få en fast 
struktur. Det är denna myndighet som Patrik Lantto 
har undersökt i sin bok Lappväsendet, vilken han 
kommer att berätta om i sin presentation.

OBS! Favorit i repris, där vi nu låter de som 
inte fick biljetter i november, få en ny chans 
att höra detta intressanta föredrag. 
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, NCK

På kyrkogården vid Frösö kyrka finns en grupp vita trä-
kors och fyra stenar - tillsammans 27 gravplatser för 27 
män, krigsfångar från östeuropa, som dog i tbc på Frösö 
Beredskapssjukhus 1945-1948. I bilder, genom Ingeborg 
Lindgrens album, och ord berättar vi om bakgrunden 
och livet på Frösö Beredskapssjukhus, tiden efter andra 
världskrigets slut. 

Fotografen Lars-Olof Hallberg har under 8 års tid 
rest runt och dokumenterat bönder som brukar 
statliga arrendegårdar i fjällvärlden, s.k. fjällägen-
heter. Här får vi möta människor som bor väglöst 
eller vid vägs ände, vissa av dem saknar fortfaran-
de elektricitet. Jordbruk och djurhållning kom-
bineras med jakt och fiske. En gång i tiden fanns 
det fler än 500 fjällägenheter i Jämtlands län, nu 
finns det endast 15 stycken kvar och brukarna 
börjar bli gamla och inga yngre vill ta över.
Medverkande: Lars-Olof Hallberg, fotograf

Byggnadsantikvarie Olof Edin, Jamtli berättar mer 
om Schweizerarkitekturen — om ett byggnadsskick 
och levnadssätt bland storbönder i Östjämtland runt 
år 1900.
OBS! Vi håller till i Lignellsalen

Medverkande: Olof Edin, Jamtli

4 april
Kroksgård

Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet

Berättelsen om den gamla gården Kroks-
gård, Rödön. Vilka levde där och hur levde 
de i och utanför hemmet? Mary Bergström 
tar oss med genom en 800-årig historia om 
bönder, färdmän och industripionjärer.
Medverkande: Mary Bergström, konstvetare, 
författare m.m.

Ulla Oscarsson, Jamtli, tar oss med på en textilresa i ord 
och bild utifrån sin nyutkomna bok med samma namn.

Vid förra sekelskiftet var det flera 
kvinnor i Östersund som dömdes 
för lösdriveri, en del av dessa var 
prostituerade. Men vilka var dessa 
kvinnor och vilken är deras histo-
ria? Karin Tegenborg Falkdalen,  
Föreningsarkivet, berättar här mer 
om några av dessa kvinnor och om 
en del av de platser de kan knytas 
till. Medverkande: Karin Tegenborg Falkdalen,  

Föreningsarkivet

Medverkande: Tage Levin, f.d. länsråd

Medverkande: Ulla Oscarsson, Jamtli

Medverkande: Patrik Lantto, universitetslektor



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
Våren 2013

Vi träffas torsdagar kl. 13.00 i Jamtlis entré 
Biljetter kan hämtas i entrén från 12:15, insläpp 12:45 

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

11 april
Sämmer-Jonas

18 april
60. Arbetskompaniet  L 5 Grytan Fotografierna tillhör Landsarkivet, Föreningsarkivet,  

Jamtli eller föredragshållarnaUnder andra världskriget ombads man vid svenska förband att inrapportera ”kom-
munistiska agitatorer och missnöjesspridare” till högre ort. Besvärliga personer, främst 
kommunister, skulle säkras i s.k. arbetskompanier; av många betraktade som rent poli-
tiska interneringsläger. Kompanierna leddes från 1941 av Försvarsstaben. Ett placerades 
i Öxnered, och kallades 60. arbetskompaniet L 17. Ett annat – 60. arbetskompaniet L 5, 
förlades till Lövnäsvallen utanför Sveg i Härjedalen. Våren 1942 påbörjades en nedmon-
tering av dessa två läger och 19 kvarvarande värnpliktiga flyttades till Grytans skjutfält 
utanför Östersund. Verksamheten fanns kvar där fram till september 1942, varpå den 
avvecklades. Grytans arbetskompani är relativt lite uppmärksammat sedan tidigare.  
Agneta Brink och Carita Rösler vid Landsarkivet ger röst åt en speciell tid i Grytans och 
Lövnäsvallens historia.

En dag, 1856 kommer Jonas inflyttande till 
Sikås by. Snart är han Sämmer-Jonas i hela 
byn. Vad var det egentligen som hände? 
En dramatisering av ett människoöde,  där 
historien har hittats igen i arkiven. 

Medverkande: B-O Henriksson, Jamtli

Nytt för våren är en kreativ satsning, ”Konst i 
arkiven”. Tillsammans med en konstpedagog och 
en arkivpedagog botaniserar vi i arkivens sam-
lingar och hämtar inspiration till eget skapande. 
Gruppen möts fyra onsdagar med start den 20 
februari. Ledare för dessa workshops är konstpe-
dagog Marianne Larsson. 
Var & när: Landsarkivet, kl 13 onsdagarna den 
20/2, 27/2, 6/3 och 13/3. Pris: 500 kr.

Konst i arkiven

Medverkande: Agneta Brink & Carita Rösler, Landsarkivet


