Välkommen till vårens program!

5 mars

19 februari

Bio, bildning och bibelläsning

Från Stavre till Kovda vid Vita Havet.

Grosshandlare Erik Olof Sundin och hans affärsverksamhet.

22 januari
Brunflo

Från gravhögar och kastal till järnvägssamhälle
Brunflo har varit en av centralorterna i Jämtlands län
under århundrandena och har en lång och mycket spännande historia. Vi tas med på en tidsresa från 500-talet till
1800-talets slut.
Medverkande: Kurth Malmborg

29 januari

Ett levnadsöde i rikets tjänst.

Vem var kontraspion löjtnant Per Sterner?
Per Sterner, som till vardags arbetade som pilot på flygflottiljen F4 på Frösön, deltog som frivillig i Finska vinterkriget 1940. Under ett flyganfall mot sovjetiska förband den
12 januari 1940 kolliderade flygplanen i luften. Sterner tillfångatogs av Sovjetunionen och som villkor för att få komma tillbaka till Sverige tvingades han bli sovjetisk spion.
Medverkande: Bernt Olsson

12 februari

Karl-Iwar, tecknare
Karl-Iwar Karlson (1932 – 2000) var en av de absolut
främsta tidningstecknarna i landet oavsett om det gällde
allmänreportage, sport eller politiska kommentarer. Han
lämnade efter sig långt över 2000 teckningar, varav ett urval med suveränt träffsäkra karikatyrer och humoristiskt
sylvassa samtidskommentarer kom att publiceras i hans 33
årsböcker.
Medverkande: LO Rindberg

Medverkande:
Docent Mats Rolén
Erik Olof Sundin (1849-1930) lade redan som ung bonde i Stavre grunden till en omfattande affärsverksamhet med handelsbod, hästar, fastigheter och kol. Han var delägare
i flera sågverk längs mellanriksbanan och samarbetade med träpatroner och banker i
Sundsvall. Hans mest spektakulära delägarskap var kanske Kovda sågverk vid Vita Havet
(byggt 1900). Företaget hade, efter en besvärlig start, gjort goda affärer. Sedan kom dråpslaget i form av första världskriget och ryska revolutionen.

26 februari

Primus Mortimer Pettersson, naiv konstnär och kolorist
PMP som han själv signerade sina tavlor var en
oerhört produktiv konstnär som var helt självlärd. Under sin levnad skapade han runt 15 000
bilder och skulpturer. Det blir fler än en per dag,
fast han under långa perioder inte skapade något alls. Han levde som intagen på Frösö sjukhus större delen av sitt liv, även om han aldrig
fick någon riktig diagnos. Anna Lena Pettersson,
själv släkt med Primus berättar, mer om ett fascinerande livsöde, och en fantastisk konstnär.
Medverkande: Anna Lena Pettersson

Fotografierna tillhör Landsarkivet, Föreningsarkivet, Jamtli eller föredragshållarna

12 mars

Gamla Teatern

Runt om i våra kapell, ordenshus, Folkets hus,
konsumaffärer och andra föreningsdrivna
byggnader har det pågått, och pågår än i dag,
en livlig verksamhet. Här har det funnits plats
för diskussioner, kamp för ett bättre samhälle
och inte minst nöjen och gemenskap. Eva Sjögren Zipsane berättar utifrån Föreningsarkivets projekt Människors mötesplatser

Medverkande: Eva Sjögren Zipsane, Föreningsarkivet
Raska tag!
…Kl. half nio om aftnarne ett par gånger i veckan
samlas bröderna å Nya Torget, försedda med pikhacka, spade eller kärra och arbeta så med raska
tag till klockan elva…
ÖP från 1883

År 1883 skulle ”världens största godtemplarhus”
byggas i stan. I Östersund ordnades ett rikstäckande storlogemöte som t.o.m. drog besökare från
Amerika. Huset som sägs vara ett svartbygge, byggdes till största delen av ideella krafter
och har en mycket spännande historik.
Medverkande: Mia Nilsson, Jamtli & Jim Hedlund, Landsarkivet

19 mars

Hur blev västra Jämtland ett attraktivt område
under sent 1800-tal? Vad lockade tusentals besökare till området innan alpin skidåkning ens
var påtänkt? Svenbjörn Kilander, professor vid
Mittuniversitetet, berättar mer om den tidiga turismen i västra Jämtland.
Medverkande: Professor Svenbjörn Kilander

26 mars

Rokokomålaren Anders Berglin
Författarna till den nyutkomna boken Rokokomålaren Anders Berglin berättar om Berglin som stilbildare
inom jämtländsk folkkonst. Denne flitigt anlitade kyrkodekoratör har också målat en mängd vackra skåp.
Genom att lyfta fram några beställare och brukare av
dessa möbler presenterar de samtidigt ett rikt stycke
kulturhistoria.
Medverkande: Karin Zidén & Örjan Bertilsson

16 april

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 för ca en
timmes föredrag, visning, föreställning etc.
Biljetter delas ut i Jamtlis reception med start klockan 11:45. Insläpp till Rentzhogsalen sker klockan 12:45 och programmet
startar klockan 13:00. Fritt inträde.
Ingen förhandsanmälan krävs.
De som eventuellt inte får plats kan
följa föredraget genom webbsändning till Sjögrensalen på Arkivet som
ligger nedanför Jamtli, se bilden
Arkivet

Perman, Törnsten och Wargentin
Namn på skolor, gator och torg

Horneyvägen i Mörsil är uppkallad som minne efter läkaren Torkel Horney som var en av grundarna till Mörsils sanatorium. Plextorget i Lit är uppkallat efter Sven
Plex Pettersson, född i Lit. Bron över Ljusnan i Sveg
heter Mankellbron - efter författaren Henning Mankell.
Berättelser i ord och bild om kända och okända personer som givit namn åt vägar, torg och broar i Östersund
och andra orter i länet.
Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet

23 april

Dråpet vid Örasjön
Under de stora skogsavverkningarna runt 1860 och
framåt kom många värmlänningar hit. De högg och
flottade, och flera blev kvar. En var spelmannen Nils
Ersson från Bogen. Om hans förehavanden i trakten av
Gillhov några höstdagar 1886 berättar en omfattande
brottmålsutredning.
Medverkande: Ville Roempke

Föredraget sänds också digitalt till Folkets Hus i Bräcke och till
Fjällmuséet i Funäsdalen. Fler orter är på gång.

Läs mer om våra aktiviteter och evenemang på
arkivetiostersund.se
Landsarkivet i Östersund
Arkivvägen 1, Östersund
tfn 010-476 89 00
hemsida: riksarkivet.se/ostersund

Landsarkivet i Östersund

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Arkivvägen 1, Östersund
tfn 063-77 64 20, hemsida: www.faj.se
Jamtli
Museiplan, Östersund
tfn 063-15 01 00, hemsida: www.jamtli.com
Med reservation för ändringar

After work
Föreläsningsserien

Torsdagar kl. 13.00

Föreläsningarna äger rum i Rentzhogsalen, Jamtli i samarbete
med Arkivet i Östersund. Webbsändning av föreläsningarna
sker till Folkets Hus i Bräcke och Fjällmuseet i Funäsdalen
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