
Välkommen till vårens program!

28 januari
Vem tror du att du är? 

Medverkande: Carita Rösler, Landsarkivet

Du har kanske sett TV-serien Vem tror du att du är?
- Hur gör de egentligen för att få fram allt material 
och vad kan man hitta i arkiven om en vanlig män-
niska? Vi visar exempel på källorna bakom histori-
erna och berättar hur man söker fram dem. 

3 mars
”Flytta på kossan” -
  om ångbåtstrafiken på Storsjön

Medverkande: Jim Hedlund, Landsarkivet

Redan på 1700-talet fanns det regelbunden båt- och 
färjetrafik på Storsjön. År 1847 kom den första ång-
båten, hjulångaren Jemtland. Om den och andra ång-
båtar, Jämtlands sjömannaförening, turer, utflykter 
och dramatiska olyckor berättar vi.

10 mars
”Oförgripelige tankar, om frihet i bruk 
af förnuft, pennor och tryck”

2 december 1766 stiftade Sverige, som det första landet i 
världen, en lag som gav alla medborgare rätt att yttra sig 
offentligt i tal och skrift samt rätt att granska myndig-
heternas handlingar – Tryckfrihetsförordningen.  Den 
la grunden för Sveriges demokratiska system. Vi firar att 
Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år med ett föredrag 
om hur lagen kom till – tidsandan och förkämparna, 
kampen mot censuren och arkivens viktiga roll för de-
mokratin.

Medverkande: Maria Press, Landsarkivet

7 april

Medverkande: Elisabet Rydell-Jansson

Gunnar Jonson i Vaplan (1843-1912) var en utomordent-
ligt energisk entreprenör med många ansikten: storbon-
de, brukspatron, sågverksägare med många hemman och  
avverkningsrätter för att nämna några. Betydligt mindre 
känt är att han också var ensamstående far till sex omyn-
diga barn som han älskade över allt annat. Genom den 
brevsamling Elisabet Rydell-Janson ärvt från sin farmor, 
Gunnar Jonsons äldsta dotter Christina, lär vi känna helt 
nya sidor av denna märkliga 1800-talsman.

Medverkande: Maria Domeij Lundborg, NCK

25 februari
Att binda djur och väva strid

4 februari
Slagbjörnar och björnfester

Medverkande:  Bo Lundmark

Under tusentals år har människorna i norra Sverige 
haft ett speciellt förhållande till den stora brunbjör-
nen. Lyssna till Bo Lundmark när han berättar om 
slagbjörnar i Härjedalen och om de björnfester som 
samerna höll förr i tiden.

18 februari
En världsunik kartskatt

Medverkande: Mats Göransson, Landsarkivet

I vårt land började man redan på 1600-talet att upp-
rätta kartor för olika ändamål, både översiktskartor 
och detaljkartor. Vi tittar på ett urval av dessa kar-
tor rörande Jämtlands och Härjedalens första sekler 
som svenska provinser för att se vad de kan ge oss för 
information om forna tider. Kompletterat med olika 
arkivhandlingar blir inblicken ännu mer intressant.

17 mars
När kyrkorgeln kom till Jämtland

Medverkande: Sven Olofsson

Vid mitten av 1700-talet byggdes de fyra första orglarna 
i Jämtland, med en början på Rödön. När nästa reella 
våg av orgelbyggande kom igång ett 70-tal år senare hade 
samhället börjat förändras och kyrkorgeln blivit ett in-
strument för allt fler församlingar. Varför vissa socknar 
dröjde längre än andra är en av frågorna som kommer 
att diskuteras i detta föredrag med utgångspunkt i den 
orgelinventering som nu genomförs i Härnösands stift.

Bilden föreställer Niclas von Oelreich, som var Sveriges censor fram till 1766

Djurornamentiken var ett av den yngre järnålderns mest 
framträdande bildspråk i Skandinavien. Under en period 
på nära 800 år dekorerades alltifrån vapen och smycken 
till skepp, runstenar och kyrkportaler. Stilen har haft 
djupgående kulturella innebörder. Djurornamentiken 
förekom även i Jämtlands storsjöregion under yngre 
järnålder.

Medverkande: Sara Grut, NCK  & 
Mats Göransson, Landsarkivet

14 april 
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

Favorit i repris



Verksamheten är ett samarbete inom Arkivet i Östersund 
och äger rum i Rentzhogsalen, Jamtli

Torsdagar kl. 13.00

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!  Vi möts varje torsdag kl. 13.00 för ca en timmes 
föredrag, visning, föreställning etc. 

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

Vårprogram 2016

Folkets Hus i Bräcke

Fjällmuseet i Härjedalen

Folkets Hus i Strömsund

Centrumhuset i Hammarstrand

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, Rörosvägen 30 i Funäsdalen
0684-16425, www.fjallmuseet.se

Folkets Hus i Bräcke, Hantverksgatan 27
0693-16869,  www.fhbracke.se

Folkets Hus i Strömsund, Ramselevägen 6, 
0670-16490

Centrumhuset i Hammarstrand, Centralgatan 29
0696-682000,  www.ragunda.se, www.ragundadalen.se

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 
Rentzhogsalen sker klockan 12:45 och programmet startar klockan 13:00. 
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan krävs. 

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

Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet 

21 april
”väva vadmal.. är en konst som vi 
kunna”
Många är vi som kommer ihåg Näldens ullspinneri 
och alla garner och textilier som tillverkades där; 
ullgarn, vadmal, filtar och mycket mer. Vi får höra 
berättelsen om platsen, förutsättningarna och om 
människorna som arbetade där.

AFTER WORK

28 april
Det bleka glåmiga utseendet, hafva 
blifvit ersatt af ett friskt och lifligt…

Medverkande:  Eva Tegnhed & Mia Nilsson, 
            Föreningsarkivet i Jämtlands län

Barnkolonier har funnits sedan slutet av 1800-talet. 
Men det var under 1930-50-talen som verksamheten 
stod på sin höjdpunkt. Då var syftet att rädda barnen 
undan tuberkulosen och se till att de ökade i vikt. Vi 
berättar mer om de initiativ som tagits i länet och den 
verksamhet som bedrevs både här och på andra håll 
i landet.

Föreläsningsserien


