
Välkommen till vårens program!
26 januari
Resa till Stockholm! Varför? 
Vilken väg ämnar ni ta?

Medverkande: Mats Göransson, Landsarkivet

I mer än 250 år krävdes det pass för att få resa inom 
Sverige. Vilka var skälen till detta? Hur ändrades 
systemet över tid? Hur reste man? Vilka spår har 
det satt i arkiven? Det är exempel på frågor som 
kommer att redas ut under föredraget.

9 mars
”Min käre fader!
Undra ej på min dåliga skrifning… renseln är mitt skrifbord.”

Medverkande: Björn Olofsson, Jamtli

23 mars

2 februari
Blomsterfjället Ansätten

Medverkande: Curt Lofterud

Ansätten var mycket okänt som blomsterfjäll 
fram till 1995, då en inventering gjordes. Nu 
anses Ansätten faktiskt vara ett av Sveriges art-
rikaste fjällområden. Väl värt en vandring.

Medverkande:  Eva Eklund

16 februari
Vintervistet vid Stortjärn

Medverkande: Jim Hedlund, Landsarkivet i Östersund

Nära Börtnan finns unika lämningar efter ett 
vinterviste som hört till Tossåsens sameby. Här 
bodde man fram till omkring 1930 men spåren 
på platsen går betydligt längre tillbaka i tiden. 
Jamtli och Gaaltije har gjort undersökningar 
i området och rekonstruerat en kåta täckt med 
bara granris. Hör om undersökningarnas resultat 
och hur det är att bo i en riskåta i midvintertid.

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

2 mars
Alma Braathen - 
jämtlandsflickan som blev luffare och journalist

Medverkande: Birgit Petersson, docent 
och f. d. universitetslektor i historia

Alma Braathen (1906-67), signaturen 
Brodjaga, tågluffade ensam i Orienten som 
22-åring. Under 2:a världskriget var hon 
krigskorrespondent, först i finska vinterkri-
get och sedan i Nordnorge, dit hon skidade 
över fjällen. Från 1940 blev hon fast anställd 
vid Dagens Nyheter och stannade där fram 
till sin död. Hon kallades ofta ”arktisk med-
arbetare” eller ”ödemarksreporter”, men 
skrev också gärna om Jämtland.

På 10 år, mellan 1892 och 1902 byggde man 
upp en industri och ett helt samhälle. Eva Ek-
lund berättar om detta imponerande arbete 
och om hur det gick sedan. Vilka var det som 
flyttade till Hissmofors och var kom de ifrån? 
Hur levde man i brukssamhället? Hur ser det 
ut idag?

Olof Liljegren från Boggsjö var 28 
år när han emigrerade till Amerika 
1857. Efter en tid där tog han värv-
ning och stred för nordstaterna i 
det amerikanska inbördeskriget. 
Kvar hemma fanns pappan Jonas 
Nilsson. I brevväxling med sin far 
ger Olof en utförlig och spännande 
bild av sina upplevelser ”over there”. 

Får jag bara vara frisk och kommer ur kriget med hela lämmar, så skall jag sedan liksom 
hittills uppföra mig så, att ni ej får skämmas för mitt namn eller komma min släkt på skam.”

Medverkande: 
Bo Torstemo & Gösta Olsson

Hästen har under många årtusenden 
varit människans följeslagare och med-
hjälpare, och trots mekanisering av jord-
bruket lever hästens popularitet kvar.

23 februari
Arbetshästen



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, 
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

Medverkande: Henric Tungström, Jamtli

6 april
En konsumbuss återuppstår
En gång i tiden var konsumbussarna vanliga 
ute på våra vägar och dessa rullande buti-
ker är en viktig del av vår moderna historia. 
Därför har Jamtli återskapat en konsumbuss 
som planeras ta sin plats på Historieland 
sommaren 2017. Hör berättelsen om en vik-
tig del av Jämtlands handelstrafik och hur ett 
objekt återskapas.

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

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, 0693-353433,  www.fhbracke.se

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

Magneten i Krokom, 0640-161 50

Träffpunkten i Myrviken, Krokvägen 8 D, 0643-10655

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. 

30 mars
Nybyggarliv i fjälltrakter

Medverkande: Rolf Kjellström

Rolf Kjellström har skrivit en serie om sex 
böcker kring ”Nybyggarliv i Vilhelmina”. 
Naturen har helt dikterat villkoren för den-
na kultur och ibland har marginalerna varit 
små. Inte minst har barnen varit utsatta för 
prövande händelser.

Med reservation för ändringar

Vårprogram 2017
After work

27 april
Bröderna Adamsson - 
en kondomhistoria
Två bröder från de östligaste delarna av 
Jämtlands län blev båda framgångsrika kon-
kurrenter i samma bransch, kondomer och 
andra sjukvårdsartiklar. Hör om bröderna 
Adamsson från Hällesjö, om deras olika 
projekt, konflikter och svårigheter.

Medverkande: Anders SjöbergNils och Hjalmar Adamsson


