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24 november
”I Anjan måste du ha vikten på dalskidan älskling”

Medverkande: Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund

Anjans Fjällstation grundades 1937 av Eyvind Frölich. 
Fjällstationen ligger mellan sjön Anjan och Baksjön i västra Jämt-
land och uppfördes i en rustik nordamerikansk stil, inspirerad av 
Frölichs tid som trapper i Alaska. Eyvind Frölich var en kontro-
versiell människa, allt från entreprenör inom turistnäringen; till 
äventyrsjägare, idrottsman och hängiven soldat i flera konflikter 
och krig. Eyvind Frölich engagemang satte stark prägel på Anjans 
Fjällstation, en pärla i den Jämtländska fjällvärlden. Kom och lär 
dig mer om den första tiden i Anjans historia.

17 november
Jakt i Oviksfjällen ur ett samiskt perspektiv

Medverkande: Ann Kristin Solsten, Gaaltije 

Antagligen var det på grund av den goda tillgången på vilt, och 
därmed möjligheterna till jakt, som de första människorna tidigt 
sökte sig till Oviksfjällen. Så småningom utvecklades renskötseln 
som även den har långa anor i området. Men jakten har, på olika 
sätt, fortsatt att vara ett viktigt komplement till rennäringen. Här 
presenteras delar av den jakt som har genomförts i Oviksfjällen 
under olika tider ur ett samiskt perspektiv. Vi får bland annat 
höra om den viktiga jakten för föda, den rituella jakten och om 
jakt för att skydda tamdjuren mot rovdjur. 

Inlandsbanan, Sveriges längsta namngivna järnväg, 
sträcker sig från Kristinehamn vid Vänern och 130 mil 
upp till Malmfälten vid Gällivare. Hur kom den till och 
varför? Här får du veta mer om alla olika delar som se-
dan blev Inlandsbanan, om trafiken under världskrigen på 
1900-talet och om militär betydelse utanför krigstid. Vad 
ska man tro om framtiden för Inlandsbanan? 
Kåserande föredrag med bilder.

10 november
Inlandsbanan

Medverkande: Bengt Sandhammar, författare

Medverkande: Kjell-Erik Eriksson, folkmusiker

Lapp-Nils var en legendarisk spelman som spelas och tolkas än idag. 
Det finns många spännande anekdoter kring denne Folkmusikens 
mästare. Man sa t.ex. att Lapp-Nils spelade som ”Näcken” och 
trollband de som lyssnade så de både grät och kände lycka. Lapp-
Nils var inte bara en fantastisk spelman utan försörjde sig även 
som gårdsvaruhandlare. Kom och hör när folkmusikern Kjell-
Erik Eriksson (Hoven Droven/Triakel) berättar en fascinerande 
historia med musikinslag, om spelmannen från Offerdal som fick 
känslorna att svalla…

27 oktober 
”Gräv du ner fiolen din så slipper du helvetet!”

Foto: Dan Williams

Medverkande:  Olof Edin, Jamtli

I Västjämtlands fjällvärld byggdes från 1880-talet 
till 1910-talet omkring 25 jaktvillor. Dessa 
uppfördes för att husera ägaren med jaktgäster 
under några veckor under jaktsäsongen. 
Föredraget handlar om några av jaktvillorna, samt 
byggherrarna och arkitekterna bakom. Ritningen 
på bilden är gjord av Adrian Crispin Peterson och 
föreställer Rensjösätern.

20 oktober
Jaktvillor

Ritning hämtad ur Regionarkivet för Västra  
Götalandsregionen och Göteborgs Stad

13 oktober
Hästen

Medverkande: Carita Rösler, Riksarkivet i Östersund

Eftersom det alltid har funnits hästar i människornas 
liv hittar vi ochså mängder av hästar i arkiven. De har 
använts i arbete och fritid, till nytta och nöje. Vi återfin-
ner dem i skogen, på ängen, travbanan, isen, i garniso-
nen och i stora som små flickors och pojkars drömmar. 
Denna starka, mångfacetterade, fyrfota vän förtjänar 
att lyftas fram ur våra arkiv. Följ med på en berättelse 
om hästhistoria i allmänhet, och i Jämtland i synnerhet. 

6 oktober
Konstfavoriter

I Nationalmuseum Jamtlis utställning Ideal och verk-
lighet – nordisk natur visas hur naturen har skildrats 
från 1600-talet fram till idag. I en rad olika tekniker 
och uttryck blandas storslagna landskapsmålningar, 
husdjursporträtt, dramatiska jaktscener och humo-
ristisk formgivning med reflektioner kring hållbarhet 
och klimatkris. I föredraget presenteras några utvalda 
konstverk av bland andra Anna Boberg, Otto Hessel-
bom och David Klöcker Ehrenstrahl. 

Medverkande: Sofia Pettersson, Konstpedagog, Nationalmuseum Jamtli

29 september
Det okända teckenspråket

Medverkande:  Maria Press, Riksarkivet i Östersund

”Han tecknade år genom att slå handen upp vid sitt 
öra som betydde så många gånger som snön tinat 
bort...” En gammal och detaljerad beskrivning av 
praktiserat teckenspråk har nyligen upptäckts i ett 
domprotokoll från 1600-talet. Den skrevs ned när en 
döv man ställdes inför rätta i Sunne i Jämtland för 
ett allvarligt brott. Kom och hör om det unika fyndet 
och få en inblick i de dövas historia. 

22 september
Almanackor – en kanal för staten att informera befolkningen

Vad döljer sig i gamla almanackor, förutom kalendariska 
uppgifter? Jo, information om nymodigheter inom jord-
bruk, vetenskap, mått- och viktsystem, mm. Staten vill 
ha en kunnig befolkning för att landet skall kunna styras 
och hållas samman. Följ med på en resa bland varierande 
ämnen under perioden 1826-1975. 

Medverkande:  Gunilla Nilsson Edler, lokalhistoriker & guide



1 december
Nej tack!

I år firas 100-årsminnet av Sveriges första folkomröstning! 
År 1922 skulle svenska folket ta ställning:  Ja- eller Nej 
till försäljning av rusdrycker. Därefter har flera andra 
omröstningar genomförts genom åren. I samband med 
vissa har det bildats intresseföreningar som drivit särskilda 
kampanjer och från några av dessa finns handlingar sparade 
hos Föreningsarkivet i Jämtlands län. Här berättar vi mer 
om kampen för alkoholförbud, om turerna kring fortsatt 
vänstertrafik och om när folket skulle välja linje i frågan om 
kärnkraften. 

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

Medverkande:  Mia Nilsson, Föreningsarkivet i Jämtlands län

Arkivet i Östersund, Arkivvägen 1, Östersund
Läs mer om våra aktiviteter och evenemang på
hemsidan: arkivetiostersund.se och Facebook: arkivetiostersund
För frågor och mer information kontakta oss via info@arkivetiostersund.se

Riksarkivet i Östersund, tfn 010-476 89 50
hemsida: riksarkivet.se/ostersund

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

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

 Föreningsarkivet i Jämtlands län,
Riksarkivet i Östersund och Jamtli 

Torsdagar klockan 13.00

AfterAfter work work
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I äldre tid fanns det gott om olika magiska föreställningar 
knutna till jakt och tankar om övernaturliga djur och 
väsen. I det här föredraget presenteras flera exempel 
och berättelser från länet. Vi får stifta bekantskap med 
bland andra skogskäringen, hamnbjörnen, varulvar och 
trolltjädern. Det berättas också om skrock och ritualer 
knutna till jakten, om hur vapnen kunde laddas med 
magisk kraft, vad lavskrikans läten hade för betydelse, om 
olika trollskyttar och varför det ansågs vara otur att möta 
en kvinna när man var på väg till jakten. 

8 december

Vill du få nya upplevelser och intryck, roas för stunden eller lära för livet? Då är After 
Work något för dig!  Vi möts på torsdagar kl. 13.00 för ca en timmes föredrag, visning, 
föreställning etc. Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan krävs.

Östersund: Biljetter till Rentzhogsalen delas ut i Jamtlis reception med start klockan 
11:45. Insläpp sker klockan 12:45 och programmet startar klockan 13:00. 

Föreläsningarna direktsänds till:Föreläsningarna direktsänds till: 
Bräcke, Folkets Hus  
Hammarstrand, Strandliden 
Hede församlingshemmet   
Lit, Bykontoret  
Offerdal, Sockenstugan i Ede  
Strömsund, Biblioteket 
Sveg, Gammelgården  
Svenstavik, Biblioteket

Åre, Biblioteket 
 
På samtliga platser finns det möjlighet att köpa fika.

Du kan följa föreläsningarna på plats i Rentzhogsalen på  
Jamtli, digitalt hemifrån eller via lokala mötesplatser

Medverkande:  Tommy Kuusela, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala


