
30 mars
Underbara foton

Medverkande: Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund

”En bild säger mer än tusen ord” ; ett uttryck som 
stämmer mer än väl. Flera arkiv har fotosamlingar 
som är värda att lyfta fram i ljuset. Det finns vackra 
porträtt, roliga porträtt, foton som fungerar som 
social dokumentation, foton på olika miljöer, arbeten, 
nöjen, idrott, militärt, politiska, konstnärliga – ja, 
allt vad du vill. Här bjuds ni bl.a. på dramatiska, 
humoristiska och riktigt vackra foton. Många av dem 
kan ge upphov till både skratt och djupa reflektioner.

23 mars
Det vildas rike. Bruno Liljefors ideala verklighet.

Medverkande: Christina G. Wistman, Jamtli

Bruno Liljefors (1860–1939) ägnade sitt konstnärskap 
åt det vildas rike, natur och djurliv i Sverige. Som den 
hängivne friluftsmänniska han var, kom han att uppleva 
naturen på nära håll som få andra. Han hade dessutom 
förmågan och begåvningen att kunna skildra detta i bild. 
I föredraget ges en exposé över Bruno Liljefors konstnär-
skap utifrån de verk som visas i utställningen Ideal och 
verklighet – nordisk natur i Nationalmuseum Jamtli.

Medverkande: Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län

16 mars
Mat i kristid

I tider av oro och kris stiger matpriser och tillgången till olika 
varor kan variera. Hur gjorde man förr för att få maten att räcka? 
Vilka kristidstips kan vi ta med oss från historien? Hur har vi 
förändrat vår syn på vad som går att äta utifrån vilken situation 
vi befinner oss i? Vi fördjupar oss i hur kaninfarmar, egenodling 
och användning av alternativa produkter har kunnat bidra till 
att dryga ut våra måltider. 
 

9 mars
Arkeologi i fjällvärlden

Medverkande: Anders Hansson, Jamtli

Glaciärarkeologi, inventeringar i samiska miljöer och en 
nyupptäckt kvinnograv från vikingatiden. Chefsarkeolog 
Anders Hansson berättar om flera pågående arkeologiska 
projekt i den jämtländska fjällvärlden.

Medverkande:  Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund

Brott och Straff har alltid varit ett ämne som följt oss 
människor. Ingen kommer undan verkligheten med 
nyheter om olika brott och brottslingar. Alla har vi 
också åsikter om ämnet. Det har även skrivits böcker 
om detta i alla tider och det visas film och serier om 
detta dagligen. I arkiven finns massor av berättelser 
och öden som har med brott och straff och fångvård 
att göra. 

2 mars
Hästkrafter

23 februari
”Bojornas buller och spöslitandets jämmerskri”

Medverkande: Carita Rösler, Riksarkivet i Östersund

Eftersom hästar spelat en stor roll i människors liv 
finns det också mängder av hästar i arkiven. De 
har använts till arbete och fritid, nytta och nöje. 
I Jämtlands län har aveln av den Nordsvenska 
hästen spelat en extra stor roll. Vi lyfter fram 
riksanläggningen Wången tillsammans med 
våra starka, mångfacetterade, fyrfota vänner ur 
arkiven. Följ med på en berättelse om hästhistoria i 
allmänhet och i Jämtland i synnerhet. 

9 februari
Historien om Brita och Hans

Hans Nilsson Fjellstedt från Glen i Oviksfjällen dör den 
13 januari 1920. I hans testamente uppges en trolovad 
vid namn Brita som en av arvtagarna. Men vem var 
denna Brita som han aldrig hann gifta sig med? Ett 
foto av en kvinna vid namn Brita hittas senare bland 
Hans tillhörigheter. Kan detta vara hans trolovade? 100 
år efter Hans död är det dags att nysta upp historien 
bakom bilden med hjälp av ledtrådar från kyrkoböcker, 
tidningsartiklar och annat arkivmaterial. 

Medverkande: Ann Kristin Solsten, Gaaltije

2 februari
Porträtt av härjedalingar - från konvention till konsumtion

Antalet riktigt gamla personporträtt i Härjedalen är mycket litet, 
kanske bara sex stycken från 1600-1700-talen. Porträtten från 
dessa århundraden präglas av dåtidens strikta konventioner, 
men den avbildade hade ändå vissa möjligheter att påverka hur 
intrycket skulle bli: välliknande, ärbart, myndigt eller kanske 
välbeställt. Med turismen och det moderna samhället kom istället 
vinstintressen. I en tid när verkliga, konstnärliga porträtt inte 
längre efterfrågas, används motsägelsefullt nog ansikten mer än 
någonsin - under förutsättning att de är ekonomiskt gångbara. 

Medverkande:  Ola Hanneryd, Härjedalens fjällmuseum 

Bild: Patronessan Christina Busk vid Ljusnedals bruk. Okänd konstnär. Foto: Härjedalens Fjällmuseum AB.

16 februari
”Ingen ska kunna säga att jag varit skyldig honom ens 25 öre”

Så sade den fattige dagsverkstorparen Anders Sundkvist på 
sin ålders höst.  Till det öde skogsområdet mellan Görvik 
och Hallviken i nordöstra Jämtland flyttade många in från 
1700-talets mitt och framåt. Exploateringen av skogen gav arbete. 
Mekaniseringen av skogsbruket i mitten av 1900-talet tömde  
sedan gårdar och torpställen snabbt och obarmhärtigt. Där 
det bott hundratals människor kan man nu räkna dem på ena 
handens fingrar. 

Medverkande:  Bengt Sandhammar, författare



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

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

 

Torsdagar klockan 13.00 
Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs.

AfterAfter work work
Vårprogram 2023Vårprogram 2023

AfterAfter work work
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. 
 
 
Mötesplatser:  Se föredragen via länk tillsammans med andra på en lokal mötes-
plats.  Du har möjlighet att SMS:a frågor till föredragshållaren som sedan lyfts i slutet 
av föredraget.  Telefonnumret är 073 – 086 14 05. På samtliga platser finns möjlighet 
att köpa fika. Du hittar en lista över tillgängliga mötesplatser samt en länk till föredra-
gen på Arkivets hemsida:

arkivetiostersund.se/after-work

Observera att du endast kan använda länken när föredraget äger rum.  
Det kommer inte att vara möjligt att se föredraget i efterhand.  

 

 Föreningsarkivet i Jämtlands län, 
Riksarkivet i Östersund och Jamtli 

}

Medverkande: Mia Fahlgren, Föreningsarkivet i Jämtlands län

20 april
Föreningshusen - jämtarnas gemensamma vardagsrum

Föreningshusen i Jämtland, som byggdes under 
slutet av 1800-talet och framåt, blev oerhört viktiga 
för det omgivande lokalsamhället på en mängd 
olika sätt. Förutom att de erbjöd en samlingsplats 
för föreningarnas olika verksamheter, blev de 
även en slags symbol för samhällets alla nya 
möjligheter. En samlingsplats på egna villkor, 
nästan som ett gemensamt vardagsrum, där allt från 
livets djupaste allvar till största nöjen fick plats.

6 april   (skärtorsdag)

13 april   (påsklov)
Påskuppehåll 

Medverkande: Olov Amelin, Jamtli

27 april
Om linne och kyla. Johan Törnsten som upplysningsman i Brunflo

Johan Törnsten tvekade inte att gripa sig an de stora 
frågorna. Ständigt aktiv trots vacklande hälsa lämnade 
han viktiga bidrag till svensk vetenskap och kunskaps-
utveckling. Han rapporterade om väder, astronomi 
och odling. Hans tankar om Linneväveri samlade 
han i en liten skrift som utgavs 1787. Men viktigast för 
hans vetenskapliga intressen var kontakten med Pehr 
Wilhelm Wargentin som han inledde år 1769. Det var 
Wargentin som fick Törnsten att flytta från Väster-

norrland till Jämtland år 1771 när han köpte Backens gård. Att han fick uppdraget 
att rita Östersunds stadsplan var självskrivet, någon annan lantmätare med liknande 
kvalifikationer fanns helt enkelt inte i Jämtland.


