
Gefle Porslin och 
Bo Fajans - från 
bruksgods till 
praktpjäser
Tis 27/9 kl. 11.30 
Ons 28/9 kl. 18.00

Under 105 år tillverkades 
“porslin” i Gävle. Leran fanns utanför fa-
briksporten eller kom från England. Här 
arbetade barn, kvinnor och män som for-
mare, glaserare, dekoratörer, formgivare, 
säljare m.m. Föremålen hamnade i “allas” 
hem, men också på Världsutställningar. 
Inom kort öppnar en ny utställning om 
fabrikernas produktion.

Föredragshållare: Kristina Lindkvist

En lands-
bygdskvinna 
finner sin röst
Tis 4/10 kl. 11.30

Stina Jonsson från 
Trödje föddes 1887. 
Hennes dagböcker 
ger en levande bild 
av folkbildningens 

betydelse för landsbygdens kvinnor. Ge-
nom folkhögskolan i Bollnäs fick Stina 
utbildning i moderna språk, matematik 
och geografi. Nykterhetsrörelsen och 
frikyrkan erbjöd skolning i att organisera 
möten och tala offentligt. Med tiden blev 
Stina lantbrukare på egen gård och fick 
många förtroendeuppdrag som tidigare 
har varit otänkbara för en kvinna.

Föredragshållare: Ingela Broström

Så har vi 
ätit i Gävle
Tis 11/10 kl. 11.30
Ons 12/10 kl. 18.00

Korv, knäckebröd, 
makaroner, praliner 
och pilsner är ex-
empel på matvaror 
som har tillverkats 
i Gävle. Caféer och 
restauranger har lockat uteätarna. Livs-
medelsbutiker fanns i vart och vartannat 
gathörn. Exotiska produkter skeppades 
in via hamnen. Gävles mat historia är 
spännande och innehållsrik.

Föredragshållare: Ingela Broström

Vikingatida 
handel och 
gravmynt i 
Gästrikland
Tis 18/10 kl. 11.30 
Ons 19/10 kl. 18.00

Vikingatiden är 
känd som “silveråldern” på grund av den 
stora mängd silverskatter med mynt och 
smycken som hittats i norra Europa. Mynt 
och andra föremål av silver användes för 
att betala med, men mynten hittas inte 
bara i skatter, de dyker ibland också upp 
i gravar. 

Hur fungerade handel på vikingatiden, hur 
vanligt var det att mynt lades i gravar i 
Gästrikland och varför hamnade de där?

Föredragshållare: Richard Schill

Historien händer här
-en föreläsningsserie på länsmuseet SEPT-NOV 2022



Självhushållning förr
Tis 25/10 kl. 11.30 Ons 26/10 kl. 18.00

Självhushållning, en dröm för många 
idag, ett evigt ekorrhjul för många förr. 
Vi tittar närmare på hur vi gått från pro-
duktions- till konsumtionssamhälle och 
vad som krävts för att vara självhushål-
lande de senaste århundradena. Vad har 
vi producerat, odlat och ätit?

Föredragshållare: Anna Larsdotter

En utsikt - Gävles historia 
genom en målning
Tis 1/11 kl. 11.30 Ons 2/11 kl. 18.00

Äldre målningar och fotografier är ut-
märkta källor till vår historia. Föredraget 
utgår från en målning från omkring 1850, 
på vilken de västra delarna av Gävle av-
bildas från Heliga Trefaldighets kyrktorn. 

Föredragshållare: Ulrika Olsson

Kaptenstavlor 
- skeppsporträttens historia
Tis 8/11 kl. 11.30 Ons 9/11 kl. 18.00

Skeppsporträtt eller kaptenstavlor var 
populära under 1700 och 1800-talen och 
en statussymbol för redare och kapte-
ner. Vilka målade dessa och vad skiljer 
skeppsporträtt från marinmåleri? Med 
avstamp i några av museets skeppspor-
trätt berättas skeppsmåleriets historia. 

Föredragshållare: Ingela J. Linke

Ett samarbete mellan Länsmuseet 
Gävleborg och Gävle kommun, Kultur 
för äldre och Träffpunkterna.

Bildreferenser Digitalt Museum: Så har vi 
ätit i Gävle: XLM.CL014763-2. En landsbygds
kvinna finner sin röst: XLM.CL004538-9. 
Gefle Porslin och Bo Fajans: XLM.39318. 
Självhushållning förr: XLM.OH021. En utsikt: 
XLM.07688. Kaptenstavlor: XLM.13208.

Föreläsningarna kommer även 
att livesändas på länsmuseets 
YouTube-kanal. För mer info se:

www.lansmuseetgavleborg.se


