Vad ska vi göra under hösten?
25 september

Fattiga, usla och arma
Steget mellan att ha en någorlunda dräglig tillvaro till att
hamna i total misär var kort i det gamla bondesamhället. För
många kunde det räcka med en felslagen skörd eller en plötslig
olycka. Vem tog hand om dem som inte klarade sig själva?
Torgärd Notelid, 1:e antikvarie och avdelningschef på Jamtli,
ger en överblick över fattigdomens historia. Hör mer om
tiggarpass, rotehjon, fattigauktioner och andra system för att
försörja de fattiga i en tid innan välfärdssamhället föds.
Medverkande: Torgärd Notelid, Jamtli

2 oktober

Giftas och skiljas – om kärlek och
skilsmässor i Jämtland på 1600-talet
Under 1600-talet fanns normer för hur man skulle gå tillväga
för att inleda eller avleda en relation som skiljer sig från
dem vi har idag. Både världslig och kyrklig lagstiftning hade
bestämmelser för hur ett giltigt äktenskap skulle formas och
hur det kunde avslutas om det fanns starka skäl till det. I
detta föredrag beskrivs både lagens normer och hur dessa
fungerade – eller inte fungerade – i praktiken.
Medverkande: Anna Hansen, Jamtli

9 oktober

Utställningen av äldre kyrkliga föremål från Jämtland och
Härjedalen i Östersund 1911
Sommaren 1911 anordnades en stor utställning av äldre, många utrangerade, kyrkoföremål i Östersund. Jag tänker berätta om
hur denna utställning ordnades och om den
debatt av kulturpolitisk och konsthistorisk art
som blev resultatet av den.
Medverkande: Bengt Nordqvist, Jamtli

16 oktober

Primus i våra minnen - presentation om Primus Mortimer
Pettersson
Anna Selander, bildkonstnär, visar filmade
nutida ”levande” minnen av Primus. Filmdokumentationen kommer att överlämnas
till Landsarkivet. Några av Primus målningar
och objekt ur familjen Petterssons donation
till landstinget presenteras av Karin Larson,
konsthandläggare - JLL.
Medverkande: Karin Larsson, konsthandläggare JLL

23 oktober

6 november

Flottare med färg
Flottingsepoken var en betydelsefull tid, fylld
av tungt och riskfyllt arbete, men också med ett
fascinerande skimmer kring sig. Idag är yrket
sedan länge bortrationaliserat, men en av dem
som väl känner till flottarlivet är Folke Boogh,
flottningsfaktor 1959-69 och mannen bakom
Laxvikens flottningsmuseum. Följ med oss
tillbaka till flottningens era!
Medverkande: Folke Boogh, Flottningsmuseet

13 november

Jämtlands Länscellfängelse / Fångvårdsanstalten i Östersund

Jämtland i världspolitiken
1814 och 1914
I år är det 200 år sedan den svensk-norska
unionen bildades som en följd av storpolitiska
händelser. Det är också 100 år sedan första
världskrigets utbrott. Hur avspeglas detta i
lokala källor? Vi har gjort djupdykningar i
arkiven.
Medverkande: Mats Göransson, Maria Press
& Jim Hedlund, Landsarkivet.

Medverkande:
Jim Hedlund, Landsarkivet

”…. Hon blef äfven sedan ett lastens och syndens barn.” Dessa ord är från fångpredikanten Carl Gustaf Robert Svensson. Han var anställd vid Jämtlands Länscellsfängelse
i Östersund år 1864. Fängelset fyllde sitt syfte i mer än 100 år. Och trots att byggnaden
förklarades som ett kulturminnesmärke redan år 1935, revs det 1970. Nu finns bara
fotografier och arkiven kvar. Men det material som finns i arkiven berättar desto mer.

20 november
ERBJUDANDE FÖR DIG SOM BOR I ÖSTRA JÄMTLAND
Om du vill slippa resan in till Jamtli men ändå ta del av After Work-programmen
kan du i stället besöka Folkets Hus i Bräcke där After Work-föredragen sänds via
internet och visas på storbildskärm. Programmen direktsänds, dvs. på samma tider
som ovan. Efter programmen ordnar Folkets Hus i Bräcke möjlighet att köpa kaffe
och fikabröd. Välkommen!
För mer info: Jamtli; 063-15 01 00, Landsarkivet i Östersund: 010-476 89 00 Folkets
Hus i Bräcke: 0693-168 60

På nötta och nyröjda stigar

Med anknytning till sin nyutkomna bok ”Såvitt jag
minns” berättar Bo Lundmark i ord och bild om miljöer
och möten med människor i Sápmi. Minnena härrör
både från tiden som nomadiserande själasörjare bland
samerna och från tjänstgöringen som kyrkoherde i
Tännäs och Ljusnedals församlingar i Härjedalen.
Medverkande: Bo Lundmark

Biljetter delas ut i Jamtlis reception med start klockan 11:45.
Insläpp till Rentzhogsalen sker klockan 12:45 och
programmet startar klockan 13:00.
De som inte får plats kan följa föredraget genom digital överföring
till Jamtli, Festinrummet, gamla museibyggnaden, eller
Bräcke Folkets Hus.
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan krävs.

27 november

Intagen på hospitalet
OBS! Favorit i repris, där vi nu låter de
som inte fick biljetter förra gången, få
en ny chans att höra detta intressanta
föredrag.
Vi berättar om utvecklingen av vård för
psykiskt sjuka med fokus på Frösö sjukhus och visar handlingar ur arkiven som
berättar om patienternas liv, personalens
situation och sjukhusområdets historia.

Jamtli museum öppnar 11:00

Medverkande: Mats Göransson, Landsarkivet & Sara Grut NCK

4 december
Äcke Olsson

Erik Olsson, Äcke var född i Ocke, Mörsils
socken 1860. Hans föräldrar var Dordi och
Spjut-Olle. Han tog folkskolelärareexamen
i Härnösand 1884, och tjänstgjorde därefter
i Mattmar under 25 år, sedan i Kövra fram
till sin död 1916. Äcke ville bevara den
jamtländska dialekten.

11 december

Medverkande: Thelma Olsson

Historia & miljö - julförberedelser förr och nu
På en bondgård för 150 år sedan var det bråda
dagar i december. Mat skulle förberedas, hus
fejas, människor badas... Lite som nu! Hur
förberedde man sig för julen för 150 år sedan?
Och hur kan vi göra det på ett miljövänligt sätt
i dag? Ett samarbete mellan Jamtli, Mittuniversitets utbildning för Ekoteknik och hållbart
byggande, Länsstyrelsen och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Medverkande: Charina Knutson Jamtli, Linda
Forss MiUn och Elin Andersson Länsstyrelsen

Fotografierna tillhör Landsarkivet, Föreningsarkivet,
Jamtli eller föredragshållarna

Vill du få nya upplevelser och intryck, roas för stunden eller lära för livet?

Då är

After Work något för dig!

Landsarkivet, Föreningsarkivet och Jamtli fortsätter den lyckade
verksamheten. Vi möts varje torsdag 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 063-77 64 20, hemsida: www.faj.se
Jamtli
Museiplan, Östersund
tfn 063-15 01 00, hemsida: www.jamtli.com
Med reservation för ändringar

After work
Hösten 2014

