Välkommen till höstens program!

15 oktober

Följ med på resan: Döda fallet - vårt
framtida världsarv

24 september

Döda fallet har ambitioner att i framtiden bli ett världsunikt turistmål som inspirerar människor till att besöka
naturen. Upplevelsen som ska förmedlas till besökaren
kombinerar kulturhistoria och innovativa tekniska lösningar och det långsiktiga målet är att Döda fallet ska bli
nominerat till Unescos världsarvslista.

Norra begravningsplatsen i Östersund
Följ med på en presentation i ord och bild av Norra begravningsplatsen. Vi begrundar trender inom begravningsskick
genom tiderna, visar några utvalda gravar, bekantar oss med
växtmaterialet och funderar över Östersunds begravningsplatser från 1786 och till nutid. Föreläsningen hålls både kl.
13.00 och kl. 15.00 och är en del i Kulturattack 65+.
Webbsändning endast kl. 13.00.
Medverkande: Gunilla Nilsson-Edler

22 oktober

Hällbilderna på norra halvklotet har många bilder
med samma innehåll. I Norge, Sverige, Finland och
norra Ryssland finns bilder av t ex ormar och nät.
Dessutom finns gamla berättelser om ormarnas och
nätens roll i jägarstenålderns tankevärld. Några av
dessa bilder finns i Glösa, som alltså blir en del i hällbildernas och stenåldersjägarnas omfattande värld.
Medverkande: Curt Lofterud

19 november

Den goda viljan
I boken Den goda viljan tar historikern Catarina Lundström utgångspunkt i organisationen Kvinnliga Missions
Arbetare i en studie av mötet mellan ”vi” och ”dom”. Från
1894 till 2004 ägnade sig KMA åt socialt arbete och mission över hela världen, bland annat i Tunisien och den
jämtländska fjällvärlden. Genom ett ålderdomshem för
samer i västra Jämtland och arbetet med kvinnor och
barn i den tunisiska staden Bizerte låter författaren oss
följa missionärernas arbete.
Medverkande: Catarina Lundström

Samer i Ragunda och Bräcke kommuner
I skogarna i östra Jämtland har flera jämtländska samebyar
sina vinterbetesmarker och här betar varje vinter tusentals
renar. Så har det varit så länge någon kan minnas. Men
kunskapen om samer och renskötsel är generellt små, både
bland länsbor och turister.
Medverkande: Ewa Ljungdahl, Gaaltijesydsamiskt kulturcentrum

8 oktober

Fd Riksgränskommissarien Therese Svedberg är lantmätare och har ansvarat för hela Sveriges landgräns mot
Norge och Finland - 219 mil. Hon berättar om historiska
traktat, riksrösen, bevakning av gränserna under andra
världskriget och mycket mer.
Foto: Stefan Gustafsson

Medverkande: Mats Göransson, Landsarkivet

Brevhuvud, priskurant och logotyp

Sveriges riksgräns

försvann

Före kommunreformen 1863 var det sockenstämman
som var det beslutande organet i socknarna. Med exempel från olika socknar ges en inblick i alla de frågor
som sockenstämman hade att besluta om för att det
lokala samlivet skulle fungera.

26 november

5 november

Valmåsen, Härjedalsbyn som dränktes och

Medverkande: Jan Salomonsson & Kerstin Myrtennäs

Hällristningarna i Glösa berättar

Medverkande: Gun-Marie Persson,
VD i Världsarv Ragundadalen AB

1 oktober

Få byar har en känd början och ett definitivt slut. Valmåsen
vid sjön Lossen fanns mellan 1751 och 1962 då Lossens vattenyta höjdes med 24 meter. Vi berättar hur man levde och
påverkades av den drastiska vattenkraftutbyggnaden. Det
största projektetet hittills i Härjedalen är byggandet av Lossendammen m.fl. vattenmagasin. Priset var bygden som offrades och Ljusnans natur som förändrades ända ner till havet.

12 november

Medverkande: Therese Svedberg

Vi visar exempel på reklam och olika sorters affärstryck i arkiv från 1800-talet och framåt, för företag,
affärsverksamheter och butiker i Jämtlands län. Vad
kan ett brevhuvud berätta?
Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet

3 december

Jultraditioner och julbockar
Många av dagens traditionella inslag i julfirandet
har tillkommit ganska sent. Jultomten, julkrubban,
adventskalendern, adventsstjärnan, ja, till och med
julgranen har inte så fasligt långa rötter som vi kanske skulle tro. I föredraget får vi följa med på en färd
bakåt i tiden till det gamla bondesamhällets julfirande och se hur det kunde te sig.
Vi gör också en djupdykning in i julbockens historia och får veta mer om bockens långa tradition i
vår och andras kulturer.
Medverkande: Ulla Oscarsson &
Charina Knutsson, Jamtli

10 december

Mat till vardag och fest
Maten i det gamla bondesamhället var till vardags
ofta både enahanda och många gånger knapphändig. Under missväxtår kunde rent av svälten knacka
på dörren. Julen och andra högtider i livet blev då
festliga tillfällen då maten som kontrast lyftes fram
i överdåd som kalasets höjdpunkt. Följ med på en
tidsresa och se hur vår mat påverkats av förvaringsmöjligheter, handelsmöjligheter och kontakter med
andra.
Medverkande: Anette Nordin Olsson, Jamtli

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.
Biljetter delas ut i Jamtlis reception med start klockan 11:45. Insläpp till
Rentzhogsalen sker klockan 12:45 och programmet startar klockan 13:00.
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan krävs.
De som ev. inte får plats kan följa föredraget genom webbsändning till:

Sjögrensalen på Arkivet som ligger nedanför Jamtli.

Med reservation för ändringar

Höstprogram 2015

Föreläsningarna kan också ses samtidigt via webbsändning på följande platser:

Fjällmuseet i Härjedalen, Rörosvägen 30 i Funäsdalen
0684-16425, www.fjallmuseet.se
Folkets Hus i Bräcke, Hantverksgatan 27
0693-16869, www.fhbracke.se
Folkets Hus i Strömsund, Ramselevägen 6,
0670-16490
Centrumhuset i Hammarstrand, Centralgatan 29
0696-682000, www.ragunda.se, www.ragundadalen.se

På samtliga platser finns det möjlighet att köpa fika!
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

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

After work

Läs mer om våra aktiviteter och evenemang på
hemsidan: arkivetiostersund.se
Facebook: arkivetiostersund

Landsarkivet i Östersund

Föreläsningarna äger rum i Rentzhogsalen, Jamtli
i samarbete med Arkivet i Östersund.
Torsdagar kl. 13.00
Du kan också ta del av föreläsningarna via storbildsskärm på följande platser:

Folkets Hus i Bräcke
Fjällmuseet i Härjedalen
Folkets Hus i Strömsund
Centrumhuset i Hammarstrand

