Vad ska vi göra under våren?
16 januari

Vikingar möter samer
Fortfarande efter 1000 år så fascinerar Överhogdalsbonaderna oss med sitt fantasifulla och samtidigt
svårtydda innehåll. Staffan Mjönes, fil. mag. arkeologi, redovisar sin tolkning av bonad III som bygger på
en noggrann och metodisk analys där i princip alla
figurer i bilden ingår, och som visar på ett överraskande samband mellan nordbor och samer! Händelsen redovisas även i Snorre Sturlassons Nordiska
kungasagor vilket Staffan kommer att diskutera kring.
Medverkande: Staffan Mjönes

13 februari

”Tattarstan” i Oviken – en berättelse om synen på ”de andra”
Under 1900-talets början fanns flera familjer som kallades
”tattare” i Billsåsen, Oviken. De får här stå som exempel på
den tidens syn på människor som man ansåg var annorlunda. Precis som idag när romer förföljs och utvisas runt
om i Europa förekom en del förföljelser av ”tattarna” under
1900-talets första hälft. Anna Hansen, forskningschef på
Jamtli berättar mer.
Medverkande: Anna Hansen, Jamtli

20 februari

När Greve Robert Mörner startade Åsgårds skolkoloni
1906 i Ås utanför Östersund väckte den stor uppmärksamhet för att den var olik alla andra skolor i landet.
Skolan var avsedd för gossar i 13-17-årsåldern som
behövde uppfostras och stärkas för att bli ”en bra och
duktig karl”. Skolans främsta bärande idé var uppfostran till självhjälp. Skolan drevs som ett internat och
arbetsordningen var hårt schemalagd där eleverna
själva skötte all verksamhet inklusive hushållsgöromålen, under ledning av fackbildade lärare.

Divor, drivor och dramatik
Varför har filmskapare alltid sökt sig till Jämtland,
och vad har länet spelat för roll i filmhistorien?
Utifrån sin bok ”Viddernas landskap på vita duken” och med hjälp av spännande filmklipp berättar och resonerar journalisten Fredrik Alverland
kring bl.a. pilsnerfilm, historien bakom en arkebuseringsscen på Mosjön och Ingmar Bergmans
föräldrars umbäranden i Härjedalen.

30 januari

Resan till chokladlandet – om att komma till Sverige som krigsbarn.
Drygt ett halvt sekel har förflutit sedan tiotusental finska
barn ensamma fick fly från krigets fasor. Varje krigsbarn
bär, på skilda sätt, sina minnen genom livet. Här presenterar ett av världens krigsbarn sin färd till och vistelse i
chokladlandet Sverige. Helmi Odelbeg berättar om sina
erfarenheter med aktuell koppling till dagens flyktingbarns
situation.
Medverkande: Helmi Odelberg

Gläntan invid Högfors
Den 4 maj 1858 klockan tolv på dagen hölls den sista
avrättningen i Jämtland, i skogen på sockengränsen
mellan Häggenås och Lit. Sivert Andersson halshöggs
inför publik dömd för mord, 24 år gammal. Runt om
i länet finns många platser som bär liknande historier.
Vi berättar om avrättningsplatser och några av de
människoöden som är knutna till dem.
Medverkande: Carita Rösler, Landsarkivet

13 mars

Åsgård – skola för fostran till dugliga män

23 januari

Medverkande: Fredrik Alverland

6 mars

Medverkande: Agneta Brink, Landsarkivet

27 februari
Husoffer

Sveriges förhållande till Sameland
Med utgångspunkt från sin senaste bok ”De
tvångsförflyttade” berättar författaren och journalisten Birger Ekerlid om tvångsförflyttningar
av samer och om exploatering av naturresurser
och dess konsekvenser.
Medverkande: Birger Ekerlid

20 mars

Ny mark, nya människor – Flodakolonin och drömmen om den nyktra
småbrukaren

Seden att skydda hus, människor och fä
från olycka är gammal, kanske mångtusenårig. Den är även global. Men det gör
den inte lättare att förstå! Hur försökte
man skydda sig – och mot vad? Anders
Hansson, chefsarkeolog på Jamtli, berättar mer utifrån ett antal exempel.

I början av förra seklet vårdades alkoholiserade
män vid en ny typ av alkoholistanstalt i byn
Floda utanför Vemdalen. Män vars drickande
hängde samman med storstadens livsstil skulle
sättas i arbete som småbrukare på de härjedalska
myrmarkerna. Tanken var att den avskilda miljön i kombination med det hårda kroppsarbetet
kunde ge männen deras livskraft åter.

Medverkande: Anders Hansson, Jamtli

Medverkande: Sara Grut, NCK

27 mars

Jämtlands läns barnhem

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.
Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan krävs.

Stiftelsen Jämtlands läns barnhem bildades
1865. Arkivet ger en tydlig bild av barnhemmets verksamhet, dess direktion, föreståndarinnor och barn. Med ord och bilder
berättar Cristina Agdler från Landsarkivet
i Östersund historien om barnhemmet, en
frukt av den nyevangeliska väckelsen.
Medverkande: Cristina Agdler, Landsarkivet

3 april

Konst från Jamtlis samlingar
Till vårens och sommarens stora konstutställning hämtas verken från Jamtlis
egen samling. Christina Wistman,
konstansvarig på Jamtli presenterar en
del av verken.
Medverkande: Christina Wistman, Jamtli

10 april

Eisfeldt – en surrealistisk familj
Richard Magito Brun, fil. lic. och Ann-Charlotte
Nilsson Eisfeldt, fil. kand. berättar och visar
bilder från sina forskningar om cirkuskonsten,
mot bakgrund av resandefolkets kultur. För
exakt 200 år sedan föddes lindansaren och akrobaten Friedrich Eisfeldt. I en kommande bok
följer författarna hans spännande artistfamilj in
i nutiden. Vi får glimtar ur en exotisk värld mitt
ibland oss – okänd för de flesta.
Medverkande: Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Offerdal & Richard Magito Brun, Göteborg

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
Våren 2014

