Välkommen till höstens program!
26 september

I Nationalmuseum Jamtlis nya utställning ”Från
gryning till skymmning” finns många folkkära
konstnärer. I detta föredrag berättas om några
utvalda favoriter, t ex John Bauer, Hanna Pauli
och Carl Fredrik Hill.

Samuel August Duse, en av svensk kulturs mest
spännande personligheter, startade 1913 den svenska deckarvågen med sin bokserie om detektiven
Leo Carring. Duse var en av landets mest produktiva författare. Till yrket var han också polarfarare
och militär, boende i Östersund. Nu ges hans texter
ut på nytt.

3 oktober

Älgen i Jämtlands kulturhistoria

Bild: Carl Fredrik Hill
Blommande äppelträd,
1877, Nationalmuseum

Från Sveriges landstormskvinnor till
Lottakåren
I år fyller den svenska lottakåren 90 år! Lottakåren kom
till efter inspiration av den finska Lotta Svärd-rörelsen
och är en helt kvinnlig organisation som levt och verkat
för Sveriges bästa i fred och kriser. Under berdskapsåren
hade man över 110 000 medlemmar.
Medverkande: Inger Stigsdotter,
Östersund Frösö lottakår

Idag tillhör gruvdriften en svunnen epok i Jämtland-Härjedalen, men de sotsvärtade arkiven vittnar fortfarande om dess storhetstid. Hör om hugade
herrar, vågade investeringar, teknisk utveckling,
stendamm, slammer, folk och fä i Ljusnedal. Följ
med till en spännande men hård vardag under jord.

Medverkande: Sofia Pettersson,
Konstpedagog, Jamtli

Medverkande: Mia Nilsson och Jim Hedlund,
Landsarkivet

21 november
24 oktober
Det sydsamiska språket

Sjöar och vattendrag har alltid spelat en stor roll för
människors överlevnad och Jämtlands glittrande
pärla Storsjön är inget undantag. Storsjön har genom århundradena fungerat både som matbod och
kommunikationsled och genom sin skönhet utövat
en dragningskraft på gäster från när och fjärran.

FN har utsett 2019 till Urfolksspråkåret för att
bevara, återuppliva och stärka urfolksspråken.
Språk är en del av världens kulturella mångfald.
När ett språk utrotas, försvinner samtidigt en
unik kunskapsbank med historiska, andliga och
ekologiska kunskaper. I detta föredrag får vi veta
mer om sydsamiskan, både ur ett historiskt och
ett nutida perspektiv.

Tage Levin har i decennier utsatts för älgjaktens
myter, älgpassets snålvind och mystiska knaster i
skogen. Han berättar om älgjaktens historiska rötter och slit och kamratskap i jaktlagen. Han pratar
också om älgens spår i vardagslivet och utlovar kulinariska höjdpunkter. Och var finns länets största
älghorn?
Medverkande: Tage Levin,
lokalhistoriker

10 oktober

Ljusnedals bruk - stendamm, slammer, folk och fä

Konstfavoriter

S A Duse - den svenska deckarvågens fader

Medverkande: Mikael Jägerbrand,
förlagsredaktör

14 november

17 oktober

Medverkande: Laila Wilks och Sylvia Sparrock,
Samiskt språkcentrum, Sametinget

7 november

Kulturstaden Östersund tar form
1929 fick Norrland sitt första landsarkiv efter en
långdragen kamp. Intentionen var att göra Östersunds till Norrlands kulturhuvudstad. I föredraget presenteras Landsarkivets 90-åriga historia och dess betydelse förr och nu.
Medverkande: Maria Press och Sara Grut,
Landsarkivet

Medverkande: Mikael Sundberg och Anders Dalén,
Forskare på historiskt fiske i Jämtlands län

28 november

Konditor, kakelugnsmakare, konnässör
Hantverkare var en vanlig yrkesgrupp i sekelskiftets Jämtland och Hantverksföreningen i Östersund
engagerade många. Yrkesgruppen hade en särskild
ställning i samhället och har gjort stort avtryck både
i stadsbilden och i länet. Vi berättar om livet som
hantverkare, vilka kunskaper man behövde och vilka uppdrag man fick. Gesällutnämningar, mästarbrev och gamla verktyg leder oss genom historien.
Medverkande: Amanda Vesterlund,
Föreningsarkivet

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. På samtliga platser finns möjlighet att köpa fika.

5 december
Oknytt

Biljetter till Rentzhogsalen delas ut i Jamtlis reception med start klockan 11:45. Insläpp
sker klockan 12:45. Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan krävs.

Det sägs att de är lynniga och oberäkneliga! Vilka
då? Jo, Oknytten. Häng med på en tur i det övernaturligas värld. Lyssna på berättelser om skrock och
folktro i Jämtland och Härjedalen.

Föreläsningarna direktsänds till:

After work
Höstprogram 2019

Bräcke, Folkets Hus, 0693-35 34 33

Medverkande: Lisbeth Sunnergren,
dramapedgog, Jamtli

Funäsdalen, Fjällmuséet i Härjedalen, 0684-164 25
Hammarstrand, Centrumhuset, 0696-105 22
Hede, Församlingshemmet, 0684-100 11
Klövsjö, Föreninga, 070-31 30 710
Krokom, Magneten, 0640-161 50

12 december

Jenny Nyström – inte bara tomtar

Lit, Gamla kommunalhuset, 070-257 47 81

Konstnären Jenny Nyström (1854–1946) är mest känd för
att ha givit jultomten ett ansikte i Sverige och med det ingår
hon även i ett kollektivt bildminne. Jenny Nyström gjorde
dock så mycket mer - hon var en välutbildad konstnär som
deltog i utställningslivet. Det var för försörjningens skull
hon började illustrera. Utifrån Jenny Nyström som exempel diskuteras villkoren för konstnärskap, särskilt för kvinnor, och hur man egentligen kunde försörja sig.

Rödön, Bygdegården, 070-583 76 27, 070-665 38 10

Medverkande: Christina G. Wistman, Jamtli

Offerdal, Sockenstugan i Ede, 0640-300 08
Storsjö, Träffpunkt Fjällviolen, 010-470 01 21
Strömsund, Biblioteket, 0670-162 75
Svenstavik, Biblioteket, 0687-162 00
Torvalla, ABF-lokalen, 070-350 12 72
Åre, Biblioteket, 0647-168 34
Jenny Nyström, Fransk bondgumma,
Nationalmuseum

Östersund: De som inte får plats i Rentzhogsalen kan följa föredraget i Sjögrensalen
på Arkivet.

Arkivet i Östersund, Arkivvägen 1, Östersund

Läs mer om våra aktiviteter och evenemang på
hemsidan: arkivetiostersund.se och Facebook: arkivetiostersund
Landsarkivet i Östersund, tfn 010-476 89 50
hemsida: riksarkivet.se/ostersund

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

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

Älgjakt 1916. Janrik Bromés samling, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund.

Arrangör: Arkivet i Östersund i samarbete med Jamtli
Tid: Torsdagar klockan 13.00
Föreläsningarna äger rum på Jamtli i Rentzhogsalen
och sänds till följande platser:
Bräcke, Folkets Hus 		
Hammarstrand, Centrumhuset
Klövsjö, Föreninga		
Lit, Gamla kommunalhuset
Rödön, Bygdegården		
Strömsund, Biblioteket 		
Torvalla, ABF-lokalen		

Funäsdalen, Fjällmuséet
Hede, Församlingshemmet
Krokom, Magneten 		
Offerdal, Sockenstugan i Ede
Storsjö, Träffpunkt Fjällviolen
Svenstavik, Biblioteket		
Åre, Biblioteket

