
Välkommen till höstens program!

Idag får du möta tre samiska kvinnor med rötter 
i Jämtlands län; Lisa Thomasson, Lisbet Nilsdot-
ter och Maja Fjällgren. Alla tre levde större delen 
av sina liv utanför renskötseln. Lisa som sångerska, 
Lisbet som sockenlapp och Maja som kokerska på 
nomadskolan i Mittådalen.

Medverkande: Ewa Ljungdahl, Gaaltije

26 november
Tre kvinnoöden

I slutet av 1800-talet skedde stora förändringar i 
det svenska samhället. Många flyttade från landet 
till staden, det kollektiva byttes mot det individu-
ella och de första stegen mot ett mer jämlikt sam-
hälle togs. Det var nu man upptäckte att skomaka-
ren inte behövde vara kvar vid sin läst. Vid denna 
tid gjorde folkrörelserna sin entré. På olika sätt 
fungerade de både som drivkrafter och samlings-
platser för att möjliggöra detta nya. Möt några av 
föreningarna och eldsjälarna bland dem som möj-
liggjorde att allt plötsligt blev möjligt!

Medverkande:  Mia Nilsson,
Föreningsarkivet i Jämtlands län

1 oktober

Medverkande: Torgärd Notelid, Jamtli

I anslutning till den pågående utställningen 
MAT ges detta föredrag som tar med åhö-
rarna på en mathistorsk resa. Vad har vi i 
våra trakter ätit genom tiderna och varför? 
Tusentals år av stenålderskost, århundraden 
av långlagrad förrådsmatoch några få årtion-
den av industritillverkat och färskköpt. Nö-
den har övergått till överflöd men nu står vi 
inför nya utmaningar… 

5 november
En mathistorisk resa

Medverkande: Jim Hedlund, 
 Landsarkivet i Östersund

8 oktober
Lortiga och vanartiga 

På julaftonsmorgonen år 1894 greps Margareta 
Olofsdotter och hennes fyra ”oäkta barn”, Ingrid 
8 år, Karolina 6 år, Elise 3 år och Therese 2 år. Alla 
fem skrevs in på Östersunds cellfängelse. De var 
så kallade ”kringstrykande” och sånt folk ville 
man inte ha i staden. En föreläsning om luffare 
och lösdrivare.

19 november
Konstfavoriter

Medverkande: Sofia Pettersson, Jamtli

I Nationalmuseum Jamtlis utställning 1700-tal 
– Sverige och Europa visas konst och desginfö-
remål från ett spännande sekel som innehåller 
precis allt! Här blandas stela porträtt, kakelugnar, 
rokoko, slottsritningar, Bellman, miniatyrer och 
Gustav III’s lyx. I föredraget presenteras några ut-
valda favoritkonstverk av bland andra Johan To-
bias Sergel och Pehr Hilleström.

Bild: Pehr Hilleström d.ä. Lektyr på 
Drottningholm, 1779, Nationalmuseum

22 oktober
Nationalmuseum Jamtli - Sverige och Europa

Medverkande: Sofia Pettersson, Jamtli

Trots förödande krig i 1700-talets Europa repar sig 
Sverige snabbt och detta märks inte minst inom 
det konstnärliga området. Många svenska konst-
närer gör succé internationellt samtidigt som 
fransk rokoko introduceras i Sverige. Under Gus-
tav III:s regeringstid blomstrar konst och kultur. 
Barocken och enväldet går i graven. Här får ni en 
glimt av både kända och okända sidor av konst 
och konsthantverk från denna tid.

12 november
Bot och botare

A momma åt a Viktoria Schwan, ”Per Esch Imbar” , 
vö särskilt flink på sårbehandlinga hu.

Förr fanns det folk i socknarna som kunde bota…
I våra arkiv finns massor med berättelser om 
Bot och Botare i Jämtlands Län. Kom! Lyssna! Och 
lär.

Medverkande: Jim Hedlund, 
Landsarkivet i Östersund



 Föreningsarkivet i Jämtlands län,
Landsarkivet i Östersund och Jamtli 

Torsdagar klockan 13.00 

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 föreläsning. After work

Hösten 2020

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

Under pandemin råder särskilda omständigheter så föreläs-
ningarna kommer att hållas utan publik på Jamtli. 
Vissa mötesplatser kommer att visa föreläsningarna för publik 
som vanligt. Se aktuell information på våra hemsidor.

Under den här terminen kommer vi också att erbjuda föreläs-
ningarna direktsända på Youtube. Du kan alltså ta del av dem 
var du än är, själv eller tillsammans med andra. 

Medverkande:  Marina Andersson, Jamtli

10 december

Bild: Från sveriges Televisions julkalender 
1984, ”Julstrul med Staffan och Bengt”

I december räknar varenda unge dagarna till julafton. 
Detta sker på ett lekfullt sätt genom de julkalendrar 
som ursprungligen skapades i Tyskland i början av 
förra seklet för att några decennier senare även säljas i 
svenska butiker. När tekniken utvecklades anammades 
kalendrarna av både radio och TV. Kalendrarna har 
både roat och upprört under årens lopp; låt oss titta på 
några sådana exempel.

1919 togs det första beslutet att män och kvinnor skulle ha 
lika rösträtt i Sverige och 1921 röstade svenska kvinnor för 
första gången i ett val till riksdagen. Men det kom inte utan 
ansträngning. Från Lillhärdal i söder till Strömsund i norr, 
från Tännäs i väster till Kälarne i öster startade kvinnor 
rösträttsföreningar där de kämpade för rösträtt. I föredra-
get berättas det om en hundra år gammal kamp. 

Medverkande:  Amanda Vesterlund, 
Föreningsarkivet i Jämtlands län

3 december
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