Välkommen till vårens program!
17 januari

7 mars

14 februari
Den underbara resan till Jämtland och Härjedalen

Jamtlis konstpedagog tar oss med på en konstresa
genom 500 år. Ur utställningen Sex sekler av samtid i Nationalmuseum Jamtli har hon valt sin favorit
från varje sekel.
Medverkande: Sofia Pettersson
Konstpedagog, Jamtli

Medverkande: Marina Andersson,
Antikvarie, Jamtli

Bild: Pehr Hilleström d.ä, Nationalmuseum

Bröllop i dagarna tre

31 januari

De svenska samernas landsmöte i Östersund år
1918 hade stor betydelse för den samepolitiska
rörelsen. Vad var bakgrunden till mötet, vilka frågor diskuterades, vad skrevs i lokalpressen och vad
har hänt med samepolitiken under tiden fram till
hundraårsfirandet Staare2018?

I början av 1900-talet fick författaren Selma Lagerlöf uppdraget att skriva en ny läsebok för skolan. Enligt uppdraget
skulle den handla om ”Sveriges land och folk” och resultatet blev Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.
Lagerlöfs efterforskningar förde henne på resor över hela
Sverige, också till det ”storslagna Norrland”. Häng med på
en resa till Jämtland och Härjedalen i Selma Lagerlöfs och
inte minst Nils Holgerssons spår.

Djupdykning i konstens värld

21 februari

24 januari

Samernas landsmöte 1918 och Staare 2018

Medverkande: Birger Ekerlid,
författare och journalist

14 mars

De stora hjältarna kom från de djupa skogarna
En av få gånger dåtidens hårt arbetande människor
kunde vara lediga var i samband med bröllop. Inte
undra på att man då ville att de skulle pågå i många
dagar. Kring hela tillställningen, från lysning till
bröllopsfest, fanns traditioner där vissa levt kvar
in i våra dagar medan andra har försvunnit. En hel
del finns bevarade i arkiven; vissa märkliga, andra
roliga. Hur gick då ett bröllop till för 200 år sedan?
Kom och lyssna!
Medverkande: Mia Nilsson,
Arkivpedagog, Arkivet i Östersund

Jämtlands län har fostrat fler idrottsstjärnor
än andra motsvarande områden i landet och
den tidiga idrottshistorien uppvisar många
som nått världsklass. Numera får vi inte fram
lika många talanger men desto fler flyttar hit.
Av de tio senaste bragdgulden har hälften
haft koppling till Jämtland.

Emil Näsvall (1908-1965) växte upp på ett torp vid
Anåfjällets fot och började teckna och tälja i trä redan som barn. Han gick på Konstfack 1928-1932 och
fick sin första ateljé i Klara-kvarteren, hemvist för
många konstnärer och författare. Näsvalls skulpturer finns på ett stort antal orter i Sverige men även i
Norge, Wien och New York.

Medverkande: Thord-Eric Nilsson

Medverkande: Bo Lundmark m fl.

21 mars

28 februari

Östersund som militärstad

Spännande sydsamiska levnadsöden

Jamskan, det jämtländska språket
Jamskan är för många en del av den jämtländska
identiteten. Är jamskan ett språk eller ska den
snarare betraktas som en dialekt? Hur är grammatiken uppbygd och i vilka områden talas den?

Kjell-Åke Lundström i Stensele har släktforskat
i 40 år och vet det mesta om sydsamisk historia i
norra Jämtland och södra Lappland. Här delger
han oss några spännande levnadsöden som han
funnit i arkiven.

Medverkande: Manne Ring,
Heimbygdas språkkommitté

Medverkande: Kjell-Åke Lundström,
kursledare och föredragshållare, NBV
Fotograf: Nils Thomasson/Jamtlis fotosamlingar.

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

Östersund har en lång historia som militärstad med ett spännande kulturarv. Sten Bredberg var A4:s siste regementschef
och är numera ordförande i Kamratföreningen Norrlandsartillerister. Här berättar han till bilder ur den rika fotosamlingen om artilleriregementets historia. Föredraget avslutas med
berättelsen om några riktiga rariteter – de vackra kommunionskärlen i silver som överlämnades från Göta Artilleriregemente till A4 vid dess invigning den 28 september 1893.
Medverkande: Sten Bredberg

28 mars

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. Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan krävs.

Under första halvan av 1900-talet rådde en
stark tro på anstalten som lösning på samhällets utmaningar och barn med psykiska och
fysiska funktionsvariationer institutionsplacerades i tidig ålder. Vissa stannade endast
under en begränsad period men för många
blev anstaltslivet det enda liv de lärde känna.
År 1916 togs Jämtlands läns sinnesslöanstalt, Furuhagen i Bräcke, i bruk. Föredraget ger
en inblick i livet på Furuhagen i den tid i Sveriges historia då anstaltsexpansionen var som
mest intensiv.
Medverkande: Sara Grut, Arkivet i Östersund

Östersund: Biljetter till Rentzhogsalen delas ut i Jamtlis reception med start klockan

Furuhagen – Jämtlands läns sinnesslöanstalt

4 april

Det blommar på fjället: Om den älskvärde schatullmakaren
Jöns Ljungberg från Härjedalen

Den konstnärlige bondsonen Jöns Andersson
från Ljungdalen fick vid unga år möjligheten att
utbilda sig till schatullmakare i Stockholm. När
han 1761 återvände till härjedalsfjällen med
sitt nyförvärvade gesällbrev och efternamnet
Ljungberg förde han med sig en rokokostil som
satte sin prägel på områdets inredningskonst
och arkitektur långt in på 1900-talet. Föredraget
tar avstamp i jubileumsutställningen vid Härjedalens fjällmuseum.
Medverkande: Ola Hanneryd, museichef
vid Härjedalens fjällmuseum

9 maj

Nyöppning i Nationalmuseum Jamtli

Bild: Carl Fredrik Aagaard, Nationalmuseum

Den 28 maj öppnar nästa utställning i Nationalmuseum Jamtli. Redan nu får ni en första inblick i vad vi
kommer att få uppleva i form av det förra sekelskiftets
omtyckta konst.
Medverkande: Carl-Johan Olsson,
Intendent, Nationalmuseum

11:45. Insläpp sker klockan 12:45 och programmet startar klockan 13:00. De som
eventuellt inte får plats kan följa föredraget genom direktsändning till Sjögrensalen
på Arkivet.

Föreläsningarna direktsänds till:

After work
Vårprogram 2019

Bräcke, Folkets Hus, 0693-35 34 33
Funäsdalen, Fjällmuséet i Härjedalen, 0684-164 25
Hammarstrand, Centrumhuset, 0696-105 22
Hede, Församlingshemmet, 0684-100 11
Hoting, Folkets Hus, 0671-102 30
Klövsjö, Föreninga, 070-31 30 710
Krokom, Magneten, 0640-161 50
Myrviken, Träffpunkten, 0643-106 55
Offerdal, Sockenstugan i Ede, 0640-300 08
Rödön, Bygdegården, 070-583 76 27, 070-665 38 10

Del av korskranket i Storsjö kyrka utfört av Jöns Ljungberg. Foto: Mats Ricklund

Storsjö, Träffpunkt Fjällviolen, 010-470 01 21
Strömsund, Biblioteket, 0670-162 75

Arrangör: Arkivet i Östersund i samarbete med Jamtli
Tid: Torsdagar klockan 13.00

Sveg, Biblioteket, 0680-161 22
Svenstavik, Biblioteket, 0687-162 00
Åre, Biblioteket, 0647-168 34

På samtliga platser finns det möjlighet att köpa fika!

Föreläsningarna äger rum på Jamtli i Rentzhogsalen
och sänds via storbildsskärm till följande platser:

Arkivet i Östersund, Arkivvägen 1, Östersund

Bräcke, Folkets Hus 		

Funäsdalen, Fjällmuséet

Hammarstrand, Centrumhuset

Hede, Församlingshemmet

Hoting, Folkets Hus		

Klövsjö, Föreninga		

Krokom, Magneten 		

Myrviken, Träffpunkten 		

Offerdal, Sockenstugan i Ede

Rödön, Bygdegården		

Storsjö, Träffpunkt Fjällviolen

Strömsund, Biblioteket 		

Sveg, Biblioteket			

Svenstavik, Biblioteket		

Landsarkivet i Östersund, tfn 010-476 89 00, val 3,
hemsida: riksarkivet.se/ostersund
Föreningsarkivet i Jämtlands län, tfn 063-10 06 07,
hemsida: www.faj.se

Landsarkivet i Östersund

Jamtli, Museiplan, Östersund
tfn 063-15 01 00, hemsida: www.jamtli.com

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

Åre, Biblioteket

