
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. 

 Föreningsarkivet i Jämtlands län,
Riksarkivet i Östersund och Jamtli 

Torsdagar klockan 13.00

After work
Höstprogram 2021

Under pandemin råder särskilda omständigheter och där-
för kommer föreläsningarna att hållas utan publik. Istället 
kan du ta del av de direktsända föreläsningarna via:

https://arkivetiostersund.se/pa-gang/after-work/ 

Digitalt!

Arkivet i Östersund, Arkivvägen 1, Östersund
Läs mer om våra aktiviteter och evenemang på
hemsidan: arkivetiostersund.se och Facebook: Arkivet i Östersund
För frågor och mer information kontakta oss via info@arkivetiostersund.se

Riksarkivet i Östersund, tfn 010-476 89 50
hemsida: riksarkivet.se/ostersund

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

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

I Nationalmuseum Jamtlis utställning Nordiska myter 
finns flera motiv med näcken, en av de mytiska gestal-
terna i svensk folktro. Ernst Josephson (1851-1906) var 
en svensk konstnär som under en lång tid var upptagen 
av näckenmotivet, och det i en tid då konsten förvänta-
des skildra verkligheten. 

Medverkande:  Christina Wistman,  Jamtli

9 december

Bild: Ernst Josephson, Näcken, 1882.
Foto: Nationalmuseum.

2 december
Julmat

Ingen annan högtid är så förknippad med mat som just 
julen. Men varför äter vi det vi äter? Vi gör en mathis-
torisk resa för att spåra julbordets rätter och den långa 
traditionen att frossa i god mat just till jul. 
Hör mer om hedniska dryckesoffer,  julbak och matför-
beredelser, sill och julskinka, brödhögar, skådemat och 
så julens gotter och pepparkakor förstås. 

Medverkande: Gunilla Nilsson-Edler, Jamtli



Välkommen till höstens digitala program!

Medverkande: Annabell Rahm, Jamtli

Sommaren 2017 var Jamtlis arkeologer på plats i 
Oviksfjällen för att fornminnesinventera. Inom om-
rådet som valdes ut finns lämningar efter bland an-
nat stenåldersboplatser, renskötsel och fäbodbruk. 
Men hur går en fornminnesinventering egentligen 
till? Och varför behövs det? Vi berättar mer och för-
klarar hur man kan göra ett landskap levande med 
hjälp av arkeologi.

28 oktober
Arkeologi i Oviksfjällen

23 sepember
Biominnen

Medverkande:  Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund

I arkiven finns affischer, biljetter och biohistoria för alla fil-
mälskare. Vi visar färgsprakande bioaffischer och minns de 
vackra salongerna,  den odödliga filmmusiken och blir nos-
talgiska över filmerna man aldrig glömmer. Kanske har du 
egna biominnen som väcks till liv igen?!

7 oktober
Konstfavoriter - Nordiska myter

Medverkande: Sofia Pettersson, Jamtli

Utställningen Nordiska myter som visas i National-
museum Jamtli behandlar en epok före den moderna 
filmens genombrott, då konsten i hög grad fortfaran-
de handlade om att berätta historier. Under den här 
tiden hämtades gärna motiven ur myt, saga och histo-
ria  och sysselsatte många av de ledande konstnärerna.

Medverkande:  Mia Nilsson, Föreningsarkivet i 
Jämtlands län

I Härjedalen var Syndikalisterna den  största fackföreningen 
och samlade framför allt skogsarbetarna. I början av 1920-ta-
let blev de huvudaktörer i det som kom att kallas för Skogs-
arbetarstriden i Härjedalen där skogsbolagen var motpart.
Striden handlade om löner, arbetsförhållanden och skäliga 
bostäder.

30 september
Skogsarbetarstriden i Härjedalen

18 november
Det rena landet - exemplet Jämtland

I början av 1900-talet förändrades synen på och kunskapen 
om hygien, sundhet och renhet i Sverige. Vid 1920- och 30-ta-
let fanns tanken om att ”Lortsverige” skulle skrubbas bort och 
kvar skulle ett friskt, sunt och rent folk vara. På vilka sätt tog 
detta sig uttryck i Jämtland och Härjedalen? Vad gjorde man? 
Vilka idéer och tankar låg bakom? Vilken lort var det egentli-
gen som skulle skuras bort?

Medverkande: Mia Fahlgren, Föreningsarkivet i 
Jämtlands län 

14 oktober
Kvinnor i Saepmie

Samiska kvinnor har sällan lämnat några varaktiga avtryck 
efter sig i historieböckerna. Därför är det angeläget att  låta 
kvinnorna träda fram. Idag får du höra några berättelser 
om sydsamiska kvinnor med helt olika livsöden. 
Bilden föreställer Märta Olofsson och hennes make Nils 
Nilsson. Tillsammans bedrev de turistisk verksamhet i en 
kåta i Glen vid förra sekelskiftet. Märta är en av de kvinnor 
som du får möta under föredraget. 

Foto: Nils Thomasson, Jamtlis fotosamlingar.

Medverkande: Ewa Ljungdahl, Gaaltije

”Wälborne herr Secreteraren och Riddaren 
af Kongl Majts Nordstierne Orden” - så bör-
jar ett av alla de brev som Johan Törnsten 
skrev till Per Wilhelm Wargentin. Hör mer 
om en nyupptäckt brevsamling som sträcker 
sig över åren 1769 - 1783. 

21 oktober
Johan Törnstens brev till Per Wilhelm Wargentin

Medverkande: Olov Amelin, Jamtli

11 november
100 år av idrott

Medverkande: Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i 
Jämtlands län

Idrotten betyder otroligt mycket för väldigt många männ-
iskor, både mentalt, fysiskt och socialt. I dag är fotboll, 
gymnastik och golf de mest populära idrotterna att utöva, 
men genom åren har gång, curling och boxning också va-
rit stort. Vi botaniserar i idrottens historia och utveckling 
i länet med fokus på de senaste 100 åren.

Efter att karolinen Grels Winters förfrös sina fötter på 
fjället 1718, tvingades han amputera båda sina ben. 
Hans, liksom många andras livsöden, finns beskrivna 
i de nekrologer som prästerna i Offerdal skrev vid den 
här tiden. Det är intressant läsning och här bjuder vi 
på flera fascinerande personöden.

25 november
Livsberättelser och människoöden i Offerdal

Medverkande: Jim Hedlund, Riksarkivet i Östersund


