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Nationalmuseum Jamtli! Vi hör 
att det här ska vara så fantastiskt. 
Kan du kort berätta vad som är så 
bra?

Absolut! Historiskt är det så att 
i Sverige – som i andra länder – har 
man skapat ett antal statliga museer 
med värdefulla och prestigefyllda sam-
lingar som har lokaliserats till huvud- 
staden. Nationalmuseum är ett av 
dessa museer och bland de största och 
äldsta med lika stora samlingar som 
sina systermuseer i Köpenhamn, Oslo 
och Helsingfors tillsammans. Det är 
imponerande samlingar från medel-
tiden och framåt, med representation 
från de främsta konstnärerna i Sverige 
och utomlands. 

Säkerhetskraven för både klimat, 
stöld och skadegörelse är otroligt höga 
och det har gjort det stort sett omöj-
ligt för till exempel Nationalmuseum 
att arbeta med vandringsutställningar 
i Sverige. Nu får vi möjligheten att 
med lika stor säkerhet som hemma på 
Nationalmuseum i Stockholm leverera 
storslagna konstupplevelser. Tänk till 
exempel på att vi ska visa Rembrandt 
och andra klassiska mästare i original i 
Östersund! Folk som känner till vad vi 
ska leva upp till för att få den möjlig-
heten är imponerade.

Vad är det för krav?
Det handlar om säkerhet i fler  

olika perspektiv. Klimat har avgör- 
ande betydelse för bevarande av 
konst. Exempelvis är målningar och 
akvareller oftast producerade på och 
av organiska material, och sådana  
material är känsliga för allt som hand-
lar om luftfuktighet, temperatur och 
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betala via skatten. Då är det också vår 
plikt att försöka göra dessa samling-
ar reellt tillgängliga i hela landet. För 
det andra handlar det om att dessa 
samlingar absolut inte bara ska vara 
för en liten exklusiv skara människor. 
Jag önskar med Jamtlis pedagogiska 
kompetens att konstupplevelser med 
dessa härliga verk ska vara för alla. Den 
utvecklingsmöjligheten har vi nu. För 
det tredje ger Nationalmuseum Jamtli 
stora möjligheter för att ytterligare ta 
ett stort kliv framåt för Östersund och 
regionen när det gäller att dra gäster 
till oss. Turismen får nu ytterligare en 
attraktion under sommaren och en väl-
behövd året runt-anledning att besöka 
oss. Slutligen för det fjärde innebär 
Nationalmuseum Jamtli ett väsentligt 
bidrag att göra besöksmålet Jamtli till 
en än mer komplett anläggning där det 
finns upplevelser i hög klass för alla.

Hur känns det här för dig? 
Det här är stort! Samtidigt lär 

man sig mycket på vägen fram. Fram- 
förallt att sådana här stora projekt 
tar tid att realisera att förverkliga  
Jamtlis 1970-talsmiljöer tog från 2005 
till 2012,  och Nationalmuseum Jamtli  
tog från 2010 till 2018. Det andra 
handlar om många bollar i luften 
med kontakterna till näringsliv, poli-
tiken, staten, föreningsliv och media 
samtidigt som vi kommunicerar och 
organiserar arbetet inåt. Det har varit 
spännande och ändå är vi ju bara halv-
vägs nu.

Vad menar du? Halvvägs?
Nu finns ett hus, men det är nu vi 

ska skapa upplevelser för alla!

partikelinnehåll i luften. När vi vill att 
många människor ska ha möjligheten 
att gå runt i en lokal med sådana käns-
liga konstverk måste vi alltså reglera 
klimatet så att det motsvarar behoven 
oavsett hur vädret är utomhus och 
oavsett om det finns en eller hundra 
personer i museet. Det är naturligtvis 
inte så enkelt att åstadkomma. Därtill 
kommer säkerhet mot till exempel 
stöld och brand. 

Ok då, vi kommer att få se finfin 
konst. Men är det verkligen vad vi 
behöver?

Ja, jag tror det. Låt mig bara nämna 
fyra perspektiv som har varit ledande 
för mitt intresse i etableringen. För det 
första tänker jag på demokrati. Det 
är alla invånares samlingar som finns 
hos Nationalmuseum. Alla är med att 
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Ellen har varit intresserad av konst och kultur så länge 
hon kan minnas. Hon tecknade, målade och spelade teater 
i sin ungdom. Men istället för att gå den konstnärliga 
banan blev hon beteendevetare och arbetade under 23 år 
i Östergötland innan hon och familjen flyttade hem till 
Jämtland 1994.

Ellens deltagande i konstföreningslivet bottnar i ett djupt 
engagemang och som hon själv säger: ”Konstföreningarna 
betyder oerhört mycket för konstlivet i Sverige. Det 
engagerar oerhört många människor i konst och 
kulturevenemang. Dessutom betyder de enormt mycket 
för konstnärerna som då får sälja och ställa ut sin konst.” 
Sedan Ellen Hyttsten tillträdde som ordförande i JLK har 
mycket hänt, på flera fronter – bland annat har ett gott 
styrelsearbete lett till en kraftig ökning i medlemsantalet. 
JLK har nu omkring ett tusen medlemmar.

Som ordförande har Ellen ett finger med i det mesta 
av föreningens verksamhet och det är mycket roligt som 
händer. Hon nämner som exempel den årliga Konstsupén, 
Gåxsjö Kulturdagar samt medlemslotteriet. I år köper JLK 
in konst för 75 000 kronor till konstlotteriet, konst som 
lottas ut till medlemmarna vid höstmötet. Medlemskap 
i JLK ger även rabatt på Jamtlis årskort. Utställningar 
produceras många gånger i samarbete med Jamtli och Ellen 
var själv i hög grad inblandad i exempelvis ”Olof Ågren 
– ett konstnärskap” (2016-17) och ”Laura, Greta, Kerstin, 
Agneta – konst genom fyra generationer” (2017). 

Ellen ler när hon berättar om sitt arbete i Jamtlis styrelse. 
”Det är utmanande, ansvarsfullt och roligt att sitta i Jamtlis 
styrelse. Det är en ytterst omfattande verksamhet och man 
måste verkligen ta sitt uppdrag på allvar. Det är en förmån 
att få vara med att utveckla en så viktig verksamhet.” Ellen 

tycker att hon får god användning av sina många år som 
chef och ledare samt sitt stora konst- och kulturintresse i 
sitt uppdrag i Jamtlis styrelse. Verksamheten i hela länet 
ligger Ellen varmt om hjärtat och hon nämner också 
Jamtlis arbete inom pedagogik, byggnadsvård, arkeologi 
och i dotterbolagen. 

- Jamtlis medarbetare, Jamtlis Gynnare och volontärer 
gör ett fantastiskt arbete så vi har ett unikt och levande 
museum här, menar Ellen. 

Nationalmuseum Jamtli är så klart en viktig etablering 
i Östersund för både JLK och för Ellen själv. Ellen tror att 
det kommer att öka Jamtlis betydelse både nationellt och 
internationellt. ”Nationalmuseum Jamtli är verkligen en 
kraftsamling i detta län med satsningar från Region JH, 
Östersunds kommun, staten och privata finansiärer, där 
JLKs medlemmar också har bidragit”, säger Ellen med ett 
stolt leende. 

Vi avslutar intervjun, men Ellen kom på en sak hon 
vill lägga till: ”Jag har också i några år fått vara Jamtlis 
representant i Härjedalens Fjällmuseums styrelse, vilken är 
ännu en pärla i länet. Om ni inte varit där, åk dit!”

Ellen Hyttsten 
– Jamtlis vän på tre stolar Text: Christina G. Wistman. 

Foto: John Gripenholm.

Ellen Hyttsten ses ofta på Jamtli, både i de 
publika lokalerna och bakom kulisserna i 
tjänsterummen. I princip varje vecka har Ellen 
ett ärende till eller ett uppdrag på Jamtli. 
Hon är ordförande i Sveriges Konstföreningar 
Jämtland Härjedalen och ordförande i 
Jämtlands läns konstförening (JLK) som är en 
av Jamtlis stiftare. Som företrädare för JLK är 
Ellen sedan 2015 därtill ledamot av stiftelsen 
Jamtlis styrelse. 
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Vilka är ni som gjort denna utställning?
Det är enormt många som varit inblandade på ett eller 

annat sätt men vi som gjort urvalet är Linda Hinners, Micael 
Ernstell och jag själv. Och den fantastiska scenografin har 
Henrik Widenheim gjort. Han har arbetat mycket med 
Nationalmuseum genom åren.

Vad innehåller utställningen i korthet?
Den innehåller saker som tillsammans ska spegla det 

som finns i Nationalmuseums många olika samlingar. 

Hur är tankarna bakom utställningen?
Vår ambition har varit att förmedla att all konst varit 

och är relevant. All konst är på sitt sätt samtidskonst och 
kan hjälpa oss att förstå såväl dåtid som nutid. Konsten och 
konsthantverket har alltid i någon mening varit ett slags 
lins genom vilken man ser en koncentrerad bild av någon 
del av samhället. 

Hur har ni tänkt kring, till exempel tillgänglighet, 
genus, integration med mera?

Detta är perspektiv som är ständigt närvarande i vårt 
arbete med samlingarna. Det är viktigt för oss att spegla all 
sorts mångfald. Ibland är det inte riktigt enkelt, eftersom 
manliga konstnärer är överrepresenterade i våra samlingar. 
Vilket i första hand bygger på att det är äldre konst. Om 
vi byggt upp dem på nytt idag skulle de komma att se 
annorlunda ut. 

För vem är den relevant och varför?
Vi hoppas för alla. Drömmen är att många som ännu 

inte fått upp ögonen för konsten ska få det vid ett besök i 
utställningen. 

Vad är konst för er, och varför?
Konst kan vara så mycket, för att inte säga vad som helst. 

Men för mig är konst som bäst när den öppnar mina ögon 

Vi möter Carl Johan Olsson, intendent med ansvar för 1800-talets bildkonst, i lokalerna för den 
nya utställningen i Nationalmuseum Jamtli. Det är tyst i lokalen men ändå så mycket liv, de flesta 
tavlor och objekt är på sin plats vid det här laget. Carl Johan är i full gång med att göra klart det 
sista till invigningen. Han har mycket att göra men svarar ändå vänligt på våra frågor. 

Sex sekler av samtid 
- Nationalmuseum Jamtlis första utställning

Fr.v. Moldavisk prinsessa (1777), Alexander Roslin. • Vattenkanna ”3467”, Formg. 1932 - 1933. Formgivare: Stave, Sylvia; 
Tillverkad vid: C G Hallbergs Guldsmeds AB Nysilver, flätad rotting.• Landskap med Ikaros fall. Joos de Momper d.y. 
Foton: Nationalmuseum.

Text: Lowissa Frånberg
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och känslor för något i min omgivning som jag inte riktigt 
lagt märke till tidigare, trots att det kanske finns 
alldeles nära. Man har sagt många gånger i historien 
att det som skiljer konstnärer från andra människor 
är att de begåvats med en blick som kan urskilja 
och förmedla just sådant. 

Vad får man ut av att se utställningen?
Förhoppningsvis är möjligheterna obe-

gränsade. 

Om man arbetar på Jamtli och vill 
ta med sig familj och vänner, hur ska 
man tänka när man upplever utställ-
ningen? Vad är ditt bästa tips?

Jag tycker inte att man behöver tänka  
så mycket utan börja med att uppleva  
ganska planlöst. Så kommer man plötsligt  
att fastna för något som man vill fördjupa sig i. 

Hur vill du beskriva Nationalmuseum?
Nationalmuseum är svenska folkets museum för konst 

och design. Samlingarna ägs av oss alla gemensamt. 

Vad finns i nationalmuseums samlingar? 
Det finns nästan allt man kan tänka sig. Men i första 

hand måleri, skulptur, konsthantverk och design.

Hur har de tillkommit och vad är det som gör 
dem intressanta?

Museets samlingar bygger på genera-
tioner av kungligt samlande som sedan 

gått över i statlig ägo. Vi har till exempel 
målningar som ägts av Gustav Vasa. 
Detta är ju i sig superspännande och  
ganska svindlande. Genom åren 
har samlingarna utökats genom 
donationer och inköp och vi är  
fortfarande aktiva med att komp- 

lettera dem. Exempelvis köper vi 
gärna verk av kvinnliga konst-närer som var 
verksamma på 1800-talet, eftersom man var 
dålig på att göra det medan de levde. 

Terrin. Ingår i den ”Brühlska Svanservisen”. Tillv. 
1737 - 1741. Formgivare: Kändler, Johann Joachim; 
Tillverkad vid: Porzellan-Manufaktur Meissen. Porslin 
med målad dekor. Foto: Nationalmuseum.

Foto: Lowissa Frånberg.
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Jamtlis lilla dressinbana är snart 10 år gammal och har utvecklat sig till en fin sommarsuccé och 
integrerats till en del av Jamtli Historieland. Föräldrar och barn får här en fin upplevelse när vagnar 
ska vändas på vändskivan, kopplas ihop och alla säkerhetsrutiner ska göras innan ekipaget kan 
komma iväg.

Den lilla dressinbanan är ca 50 meter lång. Vi tänker 
nu tillsammans med andra se på möjligheten att förlänga 
banan så den får slutstation vid banvaktsstugan Nyvik.

Som bekant är banvaktsstugan genom olika in- 
satser iståndsatt och gestaltar nu hur den kan ha sett ut 
på 1950-talet som hem för banvaktaren och hans familj –  
sedan förra sommaren dessutom med besök av fina Konsum- 
bussen.

Tänk om vi kan förlänga järnvägen med dessa ca 400 
meter, så att den löper nedanför Per Albin-torpet och Näs-
gården och göra det till en liten kulturhistorisk resa från 
norr till söder i vår region samtidigt som det kan vara 
en resa från sent 1800-tal till mitten på 1900-talet. På 

vägen kan barnen och de vuxna naturligtvis uppleva en del  
spännande saker som hör till järnvägslivet.

Vi hoppas på att detta kan bli till Jamtlis lilla Inlands- 
bana där vi också kan hitta bra sätt att berätta om Inlands-
banans historia och vad denna har betytt för vår del av  
landet. Parallellt med Jamtlis inlandsbana bör vi anlägga en 
vanlig grusväg som hjälper oss att göra hela Jamtli breda-
re i den änden av museiområdet. Det kommer bidra till  
möjlighet för nya turer för Jamtlis 1920-talsbuss och häst-
skjuts likaväl som en helt ny vandringsled.

Nu ska vi utreda möjligheten och ser fram emot ett fint 
samarbete med olika intressenter.

Text: Lowissa Wallgren Frånberg 

Foto: Inlandsbanan

Jamtlis inlandsbana 
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Vad är bonusdagar? 

Jamtli har länge haft personal som gått klädd 
i historiska kläder. År 1984 när Historieland 
startade i sin nuvarande form anställdes 
aktörer för att levandegöra historien, och en 
rekvisitasamling av kläder byggdes upp för 
att klä aktörerna. Men utöver de anställda 
aktörerna, har Jamtlis Gynnare och några andra 
intresserade hjälpt till att skapa ännu mer liv 
i miljöerna genom att själva sy upp historiska 
kläder och delta i rollspelet som statister. 

Som statist på Jamtli finns massor med möjligheter och 
det är en volontäraktivitet som blivit mer och mer populär 
genom åren. Bara fantasin, och Historielands ledning, 
kan sätta gränser för vad man som statist kan hitta på. En 
populär aktivitet har varit Prostinnans syföreningsmöten. 
Statisterna har träffats i Brygghuset 1895 och hållit möten, 
sjungit psalmer, handarbetat och fikat. I Per Albin-torpet 
1942 har man hållit husmodersmöten och namnsdagskaffe. 
I Banvaktstugan 1956 har det hållits stickjuntor och i 
Pensionärslägenheten i 1975 har det varit bridgeklubb. 

Eftersom verksamheten med statister är så rolig, populär 
och viktig för Jamtli ville Jamtli ge statisterna och även 
värdarna något som kunde hjälpa dem att trivas ännu bättre. 
Därför startades en utbildningsserie kallad Bonusdagar. 
Jamtlis volontärchef planerar och genomför ca 8–10 
bonusträffar per år. Här är alla Jamtlis volontärer välkomna 
att delta. Målet är att syftet är att stärka volontärerna i 
sin roll, öka deras kunskap och därigenom stärka Jamtlis 
bemötande mot besökarna. Fokus ligger också på att locka 
fler volontärer att delta som statister och värdar. 

Hur kan en Bonusdag se ut? 
Det kan vara väldigt olika, men gemensamt för alla  

bonusdagar är att det bjuds på kaffe och fikabröd.  Där- 
utöver handlar det mycket om kunskap, om textilhistoria, 
om dräkthistoria, om Historielandsverksamheten, om 
historiskt tilltal, om bemötande, dramaövningar, eller  
visningar av textilrekvisitan, Jamtlis byggnader, de fasta ut-
ställningarna eller andra intressanta saker. 

Jamtlis ledning har önskat sig fler statister som befolkar 
utomhusmiljöerna. För att få till det har man tagit fram 
färdiga ”Historiska Promenader”. Där kan statisten välja 
en promenad som passar ens klädstil och gå en runda med 
förslag till ordväxlingar och små draman som till exempel 
att man besöker handelsboden JP Gulle och frågar om de 

fått in tyget man beställt. Det har de aldrig! 
Bonusdagarna har nu funnits i tre år. Resultatet är att 

antalet volontärtimmar som lagts på statistverksamheten 
har fördubblats. Men antalet volontärer som är statister har 
inte ökat lika mycket. Flaskhalsen är att de flesta har varit 
tvungna att skaffa egna historiska kläder.  

I volontärverkstaden arbetar Gynnarnas textilgrupp 
ständigt med att utveckla en ny samling av historiska rekvi-
sitakläder som volontärer kan låna om de inte har egna. På 
så vis kan fler volontärer få möjlighet att bli statister. 

Om du vill prova att vara statist och låna kläder,  
kontakta Lowissa Frånberg lowissa.franberg@jamtli.com 
070-5543330 eller någon av ansvarspersonerna i Gynnar-
nas textilgrupp om du är Gynnare. 

Text: Märta Lindberg och Lowissa Frånberg

Foto: Leif Pettersson

I Jamtli Butik hittar du 
jämtländskt hantverk, 
böcker, godsaker, lek- 
saker och mycket mer. 

Traditionellt 
hantverk och 
modern form

Öppet
Tisdag – söndag kl 11–17 

Tel 063-150303

Tre av Jamtlis srtatister, Kerstin Sennstam, Ammi Pettersson 
och Ragnhild Möller på historisk promenad under 
vårmarknaden 2018.
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klonarkiv

Jag träffar Carin Andersson, sektionsledare på Jamtlis jordbruk i en solig backe nedanför Näsgår-
den. Hon är i full färd med att handleda kursdeltagare och lärare som tränar för att köra häst med 
tvåspann. Men det är inte därför vi träffas.

Jag är här för att prata om Jamtlis nya roll som klon- 
arkiv. Det innebär att Jamtli kommer att bidra till att  
bevara och föröka gamla kulturväxter. 

Jamtli har sedan tidigare arbetat för den biologiska 
mångfalden genom att visa upp och bevara raser av bruks-
djur som funnits i Jämtland under hundratals år, exempel-
vis Klövsjöfår, Fjällkor och Jämtgetter.

Nu har Jamtli skrivit avtal med POM, programmet 
för odlad mångfald. Det är Sveriges nationella insats för 
att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och  
deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 
att POM skulle genomföras som ett verktyg för att förverk- 
liga Konventionen om biologisk mångfald. Jordbruks-
verket har under många år samlat in kulturväxter med 
historia. Insamlandet har skett bland annat genom olika 
upprop, exempelvis rosuppropet under varumärket ”Grönt 
kulturarv”.

I år kommer Jamtli att få ett 20-tal perenner och ett 10-
tal rosor som ska planteras på området. Jamtli har möjlig-
het att ta del av alla växter som samlats in i regionen. I sam-
band med Jamtli Vårmarknad 2018 invigdes klonarkivet på 
Jamtli. Vid invigningen planterades Poppiusrosen Vaplan, 
som är en av de rosor som kommer att visas.

Hur går det till när en växt hamnar i klonarkivet?
Jordbruksverket har gjort flera insamlingar av kultur-

växter. Dessa har sedan provodlats och studerats för att 
man ska se vad som är unikt med just den växten. Vilka 
andra sorter den har släktskap med samt viktigast, växtens 
historia. Därefter har man gjort ett urval av de växter som 
är mest intressanta. Växterna kan vara perenner, buskar, 
träd och krukväxter. 

Var kommer de här växterna att finnas på Jamtli?
Växterna placeras i miljöer där de passar in i tid och rum 

utifrån de historier som hör till dem. Några växter kommer 
att sättas i rabatten nedanför Restaurang Hov. Växterna 
sköts enligt ett noga utformat regelverk. Till exempel klipps 
fröställningar av och växterna rensas noga. 

Hur tänker du att Jamtli kan använda sig av det här?
Att vi nu är ett klonarkiv är något vi kan vara mycket 

stolta över. Det ger en större tyngd till vårt varumärke. Vi 
kan också använda växterna i vår pedagogiska verksamhet. 
Till exempel kan vi ordna visningar och låta våra besökare 
ta del av de spännande berättelser som varje växt bär på. Vi 
kan också om några år, då plantorna vuxit till sig, ta skott 
av dem och sälja plantor.

Text: Lowissa Wallgren Frånberg och Inger Jonasson

Foto: Leif Pettersson

Jamtli blir ett klonarkiv
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Samiskt kulturarv 
– en fråga för forskning

Charina Knutson har jobbat på Jamtli i olika roller 
sedan 1997. Nu deltar hon genom Jamtli i forskarskolan 
Grasca vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon har själv ingen  
samisk bakgrund, men är intresserad av urfolk, politik och 
demokrati.

- Kulturarv är något väldigt centralt när man disku- 
terar urfolksrättigheter. Kulturarvet utgör urfolkets länkar 
till tidigare generationer, och skapar förståelse för deras 
kulturlandskap. Men förvaltandet av samiskt kulturarv är 
också ett exempel på själva det koloniala förtrycket som ur- 
folket har utsatts för. Den bild som har spridits av dem har 
i många stycken varit den som utomstående forskare har 
målat upp, säger Charina Knutson.

För att i någon mån vrida historieskrivningen rätt igen, 
måste vissa rutiner och attityder förändras, menar Charina.

- De goda nyheterna är att vi i Sverige inte behöver börja 

från noll. I många länder med urfolk, som Australien och 
Kanada, har man provat sig fram och hittat mer inkluder- 
ande och demokratiska sätt att arbeta med kulturarvet.

Den samiska kulturmiljövården i Jämtlands län i dag är 
ganska liten. Den består huvudsakligen av inventeringar, 
till exempel för att ett vindkraftverk ska byggas, eller för 
att länsstyrelsen beviljar medel för systematiska fjällinvent- 
eringar. Sådana har gjorts av Stiftelsen Jamtli under flera  
säsonger. Stiftelsen Gaaltije i Östersund har gjort flera 

värdefulla inventerings- och dokument- 
ationsprojekt tillsammans med same-
byarna, och ibland har projekt gjorts 
mellan alla parterna, som när Jamtli,  
Gaaltije och Tåssåsens sameby rekonstru-
erade en granriskåta med anslag från läns-
styrelsen.

- Mycket av det som görs är bra och 
utförs med ömsesidig respekt. Men jag 
är intresserad av vad som kan bli ännu 
bättre, och hur man ska tänka kring  
kulturarv och demokrati. De flesta samer  
är nyfikna på samisk historia och vill  
bidra till kunskapstillväxten. Däremot 
har de förväntningar på att inkluderas i  
forskningsprojekten och historieskriv-
ningen – att det inte ska forskas om samer, 
utan att forskningen ska ske med och av 
samer, säger Charina.

Samiskt kulturarv är fascinerande och intresse-
rar många, både samer och icke-samer. Men att 
vårda och dokumentera samiskt kulturarv kräver 
särskild kunskap och hänsyn. Sedan 2015 har 
Jamtli en doktorand i arkeologi som djupdyker i 
ämnet och kartlägger hur samisk kulturmiljövård 
bedrivs i dag, och kan bedrivas i framtiden. 

Granriskåtan vid Stortjärn återskapades i ett samarbets-
projekt mellan Tåssåsens sameby, Jamtli och Gaaltije. På 
bilden arbetar fr v Lasse Wagenius, Bengt-Arne Johansson  
och Andreas Salomonsson. Foto: Jamtli

Utgrävning av en kåta vid vintervistet Stortjärn i södra Jämtland. Kring 
de bevarade resterna av kåtans trästomme syns grundstenarna, och i mitten 
skymtar härden. Foto: Jamtli
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utställningar och levde på galleri-
verksamhet samtidigt som han själv  
målade. Av någon anledning hamnade 
Levi i Östersund och arrangerade en 
utställning och hade mycket naturligt 
kontakt med företrädare för konst- 
föreningen. Som tur är intervjuades 
han av ÖP innan han lämnade Öster-
sund och detta är i grunden kärnan av 
hans berättelse om målningen. Men 
vi har levt med viss osäkerhet kring  
målningen i alla fall. Kan det vara så 
att Levi själv hade satt Repins namn 
på målningen? Vad vi i övrigt vet om 
Levi tyder på att han framför allt ville 
tjäna pengar och Repins namn kan då 
ha varit viktigt. Dessutom är målning-
en udda i Repins produktion.
Oavsett hur det är så har vi tänkt att 
en rysk målning kanske inte riktigt 
hör hemma i våra samlingar. Ingen  

söker den hos oss och vi visar den 
mycket sällan, så tanken har upp- 
kommit att undersöka om målningen 
kanske kan säljas och då helst till ett 
ryskt museum. Det är inte det vanliga 
att museer säljer föremål från samling-
arna, så det kräver en del övervägan-
den innan det kommer så långt. Först  
diskuterade vi frågan i stiftelsens  
styrelse, som beslutade att vi skulle 
gå vidare och återkomma med skarpt 
förslag. Därefter diskuterade vi frågan 
med målningens ursprungliga ägare 
JLK, som helt var med på vårt förslag. 
Nästa led i processen blev kontakt till 
en handfull konstmuseer i Sverige med 
särskilt intresse för rysk konst, men 
ingen visade intresse. Slutligen frågade  
vi i samarbete med vår bransch- 
organisation Sveriges Museer alla  
museer i Sverige men det var fort- 
farande ingen som nappade på. Parall- 
ellt tog vi kontakt med en auktions-
byrå i Sverige med särskild kompe-
tens inom klassisk konst och då sär-
skilt rysk sådan och de bekräftade att 
om målningen var äkta borde den 
ha ett ansenligt ekonomiskt värde. 
Då kontaktade jag ICOM (Inter- 
national Council of Museums) av- 
delning i Ryssland samt ryska am- 
bassaden i Stockholm. Och på den  
vägen är det nu. 
Särskilt kulturattachén på ambassa-
den har varit mycket hjälpsam och vi 
fick en bra kontakt med ett stort ryskt 
konstmuseum med avdelningar i både 

”Kan det vara så 
att Levi själv hade 

satt Repins namn på 
målningen? Vad vi i 

övrigt vet om Levi tyder 
på att han framför allt 
ville tjäna pengar och 
Repins namn kan då 

ha varit viktigt.”

År 1945 hamnade målningen i Jämt-
lands läns konstförenings samlingar. 
Dessa samlingar ingår sedan 1974 
i stiftelsens samlingar. Fram till ny-
ligen har vi inte varit helt säkra på 
om målningen är äkta, men nu är vi 
nästan säkra. Någon gång på 1940- 
talet besökte målaren och konst-
handlaren Vasilij Levi (1878 – 1954) 
Östersund och av någon anledning 
lämnade han målningen ”Narcissus” 
bakom sig och kort därefter finns den 
med i konstföreningens förteckningar. 
Repin var en världsberömd konstnär 
som med sina realistiska folkskild-
ringar var populär även i det samtida  
Sovjet. ”Narcissus” hade målats av 
Repin 1917 då han var bosatt på  
Penatyn i Kuokkala, östra Finland. 
Repin är mest känd för sina realistiska 
folkskildringar, karaktärsfyllda porträtt 
och för historiemålningar. Men det är 
känt att han kring 1917 ägnade sig åt 
religiösa motiv och därifrån är steget 
inte långt till mytologiska. ”Narcissus” 
anspelar givetvis på den grekiska  
myten om den vackre ynglingen som 
förälskar sig i sin egen spegelbild. 
Målningen var från början en gåtfull 
solitär i JLK:s samling och har så för-
blivit, men vi bad konsthistorikern 
Torbjörn Aronsson leta i arkiven och 
han producerade en PM av vilken det 
framgår att Vasilij Levi förmodligen 
köpte denna och andra målningar 
av Ilya Repin kring 1919/1920. Levi  
reste runt i världen, producerade 

En rysk målning 
i Jamtlis samlingar

I februari 2018 hade Jamtli besök från Ryssland. Det har vi haft tidigare, men det var snart länge 
sedan vi hade samarbetet om friluftsmuseiutveckling med kolleger från Vologda. Nu handlade det 
om besök från ett stort konstmuseum samt från det ryska kulturdepartementet. Anledningen är att 
vi har en målning av Ilya Repin (1844–1930)

Text: Henrik Zipsane
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Moskva och St. Petersburg som visste 
om att målningen skulle existera men 
”ingen hade någonsin sett den”! De 
ville först gärna att vi skulle komma  
till St. Petersburg för att de skulle 
kunna undersöka målningen, men 
det är ingen procedur eller kostnad 
vi har planerat eller budgeterat för.  
Nästa förslag var att vi skulle komma  
till Stockholm med målningen så att 
de kunde undersöka den där eller 
eventuellt få hjälp med undersökning-
en av kollegerna på Nationalmuseum, 
men vi hade fortfarande inga resur-
ser för transport, och kollegerna på  
Nationalmuseum får inte göra sådana 
undersökningar när de vet att mål-
ningen möjligen ska vidare till försälj-
ning.
Så efter en del diskussion blev lösning-
en att kollegerna från Ryssland besökte 
oss i februari. Det var riktigt intressant 
och de kunde framför allt säga att de 
är nästan helt säkra på att målningen 
är ett original av Repin. Dessutom be-
rättade de att modellen som gestaltar 
Narcissus är Repins brorson Alexej, att 
målningen ska dateras till 1917 och 
inte 1916, som vi tidigare har trott ut-
ifrån Levis information, samt att det 
förmodligen är Repins dotter som har 
målat sin pappas signatur på målning-
en. Våra gäster åkte glada hem och nu 
får vi se om intresset håller sig.
Vår plan är i september i år lägga fram 

ett förslag till stiftelsens styrelse om 
nästa steg i arbetet med denna mål-
ning.

”Det var riktigt 
intressant och de 

kunde framför allt 
säga att de är nästan 

helt säkra på att 
målningen är ett 

original av Repin.”
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Rekvisitasamlingarna 
– verkligen allt möjligt! 

Axplock ur Jamtlis föremålsdatabas som omfattar drygt 48 000 rekvisita-föremålsposter. Från vänster till höger: Henko-
tvättpulver, 1940-tal; djungelolja och Allers veckotidning, 1950-tal; bitsocker, 1970-tal, samt Albyl-tabletter, 1950-tal.

Text: Minna Lehtomäki 

Mycket har ägt rum sedan fornbyn 
Jamtli grundades för ett drygt sekel 
sedan. Då bestod den i huvudsak av 
en park med timrade byggnader. Verk-
samheten har sedermera vuxit och om-
fattar förutom inomhusmuseum, även 
en mängd kulturhistoriska byggnader 
och miljöer. Trots att friluftsmuseets 
utomhusområde hålls levande året om 
genom pedagogisk verksamhet, mark-
nader och evenemang av olika slag, är 
det framförallt genom en av årets höjd-
punkter, Historieland, som regionens  
historia och kulturarv gestaltas för 
besökarna. Stadskvarteret, torget och 
gårdarna fylls då av ett myller av tid-
stroget klädda aktörer. Miljöerna är 
tidsenligt inredda och innehåller text-
ilier, möbler, redskap, maskiner – ja, 
med det mesta som hör det vardag- 
liga livet till i de olika tidevarven. Allt 
detta vore omöjligt att iscensätta utan 
Jamtlis rekvisitasamling!  

Vad är då en rekvisitasamling och 
hur förhåller den sig till en föremåls-
samling? På Jamtli används båda sam-
lingarna för att förmedla och åskåd-
liggöra länets historia och kulturarv. 
Skillnaden ligger i att rekvisitasam-
lingen i motsats till föremålssamling-
en kan användas friare - och får slitas 
ut. Samlingen utgörs av hård- och 

textilrekvisitaföremål, och omfattar 
äldre såväl som en del nyproducerade 
föremål. I den finns allt som behövs 
för att föreställa vardagligt liv i frilufts-
museets olika historiska iscensättning-
ar i Lillhärdal 1785; Tingshuset 1824; 
Fäboden, torget och gränderna 1895; 
Per Albin-torpet, Skogskojan och Café 

Slalom 1942; Macken, barnens trafik-
skola, Banvaktsstugan och Konsum- 
bussen 1956; samt Villan, Gröna  
vågen, Pensionärslägenheterna och 
Fem myror parken 1975.

Hårdrekvisita omfattar som sagt 
huvudsakligen vardagsföremål för 
de ovannämnda miljöerna. Förutom 

Viktoria Arvidsson visar kläder i bjärta färger från 1970-talet. 
Foto: Märta Lindberg
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Höriva, 1900-talets första hälft. 
Foto: Märta Lindberg

Lunch, festmenyer 
& bröllopsfest
Restaurang Hov är Östersunds äldsta 

restaurang som i en fantastisk atmosfär  
erbjuder vällagad husmanskost baserad  

på lokala råvaror och med inslag av  
det internationella köket.

Tel 063-150103 www.restauranghov.se mariebykok@gmail.com

Välkommen till

Jamtli Kafé
Lunch, fika och utställningar!

Här kan du njuta av kaffe med dopp,  
smörgåsar och enklare rätter. 

Tisdag–fredag serveras sopplunch inkl.  
dryck, bröd och salladsbuffé.

Passa också på att se den aktuella  
utställningen i Jamtli Kafé. Fri entré!

Öppet tisdag–söndag kl 11–16.30.  
Tel 063-150105, 150107.

möbler, maskiner och redskap, är det frågan om hus- 
geråd, allehanda fortskaffningsmedel, exempelvis häst- 
vagnar, bilar, cyklar, och mopeder.  Gödselspridare, hö-
vändare, tröskverk, samt en myckenhet andra redskap och 
hjälpmedel ingår i samlingen och används i jordbruket som 
bedrivs på friluftsmuseet. Vidare omfattar hårdrekvisita 
böcker, spel, dagstidningar – listan kan göras oändlig!

Likt hårdrekvisitan omfattar textilrekvisitan huvudsak-
ligen material som behövs för att visualisera det vardag-
liga livet i miljöerna. Förutom en ansenlig uppsättning 
kläder, skor och accessoarer för barn och vuxna rollspels- 
aktörer, rymmer textilrekvisitasamlingen även en stor 
mängd bruks- och prydnadstextilier. Hit räknas allt från 
exempelvis mattor, kuddar, täcken, lakan, handdukar,  
gardiner och borddukar. Eftersom rollspelsaktörernas  
kläder skall överensstämma med de miljöer de agerar i, ut-
görs garderoben främst av allmoge- och medelklasskläder. 
Vidare finns textilrekvisita som brukas inom ramen för 
den pedagogiska verksamheten samt i samband med alle- 
handa evenemang. Sett som en helhet är merparten av före- 
målen i rekvisitasamlingen gamla. Dock innehåller den 
som tidigare nämnts, även en del nyproducerade före-
mål, och det är då framförallt textilrekvisitans syateljé som 
står för den förhållandevis stora årliga nyproduktionen av  
kläder för Historielandsverksamheten.

Om du har frågor eller vill skänka föremål till rekvisita- 
samlingen, kan du antingen ringa 070-329 49 14 eller 
skicka e-post till havremagasinet@jamtli.com. Skicka med 
en kort bakgrundshistoria och fotografier på föremålet.
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Porträtt av en gynnare: 

Göte Murén 
Det märks att Jamtli varit en stor del av Göte Muréns liv. När vi träffas på Jamtli Kafé har han redan 
varit förbi en sväng i Bakstugan för att hälsa på ett par Gynnare som bakade rulltårta till Hackåsgår-
dens 25-årsjubileum. Han hejar på personal och går vant omkring på Jamtli. Han känner sig hemma 
här. Men han pratar också mycket om en känsla av plikt för Jamtli som han vill lyfta och se växa.

Text: Märta Englesson Lindberg

 Foto: Leif Pettersson

Var kommer denna pliktkänsla från?
Jamtli har funnits med mig nästan hela livet. När jag 

var i 11-12-årsåldern satte jag min fot på Jamtli för första 
gången. Jag tror jag var med på den första av Jamtlikvällarna 
som var populära på 
1950- och 1960-talen 
Då hyrde Jamtli in 
kända artister som 
hade show nedanför 
Restaurang Hov. Där 
bensinmacken står nu 
hade de dansbana dit 
man gick efter showen 
för att dansa. Många 
kvällar spenderade man 
där och många fina 
upplevelser hade jag. 
Till exempel danserna 
på utedansbanan. Jag 
kommer ihåg att jag 
många gånger fick 
springa in till busstorget 
för att hinna med sista 
bussen hem kl 11 på 
kvällen!

Jag har fått se hur 
Jamtli vuxit. När Jamtli 
började levandegöra 
Historieland 1984 och 
när det nya museet 
öppnade 1995. Jag tog 
med mig mina barn när 
de var små till Jamtli 
och nu mina barnbarn. 
Det har alltid funnits 
till hands för mig och 
min familj. Jag hade 
den stora förmånen 

att få vara ledamot i Jamtlis styrelse i två mandatperioder. 
Under denna tid förstod jag att Jamtli är Sveriges bästa 
utomhusmuseum. Jag har haft många stunder då jag insett 
att det som händer och görs här på Jamtli är riktigt bra. 

Jag kommer ihåg 
en gång för några år 
sedan då jag hade turen 
att få vara med på ett 
EU-projekt då jag fick 
åka med dåvarande 
museichefen till USA 
och hälsa på olika 
museer bland annat i 
Boston och Detroit. 
Vi besökte ett museum 
som hade en julmarknad 
varje år och de berättade 
stolt om att de hade  
6 000 besökare varje år 
på denna julmarknad. 
Jag berättade då att 
Jamtli har ca 22 000 
besökare varje år. ”Not 
possible!” svarade han. 
Jag förstod då att Jamtli 
gör ett bra jobb med 
alla evenemang och 
tillställningar.

Du har varit ord- 
förande i Gynnarna i 
13 år, hur har det varit?

Mycket roligt! Väl-
digt lärorikt och jag har 
varit stolt över vad vi 
gjort för Jamtli. Det har 
varit viktigt att allt som 
Gynnarna gör ska vara 

Göte Murén och Åke Lindström steker kolbullar på Jamtlis 
evenemang.
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lustfyllt. Om det är något som en person inte vill göra är 
det okej. Så det är väldigt god stämning när vi samlas. Jag 
kommer ihåg en gång när jag skulle besöka bakstugan då 
några Gynnare skulle baka. När jag kom in stod alla och 
sjöng medan de bakade tunnbröd, det var härligt tyckte 
jag. 

Gynnarna består av en majoritet kvinnor, har du 
velat försöka få in fler män i föreningen?

Nej, det har inte varit ett specifikt mål. Jag tycker att 
kvinnorna i denna förening har varit helt fantastiska och 
jag har ibland tänkt att det är dumt att jag som man är 
ordförande över alla dessa fantastiska kvinnor. Utan 
kvinnorna i Gynnarna hade vi inte gjort det vi gjort. Ibland 
visar det sig att kvinnorna tagit flera beslut under ett möte 
och jag har inte ens märkt det.

Vad har du velat bidra med ditt arbete i Gynnarna?
Ett mantra som jag alltid har haft under dessa år är att 

besökaren ska få ett mervärde med hjälp av oss. Det är inte 
pengarna utan upplevelsen och närvaron för besökaren. Vi 
gynnare kan vara grädden på moset utöver allt fantastiskt 
jobb som Jamtlis personal gör. Vi kan till exempel vara 
värdar som kan hjälpa besökare att hitta till allt, eller vara 
statister, för att göra Jamtli Historieland än mer levande. 
Vi vill inte äga några möbler eller något sådant, allt är för 
Jamtli. Vi vill inte konkurrera utan samarbeta med Jamtli. 
Det har också varit viktigt för mig att vi kan erbjuda billiga, 
roliga alternativ för barn här i Jämtland. Till exempel på 

Vinterfesten som vi har varje år i februari, då barn får 
komma hit och åka skidor, få medalj och en semla som vi 
Gynnare bakat och en kopp varm choklad, gratis. Det ska 
inte kosta för barnen. 

Hur ser du på framtiden på Jamtli och Gynnarna nu 
när du har avgått? 

Harriet Jorderud som efterträtt mig gör redan ett mycket 
bra jobb, jag litar på henne och hennes kapacitet. Hon ska 
få göra detta på sitt sätt, jag kommer att fortsätta vara med 
som medlem och delta i Gynnarnas aktiviteter. Det är ganska 
skönt att släppa allt ansvar nu tycker jag. Framtiden för 
Jamtli ser också ljus ut då etableringen av Nationalmuseum 
Jamtli nu förverkligas, det är väldigt spännande. Gynnarna 
har bidragit med flera hundratusentals kronor till det här 
fantastiska museibygget och till många andra projekt på 
Jamtli.

Och själv kommer du att fortsätta besöka Jamtli med 
barn och barnbarn?

När jag och min fru nuförtiden frågar våra barnbarn om 
vi ska åka till Jamtli svarar de ”inte igen!”, berättar Göte 
och skrattar. De kanske börjar tycka att de redan varit där 
så många gånger nu men förhoppningsvis kommer de att 
ta med sig sina barn till Jamtli, avslutar Göte och går vidare 
för att titta på den alldeles nya utställningen om sameslöjd.

Vill du bli Gynnare?

Som Gynnare får du 
- Lära dig nya saker
- Känna dig kreativ  

och hjälpsam
- Öka ditt välbefinnande
- Samarbeta och få nya  

vänner
- Vara tillsammans
- Bidra till samhället

Jamtlis Gynnare hittar ständigt på nya uppgifter. Som 
Gynnare är ditt arbete frivilligt och du väljer själv i 
vilka delar av verksamheten du vill engagera dig. 
Du får möjlighet att delta i medlemsmöten minst nio 
gånger per år och du kan ta del av olika förmåner och 
rabatter och ”samla timmar” för mer förmåner.

Årsavgiften är 120 kr för enskild medlem  
och 180 kr för två vuxna i familj.

Vill du veta mer?  
Kontakta Gunilla Nilsson Edler, kassör  
Tel: 070-3716104. E-post: gunilla.ne@telia.com

Jamtlis Gynnare hittar 
ständigt på nya uppgifter
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the exhibition

11 mars–26 augusti 2018

Jamtli
Historieland

23 juni–19 augusti 2018

17 juni – april 2019

Rockscen 

Jämtland
Featuring:

Jamtli – ett museum som inget annat!

Nationalmuseum Jamtli  
– en ny arena för konst-  
och designupplevelser!

Välkommen till 

Jamtlidagen

Söndag 9 september 2018


