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Hur har det gått för National- 
museum Jamtli första sommaren?
Det har gått riktigt bra. Som alla vet 
var denna sommar väldigt speciell ef-
tersom vi hade fem veckor av åtta un-
der Jamtli Historieland då det helt en-
kelt var för varmt. Hela museisverige 
och andra besöksmål tappade gäster. I 
Östersund delade vi bland annat upp-
levelsen med Storsjöbadet. Jämfört 
med förra året tappade vi 7 procent av 
besökstalet, men vi kan se av flödet på 
området att Nationalmuseum Jamtli 
gjorde att vi inte tappade 12 procent. 
Det är jag väldig tacksam för. 

Var det nyhetens behag?
Det var nyhetens behag men inte bara 
det. Det är klart att många kom på 
grund av att det är en nyhet i Öster- 
sund och regionen. Vi har också upp-
levt andra intressanta fenomen i be-
söksflödet i sommar. 

Som till exempel?
Vi hade en egen entréavgift för inom-
husmuseerna i sommar och vi såg hur 
den stora majoriteten av dessa gäster 
sökte sig till Nationalmuseum Jamtli. 
Det var konstintresserade som kom 
utan barn och som ofta kom långväga 
ifrån. Det gav oss en kraftig ökning i 
en målgrupp som vi vanligtvis inte når 
i så stor omfattning. Det känns bra 
och visar att det har funnits ett under-
skott av konst- och designupplevelser 
av den här klassen i vår del av Sverige. 
Det visar med andra ord att satsning-
en på ett museum för klassisk konst 
och design här i Jämtland-Härjedalen 
var en svaret på ett behov. Det känns 
bra att veta.

Landsantikvarien svarar på frågor

Henrik Zipsane, landsantikvarie,  
chef för Stiftelsen Jamtli.

December 2018
Omslagsfoto: Ingemar Mårs, Jamtli
Stiftelsen Jamtli, Box 709, 831 28 Östersund
Tel. 063 15 01 00. E-post: info@jamtli.com
www.jamtli.com

eller Eva som utmanade med frågor 
och tillsammans med pedagogerna 
delade med sig av sin kunskap. Fan-
tastiskt kul! Fler än hälften av våra 

”vanliga” besökare besökte också Na-
tionalmuseum Jamtli.

Hur var det att ha  
konstateljén igång?
Vår nya stora konstateljé har verkligen 
klarat sommaren med bravur. Varje 
dag under sommaren har vi haft pro-
gramverksamhet där barn – och några 
vuxna med barnasinne – har lärt sig 
och provat på olika tekniker.

Vad händer nu?
Nu är det framförallt bokade skolklas-
ser under veckorna och familjer på 
helgerna. Denna höst har vi det po-
pulära programmet ”På Flykt” med 
nästan alla nionde-klasser i regionen 
för femtonde året i rad och även an-
nan pedagogisk verksamhet för skol-
klasser eller SFI-klasser. Vi kommer 
att ha visningar av Nationalmuseum 
Jamtlis utställning och verksamhet i 
konstateljén. 

Vi har mycket att vara glada för! 
Alla involverade som hjälpte till med 
att få till dessa ramar – stiftare, fören-
ingar, företag och det offentliga från 
kommunen hela vägen till EU – bör 
ta det till sig och vara stolta. Jag vet 
att både kollegerna på National- 
museum och vi själva är det!

Men hur gick det för  
våra vanliga gäster?
Det var nästan det roligaste att upp-
leva. Det som vi har hoppats på med 
investeringen visade sig fungera. Jamt-
li är välkänt för vår pedagogiska verk-
samhet, det är ju snart 40 års erfaren-
het med bland annat levande historia 
och rollspel. I sommar hade National-
museum Jamtlis konstutställning be-
sök av våra duktiga aktörer varje dag, 
och inte minst i samband med famil-
jevisningarna visade det sig att var ett 
absolut lyckogrepp. Allt det bästa som 
gömmer sig inbyggt i Jamtlis peda-
gogiska arsenal kom till användning: 
barnen kände sig utmanade och smar-
ta och de vuxna kände sig kompetenta 
– alltså precis som alltid på Jamtli. Nu 
var det till exempel Magnus, Brasse 
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– vad hittar vi där...? Text: André Lübke
Bild: André Lübke, Håkan Strömqvist  
och Märta Englesson Lindberg

Fornminnesföreningen lade grunden till 
boksamlingen och Jamtli har strävsamt 
fortsatt förvärven genom åren. Från början 
var lokalerna inte ändamålsenliga utan 
bokbeståndet var placerat i de kulturhistoriska 
husen. Det var först 1930 då det nya 
länsmuseet stod klart som boksamlingen fick 
egna lokaler. 

För närvarande omfattar boksamlingen cirka 29 000 titlar 
varav cirka 7 500 Jemtlandica och ett hundratal tidskrifter. 
I Jamtlis bibliotek har framförallt samlats kulturhistorisk 
facklitteratur om länet och landet. Innehållet i biblioteket 
utgörs av böcker som förvärvats till museet under cirka 110 
års tid. Det finns också en stor samling av lokalhistoriska 
böcker och titlar som Jamtli producerat själv. Dessa kallas 
Jemtlandica. 

Genom bytesförbindelser med andra museer och institu-
tioner i Norden tillförs hela tiden ny kunskap om nordisk 
kulturhistoria. Biblioteket utökas med 200–300 volymer 
per år.

Biblioteket disponerar ett stort rum, där de flesta böcker-
na står. Böcker finns även i Forskarsalen och i Nodermann-
rummet.

I biblioteket finns framför allt ämnesområden som är 
viktiga för museet som historia, kulturhistoria, arkeologi, 
etnologi, jemtlandica, byggnadsvård, konst och samer.

Böckerna är idag inlagda i biblioteksdatabasen Book-IT 
som Jamtli delar med Östersunds bibliotek. De är tillgäng-
liga via webben:
https://bookitpub.jamtli.com/web/pub/startsida

Jamtlis bibliotek är idag beläget på plan 4 i gamla museibyggnaden. 
Vill du läsa i någon bok, får du bege dig till Landsarkivet, där Jamtlis 
samlingar har sin expedition. Där får du beställa fram det du vill läsa i 
Forskarsalen på Landsarkivet/Riksarkivet. Du kan maila även  
arkiv@jamtli.com eller ringa 072-520 48 98.  Foto: Håkan Strömqvist

André Lübke bland böckerna.

Jamtli har ett  
stort bibliotek
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Kulturarvsresor gav 
unga vuxna nytt liv

Text: Lowissa Wallgren Frånberg 
Bild: Lowissa Wallgren Frånberg och  
Märta Englesson Lindberg

Jamtli har under tre år deltagit i projektet 
HETYA, Heritage training for young adults, 
som är ett Erasmus plus-projekt som drivits av 
Provincia Livorno Sviluppo i Italien tillsammans 
med Jamtli och flera andra projektpartners 
i Sverige, Norge, Bulgarien och Italien. 
Projektet har gått ut på att först undersöka hur 
situationen för arbetslösa ungdomar ser ut i 
de olika länderna, och sedan ta fram och testa 
olika metoder för att hjälpa de unga att genom 
kulturarv komma tillbaka till arbete och studier. 

Den största delen av projektet har varit att arrangera resor 
för de unga och ge dem möjlighet att möta kulturarv i ett 
annat EU-land, och därmed ge dem verktyg för att kunna 
komma vidare med sina liv. Jamtli valde att samarbeta med 
Navigatorcentrum för att hitta ungdomar från Östersund 
som ville vara med på dessa resor. Tillsammans genomför-
des tre resor från Östersund: till Livorno i Italien, till Sofia 

i Bulgarien och till Tönsberg i Norge. Med på resorna var 
personal från Jamtli och Navigatorcentrum samt totalt 20 
ungdomar från Östersund. Jamtli fick också besök av två 
grupper ungdomar från Livorno i Italien. 

Den första resan gick till Livorno i Italien. Lowissa Wall-
gren Frånberg deltog från Jamtli tillsammans med Liv Ro-
ben och Ilaria Monchietto från Navigatorcentrum och nio 

Italienska ungdomar på besök på Jamtli.

En av ungdomarna William Zotterman, berättar om Pisas historia framför det lutande tornet.
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ungdomar. De hyrde ett hus utanför Livorno och värden 
för besöket var Museo di Storia Naturale del Mediterra-
neo Provincia di Livorno, ett naturhistoriskt museum med 
mycket spännande pedagogik. 

Den andra resan gick till Sofia i Bulgarien. Anna Wersén 
deltog från Jamtli tillsammans med Lovisa Jonasson Dagher 
från Navigatorcentrum och sex ungdomar. Där togs man 
mycket väl omhand av Bulgarian Economic Forum, en or-
ganisation som arbetar med event och företagsutveckling 
och samarbetar med många museer i Sofia med omnejd. 

Den tredje resan gick till Tönsberg i Norge. Annabell 
Rahm och Märta Englesson Lindberg från Jamtli och 
Malte Fernlund från Navigatorcentrum hade med sig fem 
ungdomar. Temat för resan var Vikingatid och deltagarna 
fick se Osebergsskeppet, en pågående utgrävning samt gi-
gantiska gravhögar där det troligen fortfarande ligger skepp 
och människor begravda från vikingatiden. I Tönsberg togs 
gruppen omhand av Universitetet i Söröst Norge.

Det blev förstås massor av kulturhistoria men också bad, 
bakning och en mycket spännande gruppdynamik. Alla 
ungdomar fick en fantastisk upplevelse och för många var 
detta den bästa resan de gjort i hela sitt liv. 

Varför har Jamtli engagerat sig i det här? Lowissa Wall-
gren Frånberg svarar:

Jamtli har vunnit mycket på att delta i det här projektet 
förutom det rent ekonomiska att många arbetstimmar och 
resor kunnat betalas med projektpengar. Genom samarbe-
tet med Navigatorcentrum har vi lärt oss mycket om att 
arbeta med ungdomar.

Vi har också stärkt vårt varumärke genom att visa att 
Jamtli kan arbeta med verksamhet som direkt bidrar till 
välfärden i samhället. Detta har uppmärksammats av poli-
tiker och media men också av europeiska bidragsgivare och 
kollegor i andra länder. 

Arbetslösa ungdomar tillhör för närvarande inte Jamtlis 
vanligaste målgrupp. Men vi har mycket att erbjuda dem 
och vi behöver mer kunskap och tid för att nå dem. Projek-
tet HETYA har gett oss det och vi har också fått möjlighet 
att genom vår verksamhet bidra till att främja demokratis-
ka värderingar och hållbart tänkande hos dessa ungdomar. 
En grundbult i vår värdegrund. En utförlig projektrapport 
finns publicerad på Jamtlis hemsida.

På besök till Osebergsskeppet i Oslo.

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.jamtli.com

•	 Projektet varade från  
1 september 2015 till  
1 september 2018.

•	 80 ungdomar och 40 
handledare har deltagit.

•	 Projektpartners: Provincia 
di Livorno, Provincia di 
Livorno Sviluppo, Universita 
degli studi di Firenze, 
Stiftelsen Jamtli, Högskolen 
i Buskerud og Vestfold, 
Bulgaria Economic Forum.

•	 Projektet finansierades  
av Erasmus plus.
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Vi som jobbar med arkeologi och byggnadskul-
tur på Jamtli har snart sagt varit i alla vrår i vårt 
eget län. Restaurering av byggnader och arkeo-
logiska undersökningar sker på många platser 
där vi vårdar kulturmiljön samtidigt som vi lär 
oss mycket om länets historia.

Jamtlis antikvarier  
arbetar i hela Sverige

Visserligen har det hänt tidigare att vi gjort några få jobb 
utanför länsgränsen men under 2018 har vi tagit steget ut 
i landet på allvar. Förra hösten vann Jamtli nämligen en 
upphandling av kulturmiljötjänster för Trafikverket så nu 
har vårt arbetsfält ökat betydligt. Det kan ses som ett teck-
en på en förändring i samhället där våra kulturarvsinstitu-
tioner inte längre är bundna till geografiska gränser, utan 
vi konkurrerar på en öppen marknad där det finns många 
små och stora aktörer. Men framförallt ska det ses som ett 
kvitto på att vi håller en hög nivå på vårt arbete och att 
personalen är så kunnig och erfaren att vi kan verka på en 
större marknad.

Vad har vi då fått göra för intressanta jobb och hur långt 
sträcker sig arbetsområdet? Ja, uppdragen har utförts från 
Ystad i söder till Boden i norr. I Hässleholm, Limmared 
och Ormaryd har vi undersökt industrilämningar invid 

järnvägen som ska saneras efter impregnering av slipers. I 
Varberg har vi dokumenterat järnvägsbyggnader inför ett 
tunnelbygge och i Vännäs medverkar vi när man ska res-
taurera det hundraåriga perrongtaket. Längst i söder har 
vi inventerat alla järnvägsmiljöer längs sträckan Simris-
hamn-Ystad.

Det är både lockande och spännande att få ta sig an helt 
nya kulturmiljöer som inte liknar det vi har i vårt eget län. 
Avtalet med Trafikverket gäller i två år och kommer för-
hoppningsvis att ta oss till fler intressanta platser.

Text: Björn Olofsson

Industrilämningar i Limmared. Foto: Kristina Jonsson

Restaurering av perrongtak i Vännäs. Foto: Björn Olofsson
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Det ligger nysnö på marken 
när jag går in i Lignellsalen. Där 
träffar jag Spilliristorna Linda 
Vestberg, Camilla Abramsson 
och Frida Kjellgren. I lokalen 
lyser olika färger och material 
med sin närvaro och det kliar i 
fingrarna. Man vill spilla igång 
direkt.

Spilloteket är en verksamhet som fun-
nits i fyra år. Verksamheten ägs och 
drivs av både en ideell och en ekono-
misk förening och finansieras delvis av 
projektmedel, tjänster och sponsor-
samarbeten.  Man har planer på att 
bjuda in fler medlemmar och nu ut-
bildas ideella Spilledare som kan vara 
med i verksamheten. 

Hur kom Spilloteket till?
Vi möttes på förskolan, ja vi jobbade 
där tillsammans. Vi var alla besjälade 
av samma idé, hur gör man barn del-
aktiga i sitt eget lärande? På förskolan 
letade man hela tiden efter material 
att jobba med, vi tiggde och tog hand 
om spill redan då. Man hamnar där 
eftersom resurser alltid saknas. När 
man pratar om olika teman till ex-
empel kroppen kan barnen bygga 
sin egen berättelse. Vi inspirerades av 
Reggio Emilia-pedagogik, säger Linda 
Vestberg.

Men det barnen får göra på försko-
lan räcker inte. Det behövs fler plat-
ser för kreativitet och delaktighet och 
platser där även större barn och vuxna 
kan få vara med och skapa. Därför 
skapades Spilloteket och en intensiv 
verksamhet med skolor och fritids-
grupper drog igång.

Spilloteket
– en ny pedagogisk kraft på Jamtli 

Hur kom det sig att just hållbarhet 
blev ert mål?
När vi fick spillmaterialet började vi 
tänka utifrån det. Vad är viktigt på 
riktigt? Hållbarhet blev en naturlig 
värdegrund. Nästa steg blev att koppla 
vår verksamhet till de globala målen.*

Nu utvecklar Spilloteket ett nytt lä-
romedel. En digital utbildningsplatt-
form som kopplar handen och hjär-
nan. Inte bara med spillmaterial utan 
också med sådant som finns att tillgå. 
Klassrummet blir en pilotverkstad för 
omställning. Målet är att påverka lokal- 
samhället via barnen.

Men även som vuxen finns möjlig-
het att träffa Spilloteket. De tar emot 
grupper, företag och samarbetar just 
nu med Navigatorcentrums verksam-
het Unga i huset.

Spilloteket har också tagit fram ett 
studiecirkelmaterial ”Hållbara till-
sammans!?” i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan. Det består 
av sex träffar där man utgår ifrån en 
vanlig vardag och vanligt folk. 

Hur kan verksamheten utvecklas 
tillsammans med Jamtli?
På Jamtli kan vi tillsammans jämföra 
gammalt och nytt. Kanske testa gam-
la tekniker i nya material? Spilloteket 
kommer också att vara med på eve-
nemang som Jamtlinatt, Jamtlidagen 
och Midsommarafton med mera. 

Spilloteket är alltså inte vilka hy-
resgäster som helst. Det finns en god 
anledning till att Jamtli inlett ett 
samarbete med Spilloteket. Vi har en 
gemensam värdegrund som vi tillsam-
mans kan utveckla. Spilloteket består 
av erfarna pedagoger som vi kan sam-
arbeta med och vi kan genom vårt 
samarbete skapa synergier i regionen. 
Verksamheten kan i framtiden nå ut 
även till Jamtlis dotterbolag.

Som personal och volontär är du 
mycket välkommen att komma med 
förslag och idéer kring vår gemensam-
ma verksamhet. Spilloteket når du via 
deras hemsida spilloteket.se eller via 
mail, kontakt@spilloteket.se.

*Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska 
saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Text: Lowissa Wallgren Frånberg
Foto: Jörgen Vikström
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Café Slalom på Jamtli har sedan det öppnade 2006 blivit en stor favorit. Det legendariska Café 
Slalom på Frösön som så många äldre Östersundare minns, har hos den unga generationen blivit 
en naturlig del av Jamtli. Därför behöver vi påminnas om att historien om Café Slalom är betydligt 
längre än så.

Café Slalom
– en legend som blev Jamtlifavorit 

Café Slalom öppnade i samband med Sveriges första SM i 
utförsåkning som var i Gustavsbergsbacken 1937. Caféet 
hade sedan öppet ända till 1997, och under dessa 60 år har 
det berört många människor.

Marcel Rådström jobbade på Jamtli och fick idén att 
åter starta upp Café Slalom på Historieland. Hur gick 
det till, Marcel?
Det fanns önskemål om att just 1940-talet på Historieland 
skulle utvidgas. Jag hade hört att Café Slaloms lokaler fanns 
kvar och att Signild Winnberg som drev caféet fortfarande 
bodde där. Tänk om Café Slalom kunde öppna på Jamtli 
Historieland?

Till att börja med bokade jag in en träff med Signild för 
att bara prata om idén och se hur hon överhuvudtaget re-
agerade på den. Jag hade hört innan att hon är en kvinna 
som är ärlig och säger precis vad hon tycker (om man säger 

så) så lite nervös var jag. Hon bjöd på fika i Café Slaloman-
da, det vill säga brödportion och kokkaffe. Vi pratade och 
hon tyckte det var roligt, men förstod inte riktigt allvaret 
och värdet med caféet och miljön. 

Vid det andra mötet tog jag med mig Henrik Zipsane, 
då tror jag att hon började förstå. Vi pratade om den unika 
autentiska miljön som caféet har och vilket värde den har 
för Jämtlands kulturhistoria. Hon blev smickrad, tror jag 
och hon delade gärna med sig. Den lilla idén växte och 
blev större än vad jag i början kunde ana. Signild var med 
på invigningen 2006 på Jamtli och firade även sin 100 års 
dag där.

Besökte du caféet själv någon gång,  
när det låg på Frösön? 
Ja, någon gång har jag besökt det, men det var inget  
speciellt man tänkte på då.

Text: Märta Englesson Lindberg

Foto: Gösta Olsson, 
Jamtlis Bildarkiv

Den lilla idén 
växte och blev 

större än vad jag 
i början kunde 

ana...
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Asta Engström är en aktiv medlem i Jamtlis Gynnare. 
Hon har varit med sedan Historielands begynnelse. 
Hur kommer det sig att du ville ha huvudansvaret över 
Café Slalom under de tio första åren?
Jag ville ha något att göra helt enkelt. Vi Gynnare hade 
försökt ett tag att starta upp en caféverksamhet på Jamtli, 
bland annat i Banvaktstugan men inte riktigt fått till det. 
Dels var det för lite besökare och dels inte tillräckligt med 
utrustning och plats. När ryktet om att Café Slalom skulle 
öppna på Jamtli var jag snabbt på plats.

Besökte du Café Slalom på Frösön?
Inte en enda gång, jag kommer från landet och hade inte 
vanan att besöka caféer. Det var inte därför jag ville hålla 
Café Slalom vid liv på Historieland. Jag ville att Gynnarna 
skulle ha en enkel aktivitet där vem som helst kunde delta 
och känna sig välkommen i. 

Har du något extra trevligt minne?
Jag minns en gång när det kom två norrmän som var kaf-
fesugna. De hade hört att det legendariska Café Slalom 
nu fanns på Jamtli. Dessvärre hade de bara norska pengar 
på sig och det tog inte kassan emot. Det hela slutade med 

att jag gick hem den dagen med 150 norska kronor i min 
ficka. Vi gjorde helt enkelt ett byte. Men jag var nöjd för de 
hade fått sitt kaffe och var tacksamma och belåtna. 

Ibland står folk upp och fikar i caféet och det är roligt 
tycker jag, med så många besökare. Vi får ofta kompli-
manger för vårt kaffe och brödportioner. Brödportionen 
innehåller en bulle, en mjuk kaka och två småkakor, precis 
som Signild hade.

Varför tror du att caféet var så framgångsrikt så länge?
Det låg där det låg och det blev en naturlig samlingsplats. 
Till exempel träffades mammor och drack kaffe medan bar-
nen åkte slalom, eller man tog en kopp varm choklad efter 
att man gått runt Frösöberget. Hela Frösön och Östersund 
besökte ju Café Slalom! Alltid hembakat och billigt. Riktig 
grädde på den varma chokladen och riktigt kokkaffe. 

Varför ska man bli en av Jamtlis Gynnare, tycker du?
För att det finns en sådan enorm kompetens. Det spelar 
ingen roll vad det är, det är alltid någon som är nyfiken 
och vill testa något nytt. Sen får man träffa så mycket folk 
dessutom och ha trevligt.

Jag tänker att Café Slaloms aktiviteter är viktiga för Jamt-
lis Gynnare, för att det är sådant som är lätt att hoppa in i. 
Vem som helst kan delta, till exempel om man är ny Gyn-
nare. Det är viktigt att det inte blir en sluten grupp utan 
den ska vara öppen. Alla är välkomna, säger Asta avslut-
ningsvis när vi pratar om att hon nu efter tio år lämnar över 
ansvaret till Lillemor Thomo.

Asta Engström tar sig en kopp kaffe.

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.
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Kurs i stolpverksbyggande
Text och foto: Mats Almlöf

Jamtli arrangerade en kurs i Timber Frame med 
Jack Sobon från Massachusetts i USA som 
instruktör. Kursen varade i sju dagar under mit-
ten av maj 2018. Jack är arkitekt och arbetar 
uteslutande med stolpverk sedan 40 år tillbaka. 
Kursen blev en succé med 24 deltagare inklusi-
ve tre lärlingar från Jamtli. Deltagarna kom från 
många håll, från Skåne till Piteå samt från  
Japan, nu boende i Finland. 

Vi hade förberett för jämtländsk sommar det vill säga snab-
ba väderomslag och rest tre stora tält. Jack hade tagit fram 
en ritning på en veranda med måtten 15 x 36 fot, som skul-
le byggas på en av våra logar. Denna typ av byggnad före-
kom även historiskt. I och med att vi är ett friluftsmuseum, 
måste vi tänka på vad vi tillför för byggnader på området 
och i vilken stil det byggs.

Inom projektet Traditionellt hantverk och hållbart byg-
gande i Nordens gröna bälte håller vi nu på att utveckla en 
större kursverksamhet. Vi tycker att Timber Frame är ett 
fantastiskt sätt att bygga på, där man som normalt händig 
faktiskt kan bygga sig ett eget hus.

Nybgget sett från Scenen.

Stolpverk-Timberframe-Fachwerk har tradition i många länder sedan flera 
århundraden. I Japan finns en obruten tradition för byggstilen men i övrigt är 
det på framåtskridande igen. Man arbetar oftast i tum och fot. Tekniken är 
extra lämpad för områden som drabbas av jordbävningar då konstruktionen 
medger en viss flexibilitet. Den passar för självbyggare. Man använder 
trädarter som är lokala och det blir en väldigt stark och hållbar konstruktion.
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Vädret under veckan var kanon med något kyligare da-
gar mitt i veckan. Samling kl 8 då Jack började med att 
visa tillvägagångssätt i de olika momenten. Han är känd 
för att göra det på ett pedagogiskt och inspirerande vis. Vi 
fick enbart arbeta med handverktyg. Detta av flera olika 
skäl, bland annat säkerhet, vilket är bra med tanke på att 
kursen vänder sig till främst nybörjare. Det var en fröjd att 

se hur deltagarna blev inspirerade av byggsättet och 
trots att det var en stor spridning bland elevernas för-
kunskaper blev resultatet väldigt bra. Det mesta timret 
sågade vi själva. Det var bland annat furor från centrala 

Östersund, som fälldes av Torsta skogsutbildning som en 
del i deras utbildning. Detta blev också starten på ett fint 

Det var enbart arbete med handverktyg som gällde.

Det mesta timret sågade vi själva. Det var bland annat furor 
från centrala Östersund, som fälldes av Torsta skogsutbildning 
som en del i deras utbildning.

samarbete med skogsenheten på Östersunds kommun, som 
levererade en del virke. Vi har också fortsatt fått stor hjälp 
med virke under sommaren och hösten.

Under Jamtli Vårmarknad, som lockade cirka 6 500 per-
soner, fick besökarna se resningen av stommen på söndag-
en. Det lockade många åskådare och frågorna haglade. Det 
var verkligen lyckat att ha detta arrangemang i samband 
med vårmarknaden.

Efter kursen for jag och Jack på en resa österut och vi be-
sökte Murberget och ett byggnadsminne på vägen. Vi kröp 
på en kyrkvind och tog en avkopplande dag i urskogen i 
närheten av vår gård. Alla deltagare fick Jacks bok samt 
medlemskap i föreningen Stolpverk Norden. 

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

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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Nu är vi nära! – Äntligen nya foton 
och annat på nätet.

Text och foto: Minna Lehtomäki 

Som ett flertal flitiga besökare av Jamtlis webbaserade bildarkiv har lagt märke till, har databasen 
inte uppdaterats under en längre tid. Detta har varit ett medvetet val av Jamtli, som sedan en tid 
tillbaka tagit sikte på att tillgängliggöra museets samlingar för en bredare publik genom webb- 
tjänsten Europeana.  

Vad är då Europeana? Kortfattat kan man säga att Euro-
peana är en samlande webbtjänst som fungerar som ett 
digitalt bibliotek för europeiska arkiv, museer och galleri-
er. För närvarande delar omkring 3 500 institutioner sina 
samlingar genom webbtjänsten. I skrivande stund finns där 
drygt 58 miljoner referenser till digitala resurser i större 
och mindre institutioner – från Louvren i Paris till svenska 
hembygdsföreningar. De digitala resurserna omfattar art-
efakter och arkivalier – fotografier, konst, litteratur, ljud- 
och TV-inspelningar, kartor, med mera – allt resulterande 
i en enorm kunskapsbank för var och en som vill fördjupa 
sig i den europeiska kulturhistorien!

Enligt egen utsago är Europeanas uppdrag ”att föränd-
ra världen genom kultur. Man baserar sig på Europas rika 
kulturella och vetenskapliga arv och gör det enklare för 
människor att använda det inom arbete, lärande och nöjen. 
Syftet är att väcka nyfikenhet och samverkansmöjligheter 
så att användarna kan upptäcka och låta sig inspireras av 
det europeiska kulturarvet. Europeanas arbete bidrar till ett 
öppet, kunnigt och kreativt samhälle.”

Jamtlis väg till Europeana består av flera etapper och in-
leddes några år tillbaka genom uppdateringen av museets 

samlingsdatabas till dagens webbaserade version Sofie 8. 
Härnäst kommer Jamtli att sluta avtal för K-Samsök – en 
teknisk lösning förvaltad av Riksantikvarieämbetet – och 
för Europeana. Eftersom K-Samsök inte är en söktjänst 
kommer den levererade informationen dels att synas i 
samsökstjänsten Kringla, dels i Europeana. Fördelen med 
K-Samsök är att den kontinuerligt skördar information 
från anslutna databaser. Det här innebär att varje upp-
datering, eller ändring som görs i Jamtlis samlingsdata-
bas, även ändras automatiskt i de tjänster man slutit av-
tal om. Enligt planen skall delar av Jamtlis bildsamling 
finnas tillgänglig på Europeana under vintermånaderna 
2019. För närvarande arbetar museipersonalen för fullt 
med att få ut nya fotografier på webben, dock påverkas 
takten något av de GDPR-regleringar som trädde i kraft 
den 18 maj 2018. Men fram till vintern 2019 kan man 
alltjämt bläddra bland fotografierna i Jamtlis bildarkiv  
på http://bildarkivet.jamtli.com, alternativt besöka data- 
basen Sofie 8 på https://jlm.kulturhotell.se däromkring  
56 000 bilder, cirka 8 000 från fotosamlingarna och drygt 
48 000 från rekvisitasamlingen finns tillgängliga.

Exempel på djur och natur i Jamtlis fotosamling. Från vänster till höger: Domprost Hannsons djur poserar. Foto: 
Elisabeth Andersson, Gåxsjö. JLM HAn108; Andersson på roddtur med hunden Trym omkring 1907. Foto: Sundvis 
Andersson. JLM P16428; Nils Erik Nilsson på Gästis omkring 1910. Foto: Lars Olov Westin, Alsen. JLM ALSEN61. 
Sommarladugården i Sandviken. På bilden är Sofia Eriksson med korna, år 1908. Foto: Hemming Pettersson, JLM 
P8443; Samtliga Public Domain Mark 1.0
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Just nu uppmärksammar Härjedalens Fjällmuseum den älskvärde träsnidaren 
Jöns Ljungberg och hans värld med en ny jubileumsutställning.

Den konstnärlige bondsonen Jöns Andersson (1736–1818) 
från Ljungdalen fick vid unga år möjligheten att utbilda 
sig till schatullmakare i Stockholm. När han 1761 återvän-
de till härjedalsfjällen med sitt nyförvärvade gesällbrev och 
efternamnet Ljungberg förde han med sig en härlig roko-
kostil, som inte bara förundrade traktens befolkning utan 
också satte sin prägel på områdets inredningskonst och ar-
kitektur långt in på 1900-talet.

Hans blick för material och form, som förfinades genom 
utbildningen, lade grunden för framgångarna. I kyrkoin-
redningar, husfasader, parker och möbler möter vi hans 
stora verktygsskicklighet och hans snillrika formgivning. 
Byggnader och möbler blommar – bokstavligen!

Kunskapen om Jöns Ljungberg och hans begåvning är 
ännu i högsta grad levande, och möbler och inredningar av 
honom själv och många andra storsnickare återfinns ännu 
i privathem, kyrkor och hembygdsgårdar runtomkring i 
landskapet.

I utställningen lär vi inte bara känna Jöns och hans sam-
tid, utan träffar också på de efterföljande storsnickarna, där 
Kristina Tegnander (1884–1963) från Älvros bildar slut-
punkten i den långa raden. På museet har du nu också en 
unik chans att närmare studera föremål ur såväl museets 
egna samlingar, varav flera nya donationer, som inlån från 

Krönet på Jöns 
Ljungbergs 
verkliga 
praktpjäs, ett 
kabinettskåp 
utanför 
patronen och 
patronessan 
på Ljusnedals 
bruk omkring 
1762. Skåpet 
skymtar i bak-
grunden.

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

Det blommar på fjället

privatpersoner, hembygdsföreningar, kyrkor andra museer. 
Härjedalens snickare uppmärksammas också på andra sätt 
– en träsnidarkurs i Jöns efterföljd har nyss genomförts och 
under 2019 väntar föredrag och en ny bok. Välkomna!

Text och foto: Ola Hanneryd
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Britt-Marie Borgström hamnade på Jamtli precis 
under utvecklingsfasen av Jamtli Historieland 
sommaren 1985, eller som det då hette ”Ett 
levande förr i tiden”. Med både en förskollärar- 
och museiutbildning i ryggen fick hon av Sten 
Rentzhog fria händer att tillsammans med sina 
kollegor utveckla barnverksamheten i Hackås-
gården. Där utvecklades de första tidsresorna. 

– Genom att hålla varandras händer, tända ett ljus och 
snurra ett karstullock reste vi i tiden, det blev väldigt popu-
lärt, berättar Britt-Marie.

När jag pratar med Britt-Marie förstår jag, att hennes 
jobb även är hennes stora intresse. I vår pratstund på Jamtli 
Kafé berättar hon öppenhjärtigt om alla projekt och idéer 
som hon gjort till verklighet på Jamtli under dessa år. Jag 
försöker anteckna så gott det går...

Hur började detta intresse för dig?
Jag tror att det började redan när jag var liten. Jag spende-
rade mycket tid hos min mormor och morfar som drev ett 
småbruk i Västerbottens inland. Det var mycket jobb på 
gården men de hade ändå alltid tid för mig. Där kunde jag 
leka fritt, det fanns inga begränsningar och jag kunde låta 
min fantasi flöda. Mormor och morfar var även duktiga 

En eldsjäl med känsla för lek
Text: Märta Englesson Lindberg

Våravslutning på öppna förskolan. Foto: Ingemar Mårs, Jamtli

berättare, jag använder ofta deras berättelser om oknytt och 
vittran i mitt arbete på Jamtli. I slutet av 60-talet besökte 
Västerbottens museum min mormor och morfars gård för 
att dokumentera deras arbete genom film, intervjuer och 
foto. Då kom jag i kontakt med ett museum ”på riktigt” 
för första gången och tyckte det var väldigt spännande. Lek 
och åter lek samt mitt intresse för museer och historia har 
präglat mig väldigt mycket. 

Jag utbildade mig till förskollärare på 1970-talet och efter 
tio år var jag redo att byta spår. Att arbeta på ett museum 
fanns i bakhuvudet och jag fick höra talas om en ny mu-
seiutbildning, kulturvetarlinjen. Jag sökte och kom in och 
fick äntligen ”grotta” ner mig i mina stora intressen. Med 
min bakgrund som förskollärare tyckte jag att det var extra 
spännande med barnverksamhet på museer. Speciellt med 
de yngre barnen som ännu inte börjat skolan. Jag fick ofta 
höra att förskolebarnen är för små för att kunna ta till sig 
museets verksamhet och innehåll. Det trodde jag inte på. 

Varför tycker du att det är så viktigt att ta med försko-
lebarn i museiverksamhet?
Jag tror att det är väldigt stimulerande för både dem och 
deras föräldrar att delta i kulturhistoriska aktiviteter an-
passade till deras ålder. De får tidigt en positiv upplevelse 
av Jamtli och museer överlag. Får de en positiv upplevel-
se öppnar vi upp deras sinnen för att lära sig mer. Kanske 
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Minnesträning med Britt-Marie Borgström i Banvaktsstugan. Foto: Jamtli

utvecklas ett intresse för till exempel historia eller arkeologi 
som de kan ha mycket glädje av i sitt liv. Jag vill även erbju-
da barn en plats där de kan leka så där fritt som jag hade 
möjlighet till. När barn slukas helt av leken blir jag glad.

Hur kom idén om öppna förskolan på Jamtli till?
Jag kommer ihåg att jag tyckte det var synd att våra tidsre-
sor som vi hade under sommarsäsongen bara var tillgäng-
liga just på sommaren och inte resten av året. Lokaler och 
miljöer var uppbyggda men användes bara några veckor per 
år. Jag blev uppmuntrad av dåvarande historielands chef 
att skriva ett förslag till museiledningen som sedan bolla-
des vidare med Östersunds kommun. Det tog tre år innan  
”tioöringen föll ner” och min idé blev verklighet. Vid det 
laget hade jag glömt bort mitt förslag och blev väldigt över-
raskad när jag fick beskedet att en Öppen förskola skulle 
inrättas kombinerad med programverksamhet i form av 
tidsresor. 

Jamtlis öppna förskola står på ”två ben”. Det första ”be-
net” är den Öppna förskolan för föräldralediga tillsammans 
med sina barn. Vi håller till i Hackåsgården som har en 
lekmiljö både inom- och utomhus. Det andra ”benet” är 
tidsresor och programverksamhet för förskolegrupper. Där 
får barnen nya gammeldags namn, de får låna några klädes-
plagg och sedan snurrar vi oss bakåt i tiden. Tillsammans 
genomför vi olika sysslor i olika teman som skildrar delar 
av livet förr i tiden. Till exempel julfirande, skogsbruk eller 
tvätt.

Jamtlis öppna förskola med tidsresorna och lekmiljöerna 
har inspirerat museer över hela världen. Britt-Marie har hål-
lit föredrag om tidsresemetodiken i många länder och sedan 
1997 genomförs årligen kurser i tidsresans metod. Årets 
kurs är fullbokad med deltagare från bland annat Norge 
och Finland. Hon har även skrivit boken ”Tidsresan – lek 
och fantasi som pedagogisk metod” som fått stor spridning. 

Vill du berätta om programmet för minnesstimulering 
som ni har för personer i tidigt stadium av demenssjuk-
dom? 
De demenssjuka får komma till Jamtli och vistas i en miljö 
som de kan känna igen från sin barndom, till exempel Per 
Albin-torpet, Banvaktstugan eller 1970-talsvillan. Där ge-
nomför vi olika aktiviteter tillsammans. Otroligt intressant 
att höra deras berättelser och minnen som väcks till liv när 
de till exempel får smaka på en maträtt de åt ofta som barn 
eller använder ett föremål som de känner igen från förr. 
Vi anpassar verksamheten till varje grupp utifrån på var de 
är uppvuxna och när de är födda. Vi tar bland annat fram 
bilder från Jamtlis bildarkiv, rekvisitaföremål och recept an-
passade för just dessa personer så att de får hjälp att minnas. 

Du har verkligen gjort massor med idéer till verklighet 
här på Jamtli, finns det några drömmar eller idéer som 
du funderar på just nu inför framtiden?
Sprida konceptet med öppen förskola ut i länet. Det skulle 
vara fantastiskt att kunna inspirera andra kommuner, hem-
bygdsföreningar och museer att skapa liknande verksamhe-
ter. Jag drömmer även om att få skriva en ny bok, det skulle 
bli en dokumentation över verksamheten vid Jamtli öppna 
förskola samt en handbok i hur man kan utgå ifrån kultur-
arv vid skapande av verksamhet för yngre barn tillsammans 
med vuxna.

Jag skulle även vilja utveckla ett program för minnes- 
stimulering för personer med begynnande demens, med 
Jamtli som bas och utgångspunkt.

Du har arbetat på Jamtli i 33 år nu i år, hur känns det?
Det har varit ett så fantastiskt kul och stimulerande jobb. 
Väldigt utvecklande och när jag ser tillbaka på det känns det 
nästan overkligt, vad mycket jag har fått uppleva. 

Lek och åter lek samt mitt 
intresse för museer och 

historia har präglat mig 
väldigt mycket. 
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17 juni – april 2019

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

Vårmarknad
Hantverk, hus & trädgård

25–26 maj 2019Jamtli
Historieland

22 juni–18 augusti 2019

Karoliner
och konflikter
21 okt 2018–24 feb 2019

Jamtli	–	ett	museum	som	inget	annat!


