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I Jamtli Kafé träffar jag Jamtlis nya ordförande Karin Tho-
masson. Hon är ny som ordförande men har varit med 
länge i Jamtlis styrelse. Karin säger att det är lätt att vara 
stolt över Jamtli och alla medarbetare. När hon går på mu-
seer i andra städer bemöts hon med stor respekt när de hör 
att hon kommer från Jamtli. 

Vem är Karin Thomasson?
Karin berättar att hon är jämte, född och uppvuxen i 
Östersund men också same och barnbarn till fotografen 
Nils Thomasson. Hon flyttade från Östersund när hon var 
20 år bodde många år i Trondheim och Bryssel och studera-
de på musikkonservatoriet. Hon är alltså i grunden musiker 
och har jobbat som musiklärare i många år på kulturskolan 
som cellist. Numera spelar hon i Ovikens kammarorkester 
och Östersunds orkesterförening. Karin älskar att åka ski-
dor, både utför och på längden. Hon bor på Frösön med 
sambon Lasse och har två utflugna barn.

Utöver uppdraget som ordförande i Jamtlis styrelse är  
Karin första vice ordförande i Regionala utvecklings- 
nämnden. Där bevakar och representerar hon frågor kring 
kultur, kollektivtrafik, regional utveckling och klimat och 
hållbarhet med mera. Hon är också ordförande styrgruppen 
för Klimatråd Jämtlands län. Hon har många politiska upp-
drag både på regional och nationell nivå. Karin har varit 
miljöpartist sedan 1997. Hon är också en flitig debattör på 
sociala medier som hon ser som ett viktigt sätt att påverka. 

Karin har varit med i Jamtlis styrelse sedan 2007 som 
representant från Östersunds kommun. När hon efter val- 
et 2018 klev in i regionpolitiken så blev det möjligt att 
kandidera till ordförandeposten. 

Eftersom jag brinner för Jamtli och för kulturfrågor är 
det här något jag önskat mig länge, säger Karin.

Vad önskar du dig av Jamtli i framtiden?
Jamtli har en viktig roll som lärandeinstitution, på ett lustfyllt 
sätt för alla åldrar. Klimatomställningen är en grundläggande 
fråga. Där kan Jamtli göra stora insatser. Främst genom pe-
dagogisk verksamhet men också som fastighetsägare kan vi 
vara ett gott exempel, samt i vår rådgivande roll. Jamtli är en 
neutral och öppen plats, ett ställe som inte är färgat.

Karin brinner också för de samiska frågorna. Jamtli har 
länge visat en mycket traditionell bild av samer. 

Vi behöver utvecklas mer på det här området. Samerna 
är en stor del av vår historia. Det osynliggörs att vi är två 

folk i vår del av landet. Det finns ett sug efter mer kunskap. 
Jamtli måste kunna möta det, säger hon.

Karin brinner för konsten, både konst och bild. Om 
man är konstälskare ska man känna att Jamtli är ett ställe 
att gå till. Med detta kan vi locka en bredare publik. 

Jag har inte alltid varit så intresserad av konst men in-
tresset har växt efterhand och jag har lärt mig väldigt myck-
et av att gå på museer. Det är häftigt att man kan se samma 
konstnärer på olika museer i hela världen. Konst är något 
som förenar och länkar oss människor samman, säger Karin.

Hur ser du på din roll som ordförande för Jamtli?
När Notre Dame brann kändes det i själen. Kulturarvet är 
enormt viktigt för oss. Det är viktigt att det finns någon 
som kan hjälpa oss att tolka vår historia. 

Det Karin är mest rädd för är att det finns politiska kraf-
ter som vill använda kulturinstitutioner för att skriva sin 
egen historia. Det är viktigt att institutionerna står fria och 
att de får anslag så att de kan överleva. Jamtli ska inte vara 
för hårt politiskt styrt. Styrelsen måste veta sin roll. 

Vår största uppgift är egentligen att kämpa för att lyf-
ta Jamtlis frågor i kommunen och regionen. Verksamheten 
styr vi genom att vi tillsammans med Jamtlis ledningsgrupp 
utformar strategiplan och andra viktiga övergripande frågor. 
Vi ska inte lägga oss i den dagliga verksamheten, säger Karin.

Landsantikvarien  
svarar på frågor

Jamtli-Journalen, juni 2019. Omslagsfoto: Lowissa Wallgren Frånberg
Stiftelsen Jamtli, Box 709, 831 28 Östersund. Tel. 063 15 01 00. E-post: info@jamtli.com, www.jamtli.com

Du ska sluta?
Ja, någon gång måste det ju hända och 
nu passar det i mitt liv. Jag har haft det 
fantastiskt roligt här i närmare 18 år. 
Jamtli är en organism som trivs bäst 
genom att ständigt utmana och ut-
manas och som blir bättre om det an-
vänds mycket. Det sa min företrädare 
till mig och det kommer jag säga till 
min efterträdare.

Hur kan man beskriva vad som har 
hänt under din tid här?
Vi har flyttat fokus från att museet 
handlar om regionalt identitetsbygge 
till ett starkare europeiskt perspektiv. 
Vi är en del av Europa och Europa är 
en del av oss. Vi har vidareutvecklat 
vår rollspelspedagogik samtidigt som 
vi har blivit en spjutspets för forsk-
ning, policyutveckling och marknads-
föring nationellt, nordiskt och europe-
iskt med hjälp av NCK.

Hur ser du på utvecklingen av 
stiftelsens verksamhet i vår egen 
region?
Vi har uppnått starkare regional syn-
lighet och lokal förankring genom 
bolagsbildningar (Fjällmuseet, Tek-
nikland, Döda fallet), franchiseavtal 
(Ström öppna förskola) och IT-lös-
ningar (streaming). Vi är på den lokala 
dagordningen genom våra ”satelliter” 
och på 15 ställen i regionen är vi syn-
liga varje torsdag under vår och höst 
genom streaming av föredrag.

Vi har fått till Jamtlis regionala ma-
gasin i Lockne där vi förutom att ha 
kapacitet för egna växande samlingar 
kan hjälpa ”hemlösa” samlingar. Vi har 

skapat kundfokus genom arkivexpedi-
tion och regionalt tillgänglig program-
verksamhet i samarbete med Lands-
arkivet och Föreningsarkivet, och allt 
fler foton är nu tillgängliga via nätet.

Vi har flotta traditioner att ta vara 
på och en stor arbetsplats med många 
anställda, praktikanter av alla katego-
rier och många volontärer. Vi har för-
sökt stärka stiftelsens bidrag till social 
sammanhållning. Jag är stolt över att 
vi inte har givit upp utan att vi istället 
kan visa på tillväxt genom att vi vågar 
satsa på människor.

En del har det också blivit till  
hemma på Jamtli?
Vi har fortsatt utvecklingen av Jamtli 
Historieland och är nu en historisk te-
mapark baserad på kulturarvskompe-
tens. Men inte bara det – med Jamtli 
som Sveriges julmuseum har vi påbör-
jat etableringen av en ny säsong uti-
från många års stora succéer med jul-
marknaden som nu är en av de största 
i landet. 

Vi har genomfört investeringar på 
Jamtli till ett samlat värde av ca 130 
miljoner kronor vilket är väldigt myck-
et pengar för Jamtli. Det motsvarar ca 
5 procent av omsättningen per år och 
det är helt nödvändigt. Till exempel har 
vi byggt en 1770-tals kyrka med klock-
stapel, lekplatser baserade på järnväg, 
mejeri, vattenkraft, 1950-talsmiljöer 
med mack, banvaktstuga och konsum-
buss, barnens ateljé, 1970-talsmiljö 
med villa, pensionärslägenheter och ett 
grönavågen torp samt 1970-talsikonen 
”Fem myror är fler än fyra elefanter”. 

Vi har också byggt Jamtli Butik och 

nu senast etablerat Nationalmuseum 
Jamtli som ger nationell och mittnord-
isk lyskraft med helt nya pedagogiska 
möjligheter. Härtill kommer slutligen 
Jamtli stugby som kan etablera traditio-
ner med interkulturella upplevelser på 
Jamtli och ett försprång i museivärlden.

En gång var vi Jämtlands läns  
museum – nu är vi ”bara” Jamtli!
Jamtlis varumärke är så starkt att det 
ska användas för all vår verksamhet. Vi 
är fortfarande verksamma i hela vår re-
gion, men jag tycker vi är för ”bra” att 
bara göras till ett ”länsmuseum”. Vi är 
mycket större än det. Vi arbetar i hela 
landet och utvecklas tillsammans med 
kolleger i hela Europa. Stiftelsen Jamtli 
står för kulturarvsbaserat arbete av hög 
kvalité, oavsett vad vi gör, med bas och 
hjärta i vår egen region.

Det ställer krav på vår organisation. 
Därför har vi moderniserat Stiftelsen 
Jamtli genom stadgeändring och kom-
petensutveckling. Med samarbetsavtal 
har vi också påbörjat en förändring 
från att se oss själva som en ”offentlig 
institution” till att vara mer ”privat fö-
retag” med offentlig insyn och politisk 
legitimitet. 

Så vi är på god väg och jag är stolt 
över att ha varit en del av denna utveck- 
ling.

Text och foto: Lowissa Wallgren Frånberg

Karin Thomasson
Stiftelsen Jamtlis nya ordförande
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Flera av volontärerna, med Jamtlis egen volontärpolis Bo Sundgren i spetsen, 
har egen erfarenhet av polisarbete. Tillsammans med några av Jamtlis Gynnare 
öppnar de och går metodiskt igenom kartong efter kartong i samlingen som 
ligger nedpackad på vinden i Havremagasinet. Varje föremål beskrivs, vägs och 
mäts enligt ett frågeformulär. Ibland blir det långa berättelser kring föremålen. 
Varje föremål får också ett eget nummer och de märks och fotas. Därefter packas 
de tillbaka i sina kartonger tills vidare. 

Tack vare denna genomgång får vi en bättre beskrivning av vad som finns i 
samlingen och det blir möjligt att söka och beskåda föremålen på bild. Volontär-
gruppen förbereder också en utställning med några av föremålen. Den öppnar på 
Jamtlidagen den 8 september i Jamtli Kafé. Förhoppningsvis kan utställningen 
öka intresset för det gamla Polismuseet och kanske hittas fler ställen där man kan 
ställa ut.

Verksamheten är öppen för vem som helst som vill delta som volontär. Grup-
pen träffas på tisdagar kl 9–12. Välkommen!

Text: Lowissa Wallgren Frånberg
Foto: Leif Pettersson  

Polismuseisamlingen får nytt liv
Varje tisdag klockan nio sam-
las ett litet gäng volontärer i 
Havremagasinets entré. När 
alla skrivit in sig tar man hissen 
upp till våning fem där ett rum 
gjorts i ordning. Där händer  
något fantastiskt. Gamla  
minnen väcks och den sedan 
flera år nedpackade polis- 
museisamlingen får nytt liv. 

Handfängsel. Beslagtagna vapen. Gammal kamera. Beslagtaget tjyvgods.

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

Vill du bli Gynnare?

Värdarna utgör en del av Jamtlis ansik-
te utåt vid främst marknader och andra 
större aktiviteter. De känns lätt igen 
på sina ockrafärgade band med texten 
Jamtli. Hemmastadda som de blir med 
Jamtlis alla verksamheter både kan de 
svara på frågor om det mesta och visa 
besökarna till rätta både ute och inne. 
Om någon fråga är för svår finns alltid 
någon ur personalen som bakjour.

Speciellt vid Vår- och Julmarkna-
derna, då Jamtli har många långväga 
besökare som inte hittar så bra på om-
rådet, är Värdarna en stor tillgång. Det 
kan ibland innebära långa promena-
der, Jamtli är stort till ytan. Men det är 
inte bara under marknaderna som Vär-
darna medverkar, under Midsommar- 
firandet hjälper de barnen binda krans- 
ar, och på Nationaldagen, Pensionärs- 
dagen, Jamtlidagen och vid andra spe-
ciella tillfällen hjälper de statisterna i 
deras historiska miljöer.

Gynnarvärdarnas åligganden kan 
innefatta det mesta, som exempel vara 
dörrvakt vid kyrkan, utställningsvakt 
eller grindvakt. Men Värdarna själva 
tycker inte om att kallas vakter, de är 
värdar, så det så. Man vaktar inte utan 
finns till hands för att besökarnas upp-
levelse av Jamtli ska bli så angenäm 
som möjligt. 

Det är inte ovanligt att det är 20–30 
värdar aktiva under de större aktivite-
terna. Historiska kläder är välkommet 
men inte obligatoriskt, vårdad klädsel 
räcker. Det är väldigt uppskattat av 
många besökare när Värdar uppträder 
i historiska kläder. 

Jamtli behöver fler aktiva Värdar 
speciellt vid Vår- och Julmarknaderna 
som pågår under flera dagar. Välkom-
men att bli medlem i Jamtlis Gynnare 
och att delta i Värdgruppen.

Gynnarvärdarna en del av  
Jamtlis volontärverksamhet
Text: John Bruno Jakobsson
Foto: Leif Pettersson

John Bruno Jakobsson.
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Miguel Antolin Escudero, född i Se-
villa, Spanien. När han var liten flytta-
de familjen till Kanarieöarna. Miguels 
familj har alltid jobbat inom hotell- 
och restaurangbranschen, vilket också 
innebar att hans första jobb var inom 
denna bransch. Hans passion för mat-
lagning började redan i 5–6-årsåldern 
då föräldrarna jobbade mycket och det 
krävdes att barnen hjälpte till hem-
ma. En dag frågade han om han fick 
laga mat och det fick han. Det blev ris 
med kryddor, timjan, kummin, pap-
rika, vitlök och vin. Efter detta blev 
det mycket ris med olika smaker. Han 
kokade ris och testade olika kombina-
tioner av kryddor och en stor passion 
växte fram för mat och dess oändliga 
kombinationer. När han blev äldre 
reste han runt en hel del för att testa 
nytt och jämföra olika restauranger. År 
2000 började Miguel att arbeta profes-
sionellt som kock. Miguel är en person 
som inte kan vara sysslolös, han behö-
ver utmaningar och ett högt tempo. 

Miguel träffade sin fru på Teneriffa 
och flyttade till Sverige 2004. Paret var 
då här i 9 månader men flyttade sedan 
tillbaka till Spanien. 2008 flyttade de 
hit igen för att stanna. Miguels första 
arbete i Sverige var på Jämtflytt, efter 
det har han arbetat på Arctura, Mark 
Twain, Captain Cook, Gamla teatern, 
OSD och som spanskalärare på Stor-
sjöskolan. 

2016 tog Miguel över och drev res-
taurang Temperance tillsammans med 
sin fru Malin.

Miguel är inte rädd för utmaningar 
utan söker snarare dessa. Han är nyfi-
ken och intresserad av det mesta och 
har ett varmt hjärta. Förutom restau-
rangen har han ett uppdrag inom LSS 
sedan 2010. Familjen är det viktigaste, 

men att hjälpa andra människor står 
honom också varmt om hjärtat, han 
mår som bäst när han kan hjälpa andra 
och ser att andra har det bra.

Miguel tror på Restaurang Hovs 
potential, och han vill utveckla och 
fortsätta i någon form av samarbete 
med restaurangskolan. Det finns ett 
stort behov av restaurangpersonal och 
han vill vara en inspirationskälla för 

att fler ska hitta denna passion. Att 
använda sig av lokala råvaror både ur 
ett miljötänk samt att gynna de lokala 
aktörerna är viktigt för honom. 

En fusion mellan svensk- och med-
elhavsgastronomi är inspirerande. Mi-
guel hittar sin inspiration i det sociala 
sammanhanget, gastronomi och pe-
dagogik. Att använda de resurser som 
finns för att göra det bästa av det.

Vem är Miguel, Hovs nya  
restaurangchef? Text: Pernilla Bäckström

Foto: Håkan Strömqvist

På många platser i vårt län finns spår av tidigare generationers liv, platser där 
man kan ha bott, jagat eller odlat. Varje år görs besök vid intressanta fornläm-
ningar och byggda miljöer av både länsinvånare och turister. Väl på plats får be-
sökaren en upplevelse av miljön men kanske också ny kunskap om vår historia. 

Men vad gör man om man inte kan ta sig till vistet i fjällbjörkskogen, häll-
målningen vid forsen eller vaktfiskeanläggningen bortom udden? Ja, många 
miljöer ligger nära väg och på några ställen har man med hjälp av ramper 
förbättrat tillgängligheten så man kan komma fram med exempelvis rullstol. 
Men platserna är oftast svårtillgängliga för de flesta och tyvärr så avlägsna att 
det inte kan dras fram vägar eller ramper.

På Jamtli planeras nu ett projekt där vi med hjälp av drönare skapar filmer 
från ett antal av de mest intressanta och svårtillgängliga miljöerna. I ett pilot-
projekt under 2018 gjordes ett par testfilmer, en om det medeltida ödesbölet 
Svedäng i Alsen och en som berättar om fångstgropar i trakten kring Lit. 
Filmerna togs fram med stöd från länsstyrelsen i Jämtlands län och finns att 
se på Jamtlis hemsida under fliken ”Kulturmiljöer för alla”. Vi hoppas nu att 
filmerna ska bli många fler och att man via dem får en bättre bild av länets 
kulturhistoria utan att behöva vara på plats.

Den stora vinsten med drönarfilmerna är att man får en överblick sam-
tidigt som en berättarröst guidar en genom området och dess lämningar. 
Givetvis kan inte filmen helt ersätta upplevelsen av ett besök på plats, men å 
andra sidan ger drönarfilmen möjlighet att se miljön ur ett annat perspektiv. 
Guidningen kompletteras med bilder på föremål som påträffats och illustra-
tioner av hur det kan ha sett ut där en gång.

Informationen i filmerna kan anpassas så att den möter olika gruppers be-
hov. I det planerade projektet vill vi skapa versioner som anpassas för skolans 
låg- och mellanstadier och särskolans behov av information på lättare svenska.

Så under sommaren kommer Jamtlis drönare att få flyga över tre platser 
i fjällmiljö i en första etapp av det kommande projektet. Under hösten blir 
filmerna utlagda på museets hemsida.

Lunch,  
Middagar 

Bröllopsfest
Julbord

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

Välkommen till

Jamtli 
Kafé
Lunch, fika  

och utställningar!

Här kan du njuta av kaffe med  
dopp, smörgåsar och  

enklare rätter.
Passa också på att se den aktuella  

utställningen i Jamtli Kafé. 
Öppet varje dag under  

Jamtli Historieland,  
22 juni–18 aug 2019.  

Övriga året tis–sön kl 11–16.30  
Tel 063-150105

Ny teknik visar kultur- 
miljöer för alla

Vy över den ödelagda gården Svedäng i Alsen. Jamtlidrönaren in action.

Text: Björn Olofsson 
Foto: Annabell Rahm
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Alla har vi gått i skolan och har starka minnen av detta – bra eller 
dåliga. I utställningen möter vi vår egen skola men också historien 
om hur det hela började och hur det ser ut idag. I den avslutande 
delen får vi ta del av jämtska skolbarns syn på sin skola. Välkommen 
att fundera över skolpedagogikens skiftningar och frågan om hur vi 
bäst bygger framtidens skola.

I utställningen ingår också en del som berättar om den stora 
lässatsning som gjordes genom Barnbiblioteket Saga. Framstående 
författare och konstnärer fick här lärarnas uppdrag att bidra med 
litteratur och bilder för att förbättra pedagogiken och öka kvalite-
ten i den svenska skolan. På så sätt fick svenska skolbarn en verklig 
konst- och berättarskatt som lever än.

Jamtli kompletterar utställningen med rollspel ute i friluftsmuse-
et. Med autentiska föremål och möbler från det tidigare skolmuseet 
i Brunflo har en 100 år gammal skolmiljö återskapats. Här finns 
läroböcker att bläddra i, griffeltavlor att pröva och en mängd plan-
scher och olika pedagogiska hjälpmedel att fördjupa sig i. Under 
sommarens Historieland är miljön öppen för allmänheten och varje 
måndag arrangeras särskilda barntidsresor i klassrummet. Med det 
magiska grytlockets hjälp förvandlas barnen till skolbarn år 1919. 

Välkomna!

Utställningen ”En sagolik skola – Folskolan 175 år” visas 6 april–25 
aug och Skolsalen anno 1919 under Historielandssäsongen. För att göra 
utställningen tillgänglig för alla finns den även att se på webbsidan 
www.ensagolikskola.se

En sagolik skola – Folkskolan 175 år  
Text: Torgärd Notelid
Foto: Jamtli

Jamtli visar just nu en unik utställning 
om skolans demokratiska roll och gömda 
konstskatt. 1842 beslutades att alla  
Sveriges barn skulle få gå i skolan. Folk-
skolan infördes, och med den startades 
ett av Sveriges viktigaste demokratipro-
jekt genom tiderna. Lärarstiftelsen har 
sedan 2017 uppmärksammat folkskolans 
175-årsjubileum genom den turnerande 
utställningen ”En sagolik skola – Folk-
skolan 175 år”. Här ges en exposé över 
skolans och läraryrkets utveckling, dess 
demokratiska roll i det svenska samhället 
och kampen för alla barns rätt till skola.  
I sommar får utställningen sin grand  
final-avslutning på Jamtli i Östersund.

Efter nästan ett år med utställningen Sex 
sekler av samtid är det nu dags för in-
vigning igen. Den här gången fokuserar 
utställningen i Nationalmuseum Jamtli 
nordisk konst kring sekelskiftet 1900.

1800-talets sista decennier var en 
tid av radikal utveckling i konstens 
Norden. Unga konstnärer tröttnade 
på den konservativa atmosfären vid 
konstakademierna där historiemåle-
riet värderades högst. En efter en sökte 
sig flera av de mest begåvade eleverna 
utomlands, i de flesta fall till Frankri-
ke och Paris. Plötsligt fick de uppleva 
frihet - inte minst de kvinnliga konst-
närerna som mötte långt bättre villkor 
i Paris än hemma. Långt bort från 
historiemåleriets artificiella bildvärld 
kunde konstnärerna rikta blicken mot 
verkligheten istället och måla den med 
samma inlevelse och allvar.

 Omkring 1890 efterlystes en mer 
tydligt nationell nordisk konst. Röster 
höjdes för att få konstnärerna att åter-
vända hem, för att måla de egna län-
derna på ett sätt som uttryckte deras 
särart. I Sverige går det att beskriva ut-
vecklingen inom måleriet som att mo-
tiven går från gryning och dagsljus till 
skymning och kvällsljus. Främst är det-
ta tydligt inom landskapsmåleriet men 
på sätt och vis även inom porträttmå-
leriet som blev mer introvert. I utställ-
ningen visas en serie skymningsmotiv, 
från interiörer med umgänge runt 
bord med levande ljus till suggestiva 
vyer från Stockholm. Litteraturen var 
en viktig ingång till bildkonsten, i Sve-
rige rörde sig till exempel Strindberg 
i staden på ett sätt som för tankarna 
till Charles Baudelaire och Émile Zola. 
Staden rymde snart sin egen mytologi 

som tillsammans med att läsarens res-
pektive betraktarens fantasi bereddes 
större inflytande, gjorde bilderna till 
starka och närmast dramatiska upple-
velser trots att ingenting utspelar sig i 
dem – ett folktomt stadsrum som bild-
ar scen för betraktarens fantasi.

Utställningssalen kommer även 
denna gång att fyllas till brädden med 
verk ur Nationalmuseums samlingar 
och planeringen för konstpedagogik 
och program för alla åldrar är i full 
gång. Runt 130 verk visas av bland 
annat Eugène Jansson, Eva Bonnier, 
Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, 
Elsa Beskow, Anders Zorn och Bruno 
Liljefors. Från gryning till skymning 
finns i Nationalmuseum Jamtli till 19 
april 2020. 

Från gryning till skymning 
i Nationalmuseum Jamtli Text: Christina Wistman

Foto: Nationalmuseum

Nils Kreuger (1858–1930) Natten kommer. Nationalmuseum.



10      Jamtli-JOURNALEN Jamtli-JOURNALEN      11

Natten 6 juni 1796 tömdes Ragundasjön och Storforsen 
blev Döda Fallet. Ragundasjöns tömning orsakades av ett 
ingrepp initierat av industriintressenterna i Storforsbo-
laget som såg Storforsen som ett hinder för flottningen 
av timmer ned till kusten. Tanken var att gräva en kanal 
för flottningens behov vid sidan av Storforsen. Bristande 
kunskaper i geologi ledde till att det påbörjade kanalbyg-
get bröt igenom en sandås och katastrofen var ett faktum. 
Den flodvåg som sköljde ned i dalgången rev med sig hus, 
båtar, träd, kvarnar, bryggor och fiskeanläggningar och på 
morgonen kunde arbetsledaren, Magnus Huss, konstatera 
att Ragundasjöns botten låg torrlagd. De rättsprocesser som 
sedan följde saknar motstycke i vårt land. Först efter 200 år 
kunde ärendet avslutas.

Världsarv Ragundadalen AB bildades 2014 med det 
långsiktiga målet att Döda Fallet ska få status som världsarv. 
Så vad gör vi då? En viktig del är förstås att se vilka kriterier 
som gäller för världsarv och undersöka om Döda Fallet har 

sådana kvaliteter att det är möjligt att nominera till världs-
arvslistan. Där har vi hittat fram och känner oss trygga i att 
vi är på rätt väg. Vi har även besökt Riksantikvarieämbetet, 
som har världsarvsfrågorna på sitt bord, och fått hemläxa 
som vi gjort. Vi arbetar nu med historieskrivningen som 
ska visa att katastrofen är en berättelse om den tidsanda 
som förebådade industrialiseringen och därmed har mycket 
att lära oss i dag om frågor som hållbarhet, långsiktighet, 
resursutnyttjande och social oro. Kort sagt ett samhälle un-
der stress. Därför arbetar vi även med FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. Allt vi gör ska komma Ragunda kom-
mun till nytta oavsett om det blir ett världsarv eller inte. 
Förankringsarbetet är därför oerhört viktigt. Vi bygger nät-
verk från den lokala nivån till den internationella för att 
sätta fokus på Ragunda och dess möjligheter till utveckling. 
Vårt arbete ska ses som ett föredöme för andra i ett samhälle 
som står inför stora utmaningar.

Döda fallet  
– Världsarv i vardande
Text: Peter Ladan och Anders Hansson

Vad gör vi då med de fotografier vi 
har? Det pågår ett ständigt arbete med 
att välja ut foton för digitalisering, 
ompackning och uppmärkning av alla 
negativ, följt av digital avfotografering 
av de utvalda bilderna. Meningen med 
digitaliseringen är att de skall bli till-
gängliga för många. 

Sedan många år har Jamtli haft en 
helt egen lösning ”bildarkivet.jamtli.
com”. Där finns 142 544 bilder. Men 
“bildarkivet” är under avveckling och 
har nu ersatts med den helt webba-
serade databasen Sofie 8. Det gör att 
vi därmed också tillgängliggör inte 
bara fotografier sig, utan också våra 
fotografier på föremål etc. Det tota-
la antalet digitaliserade fotografier är 
ungefär 231 330, varav cirka 88 900 

än så länge är “upptända” publikt i So-
fie 8 och till fotografierna skall läggas 
47600 bilder på rekvisitaföremål. 

Men avvecklingen är inte helt enkel. 
Ungefär 16 000 kommenterar skall var 
för sig överföras till den nya lösningen. 
Den digitala filen som ligger i Sofie 8 är 
den andra e-kopian. När bilden läggs 
in i Sofie skall den också förses med 
extra information (metadata), förut-
om bildtexten som oftast är det första 
man tänker på. Detsamma gäller ju för 
de avfotograferade föremålen. Bilden 
förses också med en bildlicens som ger 
vägledning om vad man får och inte får 
göra med bilden med hänsyn till upp-
hovsrätt. I år, 2019, så har den ekono-
miska upphovsrätten upphört om fo-
tografen gick bort senast 1949.

När bilderna blir tillgängliga på nä-
tet kan vem som helst hjälpa till med 
identifiering av bilderna. Jamtlis Gyn-
nare har startat en fotoidentifierings-
grupp. Där träffas man tillsammans 
för att gå igenom bilder och komplet-
tera informationen kring dem och det 
går att göra oavsett om de är upptända 
i Sofie eller inte. Mycket spännande! 

Vårt egen Sofie är alltid grunden, 
men det går vidare därifrån. Det sker 
genom att vi kopplar Sofie till andra 
sökmotorer och system som tillgäng-
liggör fotografier från en mängd olika 
databaser på olika nivåer - t.ex. kring-
la.nu och europeana.eu. De bilder som 
är upptända i Sofie hittar du på jlm.
kulturhotell.se

Omorganisation i fotosamlingen
Text och foto: Mikael Andersson

Jamtli har en enorm samling fotografier – runt tio miljoner! De 
kommer från en mängd arkivbildare: personer, föreningar, företag 
och andra organisationer och från Jamtlis egen verksamhet.  
Fotosamlingen är i ständig förändring. Då och då kommer det nya 
leveranser, bland annat kan vi eventuellt se fram emot färgdia-
bilder från 1940-tal. Fotografierna är av olika typer, vilket ställer 
krav på förvaringsmiljöerna. Nu byter Jamtli dessutom data- 
system för våra digitala bilder. 

FN:s 17 hållbarhetsmål
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Traditionellt hantverk  
och modern form

Djurungar på Jamtli
Text: Lowissa Wallgren Frånberg

Foto: Leif Pettersson

Jamtlis djurungar är våra sötaste medarbetare 
och de är inte vilka ungar som helst, de är lant- 
rasungar som växer upp i en miljö som är unik 
för dagens husdjur. Jordbruket på Jamtli sköts i 
möjligaste mån med häst och människokraft.  
I anslutning till de historiska gårdarna sker upp-
födningen av djur och odlas växter som hör hem-
ma i respektive miljö. Här odlar vi bland annat 
spannmål som korn och havre, lin, potatis, hö, 
grönsaker och blommor. I den mån vi kan få tag 
i utsäde av äldre sorter odlar vi med det, och så 
långt det är möjligt bedrivs odlingen ekologiskt. 

Jämtländskt hantverk, böcker,  
godsaker, leksaker och mycket mer. 

Öppet varje dag kl 11–17 under Jamtli  
Historieland, 22 juni–18 aug 2019. 

Övriga året tis–sön kl 11–17. Kalven är av rasen Fjällko. Rasen är en lättrörlig, intelli-
gent, nyfiken och social ko med unika egenskaper som kan 
komma att behövas i ett framtida jordbruk där klimatför-
ändringarna har gett oss andra förutsättningar. Den ger 
mjölk som är särskilt bra att för att göra ost och den har lätt 
att hitta mat när den betar i skog och mark. 

Killingarna är av rasen Jämtget, en lantrasget med an-
passning till fäboddrift. Jämtgeten kommer bland annat 
från jämtländska Gäddede. Den kan härledas till slutet 
av 1800-talet och var förr vanlig framförallt i Jämtland 
och Härjedalen. 

Lammen är av rasen Klövsjöfår som härstammar från 
Klövsjö. Tackorna är exemplariska mödrar och får van-
ligen kring två lamm. Fåren är väldigt tillgivna.

Jamtlis kycklingar är av lantrasen Bjurholmshöns. Det är 
Jamtlis nya hönsras och är en liten rest av de tidigare allmänt 
förekommande lantrashönsen i Västerbotten. På fjäder- 
dräkten kan man se att hönsen är särskilt anpassade till ett 
kallt klimat.

Kaninungarna är av rasen Mellerudskanin. Rasen kommer 
från ”Edit i Sjöskogen” i Mellerud, Dalsland, och har tidi-
gare fungerat som husbehovskanin. I dag är den starkt ho-
tad som ras, vilket gör att det är extra viktigt att bevara den.
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Snön smälter sakta i majsolen. Jag sitter i Tekniklands fika-
rum med hela personalen, det vill säga Rickard Wahlström, 
Håkan Berggren, Janne Pålsson och Henrik Berg. Här på-
går full aktivitet inför sommarsäsongen. Så vad händer här?

Jamtlis dotterbolag Teknikland genomgår en del struk-
turella förändringar. Bolaget har fått två nya ägarföreningar. 
Nu består ägargruppen av inte mindre än tio ägare: Stiftelsen 
Jamtli, Militärmuseiföreningen i Jämtlands län, Jemtlands 
Veteranbilklubb, Jemtlands Fältartilleri, Jemtlands Radio-
ammatörer, Järnvägsmuseiföreningen, Östersunds flygklubb, 
Curt Sillström fastighet och entreprenad samt de nya ägarna 
Fallskärmsklubben och Modellflygklubben.

Teknikland tar över driften för den egna restaurangen. 

– Det ska bli spännande att se hur det går. Vi tänker 
oss att ha en enkel meny som kan återkomma rullande un-
der sommaren. Det blir lättare för oss att påverka menyn. 
På torsdagar utlovas ärtsoppa och pannkaka, säger Rickard 
Wahlström.

För barnen som besöker Teknikland i sommar kommer 
det att finnas en hel del nya roliga saker att prova på. En ny 
kiosk med Lek- och Lärmiljö i bästa Jamtlistil byggs till el-
bilarna. Ambitionen är att också anlägga ett fyrhjulingsstråk 
till barnen, så att även större barn kan få köra. Man kommer 
också att ha en hel del samarbete med ÖFK. Bland annat 
arrangeras en sandslottstävling med domare från ÖFK, samt 
ett evenemang med övningar i bollteknik som avslutas med 
fotbollsmatch. Vid fiskebryggan i Garaget byggs en ny fiske- 
lek. Man hoppas också på att kunna erbjuda en Virtual  
Reality-upplevelse för besökarna i sommar. 

Med 3D-skrivaren ökas möjligheterna för Kom-Teks 
verksamhet. Teknikland kan nu skapa modeller och proto-
typer för olika saker som till exempel barnens uppfinningar 
eller saker man vill bygga i framtiden. 

Även volontärerna arbetar med att göra förbättringar i ut-
ställningarna. Teknikerna från ATS, Arméns Tekniska Skola, 
ställer ut en växellåda från en lastbil, man förbättrar utställ-
ningen med telefon och radioutrustning i fält och man har 
med hjälp av Jamtlis Gynnare och med en del material från 
Jamtli kunnat få till en del förbättringar i Karolinerutställ-
ningen. Kontinuerligt jobbar man också med att översätta 
skyltar till engelska.

Teknikland växer så det knakar
Text och foto: Lowissa Wallgren Frånberg och Rickard Wahlström

Harriet Jorderud är uppvuxen i Fyrås 
och flyttade tidigt för studier till Öster-
sund. Efter några år i Stockholm åter-
vände Harriet med familj till Jämtland 
då längtan tillbaka till länet var stark. 
Efter många år med politiska uppdrag 
ägnar nu Harriet sin tid åt föreningsli-
vet och framförallt barnbarnen som har 
en stor plats hos henne och maken Åke.

Varför blev du medlem i Jamtlis 
Gynnare? 
Jag blev medlem i november år 2017. 
Jag hade hört om Jamtlis Gynnare i 
olika sammanhang men inte riktigt 
satt mig in i vad det är. När jag gick i 
pension ville jag gärna engagera mej i 
olika föreningar och blev inbjuden av 
en bekant att gå med i Jamtlis Gynna-
re, svårare än så var det inte!

Våren 2018 fick jag förtroendet 
att överta rollen som ordförande efter 
Göte Murén som lett föreningen i tolv 
år. Stora skor att fylla, kan man säga. 
Men som han sa i sitt avtackningstal så 
är det allra viktigaste man ska komma 
ihåg som Gynnare att man ska göra 
det man har lust med och tycker är ro-
ligt, det är där den stora kraften och de 
fina resultaten kommer ifrån och han 
hade så rätt.

Vad var ditt första intryck av Jamtlis 
Gynnare?
Styrkan i gruppen och den enorma 
potential och kompetens som Jamtlis 
Gynnare har. Jag tycker att det känns 
som att Jamtlis Gynnare kan göra vad 
som helst. Det skulle jag säga är mitt 
första intryck. Otroligt att de får så 
mycket gjort och vad mycket de gör 
för Jamtli. Det är överväldigande. Det 
jag kände till om Jamtlis Gynnare inn-
an var bara toppen av isberget. Det so-

ciala sammanhanget Jamtlis Gynnare 
ger sina medlemmar ska inte föraktas.

Hur har ditt första år varit? 
Mitt första år har varit otroligt läro-
rikt. Tidigare har jag haft omfattande 
politiska uppdrag och jag har insett 
att detta är något lite annorlunda, mer 
känsla och alla gör detta för att de vill 
och för att det är kul. 

Det som sticker ut extra från året 
är invigningen av Nationalmuseum 
Jamtli. Det kändes väldigt mäktigt 
att få vara med om det. Det var ock-
så  speciellt för mig då jag var med när 
iden kom till och de första besluten 
togs om Nationalmuseum Jamtli. Sen 
har jag fått följa processen i olika sam-
manhang och till slut fick jag vara med 
i invigningen och bidra som Gynnare, 
från ax till limpa. Det har varit stort 
och en händelse att minnas.

Varför ska man bli medlem i Jamtlis 
Gynnare tycker du?
Det är socialt och trevligt. Framför 

allt att träffas regelbundet, det är häf-
tigt att få uppleva styrkan i gruppen, 
ge mervärde till besökarna och man 
får så mycket tillbaka av besökarna på  
Jamtli, många är så nöjda och positiva. 
Förstås också viktigt få stödja Jamtli i 
dess verksamhet och vara delaktig att 
föra vårt kulturarv vidare till kom-
mande generationer.

Vad ser du fram emot i framtiden?
Jag ser fram emot att fortsätta det goda 
arbetet som görs av Jamtlis Gynnare 
och det fina samarbete som finns med 
Jamtli. Just nu lär jag mej sy historiska 
kläder, 1895, i Jamlits Gynnares regi 
under ledning av Gynnarnas duktiga 
sömmerskor. Jag kanske inte kommer 
våga gå runt på Jamtli Historieland och 
agera, det gör våra statister så bra, men 
jag har kläderna åtminstone så vi får se, 
säger Harriet och ler. 

Porträtt av Harriet Jorderud, 
Jamtlis Gynnares ordförande
Text: Märta Englesson Lindberg
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Från gryning 
till skymning
–nordisk konst kring 
 sekelskiftet 1900
28 maj 2019–19 april 2020

Nils Kreuger (1858–1930) Natten kommer. Nationalmuseum. (Bilden är beskuren.)

Jamtli – ett museum som inget annat!

Jamtli
Historieland

22 juni–18 augusti 2019

12 maj–20 oktober 2019

verk ur jamtlis konstsamling

önskeutställningen

Välkommen till 

Jamtlidagen
Söndag 8 septemter 2019


