Bralsia at orlstyrara
Kära medlemmar!
Nu är våren här och vårt sista möte före sommaren
närmar sig. Den tidigare annonserade sångaren,
Göran Almlöf, har tyvärr fått förhinder, men vi är
glada att ha Lennart Andersson med oss i stället. Han
och Bertil Teodorsson kommer att sjunga och spela
Taubevisor för oss och vi kommer att få sjunga med
här och där. Det ser jag verkligen fram emot. Hoppas
att ni hittar till Bergsbrunna bygdegård utan problem.
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medlem till plusgirokonto 39 30 09-6 om ni inte redan
har gjort det. Kom ihåg att ange vem som betalar!
Ha en riktigt skön sommar!
Eva

En Storsjötur med ångaren Östersund
får den som följer med på hemvändardagen, som
äger rum fredagen den 24 juli. Dagen börjar med
bussresa från stan till Arvesund med sitt museum. Där
får vi förtäring och därifrån går ångbåtsturen med
avstigning i Hallen. Från Hallen åker vi med bussen
till ytterligare utflyktsmål och återvänder så
småningom till Östersund.

I slutet av juli hoppas jag att vi ses i Östersund för
att delta i årets hemvändardag, som Stefan och Ando
har planerat. Mer information om den finns här intill.
Vi beställer vackert väder så att vi verkligen kan njuta
Alla detaljer i programmet och kostnaden för dagen
av den planerade turen på Storsjön.
har inte slutgiltigt fastställts. Särskild inbjudan med
definitiv information skickas ut senare.
Till sist: glöm inte att betala årsavgiften 100 kr per

Hembygdsstipendiet till Örjan Bertilsson
Årets Hembygdsstipendium gick till Örjan
Bertilsson från byn Namn på Frösön för, som
motiveringen lyder, ”hans idoga arbete för den
jämtländska kulturen avseende såväl språk som
textilt hantverk och allmogemåleri samtidigt som
han står fast förankrad i den jämtländska myllan”.
Medlemmen Margit Oskarsson delade ut diplomet
vid Örjans besök i Uppsala under april. Han gladdes
åt och var stolt över att bli utsedd till stipendiat och
kommer att framhålla detta i kommande föredrag
där han presenterar boken om möbelmålaren Anders
Berglin (1737-1805), som han skrivit tillsammans
med Karin Zidén. Både Östersundsposten och
Länstidningen har gett reportage om stipendieutdelningen, se länk på vår hemsida.
Som tack har han skänkt boken om Anders Berglin till
Gillet. Det är vi mycket glada för! Nu kommer alla
medlemmar som vill att kunna ta del av denne konstnärs
verk.

Örjan Bertilsson och Margit Oskarsson
En plafondmålning
över koret i Mattmars
kyrka målad av Anders
Berglin
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Årsmötet den 12 mars 2015

E

ntusiasmen lyste alls inte med sin
frånvaro; tvärtom var den stor när
Gillet ånyo bänkade sig, med omtrennt
femtiotalet deltagare, i den välbekanta
lokalen Pensionisternas hus å Storgatan i Upsala
för att på republikens nationaldag förrätta
årsmöte och därefter få åhöra ett intressant
föredrag, denna gång framfört av Jamtlis
biträdande museichef Charina Knutson.
Det hela inleddes med orlstyraras
välkomsthälsning, Jämtlandssång i svensk version,
samt hugfästande av sedan senaste årsmötet avlidna
medlemmar. En fråga som också ställdes var:
föredrar
medlemmarna
framdeles
att
ha
surströmmingskalasen å Pensionisternas hus eller i
det rymligare föreningshuset i Bergsbrunna? Något
svar härå kunde inte uppfattas.
Årsmöte följde. Protokollet häröver återfinns på
annan plats. Det noteras idel omval av funktionärer.
Men så över till aftonens höjdpunkt, innan all god
ost från bl.a. Skärvången och Västerbotten åtat
smakligt bröd och god dryck kom att förtäras.
Charina Knutson är även pressansvarig för Jamtli.
Hon berättade till ljusbilder bl.a. följande.
Jamtli grundades 1912. Dess gamla museibyggnad
tillkom 1930 och det nya museet blev klart 1995.
Sedan 1974 drivs verksamheten som en stiftelse.
Diverse dotterbolag finns också, t.ex. Restaurang
Hof AB, Härjedalens Fjällmuseum AB och Världsarv
AB. Sten Rentzhog var landsantikvarie 1971-2001,
och för närvarande innehas den posten av Henrik
Zipsane.
Verksamheten ska vara självbärande, d.v.s. inte
beroende av bidrag från det allmänna. Det kräver
180.000 – 210.000 besök per år, vilket regelmässigt
uppfylls. En målsättning är att bli ledande i Europa
inom kulturpedagogisk utveckling. Till uppnående
härav har man klassiska inslag som Historieland,
med
bl.a.
Lillhärdalsgården
anno
1785,
Östersundstorget med stadskvarter som det såg ut
1895, vidare Per-Albintorpet från Alanäs, årgång
1942, samt 1956 års upplaga av Macken och en Amärkt (således inte Z-dito) Volvo PV, allt för att
illustrera olika tidsepoker. På senare år har det också
tillkommit en villabyggnad med en medelklassfamilj
som ska avspegla det moderna samhället omkring
1975, pensionistbostäder, ett grönavågentorp och en
Fem myrorpark. Dessutom har en kopia av Håsjö
kyrka byggts, invigd 2011, som hyrs ut bl.a. till
bröllop.
Aktiviteterna är mångahanda, med vår- och
julmarknad, historiskt jordbruk, projekt kring
hantverk och byggnadsvård, föreläsningar för
”daglediga”,
minnesstimuleringsprogram
för
demenssjuka och diverse gentemot skolbarn
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inriktade program, för att här bara nämna ett
axplock. Det handlar i hög grad om
kvalitetsupplevelser för barnfamiljer.
För Jamtli gäller det emellertid att inte slå sig till ro
med nuvarande anläggningar och program. Framtida
satsningar är bl.a. att här tillskapa ett
Nationalmuseum Norr, som en filial i stan till
nationalmuseet, med tre expositioner per år av
deponerade verk, blandat med föredrag och
konserter. En tillbyggnad är därför planerad av
museibyggnaden. Denna utökning är kostnadsberäknad till 40 miljoner kr. Andra framtidsprojekt är
t.ex. att försöka påskynda digitaliseringen av
historiska negativbilder (ett lager om cirka 10
miljoner bilder). Samarbete upprätthålls också med
Trondheims och Röros museer.
Slutligen lite sifferfakta. Högsäsongen är årligen
åtta veckor, sommartid. Omsättningen är 65-70
miljoner kr per år. Av besökarna är 60 procent
turister på sommaren; övrig tid kommer 90 procent
från hemregionen. Jamtli har 4-8 tillfälliga årliga
utställningar, 100 byggnader och omkring 100.000
föremål att förvalta. Senaste året ökade antalet
vuxenbesök med 33 procent, och entréintäkterna
ökade med 113 procent jämfört med 2011. Ekonomin
ter sig således stabil och framtidsutsikterna ljusa.
Jamtli blev för övrigt utsett till årets museum 2013.
Efter ett antal följdfrågor från deltagarna
avtackades föredragshållaren för det gedigna
framförandet.
I övrigt förevor under aftonen, att omnämna,
lotterivinstdragning med goda högvinster, denna
gång inte minst i form av praktfulla bildverk,
vinnarna till stor gamman och förnöjelse.
Stefan Halvarsson

Charina Knutson och HP Burman
Fler bilder på hemsidan www.jhgille.se

Ett förtydligande från Charina Knutson:
Jamtlis inträdesavgift är 250 kr endast under
högsäsong, d.v.s. midsommardagen till mitten av
augusti. Resten av året är friluftsområdet gratis
att besöka, medan inträdet till muséet är 70 kr.

PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Jämtlands-Härjedalens Gille den 12 mars 2015
å Pensionisternas hus, Storgatan 11 i Upsala
Till årsmötet hade församlat sig dryga femtiotalet

revisorssuppleant omvaldes Björn Sundin.

deltagare.
§ 13 Årsmötet omvalde till valberedare Ando
Sundelin och Bertil Segerström.

§ 1 Hälsade orlstyrara Eva Hjelm de närvarande
välkomna, och förklarade årsmötet öppnat.

§ 14 Efter vissa kompletterande upplysningar
angående 2015 års tilltänkta hemvändardag och
höstens surströmmingskalas godkändes styrelsens
verksamhetsplan.

§ 2 Till mötesordförande utsågs Mats O.
Karlsson, och till mötessekreterare Stefan
Halvarsson.
§ 3 Att justera protokollet ävensom utgöra
tjänsteförrättande rösträknare utsågs Judith Lefvert
och Ruth Järplid

§ 15 Blev det så dags för val av
hembygdsstipendiat. Tre förslag förelåg. – I en
första omröstning uppnådde inget av förslagen
erforderlig majoritet. En andra röstomgång vidtog,
varvid Örjan Bertilsson från Namn på Frösön erhöll
flertalet röster, och sålunda utsågs till 2015 års
stipendiat; som tidigare är beloppet 5.000 kr.

§ 4 Den till medlemmarna i god tid genom såväl
e-post som i annan ordning utsända Avisen med
däri intagna kallelse och dagordning rönte
årsmötets gillande, vadan kallelseförfarandet
godkändes.

§ 16 Med tack till Gillets funktionärer förklarade
mötesordföranden årsmötet avslutat.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse föranledde
inga kommentarer, och lades med godkännande ad
acta.

Ut supra:

§ 6 Den ekonomiska berättelsen godkändes och
adactalades.

Stefan Halvarsson

Mats O. Karlsson

§ 7 Revisorernas berättelse upplästes av Gertrud
Öhagen, vilken berättelse ävenså godkändes.

Justeras: Judith Lefvert
Rut Järplid
____________________________________________

§ 8 På förslag av revisorerna beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för den reviderade perioden.
§ 9 Resultat- och balansräkningen fastställdes.
Beslöts att årets överskott om 2.015 kr skulle
överföras i ny räkning.
§ 10 Årsavgiften för 2015
Årsmötets beslöt att behålla nuvarande
årsavgift på status quo, således oförändrat en avgift
om 100 kr per medlem.
§ 11 Till Gillets orlstyrar, d.v.s. ordförande,
omvaldes Eva Hjelm. Omval skedde desslikes av
styrelseledamöterna Jan Enger, Elisabet Eriksson,
Stefan Halvarsson, Bengt Hjelm, Stellan Karlsson
och Gertrud Nordell.

Påminnelse om kommande möten
Vårmöte: Fre 22 maj Bergsbrunna bygdegård.
Hemvändardag: Fre 24 juli.
Surströmming: Fre 18 sep Bergsbrunna bygdegård.
Före julkaffe: Lör 5 dec (prel). Lokal ej fastställd.

§ 12 Till revisorer omvaldes Gertrud Öhagen och
Camilla Lundin som ordinarie ledamöter. Till
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JHgrafi-quiz
Kartan till höger över Jämtlands län
visar kommungränserna år 1952.
Men vad heter och var ligger dessa
kommuner?
En är stad, två är köpingar, resten är
landskommuner.
Länsgränsen skiljer sig något åt från den
nutida.
Ledtråd samt facit finns på sista sidan.

Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd
hälsas välkomna till

Vårmöte
i Bergsbrunna bygdegård
fredagen den 22 maj 2015 kl 18.30
Bergsbrunna villaväg 24. Buss 20, hållplats
Backmovägen
Ett antal parkeringsplatser finns på bygdegården

Bertil Teodorsson och Lennart Andersson
spelar och sjunger Evert Taube
Sedan undfägnas vi med vårsupé till en kostnad av 200 kr.
Anmälan till Elisabet Eriksson, gillevard@jhgille.se
eller tel. 42 96 16 senast 15 maj

Kommuner i Jämtlands län 1952
Alsen
Hogdal
Rätan
Berg
Hotagen
Rödön
Brunflo
Häggenås
Ström
Bräcke
Kall
Stugun

Fors
Kälarne
Sveg
Frostviken
Lillhärdal
Svegs köping
Frösön (köping)
Lit
Tännäs
Föllinge
Mörsil
Undersåker

Hackås
Offerdal
Åre
Hallen
Oviken
Östersund (stad)
Hammerdal
Ragunda
Övre Ljungdalen
Hede
Revsund

