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Omslagsbilder
Framsida: Edvard Munch ”Epletre i haven” oljemålning 1932 -
42. Målningen visades på Jamtlis sommarutställning 2002
”Edvard Munch på Ekely” Foto: Munch-museet, Oslo.
Baksida: Vinterland på Jamtli. Foto:Christina Thuné, JLM.
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Styrelsens rapport

2002 blev förändringens år för Jämtlands läns museum.
Förutom att ny länsmuseichef och landsantikvarie till-
trädde, präglades året av förhandlingar rörande museets
framtida förhållande till stiftarna – landstinget, Öster-
sunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konst-
förening. Ett fyraårigt huvudmannadirektiv för stiftel-
sen upprättades liksom årsavtal med de två ekonomiska
huvudmännen. Som ekonomiskt resultat av förhandling-
arna förblev museets anslag oförändrade och den gamla
ambitionen att överföra Jamtliområdet, Havremagasinet
samt den nya museibyggnaden till stiftelsens ägo ge-
nomfördes till slut.

Parallellt härmed har styrelsen antagit en strategiplan
för 2003-2007 för inriktningen av museets allmänna drift.
Strategiplanen och huvudmannadirektivet ger tillsam-
mans ett framtidsinriktning för länsmuseets arbete –
nyckelord i dokumenten är tex. samverkan, mångfald,
ökad prioritering av konst, fotosamlingar, forskning och
nyare tid, fortsatt utveckling av barn- och ungdoms-
verksamheten och den levande historien samt förnyade
insatser i hela länet.

Länsmuseet genomgick en större omorganisation, som
delvis speglar förändringarna i verksamhetsinriktningen
men som också den nye landsantikvariens och styrel-
sens önskan om decentralisering och ökad överskådlig-
het. Museet består nu av fem avdelningar: Förmedling
och utställningar, Vård och samlingar, Dokumentation
och forskning, Publik och service samt Marknadsföring
och förlag. Härtill kommer landsantikvariens stab.

Friluftsmuseet Jamtli firade 90 år med en rad publika
arrangemang och i anslutning till Jämtlands läns
konstförenings 90 års jubileum arrangerades utställ-
ningen ”Edvard Munch på Ekely”. Utställningen väckte
stor uppmärksamhet och fick många lovord. Under
utställningsperioden juni – september hade Jamtli ca 100
000 besök.

På uppdrag av Riksantikvarieämbetet har länsmuseet
kartlagt kulturarvsturismen i landet och presenterat ut-
redningen  ”Kulturarvet – utvecklingsområde för svensk
turism”. På länsplanet har länsmuseet  och  länsturismen
inlett arbete med utveckling och samarbete mellan lä-
nets viktigaste natur- och kulturhistoriska besöksmål.

Stiftelsens ekonomiska resultat ligger inom budgete-
rad ram. Omsättningen utgjorde totalt 62,9 miljoner.

Årets investeringar har i huvudsak skett inom ramen
för Jamtlis utveckling.

Likviditeten är nöjaktig om än ansträngd p g a att
stora bidrag från EU samt Boverket inflyter först efter
handlagd slutredovisning.

I övrigt hänvisas till länsmuseets verksamhetsberät-
telse med årsredovisning samt tilläggsupplysningar och
noter för fördjupad ekonomisk information.

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort tack alla privat-
personer, företag och institutioner som stöttat läns-
museets och Jamtlis verksamhet med generösa gåvor och
bidrag.

Styrelsen för Jämtlands läns museum
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Landsantikvariens inledning

Henrik Zipsane, ny landsantikvarie sedan 1 april
2002. Foto: Christina Thuné, JLM

Samarbete och samverkan
I arbetsplanen för 2002 och i museets nya strategiplan
framhålls att länsmuseets många mål bara kan uppnås
genom samarbete och samverkan med andra. Därför har
museet på olika sätt arbetat målinriktat för att etablera
förnyade och  goda samarbetsrelationer med en rad verk-
samheter. Det gäller inte minst länskulturens olika funk-
tioner, med vilka det vid ingången av 2003 inletts flera
konkreta samarbetsprojekt. Goda och kamratliga rela-
tioner har skapats med Landsarkivet, Föreningsarkivet
och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Museet har tex ta-
git initiativ till kvartalsvisa samrådsmöten för alla
antikvarier och arkivarier – ett initiativ som blivit väl
mottaget.

Agenda kulturarv
Förändringen av länsmuseets arbetsformer – såväl som i
hela kulturmiljö- och kulturarvssektorn i länet och lan-
det – har varit utgångspunkt för projektet Agenda Kul-
turarv, som länsmuseerna tillsammans med länsstyrel-
serna och Riksantikvarieämbetet inlett. I Jämtlands län
har museet tillsammans med länsstyrelsen från starten
involverat Landsarkivet och Föreningsarkivet i arbetet
och ett flertal seminarier och kommunbesök har bidra-
git till att sätta fokus på arbetet med kulturarvet. För
museet har projektet inledningsvis varit ett stöd i både
arbetet med strategiplanen och i samarbetsrelationer.

Konstverksamhet
Länsmuseets konstverksamhet har stärkts på olika sätt.
Först och främst gäller det utställningsverksamheten
med relativt stora utställningar av både väsentlig tradi-
tionell bildkonst och intressant samtidskonst. Dessutom
har konsten fått samma nivå som kulturhistorien i muse-
ets årsbok och i arbetet med visionen om ett Kunskapens
Hus har fastslagits att museet endast medverkar i arbetet
om anläggningen kommer att innehålla en konsthall.

Kunskapens hus
Visionen om Kunskapens Hus kom något närmare en
realisering, då ett nära samarbete med Landsarkiv och
Föreningsarkiv ledde till en EU-ansökan om ett pilot-
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projekt, som dels ska arbeta med projektering och finan-
siering och dels med samordningen av den forsknings-
kapacitet som en realisering kommer föra med sig. I de-
cember beviljades ansökan och pilotprojektet kommer
att genomföras under 2003-2004.

Jamtlis utveckling
I december beviljade EU:s strukturfond även länsmuseets
ansökan om att kunna förverkliga ytterligare en etapp i
utvecklingsplanen av Jamtli som utarbetades 1999. Det
innebär, att under åren 2003 och 2004, ska skapas ström-
mande vatten på Jamtli, ett mejeri med tillhörande ladu-
gård och lek- & läranläggning samt en lek- & läran-
läggning vid järnvägsverksamheten. Styrelsen kommer
2003 att revidera utvecklingsplanen.

Under hösten påbörjades arbetet med att skapa en
miljö med bilen i centrum. Miljön ska innehålla verk-
stad, bensinmack, bilhandel m.m. anno 1956 med tillhö-
rande lek- & läranläggning. Därtill inleddes arbetet med
att bygga en ny Jamtlibutik på museiterrassen. Båda eta-
bleringarna, som ska stå klara under 2003,  är en första
markering av museets satsning på nyare tid och en strä-
van att ytterligare stärka de delar av museets verksam-
het  som är helt kommersiellt inriktade.

Satsningar på barn&ungdom
Samverkan med högskolan har utvecklats särskilt med
inriktning på utbildningar inom barn- och ungdoms-
pedagogik. Fortsatt kursverksamhet och nätverks-
byggande med lärare i länet som använder tidsrese- och
närmiljömetodik.

Forskning
Arbetet för att stärka  forskningen vid museet grundla-

des. Länsmuseets forskningskapacitet ligger primärt i
drygt tjugotal anställda med antikvarisk kompetens.
Forskningsplikt infördes för dessa anställda inom ramen
för museets forskningsplan och en forskningschef an-
ställdes som fick till uppgift att bl.a. vägleda och stimu-
lera denna forskning samt arbeta med att knyta större
forskningsprojekt till museet.

Dokumentation
Dokumentationsprojektet  ”1900-talet på väg” har fort-
satt med särskilda statliga medel. Projektets mål är att
öka vår kunskap om 1900-talet i länet.

Konsulent för mångkultur
Befolkningsnedgången i länet är ett huvudproblem, som
alla krafter måste samlas kring för att lösa. Länsmuseets
viktigaste bidrag bör vara att åskådliggöra den mång-
fald, som länets kultur alltid har präglats av och hur den
ser ut i dag. På det sättet vill vi att folk med alla möjliga
kulturella bakgrunder ska känna sig välkomna. Här finns
plats till alla! Inom Föreningen Sveriges landsantikvarier
och Länsmuseernas Samarbetsråd har vi arbetat för att
samla intresse kring ett rikstäckande projekt med fokus
på invandring förr och nu. I samarbete med landstinget
har vi skapat förutsättningar som gör, att Statens Kultur-
råd vill tilldela museet och länet bidrag till projektanställa
en konsulent för mångkultur.

Nya initiativ i länet
Som länsmuseum har vi velat stärka vår insats ute i hela
länet. Välkänt är våra stora insatser inom byggnadsvård,
arkeologi och tex kurser i museipedagogik. Tre större
initiativ har tagits som avser att stärka kulturarvsarbetet
i länet. I Härjedalen har vi genom förhandlingar i Härje-

Som ett led i stt stärka länsmuseets konstverksamhet visades sommarutställningen ”Edward Munch på Ekely”.
Utställningen invigdes av landshövding Maggi Mickelsson den 2 juni.Foto: Peter Modigh, JLM.
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dalens Fjällmuseums museikommitté och därefter med
kommunledningen arbetat för att från 2004 projekt-
anställa en kombinerad museichef och kommun-
antikvarie. I Krokoms kommun har vi inlett överlägg-
ningar om en liknande lösning med våra kolleger vid
Mus-Olles Museum och Glösa Hällristningar. I Sverige
finns i dag tolv objekt som är upptagna på UNESCOs
lista över världsarv. Länsmuseet har tagit initiativ till en
utredning om Döda Fallet eventuellt också kan nomine-
ras till världsarv. Om det går, kan länet  få ett spännande
varumärke som kan utnyttjas kommersiellt och
identitetsmässigt. Slutligen har vi tagit initiativ till
grundandet av ett kulturarvsturistiskt nätverk, där läns-
museet hjälper till med marknadsföring av 10-12 andra
kulturarvsbesöksmål i länet och därigenom bidrager till
att stärka kulturarvsturismen i sin helhet. EU:s struktur-
fond kommer under 2003 stödja sistnämnda arbetet med
projektbidrag.

På uppdrag av Östersund kommun har länsmuseet
utrett möjligheterna till samordning av  driften av de
kulturhistoriska museerna i kommunen,  såsom Öster-
sunds Stadsmuseum, Flyg & Lottamuseet, mfl.. Tillsam-
mans med berörda museer och föreningarna utarbetas
ett förslag som kommer presenteras för kommunen i
början av 2003.

Fotoprojekt
En betydande insats har utförts för att inleda ett foto-
projekt, som dels ska forska i nya möjligheter till att

nyttja fotografiskt material på museer och dels arbeta
med att registrera, digitalisera och tillgängliggöra foto-
samlingar. Dessvärre hade museet vid årets slut inte lyck-
ats få igång fotoforskningen, däremot hade ett begrän-
sat inledande samarbete med arbetsförmedlingar, kom-
muner och hembygdsföreningar etablerats för att starta
registrerings- och digitaliseringsstationer ute i länet.

Kulturarvs-IT
Efter 3 års projektverksamhet föreslog regeringen att
Kulturarvs-IT, arbetscentralen där gravt handikappade
personer digitaliserar fotografier, skulle överföras till
länsmuseet och permanentas. Dessvärre hade vid årets
slut finansieringen inte kunnat lösas fullt ut.

Nationellt uppdrag
Under hösten blev det klart att länsmuseet under perio-
den 2003-2005 tilldelas ett nationellt uppdrag som fri-
luftsmuseum. Ett program för det spännande utveck-
lingsprojektet har utarbetats. Arbetet kommer bedrivas
regionalt, nationellt och internationellt med Jamtli som
utgångspunkt. Friluftsmusei-idén är drygt 100 år gam-
mal och det är första gången på mycket länge det avsatts
medel för övergripande utvecklingsverksamhet. Vi är
naturligtvis stolta över att Jamtliverksamheten upp-
märksammas och att man från statens sida ser
utvecklingspotential.

Perspektivskiss över entréhallen i den planerade gemensamma anläggningen för Landsarkivet, Föreningsarkivet
och Minnesbanken som kallas ”Kunskapens hus”.
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Förmedling och publikarbete

terades i den stora fälltäckesutställningen Åklaer.
Konstutställningar:
Ätbart (16.12 – 27.1), Anders Liljeqvist (2.12 – 24.2),
Sagan om Ringen (2.12 – 14.4), Inte bara papper (2.3 –
14.4), Rolf Karbelius (13.4 – 20.5), Framkonst (21.4 –
5.5), Edvard Munch på Ekely (2.6 –22.9), Axplock (27.6
– 1.9), Inspirerat av Munch (29.9 – 17.11), Höstsalong
(12.10 – 1.12), Under samma tak (1.12 – 9.2).
Kulturhistoriska utställningar:
Åklaer (10.3 – 5.5), Gelliejaaktje – sörsamisk mångfald
(15.9 – 17.11), Palaver på grenesiska (15.12 – 23.2), Jul-
teman i museets basutställningar (15.12 – 12.1)
Mindre utställningar i café och entréhall:
Nyfunnet vikingasvärd, Julkortstävling, Aktuell arkeo-
logi, LT:s bilder, Jamtli 90 år, Storbröten i Ljusnan, Nalle-
björnar, Museisnokarna visar, Frimärksklubben, 1970-
tal, Tibetanska textilier, Agenda 21, Krångede kraftverks-
museum, Fiskedon, Svamputställning, Kvinnan i ägget,
Helge Askers målningar, Jultraditioner i Jämtland,
Filatelisternas julkort.

Jamtli fyllde 90 år och jubileet
firades bl.a. med en historisk
dräktparad.
Foto: Ingalill Granbom, JLM.

Jamtlis olika anläggningar besöktes år 2002 av 171 500
besökare varav 46 000 barn.

Det nystartade Jamtli Vinterland invigdes i samband
med Julmarknaden. Jamtli Vinterland blir en ny säsong
med vinter som huvudtema i aktiviteter, traditioner och
miljöer, en verksamhet som detta första år provar sina
former.

Inom projektet Lek&Lär  har fortsatta underlag för
lekanläggningar tagits fram fr a inom tema 50-tal, me-
jeri, järnväg och husbygge.

Året har präglats av arbetet med flera byggen: arbets-
lokaler för Historieland och klädrekvisita, nyuppförd
skogskoja, mackmiljö från 1956 mm.

Utställningar
2002 års utställningsverksamhet dominerades av konst.
Jämtlands läns konstförenings jubileumsutställning Ed-
vard Munch på Ekely blev en minnesvärd succé! Höst-
salongen visade bredden på dagens konstskapande i lä-
net. Samarbetet med Tröndelag Folkemuseum manifes-
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Vandringsutställningar:
Fäbodliv i Härjedalen producerades under året och bör-
jade sin turné i Härjedalen.
Montern på Östersunds flygplats
har försetts med olika säsongsbundna innehåll.

Historieland
Historielandssäsongen genomfördes på ett sätt som gav
mycket god respons hos Jamtlis besökare. Nyhet för året
var att sommarsäsongen förlängdes med två veckor.

Samverkan med flera ideella föreningar och andra
typer av samarbetspartnerns har utvecklats inom olika
arrangemang: Idrottshistoriska -och Militärhistoriska
föreningen, Biodlarföreningen, Jamtlis Gynnare,
Amnesty, Veteranbilsklubben och olika estetiska
utbildningar har medverkat med program.

Historielands aktörer har arbetat med historiska mid-
dagar, fotografering i sekelskiftesmiljö och i olika sam-
manhang genomfört längre eller kortare program. I slu-
tet av hösten kom det till vår kännedom att vi tilldelats
ett Nationellt uppdrag, inom vilket vi kunde utveckla
den nya riktning som redan fanns i tankarna inför nästa
säsong. Det Nationella uppdraget innebär att Historie-
landssektionen kommer att kunna lägga ytterligare
tyngdpunkt på att utveckla rollspelet och med hjälp av
nya tillvägagångssätt tydliggöra kontakten med publi-
ken.

Programverksamhet
Jamtli fyllde i år 90 år! Detta har firats med allt från
jubileumsbakelser, nostalgi-Jamtlikväll, dräktparad,
utställningspresentation, födelsedagsfirande med gratis
entré och kaffekalas, till  föredrag mm.

Jamtlikväll, som ingick 90-årsfirandet, drog ca 1 300
besökare. Programmet genomfördes under en  under-
bart varm sommarkväll. Med Åke Jonsson som konfe-
rencier och artister som Marc Olssons husband, Östen
med resten, allsång, tur-rallerilotteri, tur-ralleriflickor

och dans på logen fördes tankarna tillbaka till de ”gamla
goda” Jamtlikvällarna.

Keep on moving blev en stor aktivitetsdag för skol-
barn i samverkan med idrottsrörelsen den 30 maj med
ca 2000 elever.

För andra året i rad genomfördes ”Våreld ”– en mu-
sik och medeltidsfestival i samarbete med Gamla tings-
huset.

Byggnadsvårdsdagen på Jamtli genomfördes sönda-
gen den 5 maj. Byggnadsantikvarierna visade utställ-
ning och gav tips och råd om rustning av hus, Jamtlis
egna byggnadsvårdare samt åtta av länets hantverks-
företag med inriktning mot byggnadsvård visade tradi-
tionella byggnadstekniker. Evenemanget lockade 1.083
besökare till området omkring skogskojan och PA-tor-
pet.

Med en myllrande mångfald genomfördes National-
dagen. Föreningar, organisationer, företag  visade upp
sin verksamhet. Arrangemanget drog runt 3 000 perso-
ner i strålande sol.

Den 12 juni anordnade PRO-distrikten i Jämtland-
Ångermanland och Medelpad sitt 60 års firande på Jamtli.
Runt 2 200 tillresta pensionärer lyssnade till all sköns
underhållning från olika scener på området.

Som traditionen bjuder slog Jamtli Historieland upp
portarna på midsommarafton. Under dagen höll Jamtlis
gårdar öppet med aktörer och besökarna vandrade om-
kring bland de olika gårdarna för att möta människor
från olika tidsperioder. Skogskojan som så olyckligt för-
stördes vid en brand sommaren 2001 återinvigdes på ny
spännande plats i Jamtliskogen med tal och musik och
inte minst med efterlängtade kolbullar. På Jamtliscenen
genomfördes ett scenprogram med musik, dop av Jamtlis
kalv, lekar och presentation av Jamtlis aktörer. Efter scen-
programmet vandrade besökarna med fanan i täten till
blomsterängarna för att därefter traditionsenligt dansa
kring midsommarstången i Hovparken.

Mickelsmässfirande skedde i år i samarbete med Mer

Under utställningen ”Munch på Ekely” fick
barnen hälsa på konstnären i hans ateljé och
själva prova på att måla.
Foto: Christina Thuné, JLM.
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värd Mat. Arrangemanget lockade ca 3 000 besökare
under två dagar.

Jamtlinatt den 8 november med temat ljus, ljud och
mörker har blivit ett populärt inslag i höstmörkret. Drygt
1.100 besökare kom dessa kvällstimmar.

Julmarknaden fick av stapeln helgen kring 2 advent
och hade i år 200 försäljningsställen spridda över Jamtli.
Arrangemanget drar stadigt över 20 000 besökare. I år
fick marknaden ett festligt inslag då kung Vinter i egen
hög person invigde Vinterlandsäsongen.

Fritidsverksamhet
Eftermiddagsverksamhet för Historiespejarna två ggr i
veckan har inriktats på teman som t ex 30-tal, 1700-tal,
1800-tal och samisk mytologi. 13 - 14-åringarna ge-
nomförde under våren ett mindre utställningsprojekt
kring ”hygien”. Verksamheten för de äldre ungdomarna
har under årets lopp successivt avvecklats i brist på re-
surser. En särskild satsning gjordes dock gentemot Lugn-
viks föreningsgård där vi ytterligare prövade samverkans-
former mellan oss och kommunens fritidsverksamhet i
ett projekt om 70-talet. Satsningen ligger till grund för
nya ansökningar om kommunala medel till verksamhe-
ten.

Under sista veckan av Historielandssäsongen genom-
fördes tre dagläger med barn i åldern 10-12 år inom
tema som  hantverk, 1700-tal och stenåldersliv.

Lovaktiviteter erbjöds vid sport-, påsk- och hästloven
kring tema vinterlekar, staden 1895, samt vikingatid.
Sommarverksamhet vid Hackåsgården och Per-Albin-
torpet genomfördes som vanligt inom Historieland. 377
barn deltog som Barn för en dag.

Rådgivning och kurser
Rådgivning samt två kursdagar kring historiska kläder
har genomförts samt rådgivning och kurser kring
utställningsproduktion för hembygdsföreningar.

Den 14 – 15 februari genomfördes en internationell
konferens kring Barn- och ungdoms verksamhet på fri-
luftsmuseer. Detta var inledningen på ett samarbete som
kommer att utvecklas vidare under framtiden.

En konferens i ”att levandegöra historia” arrangera-
des tillsammans med barn och ungdomssektionen under
hösten. Där ingick Historielands pedagogiska arbets-
sätt att dramatisera historia som en del i kursen. En
endagarskurs hölls på Näs slott inom samma tema.

Projektet Lustfyllt lärande har fortsatt med kurser i
tidsrese- och närmiljömetodik, nätverksträffar, samt
verksamhet ute i skolor och förskolor. En 5-poängskurs
har planerats under hösten med sikte på genomförande
våren 2003.

Nationell kurs i ”Att levandegöra historia” 21- 22
nov med 20 deltagare från hela landet.

Visningar
Vid sidan av de bokade visningar som skolor och utom-
stående grupper beställer, har museets guider genomfört
dagliga sommarvisningar av museets basutställningar,
specialvisningar av Edvard Munch på Ekely samt gjort
visningar på tvärs genom museet på temat jultraditioner.

Skolverksamhet
Skolprogram i basutställningarna, samt tidsresor i
utemiljöerna har genomförts som tidigare. Särskild sats-
ning gjordes kring Munchutställningen som under tre
veckor lockade ca 1000 elever. Mickelsmässdagar hölls
den 24-25 september med 24 klasser. Ett par större tema-
dagar för äldre elever om historisk mat har genomförts.

Allmänt inriktade studiedagar för lärare om vårt sam-
lade utbud genomfördes i augusti. Dessutom har
Lek&lär-kurser, körkortskurser, samt särskild lärare-
visning i Munchutställningen genomförts.

Förskolan
Verksamheten har bestått av öppen förskola två dagar i
veckan. Antalet mor- och farföräldrar ökar ständigt.
Programutbudet för förskola och sexåringarna i skolan
har minskat pga minskade anslag från kommunen. Pro-
gramverksamhet har endast kunnat erbjudas en dag i
veckan jämfört med tidigare 2,5 dag / vecka, vilket lett
till minskade besökssiffror.

Tidsresor för funktionshindrade barn har genomförts
och kommer att utvecklas vidare.

Kung Vinter och Gumman Tö dök upp på invigningen
av Jamtli Vinterland den 6 december.
Foto: Christina Thuné, JLM. Jamtli Vinterland har ett basutbud med pulkbacke,

sagospår, häst och släde, snöborgbygge, grillfat mm.
 Foto: Christina Thuné, JLM.
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Externa
samverkanspartners

Utbildning av guidegrup-
pen har genomförts.

Förslag till ny presen-
tation av karolinergrav i
Handöls kulturhus har ta-
gits fram.

Till Campus Öster-
sund har emaljskyltar pro-
ducerats som berättar om
områdets historiska bak-
grund, Birkagravfältet har
försetts med skyltar och
Thaipaviljongens skyltar
har kompletterats. Till
Skyttmon har ett skylt-
program föreslagits. Idé-
material till inredning av
Svegs flygplats har pre-
senterats på uppdrag av
Härjedalens kommun.

På uppdrag av länssty-
relsens projekt Fäbodriket
har en barnbroschyr om
fäbodar producerats för
spridning bland lärare och
elever under 2003.

Förlaget
Förlaget har gett ut
Jämten 2003, Arkeolo-
giska utflykter, utställ-
ningskatalogen Edvard
Munch på Ekely samt rap-
porterna Bebyggelse och
livsmiljö, Ost från fä-
bodarna, Odlingsland-
skapets framväxt i Stor-
sjöbygden, Fäbodresan
och Fjällinventeringen
2001. Tre nya vykort har
tagits fram. Under den år-
liga försäljningsresan i
juni ökade intäkterna med
71 % jämfört med året
innan. Resultatet för hela
året 2002 visade på en
ökad försäljning av
böcker och vykort med
35%.

Marknadsföring
Två större objekt har
marknadsförts under året.
Utställningen Edvard
Munch på Ekely marknadsfördes både i länet samt via
tågaffischer och press ute i landet. Under hösten kon-
centrerades arbetet på den nya säsongen Jamtli Vinter-
land. Turistpaket har utformats tillsammans med Jämt-
land Härjedalen Turism (JHT). Mer information har pla-
cerats vid campingplatser och på hotell, i första hand för
att locka norska besökare. En publikundersökning ge-
nomfördes under sommaren i samarbete med JHT och
Nordananlys. Av lokaltidningarna har Jamtli under
2002 samarbetat tätast med Länstidningen.

Service till publiken
Konferensverksamhet och uthyrningsverksamheten har
minskat  av den anledningen att uthyrningslokaler har
byggts om och nyttjas till annan verksamhet. Flera
konferensarrangörer återkommer då de finner Jamtli-
miljön tilltalande för sina arrangemang.
Driften av Jamtli Vandrarhem har övertagits av museet.

Jamtlis ångbåtsbrygga invigdes den 30 juni och angjordes av SS Thomée och SS
Östersund. Stor fest i ösregnet i närvaro av generösa sponsorer och glada besö-
kare! Foto: Peter Modigh, JLM.

Under första verksamhetsåret har verksamheten utveck-
lats och beläggningen varit god. Kök och entré har upp-
rustats och ommålats i sekelskiftesstil. Gästerna trivs och
ger många berömmande ord.
Restaurant Hovs verksamheten baserades som tidigare
på dagliga luncher och beställningsverksamhet. Restau-
rangen hade sin högsäsong sommartid under Historie-
landssäsongen och under december månads julbord.
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Dokumentation och forskning

vid ett 30-tal restaureringsarbeten runt om i länet. Av
dessa har 12 varit restaurering och ombyggnad i kyrkor.
De bebyggelsemiljöer som avdelningen arbetat med
finns presenterade i den kommunvisa redovisningen.

Arkeologisk dokumentation
Årets största arkeologiska arbete har, liksom de föregå-
ende fem åren, varit den fornminnesinventering som läns-
museet i samarbete med Riksantikvarieämbetet genom-
för i fjällvärlden. Ett område omfattande 970 kvadratki-
lometer inom Kalls respektive Offerdals socknar i Åre
och Krokoms kommun inventerades. De lämningar som
registrerades var framförallt samiska boplatslämningar
bestående av bland annat härdar, förvaringsgropar och
renvallar. Ett mindre antal gravar, stenåldersboplatser,
järnframställningsplatser, fångstgropar och fäbodar re-
gistrerades också. Övriga arkeologiska arbeten finns pre-
senterade i den kommunvisa redovisningen.

Under året har personal utbildats i hällbilds-
dokumentation inför kommande arbeten inom RANE,
ett EU-finansierat projekt, som kommer att inledas un-
der 2003.

Nyrestaurerad renvaktarstuga vid Storådörren, Ljungdalen. Foto Marianne Strandin, JLM.

Kulturhistorisk dokumentation
Utvecklingsprojektet ”1900-tal på väg”, delvis finan-
sierat av Kulturrådet, har drivits för andra året. Inom
ramen för projektet har en omfattande uppsökande
museiverksamhet ägt rum för att genom studiecirklar,
intervjuer och minnesinsamlingar dokumentera män-
niskors erfarenheter och minnen av 1900-talets indu-
strisamhälle. I anslutning till projektet har en meddelar-
stab på nära 70 personer kopplats till museet.

Med sikte på museets framtida satsningar på 1900-
talets och särskilt 1970-talets kulturhistoria har en etno-
logisk intervjuundersökning genomförts under rubriken
”Körfältet – ett miljonprogramsområde i Östersund”.

Byggnadsdokumentation
Museets byggnadsantikvarier har under året genomfört
dokumentationer av en rad bebyggelsemiljöer i länet.
Flera av dessa har berört miljöer präglade av renskötsel.
Ett tiotal åtgärdsprogram för restaurering av kulturhis-
toriskt värdefull bebyggelse har tagits fram. Ett av de
mer omfattande  var ett vårdprogram för byn Skyttmon
i Ragunda kommun. På uppdrag av länsstyrelsen har
länsmuseet även medverkat som antikvarisk kontrollant
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Länsverksamheten redovisad
kommunvis

Bergs kommun
Svenstavik, Bergs socken, Fotodok – digitaliserings-
projekt med äldre fotosamlingar.
Bergolas, Klövsjö socken, restaurering av loftbod från
1541.
Johankölen, Klövsjö socken, fortsatt upprustning av
byggnader på fäbodvallen .
Skålan, Klövsjö socken, vårdplan för bensinstation och
verkstad från 1950-talet.
Kulturmiljövårdsprogram för Tossåsens sameby,
Oviken socken .
Gisselfors kaggfabrik, Myssjö socken, åtgärdsprogram
för upprustning av såg- och kaggfabrik.
Hovermo, Myssjö socken, uppbyggnad av
gårdsmuseum med skyltar och restaurering av
produktionsmiljön.
Kövra kapell, fasadrestaurering.
Kungsnäs, Näs socken, upprustning av enstaka lada.
Bartjan, Oviken socken, åtgärdsprogram och upprust-
ning av fem kåtor vid samiskt sommarviste.
Bergnersgården, Bergs socken, åtgärdsprogram och
upprustning av två härbren.
Munkbovallen, Oviken sn. Påbörjad kartering av en
övergiven fäbod. Undersökningen genomfördes som
seminariegrävning med Mitthögskolans A-kurs i
arkeologi.
Storådörren, Storsjö socken, upprustning av
renvaktarstuga.

Härjedalens kommun
Bildhöstvallen, Lillhärdal socken, upprustning av
stenvalvskällare på fäbodvallen.
Hamra skans, Lillhärdal socken, rekonstruktion av
försvarsanläggning.
Hede, program för innehåll i planerad visitor center-
anläggning vid Hede golfbana.
Högen, Lillhärdal socken, upprättande av åtgärds-
program samt vårdplan för samtliga byggnader.
Lillhärjeåbygget, Lillhärdals socken, upprustning av
kulturreservatets hölador.
Lillhärdal kyrka, antikvarisk kontroll vid konservering
av interiör.
Lillhärdal kyrka, antikvarisk undersökning av äldre
takkonstruktion.
Linsell kyrka, konservering.
Gammelremsgården, Sveg socken, åtgärdsprogram
inför fortsatta restaureringar.
Svegs hembygdsgård, utredning av möjligheterna för
rollspel.
Svegs flygplats, förslag till kulturmiljöbaserad
utsmyckning av flygstationen.
Skedbro, Tännäs socken, dokumentation av
klykstångskåta vid Björkryn.
Lillåsvallen, Tännäs socken, medverkan vid gärdes-
gårdsstängning runt fäbodvall.
Mittådalen, Tännäs socken, omläggning av torvtak på
boningshus.
Vandringsutställning om fäbodar för Härjedalens
kommun.

Krokoms kommun
Alsens kyrka, förgyllning av korsglober, antikvarisk
kontroll.
Glösa i Alsen, vård- och utvecklingsplan för forn-
minnesområdet.
Alsen, skolpedagogiskt arbete med kulturarvsadoption.
Östbacken, Alsen socken, åtgärdsförslag för upprust-
ning av dubbelhärbre.
Ålviken, Laxsjö socken, upprustning av skogsarbetar-
koja och stall.
Näskott kyrka, restaurering av sidokor, antikvarisk
kontroll.
Offerdals kyrka, fasadrestaurering, antikvarisk kontroll
Kaxbacken, Offerdal socken, åtgärdsprogram för lador
Råshön, Offerdal sn. På uppdrag av Vindkompaniet
utfördes en kulturhistorisk landskapsanalys vid berget
inför planerat bygge av Vindkraftverk.
Undrom 1:11, fornl nr 35, Rödöns socken, järnfram-
ställningsplats. På uppdrag av länsstyrelsen doku-
menterades en erosionsskadad järnframställningsplats
på Rödöns västra strand.
Undrom, Rödöns socken. Undersökning av röjnings-
rösen och åkerkanter på järnåldersgård för provtagning .
Birka folkhögskola, Ås socken, nya skyltar till det
vikingatida gravfältet.
Östersem, Ås socken, upprustning av enstaka lada.Återställande av fasader på Betelkapellet i Kövra

påbörjades 2002. Foto: Marianne Strandin, JLM.
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Ragunda kommun
Skyttmons by, Borgvattnet socken, upprättande av
vårdplan och skyltprogram.
Utanede i Fors socken, komplettering av Thaipavil-
jongens informationsskyltning.
Ragunda nya kyrka, restaurering av vapenhus, anti-
kvarisk kontroll.
Ragunda församling, konservering av kyrkliga inven-
tarier.
Ragunda hembygdsgård, utredning av möjligheterna
för rollspel på hembygdsgården. Även övergripande
diskussioner om utveckling av närmare samarbete
länsmuseet- föreningen.

Strömsunds kommun
Strömsund, Ströms hembygdsgård, utredning av
möjligheterna till rollspel.
Tåsjö kyrka, installation av klockspel, antikvarisk
kontroll.
Tåsjö sn, Hoting, etablering av i samarbete med Sam-
hall digitaliseringsprojekt rörande bebyggelseregister.

Åre kommun
Engelska villan, Åre socken, åtgärdsprogram inför
interiör upprustning.
Handöl, Åre socken, förslag till komplettering av
karolinerutställning i Handöls kulturhus.
Grönklumpen, Undersåker socken, dokumentation av
sameviste.
Grönvallens, Undersåker socken, dokumentation av
sameviste.
Huså, Kalls socken, restaurering av gruvarbetartorpet
Ol Borins samt översyn av informationsskyltning i
hyttområdet.
Högen, Mörsil socken, upprustning av mossahus.
Nyhem, Undersåker socken, dokumentation av samisk
torkställning.
Ocke, Åre socken, upprustning av ångsåg.
Tossön, Undersåker socken, upprustning av
arbetarbostad.
Tjallingen, Åre socken, upprustning av funkisvilla i
fjällmiljö.

Tjärntorpet, Kall socken, åtgärdsprogram för gruv-
arbetartorp.
Västgård, Kall socken, antikvarisk kontroll vid kon-
servering av interiör.
Åre församling, konservering av kyrkliga inventarier.
Åre by, förslag till inriktning av framtida museum i
blivande rese- och mediacenter.
Marby gamla kyrka, konservering av kyrkliga
inventarier.

Östersunds kommun
Brunflo kyrka, omläggning av kastalens spåntak, anti-
kvarisk kontroll.
Svedje, Brunflo socken, upprustning av enstaka lada.
Optand i Brunflo socken, överläggningar om Flyg&
Lottamuseets framtid.
Västerhus, Frösö sn. Kulturhistorisk landskapsanalys
av området runt Västerhus.
Fjällandet, Lit socken, restaurering av gemensamhets-
badhus.
Gamla Biblioteket, Östersund socken, medverkan vid
fönsterrenovering.
Lockne kyrka, åtgärdsprogram för kyrkstallar.
Lockne, Lockne socken, åtgärdsprogram för
upprustning av kyrkstallar.
Norderö kyrka, omläggning av spåntak, antikvarisk
kontroll.
Sunne kyrkoruin, antikvarisk kontroll vid restaurering
av kyrkoruin.
Odensala, Östersunds kommun. Övervakning av
gravhögar i samband med grävning för fjärrvärme.
Campus Östersund, antikvarisk kontroll samt
konservering i samband med ombyggnad av gamla
A4. Även framtagande av informationsskyltar för
området.
Östersunds församling, översyn textilförvaring.
Östersund, Körfältets bostadsområde, en etnologisk
intervjuundersökning.
Östersund , överläggningar om Östersunds
stadsmuseums framtida lokalsering, mm..

Länets yngsta
byggnads-
minne är ben-
sinstationen i
Skålan, Klövsjö
socken. Foto:
Christina
Persson, JLM.
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Vård och samlingar

Minnesbanken
Minnesbanken har haft ca 1700 besök. Där ingår en-
skilda personer, forskare, grupper med skolklasser,
hembygdsföreningar m.fl. Alltfler förfrågningar till
Minnesbanken kommer också via telfon, fax och e-post.

Arkiv och bibliotek
Arbetet med att digitalisera det etnologiska arkivet
ÖMEA har fortsatt och färdigställts under året. Data-
basen  innehåller drygt 9000 poster.

En översyn av rutiner kring hanteringen av museets
tidningsklipp har genomförts och nya rutiner införts.
Arkivet har visats för ett flertal studiegrupper bl.a. i an-
slutning till projektet 1900-tal på väg.

En genomgång och utvärdering av biblioteks-
dataprogram som används vid museer, länsbiblioteket
och skolor i länet har genomförts. Under hösten har dis-
kussioner påbörjats med länsbiblioteket om att övergå
till de system som används där.

Fotoverksamheten
I början av året blev ca 30000 bilder sökbara i museets
bilddatabas Sofie. Arbetet med att digitalisera de foto-
grafiska samlingarna har fortsatt i samarbete med pro-
jekten Fotodok i Svenstavik och Kulturarvs IT. Även en
databas över de negativsamlingar som finns i länsmuseets
arkiv har byggts upp. Negativarkiven har fått klimat-
övervakning och ny ventilation och därmed förbättrat
klimat för negativsamlingarna.

Arbetet med att knyta kontakter med föreningar och
enskilda för att bedriva identifiering av  bildsamlingar
har fortsatt. Intresset har varit stort och ett flertal nya
kontakter har skapat ute i länet, bl.a. genom projektet
1900-tal på väg.

Föremålsverksamheten
Två arbetsuppgifter har dominerat. Den ena har varit att
arbeta i kapp den registrering av nyintag som släpat ef-
ter. Den andra har varit att färdigställa indelningen av de
arkeologiska föremålen i de klimatzonsindelade
magasinen.

Registreringsarbetet av arkeologi och andra samlingar
har fortsatt med hjälp EU- projektet Föremåls IT. I
föremålsdatabasen Sofie är ca 10000 föremålsposter sök-
bara.

Rekvisitasamlingen
Den nyuppförda Klädkammaren på Jamtli löste flera
brister i rekvisitahanteringen,  särskilt för textil-
rekvisitan. I byggnaden inryms magasin och ateljé för
produktion och vård av textilier. Likaså finns en välut-
rustad tvättavdelning med moderna tvättmaskiner,  tork-

rum och möjlighet till handtvätt av särskilt känsliga
plagg, två förvaringsutrymmen för dräkter med anpas-
sad förvaring. I källarplanet inrymws även ett förråd för
förvaring av hårdrekvisita, i första hand för sådant som
tas in under vintern. Där kan också saker inlämnas för
reparation och översyn.

Inför säsongsstart vårstädades Jamtlis miljöer av mu-
seets samlade personal.

Uppordningsarbetet och inmärkning av föremål har
fortgått i Kronmagasinet.

Rekvisitasamlingen upptar för närvarande 17500 fö-
remål. Vid Jamtlis 90 -årsfirande påbörjandes insamling
till framtida modernare miljöer som bensinmack/verk-
stad 1956.

Konserveringsverksamheten
Externa uppdrag har bl.a. varit textilkonservering av två
mässhakar och ett antependium från Åre församling, två
mässhakar från Eds församling, två kollekthåvar
Ragunda från församling, inredning av textilförvaring i
Östersunds församling, samt textila konstverk från
Landstinget och Länsstyrelsen i Jämtland. Måleri-
konservering av smärtoman, altaruppsats, tavlor med
apostlar samt krucifix från Marby gamla kyrka, Hallen
och papperstapeter, Västgård i Kall, mässingslampa med
bilder av Acke Åslund, Högskolan i Östersund, Campus.

Under hösten hade konserveringsverksamheten två
praktikanter under fem veckor från en konservatorsskola
i München. De arbetade dels med föremål från vatten-
skadan sommaren 2000, dels med konservering av före-
mål från Marby gamla kyrka.

Textilkonserveringen har påbörjat ett arbete tillsam-
mans med studieförbundet Sensus/Brunflo pastorat,
kring en kurs i vård och hantering av kyrkliga inventa-
rier. Kursen startade under hösten med en träff i måna-
den och avslutas vårterminen 2003.

Föremåls-IT arbetar
med att digitalisera
länsmuseets föremåls-
samlingar. Dessa
vantar är ett många
föremål som hanteras.
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Förvärv till samlingarna

Fotosamlingen har utökats med 263 glasplåtar, drygt
6000 bladfilm, svartvita dia 63 och skioptikon 293 st.
Föremålssamlingen har under året utökats med 262 num-
mer
Gåvor till fotosamlingen
Alf Allmin gm Annika Larsson-Rahm,  Östersunds
socken,
63 st svartvita dia, (skioptikon). Fotograf: Okänd.
Birka folkhögskola, Ås socken, 293 st diabilder
(skioptikon)  Fotograf: Olika okända.
Elsie Eriksson, Orrviken, Sunne socken, 72st bladfilm.
Fotograf: Olika, okända.
Monica Jacobsson,  Östersunds socken, 10 bladfilm.
Fotograf: Erik Hemmingsson.
Marianne Jansson, Dvärsätt,  Rödöns socken,  72 st
glasplåtar. Fotograf: Per Jansson.
Paul Julius, Östersunds socken,  20st glasplåtar.
Fotograf: Sven Pålsson.
Anders Lindberg,  Gällö,  Revsunds socken, 71
glasplåtar och 13 bladfilm. Fotograf: Johannes
Lindberg.
Sven-Olof Lindholm, Ås socken,  72st bladfilm, 14st
135neg och 58st 120neg. Fotograf: Sven-Olof
Lindholm.
Näskotts hbf , Näskotts socken/ Eva Wallin, Nälden,
ca 6000st porträtt som bladfilm 6x6 samt 10 askar med
glasplåtar, ca 150st. Fotograf: Olof Tyko Henriksson.
Berit Runsten, Nälden,  Näskotts socken, 112 st
glasplåtar. Fotograf: Carl Simon Henriksson.
Gåvor till föremålssamlingen
Ruben Andersson, Krokom, Rödöns socken,
geodimeter AGA med tillbehör.
Rut Arbman, Ås socken, 2 täcken
Märta Beljestrand, Östersunds  socken, konserverings-
burk.
Paul Benberg, Östersunds socken,
stereokompaktanläggning Luma.
Per Bergvall, Böle, Hammarstrand, Ragunda socken,
rakhyvel, rakbladsvässare, tabletter för osttillverkning.
Maria Engström, Östersunds socken,  näverkruka.
Klas Fryklund, Ås socken,  dammsugare.
Margareta Fryklund, Frösö socken, tvålsparare.
Gus Granli, Frösö socken,  sol/baddräkt
Gunnar Grinde, Östersunds socken,  spark.
Sune Heglebäck, Orrviken, Sunne socken,
prissamling mm, från Östersunds Ångbryggeri
korplag ”Bryggeriet” 1936-1989.
Ingrid Hemmingsson,  kostym.
Ingrid Johannesson, Östersund socken,  väggbonad.
Gun-Marie Johansson, Ås socken,  barnskor, damskor,

klänning och underklänning, nattblus,
konfirmationsklänning, förkläde.
Birger Jonasson, Borgafjäll,  Frostvikens socken,  två
st diskydd,  vriden vidja.
Marianne Karlsson, Bräcke socken,  engelsk kurs med
tillhörande LP-skivor, 2st radioapparater, torkhuv.
Lasse Landin, Ås socken,  träningscykel Cresent.
Eva Larsson, Frösön  socken,  barnhage.
Stina Larsson, Svegs socken, 2 täcken
Birgit Linderström, Fåker, Näs socken,  brudklänning
och dopklänning.
Inger Lindqvist, Frösö socken,  tryckkokare,
klisterremsor, symaskinslampa, knivslip,
mopedglasögon, blus, underkjol, 4 slipsar, gördel, 2
par strumphållare, 3 par långstrumpor, 1 par
nylonstrumpor, 1 par strumpbyxor, 4 par fingervantar,
1 redikyl, 2 sorgflor, 1 sorgband, 3 par stickade resårer,
stoppgarn, 1 sameväska, 1 paraply, 1 virkprov, 1 duk, 1
broderi, 4 halsdukar, 1 städrock, 1 linne, 1
flickklänning, 1 flickkappa med mössa, 1 klänning, 1
kappa.
Karl-Erik Magnusson, Mjäla,  Rödö socken,
cognacessens, kamferolja, sårpulver, kloramin.
Barbro Martinsson, Spånga,  halsband, ring, skinnpåse.
Kenny Månsson, Östersunds socken,  video med
kamera, super-8 kamera, stillbildskamera, blixt.
NNP/Milko, Östersunds socken,  Bertil Jansson och
Lars Berg, Östersund,  NNP:s reklammaterial.
Bertil Nilsson, Frösö socken,  skärapparat.
Rut och Erik Nyman, Östersunds socken,  filttussar.
Bengt Olsson, Frösö socken,  armbindel.
Björn Oscarsson, Ås socken,  Tv2-tillsats.
Nanny Oscarsson, Östersunds socken, 2 st.
spetskragar, nattkappa, jämtluva för barn,
diakoniförkläde.
Rolf Oscarsson, Östersunds socken, päls, ridbyxor,
klänning, arbetsrock.
Stina och Gustav Sandqvist, Dvärsätt, Rödöns socken,
tvättmaskin gungmodell.
Eva Sundin, Ås socken,  sjuksköterskeväska med div.
Sven-Erik Svensson, Bräcke socken,  två barnmössor.
Stina Söderqvist, Östersunds socken,  näverkorg,
kaffepaket, broderade vantar.
Sv Lantarbetarförbundet avd 10, Östersunds socken,
räknemaskin Addo 8.
Ingegärd Vahlin, Erikslund, Östersunds socken,
skjorta och krage, babykrage,  klädhängare
Konstsamlingen
William Fleetwood,  Porträtt av Anders Tottie, olja.
Gåva av Ebba Herlitz, Claes Tottie, och Hedvig
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Ander.
Lena Cronqvist,  Flicka i glaskärl, akvatintateckning
Eva  Grytt,  Klockor, torrnålsgravyr
Anders Liljeqvist, Självporträtt,  olja.  Gåva av Hans
och Jan Liljeqvist
Rune Sigvard, Marja, akvarell. Gåva av Casimir
Sparre Lindhe
Gåva från Jämtlands läns konstförening:
Nanny Nilsson, Apokalyptisk ritt, sandmålning.
Nyförvärv till biblioteket
Till Minnesbankens bibliotek gjordes 480 nyförvärv.
Av dessa var 145 Jemtlandica. Genom byte av bla
årsboken Jämten med 107 institutioner i Norden och
S:t Petersburg förvärvades 170 volymer.
Av bibliotekets ca 35.000 böcker är 7.250 inlagda i
databasen.
Nyförvärv till arkivet
Etnologiskt material från Stig Andersson, Skyttmon,
Borgvattnets sn.
Etnologiskt material om Kioskarbete 1935. Berättat
och skänkt av Birgitta Anttila Krokom, Rödöns
socken
Ett personarkiv från Per Nilsson, Österåsen, Oviken
sn. Arkivet har skänkts av barnbarnet Karin Hällberg,
Lits socken.
Etnologiskt material om Alexander Berger,

konstvävare. Skrivet och skänkt av Nils Nilsson,
Dille, Ås socken
Etnologiskt material om Gimdalen och Nyhem,
samlat av folkskolläraren Sven Persson 1895-1987.
Skänkt av Rut Normann, Östersunds socken
Etnologiskt material. Idrottsintervjuer av Alf
Nygaard, Järpen, Undersåkers socken
En trähusritning skänkt av Käloms träförädling.
En dagbok (kopia) skriven av Olof Wiklund, Lassbyn,
Lockne sn, född 1809.
Dagboken har skänkts av  Sture Olsson, Frösö socken
Brev (kopior) skrivna av Tomas Andersson (fotografen
Nils Thomassons far) åren 1892-1921. Skänkta av
Ingvar Söderberg, Enköping.
Etnologiskt material kring tvätt i Råndalen, Hede,
1940-talet. Skänkt av Kerstin Wallin, JLM.
En CD-inspelning ; Sydsamer. Jojk, slöjd, språk och
historia. Okänd givare.
Etnologiskt material. Ett antal uppteckningar har
inkommit från olika personer ute i länet som går
studiecirklar om ”1900-tal på väg”. (Annica
Helgadotter JLM, kan informera närmare kring detta
material).
Videokopia av bildspelet ”Kallbygden”. Okänd
givare. Inlämnat av PG Bengtsson, JLM.

”I museets satsning på nyare tid ingår att tillgänliggöra yngre fotografiska samlingar. Hallings fotosamling är en
av de viktigare och representerar tiden 1950-1970-talen. Här en radiolyssnerska i Östersund under 1950-talet.
Foto: Arvid Halling, Östersund.
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Länsmuseet byggnader och
anläggningar

Nya investeringar
Jamtliutredningen är i en genomförandefas där finan-
sieringsarbetet dominerat. I en första etapp har en bygg-
nad, för dräktkammare och personallokaler, som också
kan fungera som en extra entré vid större arrangemang
uppförts.

Med ideella och ekonomiska insatser från hängivna
personer byggdes Jamtlis ångbåtsbrygga  och kunde tas
i bruk under sommaren.

Därutöver har en stenkällare och nytimrad svale färdig-
ställts på Näsgården, tio  marknadsbodar för i första hand
Julmarknaden på Jamtli har tillverkats och en bensin-
mack för den nya 1956-miljön har börjat byggas.

Byggnadsvård och underhåll
Följande åtgärder utfördes:
· Ombyggnader och målning i Gamla museet för Barn-
och Ungdoms- och Fotosektionerna.
· Ny klimatanläggning för negativarkiven i
kyrkflygeln installerades liksom driftövervakning och
översvämningsskydd.
· Säkerhetsförstärkningar av stora utställningshallen i
nya museet inför Munchutställningen.
· Nytt torvtak på Sölvsvedshärbret.

Jamtlis klädkammare
under uppförande.
Foto: Peter Modigh,
JLM.

· Avverkning av timmer i Kännåsen samt sågning av
timmer till paneler och byggnadsvirke. Avverkningen i
gjordes med Jamtlis hästar.
· Från föregående år återstående arbeten med renove-
ring av den brandskadade Skogskojan; taktäckning med
spån, fönster, dörrar och inredning.
· Utvändig målning delar av Skomakargården.
· Ommålning av Salongerna på Restaurant Hov.
· Reparation av lek&läranläggningen Thomée.
· Påbörjad renovering av personalutrymmen i Björk-
hem.

Park och jordbruk
Utvecklingen av det kulturhistoriska arbetet med djur,
jord, skog och trädgård har fortsatt. En tjänst för kultur-
historisk jord/trädgård har omdisponerats från tidigare
vaktmästar-/trädgårdstjänst.

En hjullastare av mindre modell inköptes, främst för
att underlätta snöröjning och för att användas vid bygg
och underhållsarbeten.

Mark- och vägarbeten samt planteringar har utförts.
Bl.a. har ny väg vid skogskojan utförts och nyplanterade
”stora” träd har skapat en ny upplevelse i skogsbyn.

Renstängslet har tagits ner och nya skogsvägar röjts.
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Förvaltning och administration

Styrelsen
Styrelsen har bestått av följande:
Utsedda av Jämtlands läns landsting:, Mona Nyberg
ordförande, Thomas Andersson och Harriet Svaleryd,
suppleant: Elin Lindvåg-Nääs.
Utsedda av Östersunds kommun: Per Söderberg, vice
ordförande och Göte Murén, suppleant: Berit
Dahlström.
Utsedda av Heimbygda: Sten Sundqvist, suppleant:
Sven Schylberg.
Utsedda av Jämtlands läns konstförening: Lilian Semb,
suppleant: Gunnar Engström.
Jämtlands läns museum: Sten Rentzhog tom 31/3,
Henrik Zipsane from 1/4.

Museiledning
Museiledning: Landsantikvarie Henrik Zipsane
Landsantikvariens stab: Ove Andersson, Sten Gauffin,
Ove Hemmendorff, Märta Norelius
Förmedling och utställningar: Ulla Oscarsson
Vård och samlingar: Johan Jonsson (1/10-31/12 tjl),
Håkan Järvholm (1/10-31/12 vik)
Dokumentation och forskning: Mikael Eivergård
(from 1/9-)
Publik och service: Anna-Lena Ståhl
Marknadsföring och förlag: Charina Ödlund

Personal
Antalet årsverken uppgick till ca 134. Antalet t.v an-
ställda var 97 st (53 kvinnor och 44 män) av dessa var 45
personer anställda med lönebidrag. Medelåldern för tv
anställda var 47 år. Antalet visstidsanställda under året
var 44 st. Antalet timanställda var 223 personer, därtill
tillkommer ett antal arvodesanställda vilket medförde
att totalt har JLM redovisat kontrolluppgifter till 398
personer

Organisation
En omfattande översyn av organisationen har genom-
förts och from 1 april är museet organiserat i fem avdel-
ningar. Under varje avdelning finns sektioner som an-
svarar för olika delar av avdelningens verksamhet.
Landsantikvarien och avdelningscheferna utgör läns-
museets ledning. Till ledningens disposition finns en stab
som ansvarar för planeringsfrågor, projektutveckling,
ekonomi och personalfunktioner.

I samband med omorganisationen har en ny
arbetsordning tagits fram.

Utbildning
Under året har datautbildning för nybörjare genomförts.
Samtliga chefer, arbetsledare och fackliga förtroende-
män har deltagit i en arbetsmiljöutbildning omfattande

Sten Rentzhog
avtackades med
festligheter på
Jamtli i mars.
Foto: Mikael
Hopstadius, JLM.

två dagar samt i en internutbildning i ekonomi och per-
sonalfrågor omfattande en dag.

All personal har också varit delaktig i att under en
halvdags seminarium ta fram underlag till museets
Strategiplan 2003-2007.

Genomförande av chefsutvecklingsprogram samt in-
ternutbildning i ekonomi- och personalfrågor för
verksamhetsansvariga har fortsatt.

Diarium och ämbetsarkiv
Totalt diariefördes 671 ärenden och av dessa är 274 ären-
den avslutade och arkiverade. Under början av året upp-
graderades diariesystemet.

        Årsarbetstid          Sjukfrånvarodagar    Sjukfrånvaro i %
Kvinnor 22057 4486 20%
Män 20805 2380 11%
Totalt 42862 6866 16%
365 dgr/åromvandlade till heldagar

Sjukfrånvaro
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Stiftelsen Jämtlands läns museums årsredovisning 2002

Resultatsräkning

2002                                 2001
Rörelsens intäkter (tkr) Not
Årliga anslag 1 23 095,0 21 797,0
Övriga intäkter 2 35 501,2 35 645,0
Investeringsbidrag 3 4 285,0 1 475,5
Summa intäkter  62 881,2 58 917,5

Rörelsens kostnader 4 -64 815,5 -59 958,3

Rörelseresultat före avskrivningar  -1 934,3  -1 040,8

Avskrivningar enligt plan
Maskiner och inventarier 9 -1 037,3 -587,7
Byggnader 10  -51,5 -51,5

Jämförelsestörande poster
Allokerade SPP-medel, återförd annuitet - 795,8

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 5 242,9 255,2
Ränte- och övriga finansiella kostnader -55,7 -92,6

Resultat före bokslutsdispositioner -2 835,9 -721,6

Bokslutsdispositioner
Avsättning till fonder 15 -661,0 -1 318,5
Disposition av fonder 16 3 499,4 2 041,3

ÅRETS RESULTAT 2,5 1,2
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Stiftelsen Jämtlands läns museums årsredovisning 2002

Balansräkning

2002 2001

TILLGÅNGAR den 31 december Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 10 1 231,2 1 282,7
Maskiner och inventarier 9   1 541,4   1 715,6

2 772,6 2 998,3

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag Jamtli lek och lär AB 50,0 50,0
Aktier och andelar 8   11,0   11,0

 61,0  61,0

Summa anläggningstillgångar  2 833,6 3 059,3

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 7  1 228,0 987,8

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar utom landstinget 1 574,1 2 405,1
Kundfordringar Jämtlands läns landsting 192,0 153,1
Övriga fordringar 658,8 610,0
Kortfristiga fordringar SPP/Alecta 449,5 2 837,5
Förutbet. kostnader och upplupna intäkter 6   4 750,9   1 842,1

7 625,3 7 847,8

Kortfristiga placeringar 5 3 139,1 6000,0

Kassa och bank 2 663,4 2 729,9

Summa omsättningstillgångar 14 655,8 17 565,5

SUMMA TILLGÅNGAR 17 489,4 20 624,8
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Stiftelsen Jämtlands läns museums årsredovisning 2002

Eget kapital och skulder

      2002 2001
Eget kapital
Balanserat resultat 363,1 361,9
Årets resultat 2,5 1,2
Summa eget kapital 365,6 363,1

Avsättningar
Underhålls och reinvesteringsfonder 14 3 291,8 2 764,0
SPP arbetsmiljöfond mm 1 932,6 5 298,8

Summa avsättningar  5 224,4  8 062,8

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder utom landstinget 2 323,5 2 528,7
Skulder Jämtlands läns landsting 69,8 31,8
Skuld dotterbolag 103,3 103,3
Skatteskulder 33,2 238,2
Övriga kortfristiga skulder 12 1 293,5 1 559,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 4 211,4 3 776,6
Pågående projekt 13 3 864,7 3 960,9
Summa kortfristiga skulder 11 899,4 12 198,9

Summa eget kapital och skulder 17 489,4 20 624,8

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Stiftelsen Jämtlands läns museums årsredovisning 2002

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Varulager
Respektive varulager har värderats till anskaffningsvärde

Maskiner, inventarier och byggnader
Avskrivningar enligt plan för maskiner och inventarier har gjorts med 3-5 års avskrivningstid.
Undantag från detta utgör inventarier inom ramen för pågående projekt som direktavskrivs eller matchar projektets
varaktighet.
Byggnader avser restaurangbyggnad och avskrivs med 3% årligen.

Pågående projekt
Pågående projekt i uppdragsverksamhet mm är upptagna till  skillnaden i nedlagda kostnader respektive erhållna
intäkter, dvs nettoredovisat i balansräkningen. Se även not 13.

Fonder (Underhålls- och reinvesteringsfonder)
Tillämpas när fastighet hyrs eller saknar bokfört värde, varvid normal byggnadsavskrivning ej är tillämplig. Vidare
avsätts till reinvesteringar mm rörande museets egenfinansierade verksamheter.
Museets finansiella känslighet med lågt eget kapital är grundorsaken till dessa dispositioner.Se även not 14-16.

Personal 2002 2001
Medelantal anställda 134 121
Kvinnor 55% 56%
Män 45% 44%

Löner och ersättningar, tkr
Styrelse och museichef 594 677
Övriga anställda 26 967 24 589
Sociala avgifter 11 252 11 014
-därav pensionskostnader för museichef  149 215
-därav pensionskostnader för övriga anställda 1 554 1 129
-därav extra pensionsförsäkring ur SPP-medel          - 790

Avtal om avgångsvederlag
Länsmuseet har inget särskilt avtal utöver vanligt kollektivavtal gällande avgångsvederlag eller pensionsutfästelser
för styrelse och museichef.
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Noter

Not 2002 2001
1 Anslag

Huvudmännen, landstinget och Östersunds kommun 18 570,0 17 997,0
Regionmuseibidrag, Statens kulturråd 4 525,0 3 800,0

23 095,0 21 797,0
Kulturrådets bidrag har ökat med 19% och innebär en ambitionsökning från statens sida.

2 Övriga intäkter
Lönebidrag 6 779,4 7 004,7

Försäljningsintäkter 10 369,7 9 851,7
Entreer och årskort 3 314,3 3 445,5
Uppdragsverksamhet och övriga intäkter 15 037,8 15 343,1

35 501,2  35 645,0

Försäljningen fördelas på; Hov 5,0 milj,(5,4) café o butik nya museet 3,1 milj(2,7) övrig försäljning Jamtli 0,9
milj (0,9), förlag 1,0 milj (0,7), foto 0,4 milj (0,2). Siffor inom parantes avser fjolåret.
Förändringen på entreer/årskort utgörs av extraordinär årskortsförsäljning avseende fjolåret på 0,5 milj,exkluderas
denna är den egentliga ökningen 0,4 milj, främst pga den stora konstutställningen med Edvard Munch.
Förutom lönebidrag ovan, som avser ordinarie verksamhet, ingår lönebidrag med ca 0,8 milj. i investerings
bidrag AMS enl not 3.

3 Investeringsbidrag
AMS 2 035,0  475,5
Östersunds kommun 1 500,0 500,0
Jämtlands läns landsting 750,0 500,0

4 285,0 1 475,5
Avser i huvudsak medel för utveckling av Jamtliområdet i EU-projektsform.

4 Rörelsens kostnader
Personalkostnader, inkl. reseers.,utbildning, företagshälsovård    39 492,8 35 941,7
e o personalkostn;  engångs pensionsförsäkring ur SPP medel   - 981,9
Fastighetskostnader och försäkringar 4 876,9  4 785,7
Direktavskrivna projektinventarier 564,8 387,0
Övriga kostnader:
Netto överfört i pågående projekt nästa år(se not 13) 3 864,7 3 960,9
Övriga kostnader i verksamheten 16 016,3 13 901,1

64 815,5 59 958,3

Ökningen av personal- samt övriga kostnader hänför sig främst till investerings/anläggningsarbete på
Jamtliområdet.
Av totala kostnaderna belöper 4,8 milj.(5,3 fjolår) på Restaurant Hov. Hovs resultat är 180 tkr. före bokslutsdis
positioner.
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Not    2002   2001
5 Kortsiktiga placeringar

Beloppet utgör marknadsvärde per 31/12-02.

6 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader 518,1 978,6
 -därav försäkr. 514,8
 -därav övr förutbet. kostn 3,3
Upplupna intäkter 4 232,8 863,5
därav lönebidrag 770,0, EU-bidrag 2 987,6
 offentlig motfinansiering EU-proj 251,1
 övrigt upplupet o fakturerat 03-01, 224,1

4 750,9 1 842,1

7 Lager
Museibutiken 765,0 550,6
Gulleboden 336,5 345,5
Restaurang Hov 126,5 91,7

1.228,0 987,8

8 Aktier och andelar
Svensk bildvårdsförening 10,0 10,0
J/H Turistförening  1,0 1,0

11,0 11,0

9 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 5 558,9 4 695,8
Ack avskrivning enl plan -4 017,5 -2.980,2
Bokfört värde 1 541,4 1 715,6

Kostnaderna för avskrivningar i resultaträkningen har ökat med ca 450 tkr varav 300 hänförs till inventarier
i de basutställningar som färdigställdes 2001.

10 Byggnader
Anskaffningsvärde 1 777,2 1 777,2
Ack. avskrivning enl plan -546,0 -494,5
Bokfört värde 1 231,2 1 282,7

11 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Kostnader som betalas nästa år och ej ingår i  50,2 92,5
leverantörskulder
Upplupna löner, soc.avg, semester och övertid. 4 161,2 3 684,1

4 211,4 3 776,6

12 Övriga kortfristiga skulder
Källskatt 708,8 769,9
Moms 401,1 740,2
Förskott fr kunder 110,0   -
Övrigt 73,6  49,3

1 293,5 1 559,4

13 Pågående projekt,överförda medel netto
 huvudsakliga verksamhetsområden
Utställningar mm  49,4 714,2
Samlingarna 813,8 1.523,9
Pågående EU-projekt kulturarvs-IT med byggnader        - -1 484,3
Barn och ungdomsverksamhet 1 488,2 1.641,4

Kulturminnesvård, dokumentation 2 644,5 2 156,1
Investeringar Jamtli  -1 759,0  -1 106,7
Förlag 547,7 516,3
Nationellt uppdrag -22,7    -
Utredning Världsarv 200,0  -
Projektering ny museibutik  -97,2  -

3 864,7 3 960,9

14 Underhålls- och reinvesteringsfonder mm
Jamtli underhåll o reinvesteringar  814,7 512,8
Samlingarna 366,1 316,0
Riskkapital historieland, konservering, och uppdragsv. 368,5 205,0
Administr. data,inkl. datakassor nya museet 444,6  492,3
Förlagskapital 1.093,9 1.093,9
Utveckling Restaurant Hov 204,0 144,0

3 291,8 2 764,0



25

15 Avsättning till fonder
SPP arbetsmiljöfond  - -795,8
Utveckling Rest. Hov  - 60,0 -144,0

Jamtli underhåll o reinvesteringar  - 371,0 -168,0
Administr. data,inkl. datakassor nya museet   - -189,7
Riskkapital historieland, samlingar, och uppdragsv. -230,0 -21,0

Förlagskapital   -
  - 661,0  -1.318,5

16 Disposition av fonder
SPP arbetsmiljöfond 3 366,3 1 222,7
Jamtli underhåll o reinvesteringar 69,1 334,9
Förlagskapital   - 453,2
Samlingarna    - 30,5

Förmedlingsverksamhet 16,5  -
Administration 47,5    -

3 499,4  2 041,3
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