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Styrelsens rapport

Mångfald och nyare tid är perspektiv som präglat läns-
museets verksamhet. Ett synligt resultat av det senare är
etableringen av den nya miljön ”Macken 1956” på Jamtli.
Vid midsommar invigdes 1950-tals miljön som har bi-
len som utgångspunkt. Publikens intresse var stort, inte
minst barnens deltagande i den nya trafikskolan.

Macken byggdes delvis med privat finansiering. Nä-
ringslivet är också delaktiga i ett större EU-finansierat
investeringsprojekt som inleddes på Jamtli  under vå-
ren. En omfattande anläggning som kommer ge rinnande
vattendrag på området har börjat byggas, liksom en la-
dugård med mejeri som är en förutsättning för att Jamtli
ska kunna visa djur i framtiden. Anläggningarna invigs
under 2004.

På affärsmässiga grunder har en ny museibutik byggts.
Butiken, som invigdes den 30 november, har ett brett
sortiment som ansluter till verksamheten såsom konst-
hantverk, hemslöjd, leksaker och kulturhistorisk littera-
tur.

För framtida investeringar antog styrelsen i decem-
ber en ny utvecklingsplan för Jamtli. Planen ligger inom
ramen för museets strategiplan 2003-2007 och planen
bör ses över vart fjärde år framöver.

Inom arbetsområdet ingick också Jamtlis sommarut-
ställning ”Urjämten” som väckte livlig debatt i pressen
under sensommaren. Med utställningen ville Jamtli uti-
från museets rika bildsamling ge perspektiv på de et-
niska frågorna. Utställningen omformades till en vand-
ringsutställning som under hösten började visas i länets
kommuner.

En överenskommelse har nåtts med Härjedalens kom-
mun och Riksantikvarieämbetet om att under perioden
2004-06 inrättat en tjänst som kommunantikvarie/
museichef vid Fjällmuseet  i Funäsdalen med länsmuseet
som arbetsgivare.

Förslag har utarbetats till Östersunds kommuns kultur-
och fritidsnämnd rörande museisituationen i Östersunds
kommun och motsvarande diskussioner har inletts med
Krokoms kommun. På uppdrag av Åre kommun har läns-
museets påbörjat ett utredningsarbete om en museieta-
blering i Åre centrum.

Med anledning av regeringens avsikter att införa fri
entré vid statliga museer har länsmuseet arrangerat ett
seminarium kring entrépolitik där särskilt de ekono-
miska förutsättningarna diskuterades.

Styrelsen har till Länsmusernas samarbetsråd inläm-
nat remissvar angående förslag till nya stadgar för
samarbetsrådet samt angående förslag om ny branschor-
ganisation för landets museer.

Stiftelsens ekonomiska resultat ligger inom budgete-
rad ram, men länsmuseet har under året tvingats  till
omprioriteringar och besparingsinsatser för att uppnå
detta resultat. Särskilt de ökade kostnaderna för löne-
bidragstjänster och Jamtlis öppethållande har orsakat
problem. Omsättningen utgjorde totalt 67,8 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 inflyter först efter handlagd slutre-
dovisning.

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

Utöver länsmuseets basverksamhet inom kulturmiljö-
vård, uppordning och tillgängliggörande av samling-
arna, dokumentation,  Jamtli med förmedling och öp-
pethållande, har särskilda satsningar skett inom följande
strategiska utvecklingsområden:

Utvidgad forskning
Införandet av forskningsplikt för museets vetenskapliga
personal ger en grund för att stärka kunskaps-
produktionen. Dessutom ska forskningen ge större kom-
petens inom bruket av de fotografiska samlingarna och
en grundlig analys av den existerande barn- och ung-
domsverksamhet, som förhoppningsvis kan bli ett posi-
tivt avstamp för utveckling av dessa helt centrala tillväxt-
områden inom museet.

Satsning på nyare tid
En ny miljö etablerades på Jamtli kring bilen och macken
1956. Det är ett synligt initiativ som grundas på museets
satsning på nyare tid. Därtill har inletts en kombinerad
utställning och insamlingskampanj omkring 1970-tals-
liv, som följs av särskilda forskningsinsatser och framfö-
rallt förberedelser för en insamling.

Länssatsningar
Utöver den välutvecklade och omfattande verksamhe-
ten inom kulturmiljövård och museipedagogik har flera
initiativ  tagits för att stärka länsmuseets förankring och
synlighet i länet. Arbetet med att etablera en kom-
munmuseichefstjänst i Härjedalen har resulterat i att en
tjänst inrättats med start i januari 2004. Liknande lång-
siktiga insatser har diskuterats i Krokom kommun. På
uppdrag av Åre kommun har inletts ett arbete att ge för-
slag på hur ett museum kan formas i Åre samhälle. Insat-
ser har gjorts för att undersöka möjligheterna för Döda
Fallet att uppnå världsarvsstatus. Ett industrihistoriskt
nätverk har etablerats i länet. I samarbete med länssty-
relsen har har  inom det nationella projektet Agenda
Kulturarv utretts förutsättningarna att utveckla läns-
verksamheten. Länsmuseets antikvarier har hållit ett åt-
tiotal föredrag runt om i länet.

Satsningar på mångkultur
I länsmuseets satsning inom mångfald och mångkultur
ingick rekryteringen av en mångkulturkonsulent. Målet
är att ett mångkulturellt perspektiv ska etableras på ett

tydligt och synligt sätt inom länets kulturinstitutioner
och ge länsborna möjligheter att ta del av mångkulturella
uttryck och att utöva mångkultur.
Under sommaren visades utställningen ”Urjämten” som
väckte livlig debatt. Under hösten har denna utställning
omarbetats till en vandringsutställning som ska visas i
flera av länets kommuner.

Kortare dokumentationsinsatser av utländska bär-
plockare i Ragunda och torgförsäljare i Östersund har

utförts. Satsningen har också resulterat i ett samarbete
med asylcentret i Bräcke där asylsökande beretts praktik-
platser inom länsmuseet.

Större satsning på konst
Konstverksamheten har fått en större förankring inom
museets verksamhet, vilket inte minst det vidgade ut-
rymmet i årsboken intygar. Inom utställningsverksam-
het och pedagogisk verksamhet har konstruktiva samar-
betsformer med länets nye konstkonsulent inletts.

Sommarutställningen ”Urjämten”
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Kulturturism
Det etablerade kulturarvsturistnätverket har gått in i en
ny fas, där arbetet har inriktats mot konkreta åtgärder.
Bland annat har ett projekt med gemensamma mark-
nadsföringsinsatser inletts med målet att skapa en ge-
mensam kulturarvsvaluta  – Z-euro.

Det fotografiska kulturarvet
Planeringen för nya registrerings- och digitaliserings-
projekt på flera olika platser har pågått samtidigt som
Kulturarvs-IT och det fleråriga EU-finansierade
registreringsprojektet avslutats. Planerna på att bygga
upp ett nationellt kompetenscenter inom rådgivning,
fotorätt, fotokonservering, dokumentationsfotografe-
ring och konstfotografering har inletts. Särskilda foto-
registreringsprojekt har bedrivits i Bergs och Öster-
sunds kommuner och ett större projekt planeras i Ström-
sund.

Nya museipedagogiska metoder
Genomförandet av projektet ”Kulturarvsadoption” har
gett viktiga erfarenheter av den nya förmedlingsformen
och insikter i hur den kan utvecklas. Förberedelser för
projektet ”På flykt” är inriktad mot ungdomar och av-
ser att pröva nya vägar för insatser inom det mång-
kulturella arbetet.

Jamtli Vinterland
Den första säsongen med ”Jamtli vinterland” har ge-
nomförts och analyserats. Avsikten är att  erfarenheterna
kommer ligga till grund för nästa års Vinterland.

Kunskapens hus
Tillsammans med Landsarkivet och Föreningsarkivet
har ett pilotprojekt inletts som dels ska arbeta fram en
realistisk finansieringsmodell och dels ska definiera en
framtida forskningsprofil för Kunskapens Hus. Paral-
lellt har ett visionsprogram utarbetats där framtida ut-
vecklingsmöjligheter pekats ut.

Det nationella uppdraget
De nydanande förmedlingsformerna på Jamtli har upp-
märksammats på flera håll. Av regeringen tilldelades
Jamtli ett treårigt nationellt uppdrag för att utveckla
friluftsmuseikonceptet. Under uppdragets första år har
en rad olika experimentella inslag prövats och analyse-
rats under såväl Jamtli Historieland som det nystartade
Vinterland. Jamtli Vinterland ska förhoppningsvis ut-
vecklas på ett motsvarande sätt som sommarverksam-
heten  och locka även en internationell publik.

I anknytning till det nationella uppdraget – på Jamtli
och i länet – har museet arbetat med en rad internationala
projekt, dels inom NetCoam – Network on Children in
Open Air Museums – dels i samarbete med friluftsmuseet
i Vologda och slutligen som interreg-samarbete med våra
kollegor på systermuseet Sverresborg – Tröndelag Folke-
museum.

Jamtlis utvecklingsplan
Jamtlis utvecklingsplan har reviderats och anpassats till
museets strategiplan 2003-2007. Planen innehåller ett
tjugotal utvecklingsobjekt.

Landsantikvarie Henrik Zipsane

Nationella uppdraget i ett rollspel kring andra världskriget. Foto: Christina Thuné, JLM.
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Förmedling och publikarbete

Publikåret
Jamtlis olika anläggningar besöktes år 2003 av 166 200
besök varav 45 200 barn. I förhållande till föregående år
var det en minskning med 3,1%. En orsak var dåligt
väder vid de stora publikarrangemangen Midsommaraf-
ton och Julmarknaden. Då kom sammantaget 6000 färre
besökare än föregående år. Däremot ökade tillström-
ningen både till Vinterland och sommarens Historieland.
Dessutom utvecklades Barn - och skolverksamheten på
ett glädjande sätt med ovanligt många bokade grupper.
Även antalet utländska gäster ökade.

Ny butik
Jamtlis nya butik invigdes den 30 november med en helt
ny utformning, inredning och med ett större och bredare
sortiment både vad gäller hantverk från länet som bok-
utbudet.
Jamtli Butik invigdes den 30 november. Den kommer erbjuda besökarna ett brett sortiment inom hantverk, slöjd,
litteratur och souvenirer. Foto: Sten Gauffin, JLM
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Utställningar
I museet genomfördes en livaktig utställningsverksam-
het, där utställningen Urjämten väckte intensiv debatt i
pressen. Utställningen formades sedan om till en vand-
ringsutställning, som under året inledde sin turné.
Följande utställningar har visats:
Palaver på grenesiska tom - 23/2
Tankelekar för stora och små. Bilder och skulpturer i
naturen som minner om språk. En utställning för barn
från Riksutställningar.
Under samma tak – tom 9/2
Aktuell konst från Härkes ateljeer.
Idrottsliv – om kassören, tränaren och chauffören
8/3-21/4
En jubileumsutställning från Riksidrottsförbundet
med idrottsnostalgi och aktuella ämnen såsom
ledarskap och ideellt arbete.
Konstmobilen:
A-Z Compartment units, Andrea Zittel 7-13/4, En
mobil installation om ”rum att leva i”. Från
Riksutställningar.
Second Eye 30/3-11/5
Samtidskonst med utgångspunkt i rörelsen mellan
olika kulturer. Producerad i samarbete med
länskonstkonsulenten.
Designer: no name 27/4-1/6
Privat samling av bruksföremål från
massproduktionens tidiga period. En utställning från
Svensk Form.
Min designfavorit 27/4-1/6
Älsklingsföremål från privata hem i Jämtland.
Producerad av Jamtli i samarbete med Svensk form
Jämtland, Regionalt designcentrum Jämtland och
länskonstkonsulenten.
Femtiotal – det måste vara något nytt 1/6-17/8
1950-talet och modernismen med utgångspunkt i
Lennart Rodhes ”Paket i långa banor”.
Urjämten - finns han? 15/6-17/8 (24/8)
En experimentell fotoutställning om ursprung,
historieskrivning och mångfald med bilder ur museets

gigantiska fotosamling. Produktion: Jamtli. Utställ-
ningen förlängdes en vecka p.ga. den debatt som
följde i media.
Med pensel, duk och spegel 7/9-19/10
En vandringsutställning från Nationalmuseum med
självporträtt från fem sekel.
Peterson-Berger möter nya tonsättare 14/9-9/11
I två utställningar möttes gammalt och nytt inom
konstmusiken. ”Tio nya svenska komponister”,  med
tonsättare födda 1958 och framåt, foto Susanne
Sandström. Producerad av Jamtli med stöd från
Peterson-Berger institutet. ”Peterson-Berger - tonsät-
taren, människan, filosofen, kritikern” , en utställning
från Musikmuseet.
Hej och Nej – barnens porträttutställning 16/11-11/1
Bilder från ateljéövningar under Med pensel, duk och
spegel.
Birgit Ståhl-Nyberg 7/12-25/1
En retrospektiv utställning med målningar av Birgit
Ståhl-Nyberg. Producerad av Jämtlands läns
konstförening.

Vandringsutställningar
Fäbodliv i Härjedalen
v. 51- 1 Funäsdalen, v. 3- 5 Lillhärdal, v. 7- 9 Sveg,
v. 11-13 Yttehogdal, v. 15-18 Vemdalen.
Urjämten – finns han?
v. 47- 49 Hissmofors

Mindre utställningar i café och entréhall:
Fröå gruva, utställning 3/2-5/3, Påskkort 7-27/4,
Lokala idrottare, utställning 10/3-20/4, Måla med
tråd 19/5-8/6, På gång på Jamtli 19/5-31/8, Mus-Olle
23/6-24/8, Jamtlis aktörer 23/6-31/8, Vologda 30/6-
31/8, Kulturarvsadoption 30/6-31/8,
Nationella uppdraget 16/6-31/8, Tjeckiskt hantverk
19/9-10/11, Julkort – tävlingsbidrag 29/11-11/1,
Gammaldags julbord 15/12-11/1.

Samtidskonstutställningen
”Second eye” arrangerades
i samverkan med länskonst-
konsulenten Anna Selan-
der.. Här i en workshop
med en skolklass från
Orrviken i skapandet av
den japanska konstnärin-
nan Yumiko Shioakis
installation. Foto: Sten
Gauffin, JLM.
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Historieland
Regeringskansliet tilldelade Jamtli ett treårigt nationellt
uppdrag att utveckla verksamhetsmetoder generellt för
landets friluftsmuseer. Uppdraget skapade spännande
möjligheter till nya former av verksamhet på Historie-
land med mobila aktörsgrupper, levandegörande av
”svåra saker”, ciceroner och en kritisk granskning av
verksamheten, till nytta för framtida val.

Sommarens Historieland kunde genomföras med en
rad förändringar:

- Jamtli fick en helt ny miljö –”Macken”,  där året är
1956 som innehåller bensinmack, cykelverkstad, kiosk,
bilhall och trafikskola. Veteranbilsklubben arbetar som
ideell förening tillsammans med Historieland i denna
miljö.

- Skogskojan och Per-Albintorpet omarbetades och
fick en ny infallsvinkel genom att året flyttats från 1936
till 1942. Per-Albintorpet har dessutom under somma-
ren kommit att hålla tidsresor för äldre barn i samarbete
med Hackåsgården.

- Brygghusmiljön, som ingår i staden 1895, omarbe-
tades till att tydligare skildra de svåra förhållanden som
delvis rådde bland lönearbetande människor under denna
tid.

- Lillhärdalsgården visade på ett tydligare sätt hant-
verk och självhushållning.

- Näsgården fokuserade på jordbruk och trädgård.
Gården har bl.a. försetts med tidsenliga trädgårdsväxter
och krukväxter.

  Historieland samarbetade på olika sätt med det Na-
tionella uppdraget i samband med temavandringar och
en del övriga aktiviteter på området.

Historieland inleddes med Jamtli Vinterland – ett för-
sök att skapa en vintersäsong på friluftsmuseet.  Gulles
handelsbod hölls öppen och vid vissa tillfällen även  foto-
ateljén. Gulleboden har tillsammans med torgmiljön och
den nya mackmiljön fått ett större och bredare historiskt
sortiment.

Barn – och ungdomsverksamhet

Skolverksamhet
Särskild kraft har ägnats åt att nå ut bättre till skolorna.
Fler riktade utskick till specifika lärargrupper har gjorts
under terminerna, och den samlade programfoldern har
fått en ny och tydligare utformning. Detta har bidragit
till en tydlig ökning av antalet skolbesök. Orsaken till
ökningen kan också ligga i att särskilda satsningar gjorts
kring ett par tillfälliga utställningar, att vi utvecklat
berättandet som ny förmedlingsform (I folksagans värld)
samt på konstsatsningarna i samband med de tillfälliga
utställningarna ”Konstmobilen – Andrea Zittel” och
”Med pensel, duk och spegel”. Den senare utmynnade i

en elevutställning. Under hösten utvecklades en tema-
visning kring mat där alla basutställningar ingår. Vis-
ningarna  lockade bl.a. hemkunskapslärare till museet.
Metoden kommer användas för temavisningar framö-
ver.

Tidsresor, Mickelsmäss samt andra utomhusprogram
har genomförts på samma sätt som tidigare. En särskild
satsning har gjorts för att förmedla beredskapstid vid
Per-Albintorpet, år 1942, genom skapandet av ett stu-
diematerial för skolan, en tidsresa för mellanstadiet, samt
ett högstadieprogram med inriktning på värdegrunds-
frågor.

Introduktionsdagar för lärare genomfördes, liksom
körkortskurs och lek&lär-kurser. Särskilda studiedagar
för lärare har genomförts på tema Praktisk forntid och
Fäbodliv.

Förskolan
Verksamheten har bestått av öppen förskola två dagar i
veckan och av programverksamhet en dag i veckan. An-
talet besök från mor- och farföräldrar till öppna förskolan
har ökat liksom besöksantalet totalt sett.

Även programverksamheten har ökat jämfört med
förra året. Den har dels bestått av tidsresor, varav en ny
om skogsbruk, dels dramatiska sagovandringar i muse-
ets utställningar.

Programverksamhet för funktionshindrade har ge-
nomförts i samarbete med bl a Specialpedagogiska In-
stitutet.

Fritidsverksamhet
Verksamheten har fått skäras ned p.g.a. minskade anslag.
Stor kraft har ägnats åt att hitta möjligheter till ny finan-
siering i samverkan med Föreningsarkivets fritids-
satsningar.

Verksamhet har bedrivits en gång per vecka för ålders-
gruppen 10-12 år (Historiespejarna). Våren ägnades åt
att bygga pappersdrakar, aktiviteter kopplade till Vinter-
land samt förberedelse inför sommaren på Historieland.
Under sommaren deltog Historiespejarna som barn-
aktörer på Per-Albintorpet där de rollspelade tillsam-
mans med de vuxna aktörerna i året 1942. Två längre
teman genomfördes under hösten; skog och trä med bl.a.
kolning och tjärbränning, barkning och kolbulle-
tillverkning samt täljning. Historiespejarna deltog även
vid reflexspårning på Jamtlinatt samt deltog som
tomtenissar på Julmarknaden.

Under sista veckan av Historielandssäsongen genom-
fördes tre dagläger för 10-12-åringar på tema 1700-tal,
tälja med kniv och Stenålder.

Lovaktiviteter erbjöds under sport-, påsk och höst-
loven, och sommarverksamhet vid Hackåsgården och
Per-Albintorpet genomfördes som vanligt inom His-
torieland. 354 barn deltog som Barn för en dag.

Projekt
Projektet Lustfyllt Lärande har genomfört kurser i tids-
rese- och närmiljömetodik, nätverksträffar, samt verk-
samhet ute i skolor och förskolor. Arbetet har bl.a. resul-
terat i ökning av antalet klassbesök i Minnesbanken. Vid
årets början färdigställdes boken ”Tidsresan – lek och
fantasi som pedagogisk metod”, samt lärarhandledningen
”Närmiljön som kunskapskälla”. Intresset för de båda
metoderna både nationellt och internationellt har varit
stort. Arbetet med att skapa en fempoängskurs i samver-
kan med Mitthögskolan har lett till att kursen kommer
finnas i ordinarie kurskatalog hösten 2004.

Inom projektet Lek&Lär har en lekanläggning i
1956-miljö producerats i form av en trafikskola, samt
cykelverkstad. Två kommande lekanläggningar på tema
mejeri och järnväg har förberetts.

En förstudie, Krig, fruktan och humanism, har ge-
nomförts med medel från EU:s regionala utvecklings-
fond och i samverkan med Krokoms och Levanger kom-
muner. Syftet är att skapa ett gemensamt pedagogiskt

På Jamtlis trafikskola kunde barnen ta ”körkort”.
Foto: Håkan Strömqvist, JLM
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projekt utifrån händelser och minnen från andra världs-
kriget och med publika anläggningar i respektive kom-
mun som utgångspunkt.

Ett försök med ”Kulturavsadoption” har gjorts där
en skolklass i Krokoms kommun har ”adopterat” en
kvarnbyggnad och en skolklass i Östersunds kommun
”adopterat” en av Jamtlis byggnader.

Övrigt
I ett samarbete med Mitthögskolan och Hertzen peda-
gogiska Universitet i St. Petersburg har 10 ryska studen-
ter från lärarutbildningen utbildats i tidsresemetoden och
sedan genomfört egna tidsresor med ryska barn i Viborg
under hösten.

Praoverksamhet har genomförts under fyra veckor,
två per termin, på alla museets avdelningar och för totalt
40 elever i årskurs 9.

Programverksamhet
Februari:
2/2 Vattenkraften i Jämtlands län, föredrag av Johan Loock
9/2 Lillhärjeåbygget, temadag
16/2 1970-tal, föredrag av Mikael Eivergård
23/2 Bergsbrukens dag, föredrag av Ove Hemmendorff
Invigningen av ”för-VM” i skidorientering
Mars:
2/3 1900-talet på väg, föredrag av Marianne Strandin
11/3 Om ledarskap och förebilder, föredrag av Anders
Carlberg
16/3 Vålådalens storhetstid, föredrag av Alf Nygaard
23/3 OS var bara början – föredrag av Örjan Sandler

30/3 Starka män och snabba nävar, föredrag av Charina
Ödlund
30/3 Filmvisning i anslutning till Second Eye
April:
6/4, 19/4 Filmvisning i anslutning till Second Eye
13/4 Fetkams, flottmilja och fettisdagsbulle, föredrag av
Karin Andersson
13/4 Årets kalenderbitare – frågesport med Charina
Ödlund
20/4 Lite om inneväxternas historia, föredrag av Esbjörn
Ogevall
27/4 Designer okänd, föredrag av Torbjörn Lenskog
30/4 Om konst och design, föredrag av Anna Selander
Maj:
2/5, 9/5 Filmvisning i anslutning till Second Eye:
4/5 Design, design, design, föredrag av Tore Brännlund
4/5 Bilarnas historia i Jämtlands län, föredrag av Sven
Schylberg
7/5 Om design av sportkläder, Zytt, föredrag av Tore
Brännlund
11/5 Det fula…, föredrag av Tom Sandqvist m.fl.
11/5 Byggnadsvårdsdag. 622 besökare
14/5 Hur man skapar varumärken, Marknadsteam
17/5 Längs vägen, föredrag av Marianne Strandin
18/5 Objektporträtt, Maria Johansson (avmålning av
föremål som besökarna tagit 18/5 Huvudsaken i den
folkliga dräkten, föredrag av Håkan Liby
24-25/5 ”Våreld ”– en musik och medeltidsfestival i
samarbete med Gamla tingshuset. 1426 besökare
25/5 Från pilgrimsvägar till Europavägar, föredrag av
Johan Jonsson

Jamtlis nya miljö ”Macken” där året är 1956. Foto: Christina Thuné, JLM.
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25/5 Hur vi väljer ting och design, föredrag av Gunnar
Johansson
28/5 VM i Åre 2007, föredrag av Lars ”Linken” Lindkvist
Tjejgoing. Motionsarrangemang för kvinnor arrangerat av
Frösö IF, 1800 deltagare
Juni:
6/6 Nationaldagen arrangerad av Östersunds kommun.
1300 besök.
15/6 Invigning med tal av Henrik Zipsane samt rollspel
(Nationella uppdraget). Rollspelet uppfördes vid ytterligare
två tillfällen under sommaren samt vid förlängningsveckan.
Åtta visningar genomfördes under sommaren av Mikael
Eivergård, Lena Johansson och Lena Tengström.
Midsommaraftonsfirande: 2478 besök.
Augusti:
Final Tisdagsdax. I år med Alf Robertsson. Östersund
kommun arrangerade.
Två Jamtlikvällar genomfördes i samarbete med Krokoms
resp Östersunds kommun.
Storsjöyran bjöd, i samarbete med Jamtli, på gratiskonsert
med Stefan Sundström på Jamtliscenen den 30/8.
September:
7/9 Spegelbilder, porträttets roller genom tiderna, föredrag
av Görel Cavalli-Björkman, Nationalmuseum
14/9 Invigning med Stefan Bohman, Musikmuseet och
föredrag ”Ser man att det är en kompositör?” Susanne
Sandström,  fotograf och Per Mårtensson, tonsättare
17/9 Lunchmusik
19/9-21/9 Tjeckiska dagar i kaféet
21/9 Rötter, nötter och fötter –Göran Bergendal om sin bok
”33 nya svenska komponister”
24/9 Galna surrealister, föredrag av  Teddy Brunius
24/9 Lunchmusik
28/9 Mina tre lärare – om Peterson-Berger och hans
husgudar, föredrag av docent Henrik Karlsson
Oktober:
1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10 Lunchmusik
2/10 Om konstmuseer idag, föredrag av Solfrid Söderlind,
Nationalmuseum
5/10 Hur ser barn på konst? Om pedagogens roll. Föredrag
av Jeanette Rangner
12/10 På väg till marknad i Levanger och Östersund,
föredrag av Einar Sandvik Arr: Föreningen Norden
12/10 KO Mannberg om möten med PB. Konsertstycke
”Suite för violin och piano”. Bokrelease: Fjällminnen.
14/10 ”Storsjöodjursdagen ” i samarbete med
Storsjöodjursprojektet
19/10 Iscensättandet av sig själv – om fotografiska
självporträtt, föredrag av Anna Selander
26/10 Körkonsert med Karl Fredriks kammarkör
26/10 Armfeldts Karoliner, föredrag av Anders Hansson
November:
2/11 70-tals insamling startar, föredrag av Mikael
Eivergård
9/11 Debatt: Beethoven-Esa-Pekka-MTV – om den
klassiska musikens plats i dagens mediasamhälle. Och
konsert ”Peterson-Berger och poeterna” med Lena
Faringer och Lena Johnson.
14/11Jamtlinatt, 1977 besökare.
23/11 Astronomisk naturkatastrof i Lockne, föredrag av
prof.em. Maurits Lindström
Arkivens dag: 209 besökare
29/11 Invigning och föredrag ”Kvinna, konstnär,
klassresenär”, Eva Söderström
30/9 Invigning av Jamtli Butik.
December:
Julmarknaden ca 20 000 besökare.
7/12 Hur har turismen påverkat bebyggelsen i Åre?,
föredrag av Martin Lagergren
14/12 Hällbilder, föredrag av Karl Johan Olofsson

Visningar
Museet har haft 760 gruppvisningar för skolklasser, förs-
kolegrupper och vuxengrupper. 17 700 personer har
deltagit i visningar varav 9 300 barn.

Museets personal har i år varit ovanligt synlig ute i
hela länet och hållit 73 föredrag eller program på olika
platser samt 33 offentliga föredrag i museet.

Marknadsföring
Marknadsföringen har varit aktiv, särskilt vad det gäller
nysatsningarna Jamtli Vinterland, Macken 1956 och
Jamtli Butik, som har inneburit framtagande av logo-
typer och profilmaterial.

Samarbetet mellan Jamtli och elva andra kultur-
turistiska besöksmål i Jämtlands län resulterade i ett ge-
mensamt projekt, som innebär att en särskild kulturarvs-
valuta, Z-euro, ska lanseras sommaren 2004.

Satsningen på Norgemarknaden bestod av annonse-
ring och torgaktivitet i Trondheim (juni) samt personlig
information till norrmän som under sommaren befann
sig på campingplatser och besöksanläggningar i Öster-
sund.
Ett profilprogram togs fram i samarbete med Marknads-
team. Den resulterade bland annat i ny form på bro-
schyr, ny tecknad karta över Jamtli, nytt skyltprogram
och ny förstasida på www.jamtli.com.

Programutskick har samordnats med Landsarkivet
och Föreningsarkivet.

Förlaget
Jämten 2004 utkom i november. I fortsättningen kom-
mer planeringen av årsboken börja tidigare. Arbetet med
Jämten 2005 drog därför igång redan i juni 2003.

Till utställningen Idrottsliv gjordes, i samarbete med
SISU, boken Idrottsledare i Jämtland-Härjedalen. Ur
Jämtlands Fältjägarregementes historia gjordes ett sär-
tryck på de delar som handlade om folkkonst. Resultatet
blev boken Krigare och konstnärer i jämtländskt 1700-
tal.

Nytryck har skett av Kulturmiljöer i Strömsunds kom-
mun, Storsjöodjuret samt Härjedalen av Bengt Weilert.
Tre nya vykort har tagits fram.

Underlagsmaterial för en kommande bok Längs vä-
gen har tagits fram.

Försäljnings- och marknadsföringsresor med gott re-
sultat genomfördes under nio dagar i juni.

Service till besökarna
Vandrarhemmets beläggning har ökat med 14% till över
5300 gästnätter. Under sommaren provades även ett
koncept med ”Historiskt boende” där gästen fick sova i
Mullåskojan. En stor investering har genomförts vad
gäller brandskydd. I slutet av året installerades fjärrvärme
vilket ska ge bättre boendekomfort och minska drifts-
kostnaderna.

Restaurant Hovs verksamhet baserades som tidigare
på dagliga luncher och beställningsverksamhet. Restau-
rangen hade sin högsäsong sommartid under Historie-
landssäsongen och under december månads julbord.

Uthyrningen av Jamtlis lokaler har minskat.
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Dokumentation och forskning

Forskning
Forskningsverksamheten har etablerats genom den tio-
procentiga forskningsplikt som från och med detta år
2003 ingår i den antikvariska personalens tjänst. Flerta-
let forskningsarbeten har påbörjats, företrädesvis inom
ämnesområdena historia, etnologi, arkeologi,
bebyggelsehistoria och konst. Som en del av denna verk-
samhet har ett antal interna seminarier genomförts. In-
satser i form av ansökningar har gjorts för att initiera
forskningsprojekt kring det fotografiska kulturarvet och
folkhemmets bebyggelse i mindre tätorter.

Kulturhistorisk dokumentation
Den etnologiska undersökningen av bostadsområdet
Körfältet i Östersund har slutförts. Med extern finansie-
ring påbörjades berättelse- och minnesinsamlingen ”Ny

i Jämtland” som vänder sig till länsinvånare med ur-
sprung i något annat land. En etnologisk undersökning
av gästarbetande bärplockare i de jämtländska skogarna
har genomförts i Hammarstrand. Som ett led i att ut-
veckla en ny dokumentationsmodell – ”snabbdok” –
genomfördes en endagsundersökning av torghandeln en
sommardag på Stortorget i Östersund. Det treåriga ut-
vecklingsprojektet ”1900-tal på väg” har avslutats. Pro-
jektet har resulterat i ett stort antal uppteckningar och
intervjuer. Materialet ligger till grund för en bok som
ska publiceras 2004.  Ett förslag till handlingsplan för
den samiska dokumentationsverksamheten har upprät-
tats.

Arkeologisk dokumentation
Årets mest omfattande arkeologiska arbete har utförts
inom ramen för RANE, ett EU-finansierat hällbilds-
projekt. Framför allt har arbete ägnats åt dokumentation
av sammanlagt två hällristnings- och tio  hällmålnings-
lokaler. Inom ramen för RANE har även  en arkeologisk
undersökning utförts intill hällmålningarna på Flatruet
i Härjedalen.

I samband med dokumentationsarbetet, på uppdrag
av länsstyrelsen, imålades hällristningarna i Gärde i
Krokoms kommun samt klottersanerades en hällmål-
ning vid Bodsjön i Bräcke kommun.

Årets andra stora arbete var den granskning av kultur-
lämningar i skogsmark i Östersunds kommun som ut-
fördes på uppdrag av länsstyrelsen. Arbetet innebar att
de lämningar, som Skogsvårdsstyrelsen i Östersund in-
venterat fram, granskades för bedömning av forn-
lämningsstatus och inprickning på karta. Totalt gran-
skades 628 lämningar i kommunen. Arbetet beräknas
fortsätta nästa år. Länsmuseet har tillsammans med
Lillhärdals hembygdsförening arrangerat ett arke-
ologiskt symposium om Slyos, den plats där traditionen
vill göra gällande att Härjedalens förste inbyggare bo-
satte sig. En symposierapport har sammanställts och en
forskningsplan  kring Härjedalens tidiga bebyggelse med
utgångspunkt i Slyos har börjat skrivas.

På sensommaren genomförde museet en dokumenta-
tion av gästarbetande bärplockare i de jämtländska
skogarna. Här får Mirek från Polen dagens skörd
uppvägd. Foto: Christina Thuné, JLM.
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Byggnadsdokumentation
Länsmuseet har deltagit i flera stora projekt inom det
byggnadshistoriska området. I Åre har all bebyggelse i
tätorten inventerats på uppdrag av Åre kommun och
inventeringen kommer att föras in i Kulturmiljövårdens
bebyggelseregister för på så sätt bli tillgänglig via nätet..
På uppdrag av länsstyrelsen har en omfattande utred-
ning om restaureringar av lador utförts inom pilot-
projektet Ladans landskap. Inventeringsprojektet ”Kul-
turhistorisk karakterisering och bedömning av kyrko-
byggnader” inleddes tillsammans med Härnösands stift.
Med strukturfondsmedel har ett samarbete inletts med
Hedmarksmuseet i Norge inför ett planerat svenskt-
norskt projekt om byggnadskultur. Med Samhall i Hoting
som projektägare har uppbyggandet av ett GIS-baserat
byggnadsregister pågått. Länsmuseet har varit sakkun-
niga vid upprustningar av både sekulär och profan be-
byggelse. Ett femtontal dokumentationer, åtgärdsförslag
och vårdplaner för byggnader med restaureringsbehov
har gjorts, i de senare fallen tillsammans med bygg-
hantverkare. De bebyggelsemiljöer som länsmuseet har
arbetat med finns presenterade i den kommunvisa redo-
visningen. Länsmuseet planerade och medverkade vid
seminariet om restaureringen av taket på Norderö kyrka
i maj.

Timmerdraget
Från februari knöts Timmerdraget – centrum för tradi-

tionellt timmerbyggande till Dokumentations- och
forskningsavdelningen som ett fristående projekt under
två år. Ambitionen är att permanenta Timmerdraget som
en del av länsmuseets ordinarie verksamhet. Timmer-
draget har bl.a. avslutat arbetet i det internationella pro-
jektet Wooden Culture, arbetat med restaureringar i sa-
miska miljöer i Ljungris och Bartjan samt timmer-
bebyggelse i Storsjö kapell, Hammerdal och Mattmar.
Arbetet med att utveckla hemsidan har fortsatt och på
RAÄ:s uppdrag har ett förslag till rekonstruktions-
program tagits fram för Södra Rådas nedbrunna kyrka.
En delundersökning i projektet ”De nordsvenska
timmerhusens konstruktion” har slutförts och redovi-
sats.

Kulturturism
På uppdrag av Borgvattnets idrottsklubb och länsstyrel-
sen har länsmuseet producerat informationstavlor till 13
sevärdhetsplatser runt Fullsjön.
I den gamla gruvbyn Huså har förslag till  nya  vandrings-
leder och skyltning tagits fram.
Utställningarna i Handöls kulturhus har kompletterats
kring temat ”Karoliner”.

En större informationstavla om sevärdheter på Rödön
har tillverkats på uppdrag av Rödöns byalag .

På uppdrag av föreningen Stenbrottet och länsstyrel-
sen  har informationstavlor till Fugelsta stenbrott börjat
produceras.

Åre genomgår för närvarande en dynamisk utveckling som sätter spår i kulturmiljön. Under året har länsmuseet
på kommunens uppdrag genomfört en stor byggnadsinventering av Åre tätort. Foto: Martin Lagergren, JLM.
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Länsverksamheten redovisad
kommunvis

Bergs kommun
Östansjöbygden, Bergs socken, åtgärdsprogram för ett
flertal gårdar och byggnader i Västerskucku, Öster-
skucku, Bingsta, Brynje och Östberg.
Skålan, Klövsjö socken, åtgärdsförslag för bensin-
pumpar.
Hovermo, Myssjö socken, antikvarisk kontroll vid
restaurering av intagsmur och trätub.
Kövra baptistkapell, Myssjö socken, antikvarisk
kontroll vid restaurering av kapellets exteriör.
Bartjan, Ovikens socken, antikvarisk kontroll vid
restaurering av klykstångskåta.
Ljåbodarna, Ovikens socken, antikvarisk kontroll vid
restaurering av stenkällare på fäbodvall.
Gisselfors kaggfabrik, Ovikens socken, åtgärdspro-
gram för fabriksbyggnaden.
Norrgårdsbodarna 1:1, Ovikens socken, fosfatkarte-
ring av Munkbovallen, en övergiven fäbod.

Undersökningen genomfördes som seminariegrävning
med Mitthögskolans A-kurs i arkeologi.
Ljungris, Storsjö socken, antikvarisk kontroll vid
restaurering av timrat boningshus vid vistet.
Två föredrag av länsmuseets antikvarier.

Bräcke kommun
Bodsjö socken, dokumentation av fyra
hällmålningslokaler vid Forsaån.
Bodsjö socken, klottersanering av hällmålning vid
Forsaån.
Finnäs dansbana, Bodsjö socken, antikvarisk kontroll
vid restaurering av grund samt förundersökning om
dansbanan.
Gimdalen, Nyhems socken, åtgärdsprogram för
restaurering av vaktfiskeanläggning.
Samverkansprojekt med Bräcke asylcenter

Dokumentation av
hällristningar med
frottageteknik i
Glösa, Alsens socken.
Foto: Karl-Johan
Olofsson, JLM.
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Härjedalens kommun
Högen, Lillhärdals socken, antikvarisk kontroll vid
restaurering av tak.
Slyos, Lillhärdals socken. Arkeologiskt seminarium.
Övre Kölsvallen, Lillhärdals socken, antikvarisk
kontroll vid restaurering av kokhus.
Duvberg, Svegs socken, antikvarisk kontroll samt
översiktlig besiktning av byggnadsminne.
Gammelremsgården, Svegs socken, uppmätning av
barfred.
Älvros kyrka, Älvros socken, restaurering av exteriör,
antikvarisk kontroll.
Tio föredrag av länsmuseets antikvarier.

Krokoms kommun
Glösa, Alsens socken, dokumentation av hällristningar.
Kluk, Alsens socken. Kulturarvsadoption i samarbete
med skolan.
Alsens kyrka, Alsens socken, ombyggnad av
entrétrappa, antikvarisk kontroll.
Östbacken, Alsens socken, provupprustning av lador i
odlingslandskapet i samband med utredningen Ladans
landskap.
Skärvången, Föllinge socken, åtgärdsprogram för
upprustning av gammelstuga/gårdsmuseum.
Skärvången, Föllinge socken, dokumentation av
hällmålningarna vid Brattberget.
Vinklumpen, Hotagens socken, åtgärdsprogram för
kåta vid samiskt viste.
Gärde, Offerdals socken, dokumentation och imålning
av hällristningar.
Kaxbacken, Offerdals socken, åtgärdsprogram för
restaurering av lador i Kaxås ladlandskap samt
antikvarisk kontroll under upprustningen.
Långforsen, Offerdals socken, dokumentation av
kraftstation med komplementbebyggelse.

Rödöns kyrka, ombyggnad av entrétrappa och min-
neslund, antikvarisk kontroll.
Rödön socken, informationstavla om sevärdheter.
Sem 2:38, Ås socken, arkeologisk förundersökning i
samband med ombyggnation av fritidshus.
21 föredrag av länsmuseets antikvarier.

Ragunda kommun
Borgvattnets kyrka, Borgvattnets socken, restaurering
av skador i exteriör puts, antikvarisk kontroll.
Fullsjön, Borgvattnets socken, informationstavlor till
sevärdhetsplatser.
Markusgården, Borgvattnets socken, antikvarisk
kontroll vid restaurering av veranda.
Döda fallet, Fors socken. Utredning om ev. världsarv.
Strånäset, Stuguns socken, åtgärdsförslag för
gårdsanläggning.
Stuguns ga kyrka, Stuguns socken, restaurering av
spåntak på kyrka och klockstapel, antikvarisk
kontroll.
Ragunda, dokumentation av utländska bärplockare.
Tre föredrag av länsmuseets antikvarier.

Strömsunds kommun
Väktardalen, Frostvikens socken, åtgärdsprogram för
bebyggelse vid samiskt viste.
Tåsjö kyrka, installation av klockspel, antikvarisk
kontroll.
Hoting, Tåsjö socken, samarbete med Samhall i
digitaliseringsprojektet rörande Bebyggelseregistret.
Brattforsberget, Fjällsjö socken, dokumentation av
hällmålningar.
Bofors, Fjällsjö socken, dokumentation av
hällmålningar.
Tre föredrag av länsmuseets antikvarier.

Under året har initiativ tagits  för att undersöka möjligheterna att Döda fallet får status av världsarv. Foto:
Christina Thuné, JLM.
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Åre kommun
Ede 1:16, Sösjön, Kall socken, arkeologisk
undersökning av samisk boplats, samarbete med
länsstyrelsen.
Huså, Kalls socken, skyltprogram.
Huså, Kalls socken, restaurering av gruvarbetartorp.
Mossahus, Mörsils socken, antikvarisk kontroll vid
restaurering av torkhus för mossa.
Nyhem, Undersåker socken, antikvarisk kontroll vid
restaurering av torvkåta.
Grönklumpen, Undersåker socken, antikvarisk
kontroll vid restaurering av kåta vid samiskt viste.
Åre kyrka, Åre socken, installation av larm, antikvarisk
kontroll.
Mattmars kyrka, installation av larm, antikvarisk
kontroll.
Handöl, Åre socken. Komplettering av utställning.
Åre, Åre socken. Förstudie ev.  nytt museum.
Åre, Åre socken, inventering av bebyggelse i Åre by.
Åre socken, dokumentation av tre hällmålningslokaler.
Två föredrag av länsmuseets antikvarier.

Östersunds kommun
Optand, Brunflo socken. Utredning Flyg & Lotta-
museet.
Brunflo socken, Viken 2:21. Arkeologisk utredning i
samband med anläggande av fotbollsplan.
Fugelsta, Marieby socken, stenbrottet, informations-
tavlor.
Norderö kyrka, Norderö socken, genomförande av
seminarium om restaureringen av spåntaket.
Orrviken, Sunne socken, provupprustning av lada i
samband med utredningen Ladans landskap.
Campus Östersund, antikvarisk medverkan vid
restaurering av Exercishuset och Kanslihuset.
Gamla biblioteket, Östersund, antikvarisk kontroll
under restaurering av interiör.
Gamla kyrkan, Östersund, antikvarisk kontroll vid
restaurering av kyrkorummets interiör.
Granskning av kulturlämningar inom projektet Skog
& Historia har skett inom socknarna Kyrkås, Marieby,
Näs, Norderön, Sunne, Frösön och Lockne.
49 föredrag av länsmuseets antikvarier.

Torget som mötesplats. Länsmuseet dokumenterade
torgliv i Östersund en sommardag 2003. Foto: Håkan
Strömquist, JLM.

I samband med takomläggningen på Norderö kyrka
arrangerade byggnadssektionen och Timmerdraget en
work-shop  med praktiska övningar
Foto: Christina Persson, JLM.
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Vård och samlingar

Minnesbanken
Minnesbanken har haft ca 2660 besökare. Det är enskilda
personer, forskare, grupper och hembygdsföreningar
m.fl. Antalet förfrågningar och besök har ökat främst
från skolor och grupper, medan enskilda besök har mins-
kat något. Krokomsdagen var en lyckad dag med flera
visningar av Havremagasinet.

Vid ”Arkivens dag” den 8/11 2003 var temat kropp,
hälsa och idrott. I Minnesbanken kunde besökarna bl.a.
titta på fotografen Hallings idrottsbilder och ta del av
Homeopatiska institutets material och föremål kring te-
mat.

Internutbildning i hur man söker i länsmuseets Sofie-
databas har inletts.

Arkiv och bibliotek
Förberedande arbeten för en övergång till Läns-
bibliotekets bibliotekssystem Bookit har påbörjats. Kon-
takter har tagits med landsarkivet och föreningsarkivet
för att utreda möjligheter till samordning avseende in-
köp, mm. Ett stort arbete har varit att omhänderta det
digitaliserade materialet från Fotodok och Kulturarvs
IT. Till biblioteket har förvärvats 305 böcker. Av dessa
är 63 st Jemtlandica och 89 är byten med andra institu-
tioner i Norden.

Fotoverksamheten
Inför utarbetandet av en långsiktig strategi, prioriterings-
ordning och resursplan har en första genomgång av
negativsamlingarna genomförts.

Projekten Fotodok i Svenstavik och Kulturarvs IT
har fortsatt att digitalisera negativsamlingarna till mu-
seets databas Sofie. Databasen kommer inom kort att
innehålla ca 150000 bilder. Ute i länet har arbetet med
att identifiera bildsamlingar fortsatt och nya kontakter
skapats. Museets bildbyrå har påbörjat arbetet med att ta
fram en marknadsföringsplan i samarbete med Förlag
och Marknadsföring. Ett första urval av bildmaterial ur
samlingarna har tagits fram för marknadsföringen.

Fotosamlingen har utökats med 721 glasplåtar, drygt
1000 bladfilm, 466 färgdia och 1 fotoalbum.

Föremålsverksamheten
Projektet Föremåls-IT, som har registrerat föremål i data-
basen Sofie, upphörde den 30/9. Fem projektanställda
och ett antal praktikanter har digitaliserat ca 2300 före-
mål. Vid årsskiftet fanns 15450 föremålsposter inma-

tade i huvuddatabasen. Support och utbildning till
hembygdsföreningar i databasen Sofie sker kontinuer-
ligt. Bland annat har Offerdals-, Frostvikens- och Älv-
ros hembygdsföreningar varit på utbildning i Havre-
magasinet.

En policy för passiv föremålsinsamling har utarbe-
tats.

Rekvisitasamlingen
Städdagar av Jamtlis miljöer och inventering av rekvi-
sita genomfördes i maj av museets anställda. Under som-
marsäsongen har rekvisita framtagits, tillverkats och la-
gats till aktörer och miljöer på Historieland.

Uppordningsarbetet och inmärkning av rekvisita-
föremål på Kronmagasinet har avstannat.

Antalet rekvisitaförvärv var 374 st. Antalet digi-
taliserade rekvisitaföremål var ca 1400. Rekvisitadata-
basen innehåller nu över 18000 poster.

Textilrekvisitan har flyttat in i nya klädkammaren i
Ellens hus. Sommarsäsongen är som vanligt den mest
hektiska perioden under året för textilrekvisitan med
klädprovningar, tvätt, strykningar och lagningar. Under
övriga året servas evenemang som bland annat vinter-
land, jul- och Gregoriemarknad, nationella uppdraget
och skolverksamhet. 1950-tals miljön har komplette-
rats med inköp av kläder, skor etc. Förutom de gåvor
som lämnas in och tas om hand nytillverkas en del klä-
der.

Konserveringsverksamheten
Konserveringsverksamheten samordnar och dokumen-
terar ett projekt att nytillverka fem stulna skulpturer i
Ragunda gamla kyrka. En skulptör har varit på
konserveringsateljén och arbetat med förlagor. Arbetet
beräknas avslutas i maj 2004.

Övriga arbeten: konservering av sex proklamations-
skrifter tillhörande Revsunds församling, kommunikant-
block från Bräcke kyrka, två mässhakar från Nederluleå
församling, Gammelstad, mässhake och tre kalkkläden
från Frösö församling, mässhake från Häggenås kyrka.
fyra gipser av Olof Ahlberg samt oljemålning av Au-
gust Berg, Östersunds kommun, samt uppdrag för privat-
kunder. Konsultuppdrag och offertförfrågningar rörande
uppmätning av textilförvaring i Ragunda nya kyrka,
Hunge kapell samt Bodsjö kyrka, målerikonservering
Östersunds gamla kyrka samt Bräcke kyrka.
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En kurs i vård och hantering av kyrkliga föremål fort-
satte i Brunflo pastorat med tre träffar under vårtermi-
nen. Kursen hålls i samarbete med Sensus studieförbund
och utvärderas våren 2004,

Städning/översyn och byte av fuktreglerande medel
utfördes på Funäsdalens fjällmuseum.

Inom museet har föremål sanerats efter ett mögel-
angrepp i montern ”Forbonden” omfattande päls-, lä-
der-, textil-, trä- och metallföremål, samt konserverings-
insatser efter vattenläckage på Överhogdalsbonaden.
Montrar och utställningar i nya museet har städats och
konstverk har avsynats vid upp- och nedpackning i sam-
band med tillfälliga utställningar.

Förvärv till samlingarna

Arkivet
Insamlat dialektmaterial m.m. från Låt- och språkstug-
an i museet.
Antikvariska kontrollrapporter producerade av JLM,
28 st.
Kulturhistoriska rapporter och utredningar
producerade av JLM, 2 st.
Arkeologiska rapporter och utredningar, 5 st.
Kartor och ritningar arkeologi. , kulturminnesvård,
övrigt
1900-tal på väg. Intervjuer, frågelistor och svar m.m.
som producerats inom projektet.
1956. Intervjuer producerade inom projektet.
1971. Lokal fakta om året 1971.
Övrigt, fortlöpande inkomna handlingar till
topografiska delen av ämbetsarkivet (ca 5-25st/vecka).

Minnesbanken
Emigration. Fakta kring emigranter från Härjedalen,
Gösta Bjelkeborn, Gävle.
Kassettband med dialektinspelningar från

”Jämtlandskurs på Birka 99-00”. Berit Jonsson.
Brev, trycksaker, skisser, kataloger m.m. om och kring
konstnären Per Havne. Per Wiberg, Frösön.
Matlagningsrecept. Äldre recept på olika korvar. Britt-
Marie Borgström, Månsåsen
”Karl Herman Holm 1856-1935, berättelsen om en
affärsman, bankdirektör och förtroendevald i
Östersund med inflytande på stadens tillväxt”. CD -
skiva. Kerstin Holm, Saltsjö-Bo.
Talboksinspelning på två kassettband av Hans Baders
biografi ”Ändå lever jag” (H. Bader var tjeckisk jude
som kom till Östersund under 2:a världskriget). Selma
Svensson, Frösön
”Kraftvärmeverket”. Invigning av Jämtkrafts nya
Kraftvärmeverk i Lugnvik. DVD - skiva. Mikael
Einedahl, Jämtkraft
Idrottshistoria. Intervjuer av idrottsverk - samma
personer i Jämtlands län. Totalt 26 st. intervjuer, SISU
och Alf Nygaard, Järpen.
Barndomsberättelse från början av 1900-talet om hur
det var att växa upp på gården Näskotts sn, Anna-
Britta Nilsson, Brynje Östersund.
Berättelse om sjöflottning i Getsjön och Halasjön
under 1940-1950 talet, Harry Johansson, Östersund.
Kulturslöjd. ”Svepteknik – från träd till produkt”.
Dokumentation av en kurs i träslöjd hållen av
Medborgarskolan, Rolf Wikström, Östersund.
Ragundadalen. Turistbroschyr, Ragunda kommun.
Körbok för taxi. 1950-talet, Elisabeth Livendahl,
Hallen.
”Gränsgruvor”. Fröå, Meråker, Handöl, Huså.
Kopparbrytning som gav liv åt en fjällbygd.
Videokassett, Ingemar Freriksson, Järpen.
“Resa i framtidsland”. Videokassett. Ulla Oscarsson,
JLM.
Levnadsbeskrivning om Anders (Andrew) Jonsson
1890-1981. (Emigrant). Okänd givare

Den 8 november genomfördes ett välbesökt arkivens dag på Minnesbanken.  Årets tema var idrott, kropp och
hälsa. Foto: Inga-Lill Granbom, JLM.
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Närmiljöprojektet. Elevarbeten från Änge skola,
Offerdal. Läsåret 2001 –2002.
Turistbroschyr om „Glösa – Älgriket”. Okänd givare.
Informationsbroschyr ”Vårt Östersund 1992” Okänd
givare.
Programblad från musikafton i Ovikens nya kyrka
20/7 2002. Okänd givare.
Vistexter och dikter av poeten Kristina Eriksson,
Frösön, samt en släkttabell över henne.
Anne Elise Fernes Elverum, Norge.
”Röster från förr –1202“. Musik- och
dialektinspelningar från Offerdalsbygden. Utgiven av
K-G Gustafsson. CD-skiva. K-G Gustafsson Alsen
Östersunds sångarbröders “jubileumsskiva” i
samband med körens 80-års jubileum. CD-skiva,
Föreningen Östersunds sångarbröder.
Dikter, slöjdmaterial, matrecept m.m. Birgitta
Österman, Frösön.
Diverse turistbroschyrer från olika museer i hela
Europa.
Kassaböcker (två st), förda av Erik Nilsson, Boda, Lits
sn. Under åren 1936-1989. Nils Nilsson Upplands
Väsby.
TV 4 jämtlands serie ”Hem till byn”. Om byar i
Jämtland och Härjedalen åren 1994-1998,samt
årskrönikan år 2000. Videokassetter (Betamax och
VHS). Henry Svensson, TV4 Mitt.
Tidningslägg ÖP februari 1994 – april 1997 och LT
februari 1994 – april 1997.

”Om ett självmord”. Handskriven avskrift i brevform
från 31/5 1898 av en tidningsartikel publicerad 25/5
1898 i Jemtlands tidning nr 62. Skriven av Nils
Carlsson, Mjäla Rödöns sn, Elva Svensson, Frösön.
Receptsamling över naturläkemedel. (kopia).
Samlingen har tillhört homeopaten ”Soln-Anders”
Anders Wallström från Solnan i Härjedalen, Sven
Johansson Sveg.
Modekataloger från 1980-talet. Lokala butiker i
Östersund, Anne Adsten Frösön.
Bläckrecept från 1700-1800 talet. Handskrivet i
original från 1800-talets början, Gudrun Håkansson,
Östersund.
Fakta om den jämtländska byggmästaren Johan
August Lundström, Johan Loock.
Tidningsklipp om Frösö sjukhus åren 1970- 1990,
Jämtlands läns bibliotek.
Sorgbrev, telegram m.m. från ca 1940-talet?,Bojan
Edfors Ankarvattnet.

Bildarkivet
Bengt-Åke Orrell, Åre, en låda med bladnegativ,
svartvita och färgbilder. Fotograf: Adolf Johansson,
Rossön, Järpen.
Gudrun Salomonsson, Tännäs, ca 250 glasplåtar.
Inlämnare: Kerstin Svensson. Fotograf: Måns Emil
Salomonsson, Tännäs.
Gunnar Jönnsson, Norrköping, ca 200 glasplåtar.
Fotograf: Per Hjalmar Persson, Rånäset, Hammerdal.

Dräktkammaren i Ellens hus har fått ändamålsenliga lokaler för framtagning och vård
av aktörernas dräkter. Foto: Sten Gauffin, JLM
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Bertil Olsson, ca 200 svartvita negativ och bilder.
Fotograf: okänd.
Gunnel Pedersen, Östersund, 60 glasplåtar. Fotograf:
Gunnar Sundberg, Gällö.
Anders Jonsson, Hammerdal, 13st glasplåtar. Fotograf:
Nils-Olof Sundqvist, Hammerdal.
Inga-Britt och Sture Bengtsson, Gäddede, 198
glasplåtar. Fotograf: Mårten Wassdahl, Frostviken.

Föremålssamlingen
Folktandvården Jämtlands Län, Östersund,
tandläkarborr.
Karl-Anton Bäckman/Anna-Britta Larsson, Ås.
varmvattenberedare, gasspis med keramikhäll, och
elspis.
Ann-Christin Löfberg, Hallen, lökhackare,
råkostkvarn med insats.
Brita Eklund, Östersund, bartmankrus.
Britt-Marie Persson, Ås, skottkärra i trä.
Karin Fritzsche, Stockholm, Duk och servetter.
Anne Adsten, Frösön. Tändsticksask, ölflaskor.
Margareta Lundstam, Östersund, kläder.
Gun Frånlund, Frösön, bröllopsskor.
Ingeborg Viktorsson, Östersund, kläder, handduk,
sängkläder, brosch, foton.
Anders Olofsson, Östersund, pälsband.
Folke Johansson, Vällingby, kläder, paraply.
Karl-Erik Magnusson, skidmössa.
Karin Fanqvist, Östersund, kläder, leksak.
Ingegärd Bäckström Karlsson, Östersund, gm Kent
Strand och Yvonne Gissler, kläder, hårrullar,
räknesticka, bensindunkar, skyddsspray.
Saga Nordqvist, Hallen, nummerlappar från
orienteringsklubben Drommen.
Anna Ahlström, Stockholm, gm Karin Bark,
halmmattor vävda i Rännberg, Åre sn, bindmössor.
Ingegerd Byström, Östersund, kläder.
Sefast Tronde, Tavnäs, gm Karin Wikman, kläder.
Gunvor Zakrisson, Ås, kläder.
Anna-Maj Sohlin, Östersund, kläder.
Brita Strömqvist, Östersund, kläder.
Carina Wikstrand, Nälden, kläder.
Gerda Sundström, Målsta, band.
Mona Thorsson, Östersund, kläder.
Inger Östervall, Bräcke, kläder, dukar, lampskärmar.
Brita Eklund, Östersund, dyna.
Nanny Oscarson, Östersund, dukar, bonader,
lampskärm.
Ann-Britt Nilsson, Frösön, skor, hattar, hjälmar,
klänning.
Ulla Gundt, Frösön, Blå stjärnan-uniform

Konstsamlingen
Konstsamlingen har utökats med följande
Björn Dahlström, skulptur, rakubränd, inköp.
Gudrun Pierre, skulpturer, ”Lille Prins” och
”Flytande”, gåva från Katarina och Cecilia Pierre.
Olof Ågren, målningar och teckningar, ca 400,
donation av Gärd och Ulf Stålhammar, Stockholm
Ewa Zettervall, oljemålning, gåva av JLK.
Eva Carlsson, ”Mellan klockan och sängen”, serigrafi,
gåva av JLK.

Rekvisitasamlingen
Karl-Anton Bäckman/Anna-Britta Larsson, Ås.
Mjölkvagn, separator, mjölkkärna med bänk,
benkvarn, honungssnurra, oljefat, bensindunk,
mjölkkruka, och 2st barnkälkar.
Britt-Marie Persson, Ås, Gödselspridare,
slåttermaskin, såmaskin.
Gun Eriksson, Östersund. Sticktidningar/böcker.
Kurt Lantz, Frösön, Vägkarta.

Per Bergvall, Hammarstrand. Diskmaskin, och
diskställ.
Inga Liljeqvist, Östersund, Olympia och
idrottsböcker.
Bilbolaget Personbilar AB, Östersund, Volvo PV 444
HS.
Per-Erik Persson, Krokom, Volvo Amazon, 1957-års.
Margareta Gärdin, Östersund, Pinnbandsstol, och
garnvinda.
Stig Wisell, Norrköping, Bensinkärl.
Inlandsbanan AB. Östersund. Spark, trälåda, trätunna.
Karl-Age Ludvigsson/dödsbo, Gammelgård, Lit,
Trilla, kärra, kälke.
Gudrun Håkansson, Östersund, Böcker.
Siv Jonsson, Krokom, Ransoneringskort.
Gerda Sundström, Frösön, Fågeläggssamling.
Ragna Bergström, Östersund, Glasflaskor.
Lars Åhlander, Frösön, Tidningar/tidskrifter.
Lars-Göran Lindgren, Östersund. Husgeråd, kontor
och prydnadssaker.
Folke Johansson, Vällingby, Bok/trycksaker.
Margareta Wahlund, Östersund, Böcker, kameror och
husgeråd.
Siv Brander, Nälden. Handikapp motorcykel.
Thorbjörn Sterner, Svenstavik, SJ/ Biljettluckefönster.
Irene Fregelin, Frösön. Fotografier.
Peter Lodén, Östersund. Ölflaskor.
Kristina Wadensjö, Östersund. Julgransbelysnings
kartong, bärkasse.
Sylvia Karlsson, Umeå, Kläder, kuddar, kuddvar, duk,
hattar, mössor.
Lena Tengström, Frösön. Lotta-uniform, 4 st emblem.
John-Erik Näslund, Frösön. Datorer med tillbehör.
Jan-Erik Nilsson, Hammarstrand. Rullgardin, tapeter,
kläder.
Rut Norman, Östersund. Handarbeten.
Saralis Selinge, Östersund, kläder, sängkläder,
dopklänning.
Gun Frånlund, Frösön, papiljotter.
Folke Johansson, Vällingby, kläder.

En stor uppgift har varit att anskaffa rekvisita till den
nya 1950-talsmiljön med macken. Foto: Christina
Thuné, JLM.
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Länsmuseet byggnader och
anläggningar

Nya investeringar
Jamtlis nya butik uppfördes på museets gårdsbjälklag.
Byggnaden ritades av arkitekt Eva Suneson-Agdler och
uppfördes av Attacus Bygg. Butiken invigdes strax före
julmarknaden. I samband med grävarbeten utanför
museibyggnaden skadades en vattenledning och orsa-
kade vattenläckage i museets utställningar. Montern som
förvarar Överhogdalsbonaderna skadades men lyckligt-
vis uppstod inga skador på bonaderna. Omfattande
saneringsarbeten fick vidtagas.

Den nya miljön 1956 med bensinmack, bilverkstad,
cykelverkstad och bilhall färdigställdes. Arbetena om-
fattade även anläggandet av en bilskola för barn samt
flyttning av kiosken.

Inom ramen för EU-projekt inleddes byggandet av
Milkolandladugården och Lek och Lär Järnväg, liksom
förberedelser för Rinnande vatten. Omfattande mark-
arbeten i anslutning till den utökade dammen vid Hov
har genomförts där det ingått flyttning av träd och  plan-
teringar.

Byggnadsvård och underhåll
Följande åtgärder utfördes:
-Markarbeten vid Ellens hus. Hårdgjorda ytor,
gräsmattor, buskar och rabatter.
-Gisselåsloftet, nedmontering av byggnaden, nya
grundstenar vid Sikåsgården, flyttning av byggnaden
och uppbyggnad på den nya platsen och i samband
med detta viss lagning av stommen, helt nytt vedtak
på ca 5 lagers nävertäckning.

-Kyrkstugan, flyttning av byggnaden och uppställning
på ny stengrund väster om dammen
-Kyrkstallet, flyttning av byggnaden och uppställning
på nya grundstenar väster om dammen.
-Handogshärbret, byte av syllstockar, flyttning av
byggnaden och uppställning på nya grundstenar väster
om dammen.
-Kvarnen vid dammen, nytt vågbord och vågdrul,
återställande av kvarnen till fungerande vattendrift.
-Björkhem, renovering av personalutrymmen och
kontorsrum.
-Stadskvarteret, reparations- och bättringsmålning i
Lignellsalen, Vandrarhemmet, Skomakargården.
-Restaurant Hov, reparations- och bättringsmålning.
-Näsgården, reparations- och bättringsmålning, ny
inredning i köket i Bagarstugan samt reparation av
golv och inredning i ladugården.
-Tingshuset, reparationer av tak, källare och grund.
-Sikåsgården, reparation av skorstenarna.
-Takreparationer på Nyvik och Skolhuset.
-Lillhärdalsgården, nytillverkning av ny brunnsstång.

Park och jordbruk
Visningsjordbruket och parken utvecklades under året
med nya inslag – en stor damm nedanför Hammerdals-
gården, ny betesmark vid Havremagasinet samt hampa-
odling vid Lillhärdalsgården. Näsgården har försetts med
tidsenliga trädgårdsväxter och krukväxter.

Gisselåsloftet under återuppbygg-
nad på sin nya plats vid Hammer-
dalsgården. Foto: Roger Höglund,
JLM.
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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: Roger Alderstrand.
Utsedda av Östersunds kommun: Sture Björch, vice
ordförande och Robbin Grönstedt tom 4/6, Göte Murén
från 4/6, suppleant: Berit Dahlström tom 25/8, Cecilia
Edström från 25/8.
Utsedda av Heimbygda: Gunilla Borgh, suppleant:
Karl-Erik Jonasson.
Utsedda av Jämtlands läns konstförening: Lilian Semb,
suppleant: Gunnar Engström.

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 (1/1-31/12 tjl),
Håkan Järvholm (1/1-31/12 vik)
Dokumentation och forskning: Mikael Eivergård
Publik och service: Anna-Lena Ståhl
Marknadsföring och förlag: Charina Ödlund

Personal
Antalet årsverken uppgick till ca 137 st. Antalet t.v. an-
ställda var 100 st, (56 kvinnor och 44 män). Av dessa
var 59 personer anställda med lönebidrag, (27 kvinnor
och 32 män). Medelåldern för t.v. anställda var 43 år.
Antalet visstidsanställda var 41 st, (21 kvinnor och 20
män). Antalet timanställda var 258 st. Därtill tillkom-
mer ett antal arvodesanställda vilket medförde att JLM
redovisat kontrolluppgifter för 372 personer.

Organisation
En utvärdering av museets organisation har genomförts.
Detta resulterade i mindre revideringar av organisa-
tion och arbetsordning.

Personalutbildning/utveckling
En utvecklingsdag för all personal har genomförts på
tema 1970-tal. Samtliga chefer har genomgått en ut-
bildning i Utvecklings/planeringssamtal.

Friskvård
Landstingshälsan har genomfört hälsokontroller inom
ramen för friskvårdspaketet på 40 personer. Ca 25 per-
soner har utnyttjat JLM:s sponsring av friskvårds-
aktiviteter.

Genomförande av chefsutvecklingsprogram samt in-

ternutbildning i ekonomi- och personalfrågor för verk-
samhetsansvariga har fortsatt.

Diarium och ämbetsarkiv
Totalt diariefördes 574 ärenden och av dessa är 369 ären-
den avslutade och arkiverade.

Sjukfrånvaro
             Total sjukfrånv/   Långtidssjukfrånv/

  Ord. arbetstid     total sjukfrånvaro
Ålderskategori 29 år eller yngre:
Redovisas ej eftersom gruppen är för liten
Ålderskategori 30-49 år:
Kvinnor 14 % 81,8 %
Män 13 % 84,3 %
Ålderskategori 50 år eller äldre:
Kvinnor 13 % 68,2 %
Män   9 % 74,4 %
Totalt:
Kvinnor 14 % 76,2 %
Män 11 % 80,1 %
Samtliga anställda: 13 % 77,8 %

Könsfördelning
Styrelsen består av 50% kvinnor och 50% män.
Museiledningen består av 40% kvinnr och 60% män.

I augusti anordnades en utbildningsvecka på Jamtli
för ryska kolleger från friluftsmuseet i Vologda.
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Stiftelsen Jämtlands läns museums årsredovisning 2003

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING(Tkr) Not    År  2003 År  2002

Rörelsens intäkter
Årliga anslag 1 22 653,0 23 095,0
Övriga intäkter 2 36 640,5 35 501,2
Investeringsbidrag 3 8 444,0 4 285,0
Summa intäkter 67 737,5 62 881,2

Rörelsens kostnader 4
Handelsvaror -3 553,2 -3 576,2
Övriga externa kostnader -20 573,0 -21 746,5
Personalkostnader -43 347,6 -39 492,8

-67 473,8 -64 815,5

Rörelseresultat före avskrivningar 263,7 -1 934,3

Avskrivningar enligt plan
Maskiner och inventarier 9 -934,7 -1 037,3
Byggnader 10 -51,5 -51,5

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 148,6 242,9
Ränte-och övriga finansiella kostnader -59,8 -55,7

Resultat före bokslutsdispositioner -633,7 -2 835,9

Bokslutsdispositioner
Avsättning till fonder 15 -479,8 -661,0
Disposition av fonder 16 1 116,6 3 499,4

ÅRETS RESULTAT 3,1 2,5
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BALANSRÄKNING(Tkr)  den 31 december Not År  2003 År  2002

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 10 1 179,7 1 231,2
Maskiner och inventarier 9 1 126,0 1 541,4

2 305,7 2 772,6
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag Jamtli lek o lär AB 50,0 50,0
Aktier och andelar 8 11,0 11,0

61,0 61,0
Summa anläggningstillgångar 2 366,7 2 833,6

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 7 1 448,3 1 228,0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar utom landstinget 2 974,7 1 574,1
Kundfordringar Jämtlands läns landsting 131,4 192,0
Övriga fordringar 957,2 658,8
Kortfristiga fordringar SPP/Alecta 0,0 449,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 1 815,0 4 750,9

5 983,9 7 625,3

Kortfristiga placeringar 5 0,0 3 139,1

Kassa och bank 5 653,8 2 663,4

Summa omsättningstillgångar 13 086,0 14 655,8

SUMMA TILLGÅNGAR 15 452,7 17 489,4

Stiftelsen Jämtlands läns museums årsredovisning 2003

Balansräkning
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Stiftelsen Jämtlands läns museums årsredovisning 2003

Eget kapital och skulder

BALANSRÄKNING(Tkr)  den 31 december Not År  2003 År  2002

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat 365,6 363,1
Årets resultat 3,1 2,5
Summa eget kapital 368,7 365,6

Avsättningar
Underhålls och reinvesteringsfonder 14 3 149,4 3 291,8
SPP arbetsmiljöfond mm 1 438,2 1 932,6
Summa avsättningar 4 587,6 5 224,4

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 0,0 110,0
Leverantörskulder utom landstinget 2 055,7 2 323,5
Skulder Jämtlands läns landsting 96,0 69,8
Skuld dotterbolag 103,3 103,3
Skatteskulder -105,6 33,2
Övriga kortfristiga skulder 12 1 599,7 1 183,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 5 612,4 4 211,4
Pågående projekt 13 1 029,3 3 864,7
Summa kortfristiga skulder 10 496,4 11 899,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 452,7 17 489,4

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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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 År  2003 År  2002
Medelantal anställda 137 134
Kvinnor 55% 55%
Män 45% 45%

Löner och ersättningar, tkr
Styrelse och museichef 630,4 594,0
Övriga anställda 29 827,1 26 967,0
Sociala avgifter 12 252,5 11 252,0
-därav pensionskostnader för museichef 94,8 149,0
-därav pensionskostnader för övriga anställda 1 749,1 1 554,0

Avtal om avgångsvederlag
Länsmuseet har inget särskilt avtal utöver vanligt kollektivavtal gällande avgångsvederlag ellerpensions-
utfästelser för styrelse och museichef.

Stiftelsen Jämtlands läns museums årsredovisning 2003

Tilläggsupplysningar



26

Stiftelsen Jämtlands läns museums årsredovisning 2003

Noter

NOTER Not År  2003 År  2002

Anslag 1
Huvudmännen, landsting och Östersunds kommun 18 028,0 18 570,0
Regionmuseibidrag statens Kulturråd 4 625,0 4 525,0

22 653,0 23 095,0

Minskningen i huvudmännens anslag härrör från museets övertagande av nya museet, vilket medför att
tidigare hyreskostnad reducerats.

Övriga intäkter 2
Lönebidrag(AMS och kulturrådet) 6 765,1 6 779,4
Försäljningsintäkter 10 273,6 10 369,7
Entreer och årskort 3 104,9 3 314,3
Uppdragsverksamhet och övriga intäkter 16 496,9 15 037,8

36 640,5 35 501,2

Förutom lönebidrag ovan, som avser ordinarie verksamhet ingår lönebidrag med ca 1,8 milj i AMS invest-
eringsbidragenligt not 3.
Försäljningen fördelas på (siffror inom parantes avser fjolåret); Hov 4,6milj(5,0), Café och butik nya museet
3,3milj (3,1), Förlag 0,9milj (1,0), foto 0,4milj (0,4), övrig försäljning 1,1milj (0,9).
Minskningen för entreer mm härrör från fjolårets stora publikdragande Edvard Munch-utställning.
Ökningen på ”uppdragsverksamhet och övriga intäkter avser främst sponsring med 1 milj, samt 0,5 milj
ökade uppdragsintäkter.

Investeringsbidrag
AMS 2 584,0 2 035,0
Boverket 1 500,0
Östersunds kommun 2 180,0 1 500,0
Jämtlands läns landsting 2 180,0 750,0

8 444,0 2 250,0
Bidragen avser medelför utveckling av Jamtliområdet, till största del form av EU-projekt.
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NOTER Not År  2003 År  2002

RÖRELSENS KOSTNADER 4
Personalkostnader inkl reseersättn, utbildning. 43 347,6 39 492,8
företagshälsovård mm

Handelsvaror 3 553,2 3 576,2

Övriga externa kostnader
Fastighetskostnader och försäkringar 3 580,3 4 876,9
Direktavskrivna projektinventarier 208,8 564,8
Netto överfört i pågående projekt(se även not 13) 1 029,4 3 864,7
Övriga kostnader i verksamheten 15 754,5 12 440,1
SUMMA KOSTNADER 67 473,8 64 815,5

Minskningen på fastighetskostnader härrör från reducerad hyra genom att stiftelsen övertagit nya museet.
Ökning av personal och övriga kostnader är främst hänförliga till investerings- och utvecklingsarbeten Jamtli.
Av totala kostnaden belöper 4,6 milj (4,8) på Restaurant Hov. Hovs resultat är +43 tkr.

Kortfristiga placeringar 5 0,0 3 139,1
Räntefonder

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 6
Förutbetalda kostnader, 522,8 518,1
-därav försäkringar 327,8, övrigt 195,0
Upplupna intäkter 1 292,2 4 232,8
-därav lönebidrag 753,7, EU-bidrag 485,0, övrigt 53,5

1 815,0 4 750,9

Lager 7
Museibutiken 1 059,8 765,0
Gulleboden 287,5 336,5
Restaurang Hov 101,0 126,5

1 448,3 1 228,0
Aktier och andelar 8
Svensk bildvårdsförening 10,0 10,0
Jämtlands/Härjedalens turistförening 1,0 1,0

11,0 11,0
Maskiner och inventarier 9
Anskaffningsvärde 6 078,2 5 558,9
Ack. avskrivning enl plan -4 952,2 -4 017,5
Bokfört värde 1 126,0 1 541,4
Kostnaderna för avskrivning har minskat med 103 tkr
i resultaträkningen. Av avskrivningarna är 300tkr
hänförliga till nya basutställningar från 2001,och
som slutavskrivs år 2004.

Byggnader 10
Anskaffningsvärde 1 777,2 1 777,2
Ack. avskrivning enl plan -597,5 -546,0
Bokfört värde 1 179,7 1 231,2
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Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 11
Kostnader som betalas nästa år, och ej ingår i
leverantörskulder. 67,4 50,2
Förskottsbetalt anslag huvudmännen ( januari-04) 1 536,5
Upplupna löner, soc.avg, semester och övertid 4 008,5 4 161,2

5 612,4 4 211,4
Övriga kortfristiga skulder 12
Källskatt 737,8 708,8
Moms 791,6 401,1
Övrigt 70,3 73,6

1 599,7 1 183,5

Pågående projekt, överfört netto 13
Huvudsakliga verksamhetsområden;
Utställningar/förmedling -126,4 49,4
Samlingar 1 136,7 813,8
Pågående EU-projekt -1 118,5
Barn och ungdomsverksamhet 1 106,2 1 488,2
Kulturminnesvård, dokumentation 2 480,7 2 644,5
Investeringar Jamtli 251,0 -1 759,0
Förlag 390,1 547,7
Nationellt uppdrag, mångkultur mm 123,2 177,3
Ny museibutik* -3 213,6 -97,2

1 029,4 3 864,7
*Aktiveras år 2004 till byggnad, som avskrivs
årligen.

Underhålls- och reinvesteringsfonder mm 14
Långsiktigt underhåll och reinvesteringar 1 142,2 814,7
Samlingar 222,7 366,1
Uppdragsverksamhet inkl konservering 134,6 368,5
Strategiska medel byggnadsvård 55,9
Administrativa reinvesteringar 350,0 444,6
Förlag 1 064,9 1 093,9
Restaurang Hov 179,1 204,0

3 149,4 3 291,8
Avsättning till fonder (enl not 14) 15
Strategiska medel byggnadsvård -55,9
Restaurang Hov 0,0 -60,0
Långsiktigt underhåll och reinvesteringar -423,9 -371,0
Samlingar och uppdragsverksamhet 0,0 -230,0

-479,8 -661,0
Disposition av fonder (enl not 14+SPP-medel) 16
SPP arbetsmiljöfond 494,3 3 366,3
Långsiktigt underhåll och reinvesteringar 189,6 69,1
Administrativa reinvesteringar 94,8 47,5
Förlag 29,0
Restaurang Hov 24,9
Utställningar/förmedling 80,0 16,5
Samlingar och uppdragsverksamhet 204,0

1 116,6 3 499,4

NOTER Not År  2003 År  2002
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