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Omslagsbild: Tunnbrödsbakning i Jamtlis bakstuga med SFI-elever. Foto: Håkan Strömqvist, JLM.
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Styrelsens rapport

Mångfaldsperspektivet har i allt högre grad genom-
syrat och berikat länsmuseets verksamhet. Förstärkta 
av mångkulturkonsulenten har Jamtli genomfört flera 
intressanta projekt. Styrelsens ledamöter fick själva 
prova på rollen att vara flykting i det stora ungdoms-
projektet ”På flykt” som under en heldag med rollspel, 
värdegrundsövningar, teaterinslag och diskussioner 
gett deltagarna insyn i den svenska flyktingpolitiken. 
Med EU-medel har ett projekt inletts för att utveckla 
Jamtli som resurs inom SFI-utbildningen. Genom att 
använda museets samlingar och Jamtlis utställningar 
och miljöer har former som stärker svenskundervis-
ningen tagits fram. Med egna insatser producerades 
bildspelet ”Slöjan” som visades dagligen under hela 
sommaren. Det stimulerade till debatt och eftertanke 
kring slöjor, sexualitet, respekt och makt. Tillsammans 
med dokumentationsprojekt som ”Ny i Jämtland” 
har mångkulturverksamheten blivit mycket synlig på 
Jamtli och i länet. 

Tillväxt och stimulans av länets besöksnäring är cen-
trala frågor som styrelsen prioriterar. Vi ser det därför 
positivt att en rad åtgärder som stärker länets besöksmål 
har realiserats. Försöket med den gemensamma kul-
turarvsvalutan – Z-euro – bidrog till att marknadsföra 
flera av länets intressantaste besöksanläggningar men 
även till att öka samarbetet dem emellan. Likaså är den 
nyinrättade tjänsten som museichef och kommunantik-
varie i Härjedalen viktig för Fjällmuseets utveckling. 
Utredningarna kring Åre museum och Döda Fallet 
som världsarv färdigställdes och utgör nu en grund för 
framtida utveckling.

Jamtlis utvecklingspotential stärktes betydligt 
genom årets satsningar. Under midsommarhelgen 
invigdes en ny bankmiljö vid torget, en järnvägslek- 
och läranläggning vid Jamtli station samt den stora 
infrastruktursatsningen med strömmande vatten. Mil-
koladugården med mejeri och lek- och läranläggning 
invigdes under hösten. Samtliga dessa investeringar är 
utförda med stöd från EU. Styrelsen bedömer det som 
mycket viktigt att nya investeringar sker kontinuerligt, 

för att Jamtlis attraktionskraft ska kunna upprätthållas. 
Därför har en särskild diskussion inletts med länsmu-
seets huvudmän angående framtida investeringar.

Satsningen på nyare tider resulterade i den egenpro-
ducerade 1970-talsutställningen, som på grund av det 
stora publikintresset blev förlängd över sommaren. Ut-
ställningen invigdes under Jamtli Vinterland vars andra 
säsong fick en stramare struktur och en större satsning 
på kulturhistoriskt innehåll. Sommarens Historieland 
stördes ofta av regn och rusk vilket drog ned besöks-
antalet. Men totalt under året ökade besökssiffrorna 
med nära 5 % till 172 000.

Inom projektet ”Kunskapens hus” har en strategi 
utarbetats för att bilda ett nordiskt centrum för kul-
turarvspedagogik samtidigt som en tävling inletts där 
arkitekter redovisar hur en kombinerad arkiv- och 
konstlaboratoriebyggnad kan utformas. 

Stiftelsens ekonomiska resultat ligger inom budge-
terad ram, men länsmuseet har tvingats till ompriorite-
ringar, besparingsinsatser och till att använda fonderade 
medel år för att uppnå detta resultat. Dessvärre tvinga-
des länsmuseet att säga upp sex tjänster under våren. 
Oron kring uppsägningar och minskade resurser ledde 
till att ett personalpolitiskt åtgärdsprogram utarbetades 
och verkställdes.

Omsättningen utgjorde totalt 64 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 slutredovis-
ning. En ansvarsförsäkring tecknades för styrelsen. 
Fastighetsregleringen ”Jamtli fastigheten” slutfördes 
formellt.

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 pri-
vatpersoner, företag och institutioner som stöttat 
länsmuseets och Jamtlis verksamhet med generösa 
gåvor och bidrag.

Styrelsen för Jämtlands läns museum
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Landsantikvariens rapport

Stärka länets besöksmål och tillväxt
Flera initiativ har tagits för att stärka länets kultur-
arvsturistiska besöksmål. Med nyinrättad tjänst som 
museichef vid Fjällmuseet i Funäsdalen och kommu-
nantikvarie i Härjedalen skapades bättre möjligheter 
till insatser i Härjedalens kommun. 

Genomförandet av kulturarvsvalutaprojektet i sam-
arbete med de viktigaste besöksanläggningarna i länet 
och ETOUR var en särskilt viktig satsning för den 
gemensamma och samordnade marknadsföringen. 

En utredning har visat hur ett annorlunda museum 
kan skapas i Åre och arbetet att göra Döda fallet till 
världsarv resulterade i en programskrivning som nu 
fortsätter i den omfattning som regionen bestämmer. 
I samverkan med involverade aktörer utarbetas en 
drift och utvecklingsplan för Flyg- och Lottamuseet 
i Optand. 

Inriktning på nyare tid
Ambitionen att skildra nyare tid visades i utställningen 
om 1970-talet som blev en stor publikframgång. I 
anslutning till årets ”Vinterland” kunde publik ta del 
av sjuttiotalets politiska rörelser, heminredning, barns-
omsorg, kläder, mm. Även arbetsinsatser som pekar 
fram emot etableringen av nya miljöer på Jamtli såsom 
”Gröna vågen” och ”Kafé Slalom” inleddes. 

Det nyskapade industrihistoriska nätverket i länet 
fick en ny struktur.

Mångfald och mångkultur
Flera aktiviteter har genomförts. Mest påtagligt var 
projektet ”På flykt” där ungdomar via rollspel och 
värdegrundsövningar fick insikt om flyktingars si-
tuation. Försöket att använda Jamtlis utställningar och 
utemiljöer i undervisningen i svenska för invandrare 
var mycket positivt. Bildspelet Slöjan kring slöjor, 
sexualitet, respekt och makt stimulerade till debatt 
och doku-mentationsprojektet ”Ny i Jämtland” gav 
inblickar i nyanlända länsbors upplevelser.

Satsning på konst och kulturarvspedagogik
Projektet ”Kunskapens hus” som drivits i samarbete 
med Landsarkivet och Föreningsarkivet resulterade i 
strävan att förverkliga ett nordiskt centrum för kul-
turarvspedagogik, som ska fokusera mot gemensamma 

Vi är nu halvvägs igenom den politiska mandatperioden 
och därmed också museets strategiplan för 2003- 2006. 
Det finns därför all anledning att dels utvärdera våra 
insatser i förhållande till periodens strategiska mål och 
dels börja överväga målen för kommande period.

För att nå  de överordnande målen i gällande strate-
giplan har följande insatser utförts:

Den nya bankmiljön invigdes under midsommarhel-
gen. Foto: Håkan Strömqvist, JLM.
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forsknings- och utvecklingsmöjligheter inom kultur-
arvspedagogik. Projektet avslutas under våren 2005 
med en nationell konferens. I anslutning till konfe-
rensen avslöjas vinnaren av den arkitekttävling som 
ska skissa på hur arkivfunktioner kan förenas med ett 
kulturlaboratorium med konstinriktning.

Fotoforskning
Under en lång period har länsmuseet framgångsrikt 
samlat och registrerat en av landets största icke-kom-
mersiella fotosamlingar. Ett strategiskt mål är att inleda 
fotoforskning med specialistkompetens. Arbetet med 
att utveckla forskning kring fotopedagogik inleddes. 
Insatser för att inrätta fotoregistreringsstationer i länet 
har pågått parallellt med att på nationell nivå arbeta 
för att etablera regionala resurscentra vid vissa läns-
museer. Även nya former för bildbyråverksamheten 
prövades.

Vinterland och Historieland
Jamtli Vinterlands andra säsong innebar en stramare 
struktur och en större satsning på kulturhistoriskt 
innehåll. Även uteområdet blev avgiftsbelagt. Totalt 
sett blev Vinterland en publik framgång med 12 000 
besökare.

Vid öppningen av sommarens ”Historieland” in-
vigdes en ny bankmiljö vid torget och en omfattande 
anläggning med strömmande vatten inom Jamtliom-
rådet samt en järnvägsbaserad lek- och läranläggning 
vid stationsområdet. En regnig sommar drog färre 
besökare men totalt under året ökade publiktillström-
ningen. I oktober invigdes den nya Milkoladugården 
med karantänsstall, mejeri och tillhörande lek- och 
läranläggning.

Ett avtal har slutits med Östersunds kommun och 
Föreningen Gamla Östersund som lägger grunden till 
att om fem till tio år uppföra ett ordenshus/stadsmu-
seum på Jamtli.

Forskning
Forskningsplikten för länsmuseets vetenskapliga 
medarbetare har utvärderats och antikvariegruppens 
forskningsuppdrag har ytterligare tydliggjorts. Sär-
skilda forskningsinsatser har utförts kring skogens 
modernitet, från miljonprogram till bostadsakut, fo-
tohistorisk översikt, osv.

Nationellt och internationellt arbete
Arbetet med att utveckla landets friluftsmuseer inom 
det nationella uppdragets andra år var inriktat på barn- 
och ungdomsverksamhet.

Ett samarbetsavtal har slutits med systermuseet 
Tröndelag Folkemuseum/Sverresborg i Trondheim. 
Tillsammans kan museerna därmed stå starkare inom 
mittnorden, i nordisk-skandinaviska och europeiska 
museisammanhang. Inom interrregsamarbetet har flera 
projekt inletts såsom kring unionsupplösningen 1905, 
dräkttraditioner och byggnadskultur.

NetCoam (Network on Children in Open Air Muse-
ums) har på Jämtlands läns museums initiativ förändrats 
till LLOAM (Lifelong Learning in Open Air Museums) 
och utvecklingsidéerna för Vologda friluftsmuseum i 
Ryssland har fortsatt genom ett studiebesök i Ryssland 
samt genom inledande förhandlingar med SIDA.

Under hösten tillsattes internt en EU-sekreterare, 
som följer programutvecklingen inom EU och medver-
kar i ev. projektutformning, ansökningsarbete, osv.

Landsantikvarie Henrik Zipsane

Cheferna för de större nordiska friliftsmuseerna, s.k. Nordisk Fri, samlade på Jamtli i augusti. 
Foto Christina Thuné, JLM.
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Förmedling och publikarbete

I banken såldes länets nya kulturvaluta – Z-euro. Tio 
besöksanläggningar ingår i samarbetet, som initierats 
av Jämtlands läns museum. Z-euron var under som-
maren giltig som betalmedel på alla anläggningarna. 
Vinsten för kunden var en inbyggd rabatt om 10%. 
Syftet med projektet är att öka kännedomen om de 
tio besöksmålen och förstås att stimulera till ökade 
besökssiffror hos dem alla.

Totalt hade Jämtlands Läns Sparbank 1324 inskrivna 
kunder under sommaren. Kundregistret användes 
under hösten för utskick av enkäter för utvärdering 
av projektet. Utvärderingen utfördes vid ETOUR och 
resulterade i en uppsats vid Mittuniversitetet. Z-euro 
fortsätter sommaren 2005.

Barnens järnväg stod klar till midsommar då His-
torieland slog upp sina portar. Här kan barnen få en 
inblick i hur ett ånglok fungerar, fylla på kol, trampa 
dressin mm. 

Besöksanläggningen Jamtli
Jamtlis olika anläggningar tog år 2004 emot 172 000 
besök varav 47 400 barn. I förhållande till föregående 
år var det en ökning med ca 6 000 besök. Vinterland 
genererade 12 000 besök i jämförelse med 4 000 besök 
under samma tid 2003. 

Jamtli har haft 415 gruppvisningar för skolklasser, 
förskolegrupper och vuxengrupper. 8800 personer har 
deltagit i visningar varav 5 900 var barn.

Museets personal har i hela länet hållit 73 föredrag 
eller program på olika platser samt 33 offentliga före-
drag i museet.

Nya attraktioner
En av de nya attraktionerna på Jamtli var Jämtlands 
Läns Sparbank 1895. Ett trähus i Torgets sydvästra 
del byggdes under våren om till banklokal. Ett bank-
museum från Göteborg donerade möbler och annan 
rekvisita. 

Inom ramen för det Nationella 
uppdraget utvecklades pedagogiska 
metoder för hörselskadade barn. 
Foto: Christina Thuné, JLM.
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Den 31 oktober invigdes Milkoland, en ny byggnad 
på Jamtli. Här finns Barnens mejeri med en lek- och 
lärmiljö kring mjölk, smör och ost, ett visningsmejeri 
där man kan göra riktiga mjölkprodukter samt ett 
karantänsstall för Jamtlis djur. Barnens mejeri var öp-
pet dagligen och uppskattades mycket av de mindre 
barnen. I visningsmejeriet utprovades olika metoder att 
låta skolbarn arbeta med osttillverkning inför framtida 
programerbjudanden.

Jamtli fick ett kraftigt tillskott i rinnande vatten som 
är en förutsättning för fortsatt utveckling. Till midsom-
mar invigdes den nyskapade infrastruktur som säkrar 
tillförseln av vatten och gör hela miljön mera upplevel-
serik. Det rinnande vattnet möjliggör uppförandet av 
vattendrivna maskiner, byggande av Lek&Lärmiljöer  
och genomförande av aktiviteter som  behöver tillgång 
till vatten. En pumpanläggning vid Storsjön byggdes 
som betydligt utökade vattenflödet inom Jamtli. Syn- 
och hörselintryck av forsande vatten med porlande 
bäckar och flera vattenspeglar har gjort upplevelsen av 
miljö och landskap på Jamtli mera levande. 

Investeringsprojekten finansierades med bidrag från 
EU:s strukturfonder, museets huvudmän, entreprenö-
rerna, Milko och Jämtkraft.

Mångfald på Jamtli
Den stora satsningen var projektet ”På flykt” på 
Jamtli. Länets klasser i årskurs 9 erbjöds en heldag 
med flyktingfrågor och värdegrund som tema. Arbetet 
påbörjades i januari då lämpliga samarbetspartners 
kontaktades. Under våren förekom täta kontakter med 
Migrationsverket. Asylsökanden i Bräcke och Gällö 
intervjuades i samarbete med mångkulturkonsulenten. 
Intervjuerna låg sedan till grund för rollspelet som 
eleverna senare deltog i. 

Under fyra veckor i oktober deltog ca 40 grupper i 
programmet vilket inleddes med att Länsteatern fram-
förde ”Mirád och hans mor”. Därefter introducerades 
eleverna i det rollspel de skulle delta i. Ett fyrtiotal 
identiteter var framtagna, med dagsaktuell fakta om 
läget i de olika länderna. Eleverna fick läsa in varsin 
roll samt få ett personligt föremål som var det enda de 
hade med sig. Rollspelet inleddes med ett mycket starkt 
bildspel med bilder från Röda korset. Sedan kom flyk-
tingsmugglarna in och förde med sig eleverna i mindre 
grupper ut i en okänd framtid. Eleverna fick vara med 
om en flykt från sitt hemland till Sverige, och det som 
händer när man söker asyl. När dramat avslutades 
fick eleverna ta ställning via olika värderingsövningar 
utifrån det de varit med om under dagen. Projektet har 
fått ett mycket positivt gensvar och många lärare har 
efterfrågat en fortsättning.

Bildspelet ”Slöjan – utanpå eller inuti?”, som dagli-
gen visades i museets hörsal under sommaren, syftade 
till att förklara, diskutera och ge perspektiv på bruket av 
slöja i Sverige och andra länder, genom historien  fram 
till i dag. Huvudsyftet med bildspelet var att proble-
matisera den polariserade för-eller-emot- diskussion 
som ofta förekommer i ämnet. 

Under hösten pågick projektet ”SFI i ny lärmiljö – att 
lära om svenskt samhälls- och arbetsliv på ett museum” 
på Jamtli i utställningarna och utemiljöerna. Syftet har 
varit att i samverkan med Östersunds kommun försöka 
utveckla metoder som förbättrar SFI- undervisningen. 
SFI står för Svenska För Invandrare.

Det nationella uppdraget
Det Nationella Uppdragets andra år genomfördes med 
inriktning mot metodutveckling för att finna flera vägar 
att möta barn och ungdomar på friluftsmuseet. Intres-

Mångfaldsprojektet ”På flykt” genomfördes under hösten. Gymnasieungdomar fick en inblick i asylsökandes 
situation. Foto: Håkan Strömqvist, JLM.
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santa experiment med t.ex. berättandet som metod 
för att närma sig nutida värderingsfrågor, matematik i 
miljöerna, möten med funktionshindrade barn osv. har 
gett nya erfarenheter och väckt nya frågor kring vilken 
verksamhet friluftsmuseet skall bedriva gentemot mål-
gruppen barn och ungdomar.

Vinterland
Under ”Vinterland” 7 februari – 14 mars befolkades 
Skogsmiljön, Fotoateljén, Bakstugan och Näsgården 
med aktörer. Vinterlivet gestaltades på olika sätt. Till de 
historiska rollspelen tillkom kafé, försäljning, tidsresor 
skridskobana, grillplatser, sagospår mm. Kung Vinters 
slott i form av en igloo var ett experiment med filmvis-
ning på isvägg, varm choklad och sagoberättande. VM 
i skidorientering, Gregoriemarknadskväll och temadag 
om skogen var andra inslag under Vinterland.

Historieland
Det historiska jordbruket med djuren och parken knöts 
närmare Historielandsverksamheten. Det innebar ett 
bättre samarbete mellan aktörer och personal som 
arbetar med djuren/jordbruket. 

Historieland invigdes traditionsenligt med mid-
sommarfirande. Torgmiljön fick ett tydligare rollspel 
genom att varje aktör hade rollen som ägare till någon 
av torgets bodar. Gulleboden sålde tidstypiska varor 
från 1895.

Banken som skapades som en del i valutaprojektet 
Z-euro kom att fungera som en plats där bankhistoria 
kunde berättas genom rollspel. Bankmiljön blev också 
ett välgörande borgerligt inslag i Historieland.

Oscar Olssons Fotoateljé erbjöd fotografering i 
tidstypiska kläder och accessoarer, och Brygghuset 
beman-nades av en sömmerska och en tvätterska som 
ordnade matlag, bakade osv. Lillhärdalsgården, hem för 
familjen Herdell år 1785, gav i år en tydligare inblick i 
hantverket och vardagssysslorna på gården.

Hackåsgården var platsen där barn snickrade och 
deltog i olika manliga sysslor. Näsgården gestaltade 
livet på en gård år 1895 på ett mångfacetterat sätt där 
både inne- och utesysslor var i fokus.

Macken fungerade som en informationscentral för 
hela området. Vissa tidpunkter var aktörerna igång och 
visade macklivet 1956.

Fäboden fick en ny framtoning. Vid sidan av fäbod-
bruket fanns musiken med som ett viktigt inslag. Per-

Albintorpet fortsatte med sina tidsresor för äldre barn 
och stärktes ytterligare på jordbrukssidan. Samarbetet 
med Skogskojan kring tiden 1942 märks allt tydligare. 
Till skogskojan sökte sig allt fler barn och det har kom-
mit att bli en verklig familjemiljö, från att tidigare varit 
en miljö som vänt sig till i första hand män.

Under hela historielandssäsongen demonstrerades 
dagligen hantverk i Hammerdalsgården av lokala slöj-
dare och hantverkare.

Utställningar 
Tillfälliga utställningar

Satsningen på konst, foto, nyare tid och mångkultur 
avspeglas i produktionen av tillfälliga utställningar 
och tillhörande programutbud. Försök med konstpe-
dagogik med övningar för barn och vuxna har gjorts i 
samband med ett flertal utställningar.
Birgit Ståhl-Nyberg tom 25 januari
Retrospektivutställning med konstnärinnan från 
Hammerdal.
Hej och Nej tom 11 januari 
Barns porträtt från ateljéövningar i samband med 
utställningen Med pensel, duk och spegel – porträtt 
från fem sekel.
1970-tal – prylarna, musiken, politiken 8 februari 
-19 september
Med anledning av museets satsning på nyare tid 
producerades utställningen 1970-tal – prylarna, 
musiken, politiken. En insamling bland länsborna 
föregick utställningen. Utställningen var först 
planerad till och med den 23 maj, men blev förlängd 
över sommaren pga det stora publikintresset. 
Världens Kristus 22 februari-18 mars
Ett internationellt perspektiv på Kristus i 
samtidskonsten. Utställningen producerades 
av Svenska kyrkan och arrangerades på Jamtli i 
samarbete med Sensus och Östersunds församling.
Women photographers 4 april -23 maj
Om kvinnorna i fotokonstens historia med Europa 
i fokus . Bilder av bland andra Mary Willumsen, 
Emmi Fock, Claude Cahun och Louise Melchior. 
Utställningen producerades av Hasselblad Center.
Naiva män 13 juni -19 september
1920-talets naivistiska konst med verk av bla Olof 
Ågren,  Sven X:et Erixon, Nils von Dardel, Hilding 
Linnqvist, August Berg och Bertil Bull Hedlund. 
Producerad av länsmuseet i samarbete med JLK.

Utställningen ”1970-tal – prylarna, musiken, politiken” lockade stor publik och förlängdes över sommaren. 
Foto: Håkan Strömqvist, JLM.
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Gränser  31 augusti -5 september
En utställningsbuss om tolerans och demokrati. 
Mångkultur är en del av museets prioriterade 
områden. Innehållet i Gränser tog upp ämnen med 
detta perspektiv. Produktion Riksutställningar.
Nyförvärv 26 september -31 oktober
Nyförvärvad konst till museets samlingar.
Från svans till snabel 17 oktober-23 januari 
Om vilda, tama och magiska djur i konsten. En 
vandringsutställning från Nationalmuseum. 
Barnens bilder av djur 12 december -23 januari
Bilder från barnens ateljéövningar under Från svans 
till snabel
Lennart Åsling – koloristen från Offerdal 19 
december -16 januari 
Retrospektiv utställning med den jämtlandsfödde 
konstnären Lennart Åsling, kolorist och centralfigur 
vid Valands konstskola på 1950-talet. Producerad av 
JLK i samarbete med länsmuseet.
Mindre utställningar i kafé och entréhall
Bilder från Frostviken (foto) 18/1-22/2
En dag i Jämtland (Jamtli i samarbete med 
Medborgarskolan) (foto) 29/2-28/3 
Näver (hantverk) 6/4-2/5
Jamtlikvällar – historiska affischer från museets arkiv 
20/6-22/8
Aksel 100 år – om Aksel Lindströms liv och konst 
(arr. Aksel Lindström Sällskapet) 29/8-3/10
Torgliv – en fotoutställning om Stortorget i 
Östersund (samarbete med Föreningen Gamla 
Östersund och Jamtli) 23/10-25/11
Julkort tävlingsbidrag (arr. JLK) 27/11-16/1
Flygmonter
Museet ansvarar för den utställningsmonter som står 
på Frösö flygplats. Innehåll byts ut ca 2 gånger per 
år. Fågelliv tom januari 70-tal februari-september och 
Älgar oktober – februari

Aktiviteter
Program produceras i anslutning till aktuella 
utställningar. Även program som anknyter till 
museets ämnen inom exempelvis arkeologi och 
byggnadsvård organiseras. Musik och konserter har 
visat sig passa bra på konstvåningen. 
Program i anslutning till 1970-tal:
I filmklubben ”70-tals klubben” visades Fem myror 
är fler än fyra elefanter, Herkules Jonssons storverk, 
Från A-Ö, Tårtan, En kärlekshistoria, Dom kallar 
oss mods, Ett anständigt liv och Hallo Baby.
70-tals föredrag och arrangemang:
Sön 8/2 ”70-talet -  en annan tid ” – om politiska 
trender och personliga erfarenheter, författaren Peter 
Mosskin.
Sön 21/3 ”Grupp 8 och sexklubbar” - om 
kvinnokamp i Östersund på 70-talet”,  Kerstin Ellert 
.
Sön 28/3 ”Konst-film-politik-estetik – på 70-talet”, 
konstnären Carl Johan De Geer.
Sön 18/4 ”Flärd på 70-talet?” – modeskaparen 
Gunilla Pontén om sitt eget 70-talsmode (föredraget 
fick hållas två gånger pga. stor publiktillströmning).
Sön 19/9 ”Gröna vågen – om 70-talets alternativa 
livsstil”, antikvarie Björn Oskarsson.
Sön 2/5” 1970-talet – dansbandens storhetstid i 
Jämtland”, musik och minnen med lokala profiler. 
Sön 16/5” Villes super-show!” för barn och vuxna. 
Jörgen Lantz från 70-talets ”Ville, Valle och Viktor” 
om idealmannen och annat superkul!  
Sön 28/3 ” Gör-det-själv-dag” – 70-talspyssel för 
hela familjen.
Finalhelg 18-19/9 med disco-nostalgi, veteranbilar, 
Barbie-monter, lokala pressklipp, filmvisning och 
föredrag.
Skolprogram för 70-tal:

Den nya ladugården ”Milkoland” invigdes i oktober. Byggnaden innehåller ett gårdsmejeri, djurstallar och en 
lek- och läranläggning. Foto: Inga-Lill Granbom, JLM.
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Hur var det när mamma o pappa var små? För åk 1-5
Nostalgi och revival! Åk 6-gymnasiet.
Program i anslutning till Världens Kristus:
22/2 Invigning med Clary Götesson, kyrkoherde 
i Östersunds församling och landshövding Maggi 
Mikaelsson. Stora kyrkans flick- och gosskör sjöng.
Sön 22/2 Jesus ser ut på många sätt! – en 
internationell utblick, Kajsa Ahlstrand, teol.dr. och 
forskare vid kyrkokansliet Uppsala.
Tis 24/2 Hur talar man med barn om 
livsåskådningsfrågor ? Sven Erik Fjellström, präst 
och lärare.
Ons 25/2 ”Världens Kristus” – en ny missionssyn? 
Mats Hermansson, initiativtagaren till utställningen.  
Sön 29/2 Världens Kristus ur ett samiskt perspektiv, 
Karin Rensberg Ripa, Svenska kyrkans samiska råd.
Sön 7/3 Tro som befriar. Olle Kristensson, präst i 
Peru.
Sön 14/3 När Jesus kom till Östersund - om Jesus i 
konsten. Leif Öhr, konsthistoriker och skribent.
Skolvisningar:
Hur ser Gud ut? Visning och samtal för skolklasser 
och konfirmandgrupper 
Pedagoger från Östersunds församling ledde visning 
och samtal för skolklasser och konfirmandgrupper. 
Program i anslutning till Women photographers: 
4/4 invigning med konstkonsulent Anna Selander 
som också höll föredraget ”Kvinnorna i fotokonstens 
historia”. 
Gunilla Knape från Hasselblad Center i Göteborg, 
som producerat utställningen, besökte Jamtli under 
perioden och höll ett kvällsföredrag.
Som en del i kulturdagen för barn den 9 maj kunde 
barnen prova på att göra fotoexpriment ”Gissa 
vem jag är!”.  Som rekvisita användes gamla kläder, 
smycken, hattar, peruker, glasögon, käppar mm. 
Program i anslutning till Naiva män: 
Öppna visningar hölls under hela 
historielandperioden.
Program i anslutning till Gränser:
31/8 Invigning med föredrag av Rosa Taikon. 
Skolvisningar. Film på tema Gränser 1-4 sept i 
hörsalen.
Program i anslutning till Från svans till snabel:
17/10 Jeanette Rangner från Nationalmuseum 
invigde och visade utställningen. På invigningen 
erbjöds  sagohörna i utställningen och 
teaterföreställningen Snigel Blå. Öppen söndagsateljé 

hölls vid tio tillfällen på söndagar samt under 
mellandagarna.
Där arbetade man både med måleri och lera. 
Övningarna resulterade i en miniutställning ”Barnens 
bilder av djur”.
21/11” Vad händer på Frösö zoo under 
vinterhalvåret?”, Åke Netterström, Frösö Zoo.
Skolprogram:
Visning av Från svans till snabel och skapande i 
ateljé. För alla årskurser. 
Program i anslutning till Lennart Åsling 
– koloristen från Offerdal:
14/11 Invigning med föredrag av Lena Boethius 
från Göteborgs konstmueum. Öppna visningar med 
Bodil Halvarson under avslutningsveckan.
Under utställningsperioden provades idén med en 
öppen konstkurs för vuxna - ”Lördagsakademien”. 
Konstnärerna Ewa Carlsson och Bodil Halvarson 
höll i två kurser med ”inspirationsmåleri” på plats 
i Åslingutställningen. 20 personer deltog. Kursen 
finansierades med deltagaravgifter.
Program i anslutning till Aksel 100 år 
(kaféutställning):
29/8 Invigning av Maggi Mikaelsson och föredrag i 
hörsalen med Gunnar Ohlsson. 
Sön 5 sept Karl-Göran Ekerwald om Aksel och hans 
liv.
Tis 7 sept ”Aksel – kontroversiell idag?”, öppen 
debatt i hörsalen.
Lör 11 sept ”Sjung Debora”.
Övriga programpunkter och evenemang:
14/2 (Alla hjärtans dag)
Teater Mirakel framförde barnpjäsen Kasper Kalas. 
Kärleksdikter med föreningen Poesirum. Hjärtslag 
– Beat’n Blow- slagverk&blås  med Jämtlands 
kammarmusikförening samt installation med 
”glasblås och smedja” (konserten gavs även 15/2).
19/2 Samtal och debatt om att vara kulturarbetare 
och politiskt engagerad ”Vittne, aktivist, konstnär” – 
om mellanösternkonflikten med bla Cecilia Parsberg 
och Mikael Löfgren.
14/3 Föredrag ”Vargen är värst”. Arr. Jamtli förlag.
18/3  Kulturkväll för deltagarna i Militära skid VM, 
ca 350 besökare.
18/4 Åtta cellister – med verk från barock till pop, 
konstvåningen.
25/4 Föredrag -”Offer under vikingatid”, antikvarie 

Aktiviteterna 
under skolloven 
lockar många 
barn och ungdo-
mar. Foto: Håkan 
Strömqvist, JLM.
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Ove Hemmendorff.
9/5 Kul-kulturdag på museet! Kulturdag där barn 
fick prova på och ta del av bla teater, foto och musik.
Barnföreställningen ”Drömstölden” med Teater 
Mirakel. I anslutning till föreställningen fick barnen 
måla sina drömmar.  
”African stories” –spännande sagor med Whiskey 
Monama och Zukie Jafta från Sydafrika. 
Konstsnickeri! Bygge av en träskulptur på Jamtli 
terrass.
”Gissa vem jag är!” - fotoexperiment i utställningen 
Women Photographers.
Hits från barnmusikalen ”Nycklarna” framfördes.
”Bugg och rockn roll,  dansuppvisning med Sanna 
och Per-Anders .
”Carmen i ett nötskal”, den berömda operan på 30 
minuter.
9/5 Föredrag - Antikvarie Anders Hansson 
om ”Karolinerleden”. Elever från Parkskolan 
och Verdalsöra berättade om sitt projektarbete 
”Levangermarknaden”. Arr. Föreningen Norden i 
Jämtland. 
26/5 Tjejgoing med 1 500 deltagare.
30/5 Ungdomsaktiviteten Vårelde med 500 deltagare.
30/5 Föredrag och samtal -”Skrivande kvinnor i 
Jämtland”, konstnären Margareta Österberg om 
skrivglädje och berättandets gemenskap.
6/ 6 Nationaldagsfirande med920 besökare.
12/6 DM i sprintorientering 100 deltagare.
18/7 LT 80 årsfirande, 2 860 besökare.
5/9 Svamputställning! Arr. Mykologiska föreningen .
12/9 Byggnadsvårdsdag och Kulturhusens dag. 
26/9 Jazz på tre/Länsmusiken och föreningen 
Poesirum framförde musik och poesi på 
konstvåningen vid invigningen av Nyförvärv.

3 /10 Föredrag - ”Den medeltida gården och den 
stora döden” – om ödesbölen i Jämtland, Forskare, 
fil dr. Hans Antonsson.
10/10 ”Från Bellman till Ledin”, Karl-Fredriks 
kammarkör.
10/10 Föredrag - ”Kläde, kalmink och skimrande 
siden”, docent Elisabeth Hidemark.
12/10 Slöja? – Öppet samtal med bla 
mångkulturkonsulent Lena Johansson.
24/10 FN-dagen -Tema ”På flykt!  - föredrag, film, 
poesi och musik.
31/10 Invigning av Milkoland! Mejeri och Lek- och 
lärmiljö.
7/11 Föredrag - ”Om messmörets historia!”, Arne 
Berglin.
12/11 Jamtlinatt, en familjefest i mörker och ljus!  
Program med trolleri, berättande, lyrik, musik, sagor, 
älvdans, gospel, vandring i ruskigheter, eldslukare, 
spel av Näcken, spådamer, lykttillverkning, likvaka, 
änglakör, skydd mot oknytt, spökhistorier, m m.
28/11 Adventskonsert med Länsmusiken.
28/11 Föredrag – ”Slyos och Härjulf Hornbrytare” 
– PG Bengtsson arkeolog.
Julmarknaden genomfördes traditionsenligt under 
andra advent i samarbete med Hushållningssällskapet 
med 20 000 besökare.
28-30/12 och 4/1-9/1 Mellandagsmys. Ett program 
riktat till ”hemvändare” med djurtema inne och ute.

Barn och ungdom

Skolverksamhet
Marknadsföringen gentemot skolorna effektiviserades 
och resulterade i en ökning av besökande elever. Drygt 
4 800 barn deltog i organiserade visningar och program 

Invid Jamtli station invigdes i midsommarhelgen en lek- och läranläggning med järnvägstema. 
Foto: Håkan Strömqvist, JLM.
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och ytterligare 4 350 i museets lovaktiviteter. Totalt 
9 150 barn.Under terminerna gjordes flera utskick med 
riktade erbjudanden till specifika lärargrupper. Sär-
skilda satsningar gjordes kring tillfälliga utställningar. 
Under våren var det 1970-talsutställningen med pry-
larna, musiken och politiken samt ”Världens Kristus” 
där många konfirmandgrupper besökte utställningen. 
Under hösten visades vandringsutställningen ”Grän-
ser”, med workshops för elever, samt Nationalmuse-
ums utställning ”Från svans till snabel” med visningar 
och ateljéverksamhet. Några elevalster ställdes ut i 
anslutning till utställningen.

Tidsresor, Mickelsmäss samt andra utomhusprogram 
har genomförts. Inspirationskvällar för lärare i anslut-
ning till de tillfälliga utställningarna har ordnats, liksom 
körkortskurser och lek och lärkurser. 

Det ”Nationella uppdraget” inriktades på barn och 
ungdomsverksamheten. Ett antal experiment genom-
fördes, bl.a. för att utveckla metoder anpassade till 
barns olika  förutsättningar. Däribland ingick ”Liten 
tidsresa” - program för funktionshindrade barn med 
dockan som metod. En matteslinga där man med hjälp 
av bl.a. fysiska miljöer kan arbeta med matte på fri-
luftsmuseet prövades. Berättandet med utgångspunkt 
i arkivmaterial testades och ett experiment har genom-
förts som syftat till att hitta en metod för att ta tillvara 
barns nyfikenhet och upptäckariver.

Utöver dessa experiment har också dramaverk-sam-
heten utvecklats med rollspel kring värdegrundsfrågor. 
Arbetet resulterade i ett program som kallas ”Slutna 
rum”, där en monolog spelas upp för eleverna. Mono-
log bryts med jämna mellanrum av en ciceron som finns 
med i elevgruppen. Ciceronen utmanar eleverna med 
påståenden så att de tvingas ta ställning i svåra frågor. 
”Slutna rum” finns med tema Beredskapstid 1942, och 
ett ting om barnamord från 1824.

Förskolan
Den öppna förskolan har varit öppen två dagar i veckan. 

Besöksantalet 2 950 barn har ökat med ca 500 i förhål-
lande till 2003. Antalet mor- och farföräldrar fortsätter 
att öka liksom antalet pappor. Dessutom har över 7 000 
barn har nyttjat Jamtlis lek- och läranläggningar.

Programverksamhet har kunnat erbjudas en dag 
i veckan för länets förskolebarn och sexåringarna i 
skolan. Programutbudet har bestått av sagovandringar 
i museets utställningar och tidsresor, samt möjlighet 
att få skräddarsydda program i linje med förskolornas 
temaarbete.

Fritidsverksamhet
I brist på fortsatta statliga medel avslutades fritids-
verksamheten under hösten. Den bedrevs en gång per 
vecka för åldersgruppen 10-12 år (Historiespejarna). 
Aktiviteterna hade tyngdpunkten på hantverk och 
rollspel. Under sommaren deltog Historiespejarna 
som barnaktörer på Per-Albintorpet där de rollspelade 
tillsammans med de vuxna aktörerna i året 1942. 

Under sista veckan av Historielandssäsongen ge-
nomfördes tre välbesökta dagläger för 10-12 åringar på 
tema 1700-tal, tälja med kniv och stenålder. 

Öppethus-verksamhet bedrevs under sport-, påsk 
och höstloven, och sommarverksamhet vid Hackås-
gården och Per-Albintorpet genomfördes som vanligt 
inom Historieland. 257 barn deltog som ”Barn för en 
dag”.

Projekt
Projektet Lustfyllt Lärande har fortsatt med kurser i 
tidsrese- och närmiljömetodik, nätverksträffar, samt 
verksamhet ute i skolor och förskolor. Projektet avslu-
tades under hösten med en tvådagars konferens med 
drygt 20 deltagare från hela Sverige och Norge.

Under hösten har också en 5-poängskurs i samver-
kan med Mitthögskolan genomförts, Kulturarv och 
Lärande, med ett 15-tal deltagare. Den kommer att 
ingå i kurskatalogen även hösten 2005.

Mejeriet och järnvägen är två nya Lek&Lär anlägg-
ningar som färdigställts under året. Järnvägen invigdes 

I anslutning till den tillfälliga utställningen ”Från svans till snabel” anordnades en målarateljé för barn i Lig-
nellsalen. Foto: Christina Thuné, JLM.
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Sundsvall i slutet av april, den andra en aktivitet på 
gågatan i Trondheim i början av juni.

Tillgänglighet och service 
I samråd med Brukarrådet har en rad åtgärder genom-
förts för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. 
Dessutom har ett utvecklingsarbete för att anpassa 
Jamtlis förskola för funktionshindrade barn inletts.

Den ombyggda entréhallen med förändrad recep-
tionen och ny butik fungerar väl och det nya perso-
nalrummet har gjort att personalen känner en bättre 
samhörighet och hemvist. 

Jamtlis nya butik har ett varierat utbud med lokalt 
hantverk och varor som speglar museets utställningar 
och aktiviteter. Den stora ljusa lokalen får ofta beröm 
av butikens kunder. 

Vandrarhemmet får också positiva omdömen och 
från maj till september var vandrarhemmet fullbokat. 

Jamtli Kafé har breddat sitt utbud och slagit omsätt-
ningsrekord. Vinterland, publikdragande arrangemang 
och ett utvidgat glassutbud är några anledningar. Att 
kaféet även kan besökas utan att betala entré, har börjat 
nå ut till besökarna. 

Restaurant Hov har höjt kvaliteten och satsat mer 
på lokala råvaror för att stärka profilen av lokalt pro-
ducerad och vällagad mat. Stor efterfrågan på julbord 
och mindre personalkostnader har gjort att årets re-
sultatkrav har kunnat uppnås.

Inom arenafunktionen har flera stora arrangemang 
genomförts. Speciellt kan nämnas Rhapsodykonser-
ten den 10 juli med 5 500 besökare, som gav upphov 
till en diskussion om konsertarenor i Östersund. Tre 
Jamtlikvällar med lokala artister och rikskända artister 
som Sarek (21/7 ca 600 besökare), Östen med Resten 
(11/8 ca 600 besökare) samt en Jämtlandskväll (4/8 ca 
200 besökare). 

på midsommarafton, och har sedan varit välbesökt 
under Historielandsäsongen. Mejeriet invigdes 31 
oktober med stor fest. Under hösten har vi tagit emot 
provklasser i det riktiga mejeriet, och bokade besök i 
lekmejeriet.

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

Samarbete med Birkas fritidsledarlinje har skett 
under sport- och höstlov. En mycket uppskattad 
förstärkning för oss, och likaledes uppskattad praktik 
för eleverna. Ett fortsatt och utökat samarbete arbetas 
fram under 2005.

Föredrag kring förskoleverksamheten och tidsrese-
metodik har hållits på ett flertal ställen i landet, bl a i 
Sollefteå i ABM-resurs regi.

Marknadsföring
Marknadsföringen har präglats av arbetet med kultur-
arvsvalutan Z-euro. Stora insatser har ägnats åt att 
ta fram konceptet, tillverka sedlar och bankböcker, 
konstruera ett fungerande valutaflöde, besöka och 
informera  andra besöksmål, marknadsföra och re-
dovisa valutan. Lanseringen av Z-euron ingår ett 
EU-projekt.

En annan stor arbetsuppgift har varit Milkoland, 
som både handlat om att marknadsföra den nya att-
raktionen och att sköta sponsorsamarbetet med Milko. 
Jamtli Partner-arbetet har fortsatt med bland annat en 
stor aktivitetsdag för Länsförsäkringars kunder.

Förutom de vanliga fyra årsprogrammen (höst, 
Vinterland, vår, sommar) gjordes också ett Midvin-
terprogram för att täcka dec 2004 – jan 2005. Andra 
utmaningar har bland annat varit Vinterland 2004 samt 
höstens skolprogram På flykt. 

Jamtli har deltagit i två mässor där man har gjort 
reklam för Historieland. Den ena var Vårmässan i 

Fyra Jamtlikvällar arrangerades under sommaren. Här med Östen med Resten. Foto: Christina Thuné, JLM.
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historia föreslås vara tema för utställningarna. Innehål-
let ska huvudsakligen förmedlas via fotografi, film och 
virtuell bild. Bland annat kommer Nils Thomassons 
rika bildsamlingar att användas på nya sätt.

En utvecklingsplan har gjorts för Döda Fallets lanse-
ring som eventuell världsarvskandidat. Frågan avvaktar 
nu länsstyrelsens ställningstagande innan beslut fattas 
om formerna för fortsatt arbete.

I samverkan med Flyghistoriska föreningen, Kam-
ratföreningen Norrlandsartillerister och Jemtlands 
Veteranbilklubb har länsmuseet fortsatt utredningen 
om utveckling av Flyg- och Lottamuseet i Optand. 
En skiss till en utvidgad anläggning med arbetsnamn 
”Optand Teknikland”  har tagits fram. Ännu kan inte 
avgöras hur turbulensen kring försvarsbeslutet påver-
kar det fortsatta arbetet.

I april ombildades det tidigare nätverket av länets 
lokala arbetslivsmuseer till föreningen ”Forum för 
Industrihistoria i Jämtlands län”. Som sekreterare i 
föreningen stödjer länsmuseet de lokala krafter som 
vårdar och visar det industrihistoriska kulturarvet.  

Med Strömsunds kommun och Ströms hembygds-
förening har diskuterats hur Ströms hembygdsgård 
kan utvecklas till en större turistisk resurs för tätorten. 
Förhoppningsvis resulterar överläggningarna i att ett 
utredningsarbete kan påbörjas 2005.

Forskning och dokumentation
En etnologisk undersökning, ”Flyktingskapets villkor”, 
har genomförts vid Migrationsverkets mottagningsen-
het i Bräcke. Undersökningen kommer att presenteras i 
en artikel. Intervjuer och minnesberättelser har samlats 
in under projektet ”Ny i Jämtland” som vänder sig till 
länsinvånare med ickesvenskt ursprung. Korta doku-
mentationsinsatser, så kallade ”snabbdok-undersök-
ningar”, har genomförts i anknytning till firandet av det 
iranska nyåret, fredagsbön vid Östersunds moské och 
juldekorationer. Vid museets personaldag den 6 septem-
ber deltog hela museipersonalen i en dokumentation i 
ord och bild av Gällö. Med särskilda medel från statens 
kulturråd påbörjades insamlingsprojektet ”Rädda 
filmen i Jämtlands län” i syfte att samla in dokumen-
tärfilm, säkerställa dess förvaring och göra den publikt 
tillgänglig. Årets insatser har riktats mot föreningsfilm. 
Med forskningsmedel från Riksantikvarieämbetet 
påbörjades undersökningen ”Från folkhem till bo-

Länsverksamhet

Tillväxtinitiativ
Fjällmuseets chef har börjat utveckla uppgiften som 
kommunantikvarie genom överläggningar med berörda 
kommunförvaltningar i Härjedalen, träffar med hem-
bygdsrörelse och annat lokalt föreningsliv. Museichefen 
har även deltagit i lokala arkeologiska projekt och ar-
rangerat en byggnadsvårdsdag.

Ett förslag till museum i Åre har tagits fram på upp-
drag av Åre kommun. Museet är tänkt att inrymmas 
i en del av den nya järnvägsstationen. Åres turistiska 

Snabbdokundersökning om det iranska nyåret.
Foto: Terese Magnusson.
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stadsakut”, en etnologisk-bebyggelsehistorisk under-
sökning med utgångspunkt i de pågående rivningarna 
av moderna hyresfastigheter i flera av länets tätorter. 
Genom ett anslag från landstingets FOU-medel har 
fotoforsk-ningsprojektet ”Fotografiet som berättelse” 
påbörjats under året. På uppdrag av länsstyrelsen har 
ett etnologiskt projekt genomförts på temat skog och 
modernitet. Resultatet av undersökningen kommer 
att publiceras 2005. På uppdrag av Eldrimner har en 
mindre dokumentation med mathistorisk inriktning 
genomförts; ”Charkuteri i Jämtland”. 

Klädedräktens magi är ett projekt som handlar om 
vårt folkliga dräktskick i Jämtland, Härjedalen, Nord- 
och Sör-Tröndelag åren 1750 till 1900. Det är ett  treår-
igt interreg-projekt och ett samarbete mellan Jämtlands 
läns museum, Härjedalens fjällmuseum, Rörosmuseet, 
Stiklestad Nasjonale Kulturcenter och Sverresborg 
Trondelag Folkemuseum. Projektet vänder sig till alla 
intresserade, både privatpersoner och föreningar och 
har som mål att finna och förmedla ny och spännande 
kunskap om klädtraditionerna över gränsen. 

Det är andra året som museets antikvariska personal 
har 10 procent forskning ingående i sin tjänst. Inom 
ramen för antikvarieforskningen pågår för närvarande 
flera arbeten, framförallt inom ämnesområdena histo-
ria, arkeologi, etnologi och bebyggelsehistoria. Som 
ett  resultat av verksamheten har en utgåva av museets 
skriftserie Fornvårdaren färdigställts för utgivning.  
Seminarier har hållits dels kring antikvariers forskning, 
dels kring några av ovanstående projekt.

Byggnadsvård
Länsmuseets byggnadsvårdverksamhet har anordnat 
kurser i kulturlandskap- och bebyggelseshistoria och 
byggnadsvård för lantbrukare i länets kommuner 
på uppdrag av länsstyrelsen. Vid sidan av kurserna 
erbjöds möjlighet till rådgivningsbesök på den egna 
gården, vilka uppgick till ett 30-tal. Samarbetet med 
Hedmarksmuseet i Norge intensifierades i slutet av 
året när länsmuseet fick positivt besked om att den 
gemensamma EU-ansökan beviljats medel för kun-
skaps- och förmedlingsprojektet Byggnadstradition i 
gränstrakter. Projektet Kulturhistorisk karakterisering 
och bedömning av kyrkor fortsatte för andra året och 
34 kyrkor besöktes för att dokumenteras och beskrivas. 

På Kulturhusens dag den 12 september anordnades 
byggnadsvårdsaktiviteter på Jamtli, i Skyttmon och 
på Fjällmuseet i Härjedalen. I utvecklingsarbetet av 
friluftsmuseet har ett kunskapsunderlag för att skapa 
en bankmiljö tagits fram och en dokumentation av Café 
Slalom på Frösön gjorts. Kontinuerligt under året har 
arbetet med att digitalisera länsmuseets byggnadsin-
ventering pågått i samarbete med Samhall. Länsmuseet 
har medverkat som sakkunnig vid upprustningar av 
både sakral och profan bebyggelse och gjort ett 10-tal 
doku-mentationer och åtgärdsförslag av byggnader 
med restaureringsbehov. De bebyggelsemiljöer som 
länsmuseet har arbetat med finns presenterade i den 
kom-munvisa redovisningen. 

Arkeologisk verksamhet
De mer omfattande arkeologiska arbetena har utförts 
inom ramen för RANE, ett EU-finansierat hällbilds-
projekt. Sammanlagt två hällristnings- och sex häll-
målningslokaler har dokumenterats. I samband med 
dokumentationsarbetet imålades hällristningarna i 
Glösa och Gärde.

En annan insats var undersökningen på F4-området 
med anledning av ombyggnadsarbeten vid start- och 
landningsbanan. I området fanns under medeltiden 
Västerhus kapell vars ruin undersöktes på 1950-talet. 
I området har även funnits förhistoriska gravar och 
bosättningar varför förväntningarna var högt ställda. 
Undersökningen visade emellertid att det mesta redan 
hade schaktats bort i samband med tidigare arbeten. 
En grav från 600-talet och några sopgropar, ännu ej 
daterade, blev resultatet. Granskning av kulturläm-
ningar i skogsmark i Östersunds kommun som utfördes 
på uppdrag av länsstyrelsen har varit ett annat större 
projekt. Arbetet innebar att de lämningar som Skogs-
vårdsstyrelsen i Östersund inventerat fram granskades 
för bedömning av fornlämningsstatus och inprickning 
på karta. Totalt granskades 262 lämningar i kommunen. 
Arbetet beräknas fortsätta nästa år.

Tillsammans med Lillhärdals hembygdsförening 
har en arkeologisk undersökning inletts vid Slyos, den 
plats där traditionen vill göra gällande att Härjedalens 
förste inbyggare bosatte sig. Undersökningen kommer 
att pågå under flera år.

En bebyggelsehistorisk undersökning genomfördes med anledning av rivningen av moderna hyresfastigheter i 
flera av länets tätorter. Foto: Chrisina Thuné, Jlm. 
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Timmerdraget
Timmerdraget, som är uppdragsfinansierad verksamhet, 
har fungerat som ett kunskapscentrum för traditionellt 
timmerbyggande. Verksamheten har utfört restaure-
ringar på både timmerbyggnader och i samiska miljöer. 
Projektets timmermän har varit resurspersoner i olika 
utbildningsprojekt och i en årligen återkommande kurs 
för blivande antikvarier på Högskolan på Gotland. 
Timmerdragets IT-ansvarige har fortsatt att utveckla 
Timmerdragets hemsida, främst med material kring re-
konstruktionen av Södra Råda medeltida timmerkyrka. 
Timmerdraget har också tagit fram en ny hemsida för 
projektet Gränstrakter samt utvecklat en databas på 
Internet för de medeltida takstolarna i Sveriges kyrkor. 
Timmerdraget är projektledare för rekonstruktionen av 
den nedbrunna Södra Råda kyrka. Timmerdraget har 
avlutat ett uppdrag för Avdelningen för kulturvård, Gö-
teborgs universitet och Hantverksskolan i Mariestad om 
ett samgående. Utbildningsprojektet ”De nordsvenska 
timmerhusens konstruktion” genomfördes.

Förlaget
Jamtli förlag har ökat produktionstakten och 

samtidigt fått ökade kostnader. Resultatet av arbetet 
förväntas under 2005, då förlaget kan börja räkna in 
hur mycket de nya böckerna har sålt.

Under 2004 har förlaget gett ut följande titlar: Vargen 
är värst, Längs vägen, På syster Annas tid och Jämten. 
Utöver detta har förlaget även arbetat med mindre 
produktioner, till exempel rapporten från projektet 
Lustfyllt lärande och förstudien över Åre museum.

Två böcker, Fornvårdaren och Visor och ramsor, har 
tagit mycket tid men inte tryckts under 2004. 

Den årliga försäljningsresan i juni gick över för-
väntan, och gav en ökad försäljning med 79% jämfört 
med föregående år. Förlaget har också deltagit i flertalet 
publika arrangemang i syfte att både sälja böcker och att 
öka kännedomen om Jamtli Förlag rent generellt.

Konserveringsverksamheten
Konserveringsverksamheten har framför allt arbetat 

med kyrkliga textilier och måleri i Jämtland och Väs-
ternorrland. Under sommaren och hösten utfördes 
konserveringsarbeten i Långsele kyrka. Arbetet bestod 
av konservering av måleri på trä och genomfördes i sam-
verkan med konservator vid Murberget, Härnösand. 

Övriga arbeten som genomfördes var skadein-
venteringar i Hede, Offerdal, Ytterhogdal/Ängersjö 
och Funäsdalen/Ljusnedals kyrkor. I Hede ligger 
skadeinventering till grund för ansökan om kyrko-
antikvariskt bidrag. Kopietillverkningen av de stulna 
skulpturerna i Ragunda gamla kyrka slutfördes. Anbud 
på invändiga konserveringsarbeten för Sundsjö kyrka 
antogs under hösten 2004. Arbetet kommer att utföras 
under 2005. För Östersunds kommun har bland annat 
utförts konserveringar av stafflikonst och gipser från 
Ahlbergshallen, samt flytt av konstverk på Rådhuset 
inför byggnadsarbeten. Privata uppdrag har under 
året bestått av stafflikonst, bl.a. målningar av Maria 
Wrangel, Olof Åberg, Anton Genberg och gåramålaren 
Hall. En bonad efter förlaga av Paul Sahlin har tvättats 
för Hölje föreningshus. Offerter har lagts på ett större 
antal textilier för Nordingrå och Storsele församlingar. 
Därutöver har ett utskick gjorts om konservering av 
kyrkliga inventarier till kyrkorna inom Härnösands 
stift. I Offerdal, Rönnöfors och Ängersjö kyrkor har 
uppordning av textilier utförts. Arbetet med textilierna 
i Åre/Duveds kyrkor har fortsatt. 

Vid besöken i Offerdals, Rönnöfors, Ängersjös och 
Funäsdalens kyrkor gjordes hanteringsgenomgångar 
om textil och bemålat trä samt metallföremål. Sam-
manlagt deltog ca 15 personer.

Inom museet har konservatorn deltagit i upp- och 
nedpackning samt avsyning av inlånade konstverk i 
samband med utställningar. Därtill har underhållsar-
beten genomförts i museets fasta utställningar. 

Kulturturism
Skyltar vid länets kulturhistoriskt intressanta platser 
och miljöer har producerats på uppdrag av Länsstyrel-
sen, bl.a. fyra skyltar vid Marieby stenbrott. 

Snabbdokumentation 
av moské i Öster-
sund. Foto: Christina 
Thuné, JLM.
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Länsverksamheten redovisad 
kommunvis

Bergs kommun
Bergs socken, Östansjöbygden, restaurering av två 
skogskojor i Skucku
Myssjö socken, Kövra baptistkapell, antikvarisk 
kontroll vid restaurering av kapellets exteriör
Hackåsbygden, landskapshistorisk analys på 
uppdrag av Bergs kommun
Hackås socken, schaktkontroll vid Hackås kyrka i 
samband med ledningsdragning
Ovikens socken, Ljåbodarna, antikvarisk kontroll 
vid restaurering av stenkällare och härbre på 
fäbodvall
Ovikens socken, Ovikens Nya kyrka, antikvarisk 
kontroll vid byte av takbeläggning och åtgärder av 
vattenskador
Ovikens socken, Norrgårdsbodarna 1:1, 
undersökning av Munkbovallen, en övergiven 
fäbod, utförd som seminariegrävning med 
Mitthögskolans A-kurs i arkeologi
Storsjö socken, Storsjö 11:3, undersökning av två 
delvis förstörda gravar.

Bräcke kommun
Bodsjö socken, klottersanering av hällmålning vid 
Forsaån (Raä nr 176)
Bodsjö socken, Finnäs dansbana, antikvarisk 
kontroll vid restaurering av grund samt 
förundersökning av dansbanan
Nyhems socken, Gimdalen, antikvarisk kontroll 
restaurering av vaktfiskeanläggningen i Gimån
Sundsjö kyrka, utredning invändiga 
konserveringsarbeten

Härjedalens kommun
Hede kyrka, skadeinventering
Lillhärdals socken, Lillhärdals kyrkby 14:6, 
undersökning av husgrund vid Slyos
Tännäs socken, dokumentation av hällmålning vid 
Rogen
Tännäs socken, dokumentation av hällmålning vid 
Flatruet
Tännäs socken, dokumentation av hällmålning vid 
Tänndalssjön
Tännäs socken, Funäsdalen kyrka, 
skadeinventering

Tännäs socken, Ljusnedals kyrka, 
skadeinventering
Ytterhogdal kyrka, skadeinventering
Älvros kyrka, Älvros socken, restaurering av 
exteriör, antikvarisk kontroll
Ängersjö kyrka, skadeinventering

Mattmars kyrkas klockstapel restaurerades och den 
antikvariska kontrollen utfördes av länsmuseet.
Foto: Christina Persson, JLM.
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Krokoms kommun
Alsens socken, dokumentation av hällristningarna i 
Glösa
Aspås socken, utredning inför utvidgning av 
kyrkogården i Aspås
Föllinge socken, dokumentation av hällmålningarna 
vid Skärvången
Näskotts socken, Grafsgården, antikvarisk kontroll 
vid omläggning av spåntak
Offerdals socken, Kaxbacken, antikvarisk kontroll 
under upprustningen av lador i Kaxås
Offerdals socken, dokumentation av hällristningarna 
i Gärde
Offerdal kyrka, skadeinventering 
Rödöns socken, Vike 2:6, utredning inför 
villabebyggelse

Ragunda kommun
Borgvattnets socken, Markusgården Skyttmon, 
restaurering av veranda
Borgvattnets socken, Sörgården Skyttmon, 
restaurering av veranda
Borgvattnets socken, Aspnäset, Skyttmon, 
ommålning av boningshus och upprustning av 
ekonomibyggnader på gården
Stuguns socken, Strånäset, åtgärdsprogram för 
upprustning av byggnader samt färgundersökning
Ragunda gamla kyrka, nytillverkning av de stulna 
skulpturerna

Strömsunds kommun
Frostvikens socken, Väktardalen, upprustning av 
kåta, härbre vid sameviste
Frostvikens socken, Ankarede kapell, restaurering av 
kapellets tak och fasad
Tåsjö socken, Hoting, samarbete med Samhall i 
digitaliseringsprojektet rörande Bebyggelseregistret

Åre kommun
Kalls socken, Västgård, antikvarisk medverkan vid 
konservering av interiört måleri
Kalls socken, Tjärntorpet, antikvarisk kontroll vid 
restaurering av lada
Kall socken, Ede 1:16, forskningsundersökning vid 

Sösjön av vikingatida kåtatomt
Kall socken, dokumentation av hällmålning vid Stor-
Rensjön
Kall socken, dokumentation av hällmålning vid 
Hästskotjärn
Mattmars kyrka och klockstapel, installation av larm 
och restaurering av klockstapeln
Undersåker socken, Nyhem, antikvarisk kontroll vid 
restaurering av torvkåta
Åre socken, dokumentation av hällristningar i Duved
Åre socken, förundersökning av visteplats med 
anledning av planerad breddning av Storulvåvägen
Åre socken, Åre, digitalisering av 
bebyggelseinventering i Åre by
Åre socken, Åre kyrka, installation av larm samt 
konservatorsarbete med textilier

Östersunds kommun
Brunflo socken, Optands flygfält, antikvarisk 
medverkan vid upprustning av ladhangarer
Frösö socken, undersökning av tidigare grav och 
boplatsområde med anledning av ombyggnad av 
Frösö flygplats
Frösö socken, Café Slalom, byggnadsdokumentation 
av interiör
Häggenås socken, Häggenås kyrka, antikvarisk 
medverkan vid installation av ny värmeanläggning
Lockne socken, granskning av kulturlämningar inom 
projektet Skog & Historia
Lockne socken, Lockne kyrka, åtgärdsprogram och 
restaurering av kyrkstallar
Sunne socken, Sunne kyrka, antikvarisk medverkan 
vid installation av ny värmeanläggning
Östersund, Gamla biblioteket, antikvarisk kontroll 
under restaurering av interiör
Östersund, Gamla kyrkan, antikvarisk kontroll vid 
restaurering av kyrkorummets interiör
Östersund, Stora kyrkan, installation av larm
Östersund, Marielundskyrkan, installation av larm
Östersund, Fjellmanska gravkoret på Norra 
kyrkogården, restaurering
Östersunds kommun, konserveringar mm av 
kommunens konstsamling

Upprustning av kåta 
och härbre i same-
vistet Väktardalen, 
Frostviken socken. 
Foto: Marianne  
Strandin, JLM.
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Vård och samlingar

Minnesbanken
Minnesbanken har haft ca 2000 besökare. Det är en-
skilda personer, forskare, grupper och hembygdsfören-
ingar m.fl. Antalet förfrågningar och besök från skolor 
har minskat under 2004 medan grupper och enskilda 
besök ligger på samma nivå som 2003. Under året har 
grupper från SFI och projektet Skog och historia varit 
återkommande. 

Temat för ”Arkivens dag” den 13/11 2004 var kom-
munikation. I Minnesbanken kunde besökarna se på 
en fotoutställning om kommunikation, skriva brev 
med bläck och gåspenna samt studera föremål kring 
temat. Nytt för året var att en monter placerades i nya 
museets entré för att informera om Arkivens dag och 
Minnesbanken.

Arkiv och bibliotek
Ett stort arbete har lagts ned på att påbörja registre-
ringen av länsmuseets litteratur i länsbibliotekets data-
bas BOOK-IT. Fram till årskiftet hade ca 4600 böcker 
registrerats. Arbetet med inläggning av digitaliserade 
fotografier från Kulturarvs IT och hembygdsföreningar 
i Sofie-databasen har fortsatt 

Till biblioteket har förvärvats 324 böcker. Av dessa 
är 37 st Jemtlandica och 89 är byten med andra insti-
tutioner i Norden.

Fotoverksamheten
Register för fotografiska samlingar, som inte är digi-
taliserade, har gjorts tillgängligt. Digitaliseringen av 
negativsamlingarna har fortsatt och verksamheten 
med Kulturarvs IT har utökats med ytterligare regist-
reringsplatser. 

Intresset i länet för att identifiera bildsamlingar har 
varit stort och arbetet med att hålla kontakt med olika 
grupper viktigt. 

Museets bildbyrå har tagit fram och levererat bild-
material till böcker och publikationer men även bilder 
till enskilda. Fotosamlingen har utökats med 300 
glasplåtar, ca 3500 bladfilm, ca 200 000 färgdia och 20 
fotoalbum.

Arbete med att bygga en hemsida för fotodatabasen 
Sofie har pågått. En lansering av denna bas planeras till 
våren 2005. 

Föremålsverksamheten
Ett omfattande arbete utfördes inför 70-tals utställ-
ningen  då föremål inhämtades runt om i länet. Därefter 
inleddes ett minst lika omfattande arbete med sortering, 
registrering, märkning och fotografering av samtliga 
föremål som skänkts till utställningen. Föremålen från 
utställningen finns nu att beskåda i museets databas 
Sofie. 

Antalet föremålsförvärv uppgick 2004 till 450, där 
merparten utgjordes av föremål från 70-tals utställ-
ningen. Vid årsskiftet fanns 18119 föremålsposter 
inmatade i huvuddatabasen

Support och utbildning i databasen Sofie sker kon-
tinuerligt till hembygdsföreningar.  Bland annat har 
Sundsjö, Bergs och Hammerdal hembygdsföreningar 
varit på utbildning i Havremagasinet. Vidare har Åre 
och Krokoms kommuner fått utbildning i registrering 
av konst i Sofie inför deras konstinventeringar. Perso-
nal vid sektionen har utbildats i hur det arkeologiska 
magasinet är uppbyggt.

Kontakt har etablerats med de nya ägarna av Vålå-
dalen för att finna en långsiktig lösning avseende Gösta 
Olanders samlingar som finns i Vålådalen men förvaltas 
av Jämtlands läns museum.

Guidade visningar av Havremagasinet har skett 
kontinuerligt.

Rekvisitasamlingen
Städdagar av Jamtlis miljöer och inventering av rekvi-
sita genomfördes i maj av museets anställda. Under 
sommarsäsongen har rekvisita framtagits, tillverkats 
och lagats till aktörer och miljöer på Historieland. 
Förutom Historieland servar rekvisitan även Vinter-
land, jul- och Gregoriemarknad, nationella uppdraget 
och skolverksamhet m.fl. Arbetet med att bygga upp 
en gemensam rekvisitabank avseende unionsupplös-
ningsprojektet har inletts tillsammans med Sverresborg 
i Trondheim. 

Antalet rekvisitaförvärv var 500 st. Antalet digita-
liserade rekvisitaföremål var ca 450 st. Rekvisitadata-
basen innehåller nu nära 20000 poster.

Interiör från Kafé Slalom på Frösön har inköpts till 
museet med bidrag från Jamtlis gynnare. Föremålen har 
märkts och registrerats inför ombyggnaden av Våffel-
bruket där Kafé Slalommiljön skall öppnas 2006.
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Förvärv till samlingarna
Arkivet
Antikvariska kontrollrapporter producerade av JLM, 
Totalt 16 st.
Kulturhistoriska rapporter och utredningar 
producerade av JLM, totalt 3 st.
Arkeologiska rapporter och utredningar, totalt 4 st.
Kartor och ritningar, arkeologi.
Kartor och ritningar, kulturminnesvård.
Kartor och ritningar, övrigt JLM.
1900-tal på väg. Intervjuer, frågelistor och svar m.m. 
som producerats inom projektet.
Musikinspelning. Fiol, Gitarr. Traditionsbärare: Erik 
Englund och Bertil Vestlund, Bispgården, Ragunda 
kn. Sören Nilsson, Härnösand.
Recept på Enbärsdricka, Tunnbröd.. Malungs 
spelmanslag.
Emigrationsminnen från Härjedalen. Gösta, 
Bjelkeborn, Gävle.
Levnadsbeskrivning över Sara Karolina Pettersson 
född Svensdotter, Alanäs sn. Strömsunds kn. Karin 
Zidén, Frösön.
Personhistoria, Olof Theodor Jonsson, Duved. 
Monika, Larsson, Sollentuna.
Min mormor Rensås-Brita 1866-1935 : nedtecknat av 
Olga Andersson, Forsbacken, Lillhärdal.
Ett brev för någon att hitta om några hundra år. Brev 
i glasburk. Åke Stålhammar,  Östersund.
Musik på Jamtli, Slandrom SLMC 3966, 2 band, 
master. Björn Larsson, Slandrom Musik.
Tävlingsbidrag till tävlingen ”Skolminnen”. 
Kultursatsning 2004. Erik Rääf. Jämtlands läns 
bibliotek.
Information om Föreningen Storsjöodjuret. Christer 
Berkö, sekreterare i föreningen.
Berättelser  av J.O. Bodin om Nordhallens skytte-
förening, Fjällbodarna, gränsridare i Kolåsen mm. 
Roger Börjesson Löftadalens folkhögskola, Åsa.
Dokumentation samedräkt och sameslöjd. Från 
projektet GAPTA – sydsamiska dräkter i Sverige och 
Norge. Interregprojekt Gaaltije. Projektledare: Vanja 
Torkelsson.
Drivkraft – filmen om Jämtkraft. Filmen är en histo-
risk tillbakablick över Jämtkrafts utveckling i länet. 
Jämtkraft.
Personhistoria, professor Adolf Eriksson, 
Norderåsen, Häggenås sn, Östersunds kn. Text och 
foton. Margot Malmgren Östersund  
Personhistoria, Anna Yberg,  g. Stark, lärarinna 
Norderåsens skola, Häggenås sn, Östersunds kn. 
Text och foto. Margot Malmgren Östersund
Personhistoria Erik Nilsson, landsfiskal och spelman, 
Hackås. Kerstin Ellert Hackås 

Folktro Hjördis Bohm, Jormvattnet, 
Britt-Marie Borgström, Hallen
Notsamling efter Inez Helmy 
Sundin f. Anderson. Noter samlade i 
skinnportfölj. Eva Sundin  Ås 
Gimdalens historia, Nyhems socken. 
Skrivet av Conrad Gradin. Kerstin 
Ericsson Strömsund
Något om mitt födelsehem och därmed 
förknippade minnen. Hjalmar Åslund, 
Hällesjö sn.
Bildarkivet
Maud Hjelm, Frösön, ca. 400 svartvita 
glasplåtar och bladfilm. Fotograf: 
Okänd
Gunnar Persson, Hoverberg, ca 150 
svartvita glasplåtar. Fotograf: Per 

Pers-son, Hoverberg. Inlämnare: Bergs hem-
bygdsförening.
Erik J Bergström, Östersund, ca 260 svartvita 
glasplåtar och bladfilm. Fotograf: Sven Zakrisson, 
Glöte.
Bengt Weilert,Östersund, ca 200 000 färgdia och 
färgnegativ. Fotograf: Bengt Weilert.
Björn Reuterswärd, Järpen, ca 1400 färgdia. Fotograf: 
Bo Holmberg, Inlämnare: Åre kommun.
Föremålssamlingen
Ingrid-Lisa Andersson, Frösön: Frottéklänning, 
mönster
Liselott Andersson, Järfälla: Metallsvarv
Kerstin Andersson, Stavre: Kläder, lampa, kamera, 
skridskohjälm, skydd, mm
Kerstin Andersson, Östersund: Kläder
Ulla Andersson, Östersund: Kläder, skor, ryggsäck, 
väska
Kerstin Arnqvist, Östersund: Scooterkängor
Hans Augustsson, Revsund.: Kläder från den 
Löwenmarkska familjen
Karin Bark, Duved: Kläder
Inger Bergfeldt, Östersund: Kläder, accessoarer, 
spegel, leksaker, skivor, band, mm
Allan Branterud, Fåker: Bordslampor
Birgitta Bredhe, Östersund: Klänning
Kerstin Brügge, Östersund: Kläder, skor, keps, 
halsduk
Ingegerd Byström, Östersund: Blixtlåsslips, kläder
Karin Byström, Solna: Jacka, kjol, klänning
Birgit Edlund, Östersund: Jeansbyxor, hattar mm
Åsa Eggesjö, Brunflo: El-radioatorer
Marianne von Essen., Frösön: Lampa, teservis, våg, 
boll mm
Margareta Fryklund, Frösön: Skor, stövlar, kläder
Gunhild Fryklund, Frösön: Damkappa, barnväst
Peter Frändén, Östersund, Mönsterprovbok
Pia Gillberg,, Frösön: Skor
Bodil Halvarson, Östersund: Affisch
Ebba Herlitz, Östersund: Tvålkopp, tandborstmugg.
Gudrun Håkansson, Östersund: Näbbkängor, 
herrflugor, kläder
Nils och Hilda Höglund, Lit: Bilbarnstol.
Birgit Johansson, Östersund: Mjölkhållare
Marita Johansson, Ås: Galonbyxa, haklappar
Gunilla Johansson, Härnösand: Kläder
Stig Johansson, Frösön: Kylbox
Åke Jonsson, Brunflo: Orkesterkostym, kort, affisch
Asta Karlsson, Östersund: Lampor, värmedyna 
hygienartiklar mm
Birger Karlsson, Östersund: Toa, tvättställ, badkar, 
lampor mm

Fotograf Bengt Weilert överlämnade 
sitt bildarkiv med färgdia och -negativ 
till museet.
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Gerhard Karlsson, Östersund: Klänningar, skärp
Märta Vilhelmina Karlsson, Fåker: Barnmorskeväska, 
kläder
Kristina Landen, Ås: Klippark, rosa-pantern mm.
Karin Larsson, Östersund: Vadmalsväst
Kurt-Göran Lindgren, Frösön: Dansbandsdräkt
Gunnel Lindh, Östersund: Vas, termos, ryggsäck, 
kappa mm
Birgitta Luksepp, Östersund: Gardinkappa
Ingela Lundberg, Sävsjö: Necessär med smink
Krister Lundström, Krokom: Överkast, matta, väska, 
kläder, stolsdyna, perukstock
Birgitta Lundberg, Östersund: Leksak John Blund
Ann-Christin Malmqvist, Östersund: Papperstrosor
Kari Moren, Östersund: Sängkläder, gardin, Lp-skivor 
mm
Eivor Nilsson, Östersund: Kläder, resväska
Margareta Nilsson, Föllinge: Lampskärm
Berit Nilsson, Östersund: Husgerådsartiklar, lakan, 
kläder mm
Bertil Nilsson, Hammerdal: Kläder
Tore Nilsson, Östersund: Näbbkängor, kassettdäck
Birgitta Nordberg, Fåker: Skolväska
Birgith Norlander, Östersund: Kläder
Birgitta Olofsson, Östersund: Kläder, skor
Solveig Oledal, Frösön: Kläder, skor, stövlar, tidningar
Margareta Persson-Fryklöf: Hållare, kläder, 
tygemblem mm
Solveig Reichenberg, Frösön: Tvättmedelspaket
Håkan Reinklou, Frösön: Till-Bryggeri läsk plåtar
Ragnhild och Olof Rosenius, Östersund: Kylskåp, 
säng, madrass, matta, duk, gardin, dukar, vykort, 
skivfodral
Sven Selander, Östersund: Mobiltelefon
Siv Sjödin, Östersund: Termos, keps, kakel, bord mm
Sonja Sporrstedt Hoorn, Östersund: Kläder, väska
Birgitta Stiehler, Buchholz: Folkdräkt
Eva Sundin, Ås: Kläder, hattar, mössa mm
Gunnar Svensson, Frösön: Golvaskopp
Jan Söderström, Lit: Kläder
Siv Vesterlund, Östersund: Skinnmuff, kläder, snölås
Carina Wiklander, Nälden: Skor, gardin, duk, överkast 
mm
Lennart Winberg, Frösön: Rakhyvel
Clara Witthoff, Östersund: Kläder, örhänge, 
identitets-märken
Mary Åkesson, Östersund: Leksaksgungstol
Gabriella Önstad, Frösön: Skidor, stavar, pjäxor,cykel, 
ryggsäck, målarskrin, staffli och stol
Kristina Östergren, Månsåsen: Badskor
Birgitta Österman, Frösön: Locktång, biljetter, 
programhäfte

Konstsamlingen
Gåvor av Jämtlands läns konstförening:
Curt Asker, Tatuering, 
Mari Vedin-Laaksonen, Free of time, object och video
Testamentariska gåvor av Sigrid Thomasson, 
Östersund:
Rune Sigvard, ”Konfirmanden”, oljemålning
Anders Hallin, porträtt, oljemålning
Gåvor av Harry Nilsson, Tyresö:
Bernhard Önstad, tre oljemålningar, ”Capri”, ”Skylar” 
och ”Fjällvidd”
Gåva av Bo Lind, Åkersberga och Peter Lind 
Stockholm:
Pelle Havne, oljemålning, ”Getapojken” 
Gåva av Lisbet Daregård, Stockholm, Karin Hulth, 
Frösön och Olle Olsson, Nälden:
Lennart Åsling, oljemålning, ”Stilleben med théask”

Rekvisitasamlingen
Jan-Erik Andersson, Östersund: Tapeter

Liselott Andersson, Järfälla: Verktygslåda med 
verktyg
Lis-Marie Bakken-Olofsson, Östersund: 
Väggbonadsalmanacka
Gisela Belin, Östersund: Kamera.
Magnus Bohman, Trångsviken: Plastväska.
Bengt Boogh, Östersund: Mjölkärra, kälke.
Allan Branterud, Fåker: Lunningslöpa
Ulla-Britta Broth, Frösön: Föremål till bensinmacken.
Anna-Lisa Bryntesson, Östersund: Byrå
Signe Byqvist, Östersund: Vävda ylletäcken
Ingegerd Byström, Östersund: Kaffemått
Jörgen Bäckman, Frösön: Skylt - Räddningskåren, 
verktyg för framvagnsinställning
Bällsta-Rastens tröskförening, Frösön: Motor till 
skördetröska.
Kjell Castberg, Brunflo: Så- och slåttermaskin, 
självbindare
Sara Dahlgren, Östersund: Fåtölj
Birgit Edlund, Östersund: Husgeråd, 78-varvare,mm
Mikael Eivergård, Frösön, Musiktidningar
Karin Eklund, Östersund: Tidningar, bok
Anna Eriksson, Frösön: Dammsugare
Frösö Färg, Frösön: Såg
Torsten Hedin, Brunflo: Filmprojektor
Stig Hedström, Ås: Elektro-Helios ugn
Karin Grafström, Vemdalen: Tapetrullar
Henrik och Håkan Hagblom, Uppsala: Bonmaskin, 
böcker mm
Mats Hemmingsson, Ås: ÖP-tidningar från 1942.
Lars Henriksson, Grimnäs, Gällö: Trilla, slädar, kärra, 
linbråka, bensindunk, fat, kanna, frösorterare, högaff-
lar, kruka
Gudrun Håkansson, Östersund: Böcker, biblar, mynt
Sven Johansson, Sveg: Medicinflaska Soln-Anders
Lars-Erik Karlsson, Östersund: Oljepoletter
Krokoms kommun, Krokom: Jämtlands karta
Krokoms Bibliotek, Krokom: Uppstoppad bäver
Svea Lindberg, Frösön: Tennknappar Jämtland, 
vapnet
Gunnel Lindh, Östersund: Tapetrullar
Annika Lindström, Stugun: Tapet, ljusask, pappers-
påse
Gun Lindström-Arver, Ås: Tv-apparat, bok
Ingegerd Lingblom, Brunflo: Husgerådsredskap
Ingela Lundberg, Sävsjö: Tidningar och tidskrifter
Krister Lundström, Krokom: Katalog, bok, affisch
Margot Malmgren, Östersund: Snus-tobaksdosor
Milko, Östersund: Mejeriförpackningar
Gösta Mårtensson, Östersund: Barncykel
Berit Nilsson, Östersund: Tidningar
Karin Nilsson, Ås: Bonad, gungstolar, mjölkkrukor, 
sop och skyffel
Åsa Nilsson, Bällsta: Hängare, skål, yxa
Bengt Nordqvist, Frösön: Snurrfåtölj
Hans-Erik Näs, Östersund: Flickcykel
Sune Persson, Frösön: CD-spelare
Anna Rådström, Östersund: Spark
Sven Selander, Östersund: Bandspelare, räknemaskin, 
kikare, stativ, projektorer
Benkt Svensson, Östersund: Tält, luftmadrass, tv-
apparat
Kajsa-Greta Thofelt, Frösön: Ransoneringskort, 
Kvillajabark
Erik Vallo, Östersund: Grammofonskivor
Siv Vesterlund, Östersund: Leksaker, press, kanna mm
Carina Wiklander, Nälden: Tidning, bok, tapeter
Signild Winnberg, Frösön: Möbler, lampa, kälke, skylt
Clara Witthoff, Östersund: Politisk och ekologisk 
litteratur
Mary Åkesson, Östersund: Laggade kärl, biblar
Gabriella Önstad, Frösön: Skidstavar, cykel, korg, 
paraply, spegel
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Länsmuseet byggnader
och anläggningar

Nya investeringar
Inom ramen för EU-projekt fick Jamtliområdet en om-
fattande anläggning – en infrastruktur med strömmande 
vatten. Dessutom uppfördes Milkolandladugården som 
förutom djurstallar innehåller ett gårdsmejeri. Två nya 
lek och läranläggningar invigdes, en med mejeri och en 
med järnvägstema. Därutöver omvandlades Jamtlitorg-
ets förrådshus intill Gulleboden till en bankmiljö där 
stor vikt har lagts vid  inredningen.

Fastighetsdrift
Förutom löpande arbetsuppgifter har man fortsatt 

att utreda möjliga energisparåtgärder inom värme och 
ventilation. Likaså har inventerings- och utredningsar-
betet med underhållsplanen för Jamtlis byggnader på-
gått, vilket ska utmynna i en färdig plan under 2005.

Byggnadsvård och underhåll
Följande åtgärder utfördes:

Nya spåntak på vedbod och gästtoaletter 
på Näsgården
Renovering av entré till Hammerdalsgården
Nybyggnad av glassbar i museets kafé
Nytt golv i matsalen på Hov

Park
En renovering av grönytorna på Jamtliområdet har 
påbörjats.

Strömmande vatten inom Jamtli invigdes under mid-
sommarhelgen. Foto: Håkan Strömqvist, JLM.
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Förvaltning och administration

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
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 Göte Murén, suppleant: Cecilia 
Edström.

Utsedda av Heimbygda: Gunilla Borgh, suppleant: 
Karl-Erik Jonasson.

Utsedda av Jämtlands läns konstförening: Lilian 
Semb, suppleant: Eva Swartling Rudebeck.

Museiledning
Museiledning: Landsantikvarie Henrik Zipsane
Förmedling och utställningar: Ulla Oscarsson
Vård och samlingar: Johan Jonsson (1/11-31/12), 
Håkan Järvholm (1/1-31/10 vik)
Dokumentation och forskning: Mikael Eivergård 
Publik och service: Anna-Lena Ståhl
Marknadsföring och förlag: Charina Ödlund
Landsantikvariens stab: Ove Andersson, Sten Gauffin, 
Ove Hemmendorff, Märta Norelius

Personal
Dessvärre tvingades länsmuseet att säga upp sex tjänster 
under våren. Oron kring uppsägningar och minskade 
resurser ledde till att ett personalpolitiskt åtgärdspro-
gram utarbetades och verkställdes.

Det nya året startade med att sektionen Historieland 
slogs samman med större delen av Friluftssektionen.

Antalet årsverken uppgick till ca 127. Antalet tills-
vidare anställda var 91 (51 kvinnor och 40 män) Av 
dessa var 34 personer anställda med lönebidrag ( 17 
kvinnor och 17 män)

Medelåldern för tillsvidare anställda var 47 år.
Antalet visstidsanställa var 20 (13 kvinnor och 7 

män). Antalet timanställda var 158 personer. Därtill 
kommer ett antal arvodesanställda vilket medförde 
att länsmuseet redovisade kontrolluppgifter för 355 
personer.

Personalutbildning/personalutveckling
Under 2004 har ett tvåårigt EU-projekt Växtkraft 

startat som innebär kompetensutveckling för all perso-
nal.  En personalutvecklingsdag har genomförts för all 
personal under Tema Kulturmiljövård i nyare tid.

Friskvård
Landstingshälsan har genomfört hälsokontroller för 

ett 25 tal personer och 23 personer har utnyttjat JLM:
s sponsring av friskvård.

Arbetsmiljö
Utöver den årliga Arbetsmiljöplanen har under 

året har en särskild genomlysning av den psykosociala 
arbetsmiljön genomförts. Utifrån denna har ett Åt-
gärdsprogram tagits fram för att ytterligare förbättra 
arbetsmiljön.

Diarium och ämbetsarkiv
Totalt diariefördes 462 ärenden och av dessa är 283 

ärenden avslutade och arkiverade. 

Sjukfrånvaro
 Total sjukfrånvaro/ Långtidssjuk 

 ord. arbetstid frånvaro/total  
  sjukfrånvaro
Ålderskategori 29 år 
eller yngre 0 % 0%

Ålderskategori 30-49 år 2 % 72 %
Kvinnor 2 % 80 %
Män 1 % 49 %

Ålderskategori 50 år
Eller äldre 5% 90%
Kvinnor 7 % 87 %
Män 4 % 94 %

Totalt:
Kvinnor 3 % 85 %
Män 2 % 85 %
Samtliga anställda 3 % 85 %
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Ekonomi

Kommersiell verksamhet
Sommaren drabbades av regnigt väder och färre tu-
rister i Östersund.  Jamtli liksom andra besöks- och 
boendeanläggningar i Östersund visade på sämre 
besökssiffror den gångna sommaren. Detta har 
även återspeglats i Jamtlis besökssiffror med sämre 
ekonomiskt resultat både vad gäller entréintäkter 
och för den kommersiella verksamheten. 
De kommersiella verksamheternas resultat (tkr):

 Reellt resultat Resultat mot budget
Entréer 2893 -251
Butik 157 -143
Vandrarhem 266 86
Kafé -100 -305
Hov 33 33
Våffelbruk 21 -29
Förlag -154 -259

Kommentar
Butikens omsättning ökade med ca 500 tkr i 
jämförelse med föregående år men årets resultat 
visar ett underskott om ca 150 tkr i förhållande 
till budget. Då har butiken burit 300 tkr i avskriv-
ningskostnader samt 40 tkr i internränta. Orsaken 
till underskottet var de höga initialkost-naderna 
som uppkom i samband med etableringen av den 
nya butiken.

Jamtli vandrarhem har lyckats att öka antalet 
gästnätter. Vandrarhemmet har hittat en omtyckt 
profil och är fullbokat under sommarhalvåret.

Jamtli Kafé har haft slagit omsättningsrekord men 
trots den höga omsättningen gått ca 300 tkr i underskott 
i förhållande till budget. Detta beror främst på för höga 
personalkostnader. Den ordinarie personalen har varit 
tjänstleding/sjukskriven. 

Restaurant Hov drabbades hårt när restaurantchefen 
avled under våren. Ett omställningsarbete inleddes där 
restaurangen har höjt kvaliteten och satsat mer på lokala 
råvaror för att stärka profilen av lokalt producerad och 
vällagad mat. 

Våffelbruket var öppet även under Vinterlandssäsongen 
vilket resulterade i ett resultatunderskott. 

Förlagets bokutgivning är en lång process och en pu-
blikation som kostar i tid och tryckning ett år, ger kanske 
inte avkastning förrän nästkommande år. Försäljningen 
ökade med 9,5 procent.

Bokslut
Omsättningen utgjorde totalt ca 64 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 slutredovis-
ning. 

I övrigt hänvisas till länsmuseets verksamhetsberättelse 
med årsredovisning samt tilläggsupplysningar och noter 
för fördjupad ekonomisk information.
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STIFTELSEN JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM ÅRSREDOVISNING 2004

Resultaträkning (tkr)

  Not År  2004 År  2003
Rörelsens intäkter
Årliga anslag 1 23 261,0 22 653,0
Övriga intäkter 2 39 112,2 36 640,5
Investeringsbidrag 3 1 070,1 8 444,0
Summa intäkter  63 443,3 67 737,5
    
Rörelsens kostnader 4  
Handelsvaror  -3 765,6 -3 553,2
Övriga externa kostnader  -18 550,9 -20 573,0
Personalkostnader  -40 411,4 -43 347,6
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar   8, 9 -1 268,6 -986,2
Summa rörelsens kostnader  -63 996,5 -68 460,0
 
Rörelseresultat   -553,2 -722,5
    
Resultat från finansiella investeringar   
Ränteintäkter  100,2 148,6
Ränte-och övriga finansiella kostnader  -99,3 -59,8
 
Resultat efter finansiella poster  -552,3 -633,7
    
    
Årets resultat  -552,3 -633,7

Förslag till fördelning av årets resultat   13 År  2004 År  2003
Styrelsen föreslår att för täckande av årets underskott   
används balanserade vinstmedel:
Ingående fritt eget kapital/balanserade vinstmedel  3 206,2 3 839,9
Netto från ändamålsbestämda dispositioner nedan  131,0 
Årets resultat  -552,3 -633,7
Utgående balanserade vinstmedel  2 784,9 3 206,2
Ingående ändamålsbestämda dispositioner  1 750,1 1 932,5
Utnyttjande av ändamålsbestämda dispositioner  -400,0 -494,3
Reservering av ändamålsbestämda dispositioner  269,0 311,9
Utgående ändamålsbestämda dispositioner  1 619,1 1 750,1
Summa eget kapital  4 404,0 4 956,3
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STIFTELSEN JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM ÅRSREDOVISNING 2004

Balansräkning (tkr)

den 31 december Not År 2004 År 2003
    
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 4 709,1 1 179,7
Maskiner och inventarier 8 537,9 1 126,0
   5 247,0 2 305,7

Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier i dotterbolag Jamtli lek o lär AB  50,0 50,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 11,0 11,0
   61,0 61,0

Summa anläggningstillgångar  5 308,0 2 366,7
    
   
Omsättningstillgångar   
Varulager mm   
Färdiga varor och handelsvaror 6 1 686,9 1 448,3

Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar utom landstinget  3 571,6 2 974,7
Kundfordringar Jämtlands läns landsting  161,2 131,4
Skattefordran  95,8 105,6
Övriga fordringar  458,4 957,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 1 278,0 1 815,0
   5 565,0 5 983,9

Kassa och bank  5 050,9 5 653,8

Summa omsättningstillgångar  12 302,8 13 086,0
   
SUMMA TILLGÅNGAR  17 610,8 15 452,7
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STIFTELSEN JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM ÅRSREDOVISNING 2004

Balansräkning (Tkr) forts.

den 31 december Not År  2004 År  2003

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13
Balanserat resultat  3 337,2 3 839,9
Ändamålsbestämda dispositioner    1 619,1 1 750,1
Årets resultat  -552,3 -633,7
Summa eget kapital  4 404,0 4 956,3

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder  100,0 0,0
Leverantörskulder utom landstinget  2 443,8 2 055,7
Skulder Jämtlands läns landsting  12,9 96,0
Skuld dotterbolag  100,7 103,3
Skatteskulder  0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 11 1 597,3 1 599,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 6 566,9 5 612,4
Pågående projekt 12 2 385,2 1 029,3
Summa kortfristiga skulder  13 206,8 10 496,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  17 610,8 15 452,6

Ställda panter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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STIFTELSEN JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM ÅRSREDOVISNING 2004

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Om 
inte annat anges är principerna oförändrade mot föregående år.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde..

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 varaktig-
het. 
Byggnader avser Restaurant Hov med 20 års avskrivningstid, samt nya butiken med 13,3 års avskrivningstid.

Pågående projekt
Pågående projekt i uppdragsverksamhet mm är upptagna till skillnaden i nedlagda kostnader respektive 
erhållna intäkter, dvs nettoredovisat i balansräkningen. Se även not 12.

Ändring av redovisningsprinciper
En renodling av begreppet avsättningar/underhållsfonder  har gjorts i detta bokslut, så att dessa numera 
innefattar stiftelsens fria egna kapital, härav utgör en del ändamålsbestämda dispositioneri form av SPP ar-
betsmiljöfond, samt långsiktigt fastighetsunderhåll i anslutning till övertagandet av fastigheterna Nya museet, 
och Havremagasinet.
Den valda redovisningsprincipen överensstämmer bättre med gällande redovisningsregler enligt redovisnings-
lagen.

Långsiktigt fastighetsunderhåll nya museet    
 I samband med museets övertagande av nya museets fastighet överfördes aldrig medel för långsiktigt 
underhåll ingående i erlagda hyresbelopp för perioden 1995-2003. Detta medför att medel för underhåll i 
stiftelsens regi, nu när byggnaden börjar åldras, inte finns tillgängligt i tillräcklig grad.
Enligt en utförd besiktning av ett oberoende konsultföretag föreligger följande kostnader för långsiktiga un-
derhållsbehov framgent; Inom 2 år: 635 tkr Inom 3-10 år: 2.390tkr, totalt 3.025tkr. Stiftelsen har uppmärk-
sammat huvudmännen på detta förhållande i en särskild avgiven skrivelse, samt vid olika samrådstillfällen.

Personal
  År 2004 År 2003
Medelantal anställda  127 137
Kvinnor   56% 55%
Män  44% 45%

Löner och ersättningar (tkr)
Styrelse och museichef  688,9  630,4
Övriga anställda  27 322,0  29 827,1
Sociala avgifter  11 612,1  12 252,5
-därav pensionskostnader för museichef  95,6  94,8
-därav pensionskostnader för övriga anställda  2 131,8  1 749,1

Avtal om avgångsvederlag    

Länsmuseet har inget särskilt avtal utöver vanligt kollektivavtal gällande avgångsvederlag eller pensionsutfäs-
telser för styrelse och museichef.
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Noter

Not 1  
Anslag
   År  2004 År  2003
Huvudmännen; Landstinget och Östersunds kommun  18 461,0 18 028,0
Regionmuseibidrag statens Kulturråd  4 800,0 4 625,0
   23 261,0 22 653,0

Not 2  
Övriga intäkter
Lönebidrag(AMS och kulturrådet)  6 774,9 6 765,1
Försäljningsintäkter   10 798,7 10 273,6
Entreer och årskort   3 140,8 3 104,9
Uppdragsverksamhet   5 102,9 6 637,7
Övriga intäkter  13 294,9 9 859,2
   39 112,2 36 640,5

Förutom lönebidrag ovan, som avser ordinarie verksamhet, ingår lönebidrag 0,7 milj i AMS  investeringsbidrag 
enl not 3, samt 0,3milj i övr projektverksamhet. Av entréerna härrör 232 tkr från Jamtlikväll o Jamtlinatt. 
Förändring i ordinarie entréer; jan-maj:+ 303tkr, juni-aug: -301tkr, sept-dec: -131tkr, totalt -129tkr 
Försäljningsökning 0,5 härrör från nya museibutiken.  Försäljning o kommersiell verksamhet i övrigt och 
dess fördelning på olika delar, samt resultat redovisas i speciellt avsnitt i verksamhetsberättelsen. Minskningen 
på uppdrag härrör främst från kulturminnesvård (byggnadsvård, dok, o arkeologi, där större delen av pågå-
ende projekt ännu inte avslutats under året.
Ökningen av övriga intäkter (3,4milj) avser; sponsring i form av privat medfinansiering i EU-projekt 0,8 milj, 
EU-bidrag 1,6 milj, proj. ”på flykt” 0,6 milj,övrigt-0,4 milj.

Not 3  
Investeringsbidrag
AMS  748,1 2 584,0
Boverket  0,0 1 500,0
Östersunds kommun  322,0 2 180,0
Jämtlands läns landsting  0,0 2 180,0
   1 070,1 8 444,0

Not 4  
Personalkostnader inkl reseersättn,  
utbildning, företagshälsovård mm  40 411,4 43 347,6
Minskningen härrör från större investeringsarbeten Jamtli, som avslutats under året.
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Handelsvaror
Ökningen härrör främst från nya museibutiken   3 765,6  3 553,2

Övriga externa kostnader
Fastighetskostnader och försäkringar            4 374,1 3 580,3
Direktavskrivna projektinventarier        0,0 208,8
Netto överfört i pågående projekt (se även not 12)  2 385,2 1 029,4
Övriga kostnader i verksamheten  11 791,6 15 754,5
Summa övriga externa kostnader  18 550,9 20 573,0

SUMMA KOSTNADER  62 727,9 67 473,8 
Ökning fastighetskostn avser främst energi/väme 0,4 milj.,köpta tjänster och underhållsåtg 0,4 milj  Minsk-
ning övr kostnader 4 milj härrör främst från avslutade investeringsarbeten Jamtli. 
    

Not 5  
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader,  428,5 522,8
-därav försäkringar 368,8, fasta larmavg mm 59,7
Upplupna intäkter  849,5 1 292,2
-därav lönebidrag 601,3, medl.Jämtar Heimbygda139,7
övriga upplupna intäkter 108,5  1 278,0 1 815,0

Not 6  
Lager
Museibutiken  1 394,8 1 059,8
Gulleboden  200,8 287,5
Restaurang Hov  91,3 101,0
   1 686,9 1 448,3

Not 7  
Aktier och andelar
Svensk bildvårdsförening  10,0 10,0
Jämtlands/Härjedalens turistförening  1,0 1,0
   11,0 11,0

Not 8  
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde  6 415,7 6 078,2
Ack. avskrivning enl plan  -5 877,8 -4 952,2
Bokfört värde  537,9 1 126,0
Av avskrivningarna är 300tkr hänförliga till nya basutställningar från 2001,och som slutavskrivs år 2004.

Not 9  
Byggnader o Mark 
Anskaffningsvärde  5 649,7 1 777,2
Ack. avskrivning enl plan  -940,6 -597,5
Bokfört värde  4 709,1 1 179,7
Ökningen i anskaffningsvärde härrör från den nybyggda museibutiken.

Not 10  
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Kostnader som betalas nästa år, och ej ingår i leverantörsskulder 301,1 67,4
Förskottsbetalt årskort-05 Östersunds kommun  750,0 
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Förskottsbetalt anslag huvudmännen ( januari-05)  1 577,1 1 536,5
Upplupna löner, soc.avg, semester och övertid  3 938,7 4 008,5
          6 566,9 5 612,4
    
Not 11  
Övriga kortfristiga skulder
Källskatt  717,2 737,8
Moms  808,2 791,6
Övrigt  71,9 70,3
   1 597,3 1 599,7

Not 12  
Pågående projekt, överfört netto
Huvudsakliga verksamhetsområden;
Utställningar/förmedling  -30,8 -126,4
Samlingar  950,0 1 136,7
Pågående EU-projekt, Jamtli  -2 516,4 -1 118,5
Barn och ungdomsverksamhet  192,0 1 106,2
Kulturminnesvård, dokumentation  1 723,7 2 480,7
Investeringar Jamtli  470,8 251,0
Marknadsföring o Förlag  197,8 390,1
Nationellt uppdrag, mångkultur mm  1 398,1 123,2
Ny museibutik*  0,0 -3 213,6
   2 385,2 1 029,4
*Aktiveras år 2004 till byggnad, som avskrivs årligen.

Not 13
Ändamålsbestämda dispositioner
SPP arbetsmiljöfond  1 038,2 1 438,2
Långsiktigt fastighetsunderhåll  580,9 311,9
   1 619,1 1 750,1
Avsättningar till långsiktigt fastighetsunderhåll har 
gjorts med 269 tkr.
Nyttjande av SPP arbetsmiljöfond har gjorts med 400tkr.
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