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Omslagsbild: En ung besökares kommentar till Johan Hagelbäcks utställning Russin - en skrynklig historia.
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JAMTLI

Det mångkulturella perspektivet har präglat verksam-
hetsåret. Externt och internt har en rad aktiviteter in-
letts eller genomförts som sammantaget inneburit en
omställning av länsmuseets verksamhetsinriktning.
Publiken har märkt detta genom flera utställningar och
genom att många programinslag har haft mångkultur-
teman. Därtill har Jamtli haft uppgiften att leda och
delta i det nationella mångkulturella publikprojekt där
26 länsmuseer ingått. Mångkulturkonsulentens arbete
har gått in på det tredje året. Ett tvåårigt EU-finansierat
arbetsmarknadsprojekt kring integration och rehabili-
tering har startats. Dokumentationsverksamheten har
genomfört ett projekt om romer genom att lokalisera
och undersöka romska lägerplatser i länet och en inter-
vjuundersökning om Ny i Jämtland.

Med utgångspunkt i de förändringar som nu sker
inom EU vad gäller lärande som en livslång process,
sker en omorientering även inom museet. Lärande sker
på så många olika sätt, i pedagogisk verksamhet, i ut-
ställningar, i visningar, i rollspel, i praktiska övningar
mm. Museet har noggrant studerat vilka konsekvenser
det livslånga lärandet får. Vad görs för barnen idag som
även kan vara intressant för vuxna? Vad lär man sig
egentligen av att se en utställning? Förändringsarbetet
inleddes under året med praktiska och teoretiska insat-
ser.

I anslutning till arbetet kring lärande har särskilda
insatser riktas mot att, i samverkan med Landsarkivet
och Föreningsarkivet i Jämtlands län, inrätta Nordiskt
Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK). Två konfe-
renser med deltagande från större museer och arkiv i
Norden har arrangerats där forskning och utveckling
av arkiv-, musei-, kulturmiljö- och konstpedagogik har
diskuterats.

Inrättandet av NCK förutsätter ändamålsenliga lo-
kaler och är kopplat till landsarkivets stora behov av
arkivlokaler. Ett lokalprogram har utarbetats samt en
arkitekttävling genomförts. För NCK har innehålls-
beskrivning, organisationsplan, driftsplan och ekono-
misk driftkalkyl tagits fram. Arbetet att finna en finan-
siering av projektet har inletts.

De länsstrategiska initiativen med att utveckla Härje-
dalens Fjällmuseum samt projekten Åre museum, Döda
fallet och Optand Teknikland har pågått. Arbetet inom
kulturmiljövården har i ökad utsträckning skett i dia-

log med ortsbefolkningen. Länsmuseet har i samverkan
med ägarna medverkat till att ett stort antal kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader har rustats. Likaså har en ar-
keologisk undersökning genomförts i Slyos utanför
Lillhärdal i nära samarbete med ortsbefolkningen och
hembygdsföreningar.

En konkret uppgift för länets kulturarvsturistiska nät-
verk var genomförandet av andra året med kulturarvs-
valutaprojektet utifrån en bankmiljö på Jamtli. Initiati-
vet har öppnat för nya förslag till gemensamma
marknadsförings- och kompetensutvecklingsprojekt.

Jamtli Vinterlands tredje säsong innebar ytterligare
uppstramning av struktur och kulturhistoriskt innehåll
samt att öppethållandet flyttades till kvällen.

Historielandssäsongen genomfördes under nio veckor
från midsommar tom 28 augusti. Den nya miljön Mil-
koland innebar ny verksamhet i form av kurser, program
och demonstrationer samt öppethållande av mejeriets
lek&läranläggning.

Publikmässigt motsvarade sommarsäsongen föregå-
ende år. Däremot sjönk besökarantalet något under vin-
ter, vår och höstperioderna. Totalt kom ca 172 000 besö-
kare.

Stora utmaningar innebar genomförandet av det Na-
tionella uppdragets tredje år med inriktning mot jord-
bruk, trädgård och byggnadsvård samt samverkan med
Sverresborg kring unionsupplösningsprojektet.

Samarbetet med Tröndelags Folkemuseum/Sverres-
borg har vidgats på flera plan. En rad gemensamma pro-
jekt har inletts. Längs gränstrakterna pågår det byggnads-
historiska projektet ”Byggnadstradition i gränstrakter”
där flera norska och svenska museer är inblandade med
länsmuseet som projektägare tillsammans med Hede-
marks museum.

Stiftelsens ekonomiska resultat ligger inom budgete-
rad ram och omsättningen  uppgick till totalt 62 miljo-
ner. Årets investeringar har i huvudsak skett inom Jamtli.

Likviditeten är nöjaktig om än ansträngd pga. att stora
bidrag från EU inflyter först efter slutredovisning.

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

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

Styrelsen för Stiftelsen Jämtlands läns museum

Jämtlands läns museum
rapport 2005
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Landsantikvariens rapport

Nu börjar vi se slutet på innevarande strategiplansperiod
2003-2006. Det innebär att förväntningarna på resultat
inom prioriterade områden växer.

Mångfald och mångkultur
Vi kan glädja oss över att Statens Kulturråd framhäver
Jämtlands läns museum som ett exempel på ett museum
med tydlig satsning på mångkultur. Vår mångkultur-
konsulents arbete, permanentningen av det populära pe-
dagogiska programmet ”På flykt”, ledningen av det na-
tionella mångkulturprojektet med tre stora konferenser
och ståuppkomiker samt det stora unionsupplösnings-
projektet påvisar hur ett museum kan arbeta på 2000-
talet.

Stärka länets besöksmål och tillväxt
Det fortsatta målrelaterade arbetet att stärka och hjälpa
länets besöksanläggningar har mött både framgångar och
bakslag. Tyvärr blev det inte heller något museum i Åre
denna gång. Men i gengäld kan vi glädja oss över ambi-
tiösa initiativ i tex Strömsund. Arbetet med såväl Döda
fallet, Optand teknikland som Härjedalens Fjällmuseum
går planmässigt framåt.

Inriktning på nyare tid
I allt högre grad läggs fokus på nyare tid, vilket i huvud-
sak är tiden efter 1940. Särskilt satsas det på 1970-talet
med utställningar, insamlingar och dokumentation. Do-
kumentation genomfördes även som internutbildning.
Planeringen av ett eventuellt ”Jamtli-dagis” med fysisk

70-talsutformning har varit ett viktigt initiativ, som
funnit interesse långt utanför regionen.

Satsning på konst och
kulturarvspedagogik

Ett omfattande internt arbete med att samla museets
pedagogiska kompetens i en sektion har genomförts.
Tillsammans med personalförstärkningar finns nu
större förutsättningar för framtida och betydande sats-
ningar.

Redan nu kan vi glädja oss över att vi tillsammans
med kollegerna på landsarkivet och föreningsarkivet
har kunnat få i gång verksamheten inom Nordisk cent-
rum för kulturarvspedagogik, ett initiativ som har mött
gedigen uppbackning från kolleger i hela Norden. Byg-
gandet av en ny arena för att utveckla detta arbete har
gått framåt och en arkitekttävling har genomförts. Ar-
betet med att finna finansiering har inletts.

Foto
Arbetet inom fotografiområdet har fortsatt att utveck-
las. En hemsida för fotodatabasen skall enligt planerna
läggas ut på Internet under 2006. Inom området digi-
talisering av fotografier arbetar verksamheten med att
i samverkan med andra bygga upp nya  digitaliserings-
stationer. Inom det sistnämnda området finns det dess-
utom väldigt goda signaler om nya stora möjligheter
inför 2006 och 2007 med det stora statliga syssel-
sättningsprojektet Access.

Jamtli har planerat att
bygga ett 70-tals dagis.
Här en bild från Balders
hage i Östersund  i början
av 1970-talet. Foto:
Hallings foto, Östersuind.
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Däremot går det långsamt med  länsmuseisamarbetet
angående regionala fotoresurscentra som vi har tagit ini-
tiativ till, även om vi kan uppmuntras av att från centralt
håll mötas av välvilja.

Vinterland och Historieland
Den tredje säsongen med Jamtli Vinterland genomför-
des med bla försök med kvällsöppet. Det blev inte den
framgång som förväntats. I gengäld visade publiken stort
intresse för självgående upplevelser på Jamtliområdet
med isskulpturer mm.

Jamtli Historieland präglades av det Nationella
Uppdragets sista försöksår med fokus på hantverk, bygg-
nadsvård och jordbruk. Etthundraårsmarkeringen av
unionsupplösningen 1905 satte sin prägel på Jamtli med
det mäkta populära rollspelet på Näsgården. Rollspelet
genomfördes i samarbete med kollegorna på Sverres-
borg i Trondheim.

Forskning
Forskningsplikten på museet fungerar bättre och bättre.
Flera antikvariers forskning har resulterat i artiklar som
publicerades som en antologi i Fornvårdaren 28. Forsk-
ningen fick också ett större fokus på forskning inom det
kulturarvspedagogiska området och blev dessutom när-
mare knuten till museets europeiska satsningar.

Nationellt och internationellt arbete
Nationella Uppdragets tredje och sista år genomfördes.
På regeringens uppdrag har Jamtli arbetat för att ut-
veckla friluftsmuseikonceptet i Sverige. Arbetet kunde
dessutom förstärkas genom ett nydanande och nära sam-

arbete med kollegerna på Tröndelags Folkemuseum/
Sverresborg. Samarbetet över nationsgränsen var en bä-
rande anledning till att Sverresborg utsågs till årets mu-
seum i Norge.

Unionsupplösningsprojektet blev ett framgångsrikt
samarbete mellan friluftsmuseerna. Andra betydande
samarbetsprojekt med våra norska kolleger handlade om
textilhistoria och om byggnadsteknik. Ett samarbetsav-
tal med Sverresborg har lagt grund för dessa projekt och
flera nya projekt planeras.

På europeisk nivå har museet utsetts till att vara lands-
tingets representant i det mycket väsentliga nätverket
EARLALL (European Association of Regional and
Local Authorities on Lifelong Learning). Jamtli leder
dessutom det fortsatta arbetet inom nätverket LLOAM
(Lifelong Learning in Open Air Museums) som numera
är officiellt erkänt av den europeiska organisationen för
friluftsmuseer. Jamtli medverkade till att friluftsmuseet i
ryska Vologda kom med i LLOAM. I samråd med inter-
nationella programkontoret i Stockholm har initiativ ta-
gits för att genomföra ett europeiskt kontaktseminarium
på Jamtli hösten 2006.

Tack
Avslutningsvis vill jag tacka alla som beökt Jamtlis akti-
viteter, arrangemang och utställningar och särskil Jamtlis
Gynnare för allt entusiastiskt stöd. Tacket gäller också
vänföreningarna Heimbygda och Jämtlandsläns konst-
förening och i synnerhet alla mina medarbetare som gjort
verksamheten möjlig.

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Arkitektkontoret GF Konsult AB ritade det vinnade förslaget till arena för Nordiskt centrum för kulturarvs-
pedagogik. Fotoanimation: GF konsult AB.
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Utvecklings- och tillväxtprojekt

Bland 14 utvecklingsprojekt med statlig finansiering kan
nämnas det nationella uppdraget för utveckling av fri-
luftsmuseer, ledning av det landsomfattande mångfalds-
projektet, filminsamlingen och dokumentationen av res-
pektive hällbilder och husrivningar.

Av sju projekt med EU-finansiering är tre svensk-
norska samarbeten; Byggnadskultur längs gränsen,
Klädedräktens magi samt Unionsupplösningen. Inom ar-
keologisk forskning har museet deltagit i ett skandina-
viskt hällristningsprojekt.

De flesta samverkansprojektena, fjorton stycken, har
bedrivits tillsammans med andra kulturinstitutioner. Det
gäller tex Unionsupplösningen, Nordiskt centrum för
kulturarvspedagogik och det riksomfattande mångfalds-
projektet.

Av fem samverkansprojekt med skola/förskola har det
viktigaste gällt förbättring av de handikappade barnens
tillgång till Hackåsgårdens verksamhet.

Företagsanknutna projekt har gällt lek&lär-kraftverk
på Jamtli, samarbete kring turistvalutan Z-euro samt
Kulturarvs- IT.

Samarbete i fem projekt med andra partners har bla
gällt mångkulturkonsulentverksamheten, K-märkt inte-
gration och rehabilitering samt gemensamt bildspel för
Jamtli och Fjällmuseet.

Det nationella uppdraget och två hällristningsprojekt
har bedrivits tillsammans med universiteten.

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik
I samverkan med Landsarkivet i Östersund och
Föreningsarkivet i Jämtlands län har länsmuseet drivit
ett projekt som avser att inrätta ett Nordiskt Centrum
för Kulturarvspedagogik i Östersund.  Tanken är att
NCK ska bli ett centrum som genom nyskapande ar-
betsformer utvecklar människors kompetens och sam-
hällsengagemang, genererar nya företagsidéer och
affärsmöjligheter samt bidrar med underlag och kun-
skap för en hållbar samhällsutveckling. Genom en ut-
vecklad kulturarvspedagogik tillgängliggörs och inte-
greras kulturarv, konst och lärande i pågående samhälls-
uppbyggnad. På detta sätt ska ett internationellt ledande
center utvecklas med kunskap och metoder som rätt
nyttjade blir en kraftfull resurs för kompetensuppbygg-
nad och tillväxt.

För att realisera NCK behöver en ny form av arena
skapas för kunskapsdelning, metodutveckling och
entreprenörskap. En arkitekttävling avgjordes i februari
och ett vinnande förslag presenterades. Arbetet med att
finna finansiering inleddes.

Det nationella uppdraget
Det tredje året på Jämtlands läns museums nationella
uppdrag att ”vidga friluftsmuseernas deltagande i kul-
turlivet” har ägnats åt den fysiska miljön på frilufts-

Dramatiken kring unionsupplösningen 1905 förmedlades med ett rollspel på Näsgården på Jamtli. Foto:Ingalill
Grambom, JLM.
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museet. Odlingarna, byggnaderna, det traditionella
byggnadshantverket och djuren har stått i fokus. Olika
experiment för att fokusera på den fysiska miljön som en
resurs att använda i den förmedlande verksamheten på
friluftsmuseet har genomförts. Jamtli har försökt att ar-
beta med nya ämnen och att lyfta fram andra sätt att
arbeta med den fysiska miljön för att prova hur det fung-
erar.

Sex olika experiment har genomförts. Ett experiment
handlade om att arbeta med miljöinformation i ladugår-
den. Utifrån ett program om mjölk och djur riktat till
barn i åldern 8-12 år har en metod utvecklats för att
utvärdera vad barn lär i Jamtlis verksamhet. En analys
av kriterier för att få fram en trovärdig miljö på ett fri-
luftsmuseum har utarbetats. Ytterligare ett experiment
har varit att ta fram ett koncept kallat ”Spaningar” för
att utveckla friluftsmuseernas potential som arena för
lärande och kunskapsförmedling. Jamtli har provat att
locka två skilda intressegrupper till ett gemensamt eve-
nemang, en Hus- och trädgårdsdag. Rollspel i samband
med restaureringsarbete har testats som ett sätt att infor-
mera om hantverk och äldre byggnadsteknik.

Klädedräktens magi
I januari inleddes interegprojektet med att komplettera
existerande fakta om dräktskicket i Tröndelag och Jämt-
lands län. Arbetet delades in i tre områden och tre tids-
perioder: Röros/Tännäs, Verdal/Åre och Lierne/Frost-
viken åren 1770, 1820 och 1860. Projektets huvudsak-
liga uppgift, att sprida kunskap om hur regionens ge-
mensamma kultur kommit till uttryck i klädedräkten,
påbörjades under Fjällmuseets festival i slutet av mars. I
april ordnades två workshops tillsammans med Lands-
arkivet om bouppteckningar som dräkthistoriskt käll-
material . I Trondheim höll Statsarkivet i ett liknande
arrangemang. Under våren presenterades projektet för
Röros Husflidslag, Norsk Folkedraktforum, Projekt
Folkdräkter i Hälsingland och Projekt Gästrikedräkter
samt vid seminariet Klaer skaper folk på Norsk Folke-
museum. En vecka i juli ägnades åt Härjedalen, som
inte är lika utforskat som Jämtland. Under fem dagar

besöktes Lillhärdal, Ytterhogdal, Älvros, Sveg och
Ängersjö sn. Samma månad hölls en liknade presenta-
tion i samband med en folkdräktsuppvisning i Hede
kyrka. Arbetet med att etablera norsk-svenska kontak-
ter, inte bara mellan intresseorganisationer utan också

I juli anordnades öppna visningar av restaureringsarbetet på byggnadsminnet Högen i Lillhärdal.  Allmänheten
bjöds in för att själva pröva på att spräcka virke och bila timmer samt erbjöds byggnadsvårdsrådgivning av
museets antikvarier och timmermännen. Foto: Hanna Domfors, JLM.

Anne-Grete Sandstad, Sverresborg, visar upp  kläder
med förlagor från Sörtröndelag på träffen  i Åre. Foto
Ulla Oscarsson, JLM.
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mellan privatpersoner, intensifierades med gott resultat
inför presentationen av Verdal/Åre i augusti och okto-
ber. En workshop om yllebroderi satte fokus på regio-
nens gemensamma sömnadstekniker. Hösten avslutades
med ett föredrag om huvudbonader. I Tröndelag fort-
satte insamlandet och förmedlandet av ny gränsnära kun-
skap i Selbu och Tydal. Förberedelserna med nästa års
vandringsutställning, en samproduktion mellan Jamtli
och Sverresborg, inleddes i oktober.

Byggnadstradition i gränstrakter
Byggnadstradition i gränstrakter är ett utvecklingspro-
jekt inom kulturarvspedagogik och byggnadsvård, ba-
serat på byggnadskultur i svensk-norska gränsbygder
och i huvudsak finansierat med interreg-medel. Flera
museer från Jämtland-Tröndelag ner till Värmland-Hed-
mark samarbetar under ledning av Jämtlands läns mu-
seum och Domkirkeodden i Hamar. Under året har work-
shops och seminarier om byggnadskultur anordnats i
Norge och Sverige med ett högt antal deltagare, liksom
visningar av pågående restaureringar i båda länderna.
Inom ramen för samarbetet provas olika sätt att förmedla
kunskap om byggnadskultur. I Jämtlands län skedde de
publika aktiviteterna i huvudsak i Lillhärdal och på
Jamtli. Andra inslag i samarbetet gäller kompetens-
höjning i fråga om byggnadskultur i gränsbygderna.
Under hösten genomfördes därför två gemensamma ex-
kursioner på var sida om riksgränsen. Projektet har en
egen hemsida, som är länkad till länsmuseets.

K-märkt integration och rehabilitering
Projektet startade i april och syftar till att arbetslösa med
utländsk bakgrund efter arbetsmarknadspraktik och ut-
bildning ska få en ökad anställningsbarhet och att
långtidssjukskrivna genom okonventionella rehabili-
teringsformer snabbare kan komma tillbaks i arbete.

Projektet drivs under perioden 2005-04-01 till 2007-
06-30 och finansieras med stöd ur EG:s Socialfond. Stö-
det tas ur åtgärd 2.2b Ökad anställningsbarhet och
företagaranda. Arbetsförmedlingen i Östersund och
Försäkringskassan är medfinansiärer.

Projektet vänder sig till dels arbetslösa med utländsk
bakgrund och dels till långtidssjukskrivna med rehabi-
literingsbehov. För deltagarna i projektet upprättas in-
dividuella handlingsplaner och därefter får deltagarna
en praktikplats inom ett eller flera verksamhetsområden
på Jamtli. Det kan vara inom utställningsarbete, peda-
gogiska aktiviteter, djur- och jordbruk, trädgårdssköt-
sel, byggnadsvård eller digital foto- och föremåls-
registrering. Deltagarna deltar även i utbildningsinsatser.

Rädda filmen i Jämtlands län
Med särskilda utvecklingsmedel från Kulturrådet har
dokumentärfilm samlats in inom projektet Rädda fil-
men i Jämtland. De insamlade filmerna kommer att över-
föras till DVD för att göras tillgänglig för museets bru-
kare, medan själva originalfilmerna kommer att förva-
ras på det nationella filmarkivet i Grängesberg. Tema
för årets insamling har varit insamling av film från före-
tag och offentliga verksamheter.

Tillgänglighet och bemötande
Med särskilda medel från Kulturrådet har etapp 1 av
projektet Tillgänglighet och bemötande genomförts.
Tidigare etablerade pedagogiska metoder har prövats
och anpassats för barn med olika funktionshinder. Dess-
utom har ett kontaktnät med nyckelpersoner inom olika
instanser som arbetar med barn och funktionshinder
byggts upp. En delrapport har skrivits. Projektet fortsät-
ter med etapp 2 under 2006.

Marknadsföring med Z-euro
EU-projektet Marknadsföring av Jamtli och 10 andra
besöksmål avslutades. Jamtli har marknadsfört Jamtli

Vinterland och Jamtli Historieland i annonsering på
närmarknaden och i Trondheimsområdet. Jamtli har
också funnits med på Milkos mjölkkartonger vid två
tillfällen under året.

Ett sista delprojekt har varit kulturarvsvalutan Z-euro,
som tryckts upp för andra året i rad. Tio besöks-
anläggningar över hela länet, till exempel Mus-Olles
museum, Överhogdals forngård, Njarka sameläger och
King Chulalongkorn Memorial, har ingått i valuta-
samarbetet. Syftet var att med hjälp av gemensamma
sedlar stimulera resandet mellan de olika kulturbesök-
smålen. När man handlade med Z-euro fick man dess-
utom 10% rabatt på alla varor. Totalt växlade besökarna
till sig 175 550 Z-euro under sommaren 2005, och hand-
lade sedan upp 156 872 av dessa. Resten fick följa med
hem som souvenirer!

Bildspel för Jamtli och Fjällmuseet
Arbetet med att färdigställa ett nytt gemensamt bildspel
för Jamtli och Fjällmuseet påbörjades. Bildspelet hand-
lar om 1900-talets historia och innehåller bilder från
Jamtlis stora fotosamlingar som tidigare inte visats. I
bildspelet används en ny teknik som möjliggör inslag av
rörlig bild och animation. Bildspelet ger besökaren en
introduktion till museernas utställningar genom ett an-
tal nedslag från millennieskiftet till slutet av 1800-talet.
Spännande händelser i länet belyses och illustrerar större
historiska skeden. Bildspelet sätter fokus på mångfalds-
aspekten och uppmärksammar särskilt Härjedalens his-
toria. Bildspelet kommer även att säljas på DVD och
riktar sig då mot en europeisk marknad.

Ett projekt med inriktning att rädda dokumentärfilm
med koppling till föreningslivet genomfördes. Arkiv-
bild: Arvid Halling, Östersund.
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FÖRMEDLING OCH PUBLIKARBETE

Fortsatt hög publiktillströmning
I maj utsågs Jamtli till Sveriges bästa länsmuseum av
SVT:s Kulturnyheterna. I ett långt reportage talades bland
annat om att Jamtli är populärt bland turister och också
det mest publikdragande länsmuseet i förhållande till
folkmängd.

Besökssiffrorna bekräftar utmärkelsen. Jamtli tog
emot 172 000 besök varav 46 500 var barn. Det var en
tangering av resultatet 2004 och visar att attraktions-
kraft består. Enligt Statens kulturråds museistatistik från
2004 var Jamtli dessutom ett av landets mest besökta
museer per öppetdag.

Vinterland genererade 9 200 besök i jämförelse med
11 300 besök 2004. Säsongen var dock något kortare än
2004.

Jamtli har haft ca 795 gruppvisningar och öppna pro-
gram (65 bokade visningar, 70 gratisvisningar, 156 verk-
städer och konstaktiviteter, 77 historievandringar, 77
unionsupplösningsprogram, 37 tidsresor för barn, 194
skolgrupper,  36 förskolegrupper och 83 program i öppen
förskola).

3 322 skolelever har deltagit i visning/program, 545
förskolebarn i program, 3 959 barn + vuxna på Öppna
förskolan

Museets personal har hållit ett tjugotal föreläsningar
på Jamtlimuseet och drygt 50 föredrag utanför Öster-
sund. Därtill har de hållit fyra byggnadsvårdskurser för
lantbrukare och haft fyra utbildningstillfällen i anslut-
ning till Kulturarvs-IT.

Övrig statistilk
2003 2004 2005

Antal besökare 160 000 172 000 172000
Antal sålda årskort 1 650 1400 6 700
Antal utställningar 21 20 23
Antal arrangemang 556 611 628
Vuxna antal sålda dagkort 30 000 30000 23 000
Barn antal sålda dagkort 1 000 1500 1200
Jamtli Historieland
Antal öppetdagar/vinter 84 35 35
Antal öppetdagar/sommar 66 59 66
Antal öppettimmar/vinter 504 210 210
Antal öppettimmar/sommar 396 354 396
Museet
Antal öppetdagar/vinter 236 236 243
Antal öppetdagar/sommar 92 92 86
Antal öppettimmar/vinter 1 422 1422 1452
Antal öppettimmar/sommar 552 552 516

Jamtlimuseet fyllde10 år
Den 11 juni fyllde Jamtlimuseet 10 år! Sedan öppnandet
har drygt 1,7 miljoner gäster besökt museet. Detta fira-
des under festliga former med fri entré och tårta för be-
sökarna. Sten Rentzhog berättade om visionerna för mu-
seet, Ullas Oscarsson visade bilder och berättade om
utställningsarbetet, en liten utställning om museets till-
blivelse visades i caféet, länskulturen bjöd på en teater-
föreställning ”Stereotyp i Strömsund” och hela dagen
gavs specialvisningar och rollspel i basutställningarna.
Museet önskade sig 70-talsföremål i födelsedagspresent
och en hel del gåvor togs emot under dagen.

Jamtlis Gynnare bjöd på stort tårtkalas när Jamtlimuseet fyllde tio år. Foto: Christina Thuné, JLM.
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Fokus på mångfald
Jamtli har vidgat utvecklingsarbetet med mångfalds-
frågor bland annat genom insatser för att stärka medbor-
garnas kunskaper och förståelse för andra kulturer. Läns-
museet har därför genomfört en rad aktiviteter och visat
utställningar med denna inriktnuing. Med bidrag från
Statens kulturråd fanns en projekttjänst som mångkultur-
konsulent. 2003 fick Statens Kulturråd i uppdrag av re-
geringen att tillsätta konsulenter i ett antal svenska län/
regioner för att under minst tre år arbeta med mång-
kultur. Sedan hösten 2003 är Jämtlands läns museum
huvudman för mångkulturkonsulenten i Jämtlands län
och finansierar tillsammans med Statens kulturråd verk-
samheten.

deltagande museerna har arbetat med att utveckla nya
metoder för att levandegöra och förmedla den gemen-
samma historien. Utgångspunkten för projektet har va-
rit markeringen av hundraårsminnet av unions-
upplösningen 1905, då personalunionen mellan Norge
och Sverige upplöstes. Metoderna har prövats genom
gemensamt arbete med att levandegöra unionsupp-
lösningens förspel och dramatiska förlopp, som det kunde
upplevas av vanliga människor boende i Meråker (visa-
des på Sverresborg), Mörsil (visades på Jamtli) och i
gränsområdet mellan Røros och Funäsdalen (program
för skolan).

Blod och andra band
Mellan 3 april och 17 maj visades utställningen Blod
och andra band. Utställningen producerades av Riks-
utställningar i samarbete med Mångkulturellt centrum.
Med utgångspunkt i den lilla, konkreta fysiska substan-
sen blod tog utställningen upp frågor om kärlek, reli-
gion, medborgarskap och rasism. Samtidigt med utställ-
ningen på Jamtli placerades tre utställningstorn/satelli-
ter i Östersund, Sveg och Strömsund.

Vad ser du hos mig
Under hösten visades utställningen Vad ser du hos mig?
En del av utställningen bestod av två rum tillhörande
två unga människor; Marja-Kristine och Elias. Vad be-
rättar ett rum om den människa som bor där? Hur mycket
är rummet en spegling av den personen? Är det en plats
där man bryter med traditioner för att skapa ”ett eget
rum” eller en plats där traditioner upprätthålls? Eller är
det rätt och slätt en plats där man sover?

Utställningens andra del bestod av personliga berät-
telser om bröllop från Orissa, en region i östra Indien,
från Östersund och från olika delar av Kurdistan.
Östersundsbor berättade om sina egna erfarenheter av
att gifta sig och av bröllopstraditioner. Bröllopet är en
stor högtid i de allra flesta religioner och kulturer. Hur
ser bröllopstraditioner ut på olika platser i världen? Vad
betyder de symboler och ceremonier som hör bröllopet
till?

SFI i ny lärmiljö
Under våren avslutades 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

Nya historier
Jamtli ledde det riksomfattande projektet Nya historier
– museerna sätter fokus på mångfald. Totalt 26 museer
ingick i samarbetet: 21 länsmuseer, Nordiska museet,
Historiska museet och stadsmuseerna i Stockholm, Gö-
teborg och Malmö. Projektet hade en inåtriktad del och
en utåtriktad del. Kulturrådet bidrog med pengar till den
förstnämnda delen samt till tre konferenser, varav en
ordnades på Jamtli. Konferenserna behandlade
mångfaldsfrågan ur olika perspektiv och syftade till att
stimulera museipersonalens tänkande i ämnet.

Projektets utåtriktade del bestod av att samtliga del-
tagande museer ordnade aktiviteter på mångfaldstemat
under perioden september-november 2005. Det blev ett
digert rikskalendarium, som lades ut via Jamtlis hemsida.
För att ytterligare dra uppmärksamhet till aktiviteterna
och locka ny publik till museerna, arrangerades komedi-
turnén ”Stå upp för mångfald”. De två komikerna Mag-
gan Hammar och Zinat Pirzadeh turnerade på de 26
museerna med en tankeväckande och rolig timme om
oss människor och hur vi ser på varandra.

Unionsdramatik 1905
I december avslutades interregprojektet Gemensam
metodutveckling på fyra museer. Projektet har bestått
av ett samarbete mellan de fyra museerna Jamtli, Härje-
dalens Fjällmuseum, Rørosmuseet och Sverresborg. De

De båda halvorna av Nya historiers helgjutna
komediföreställning: Zinat Pirzadeh och Maggan
Hammar. Foto: Nya historier.

Från utställningen Blod och andra band som visades
under våren. Foto: Håkan Strömqvist, JLM.
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utveckla metoder som förbättrar SFI-undervisningen.
SFI står för Svenska för invandrare.

På flykt
Oktober månad fylldes helt med genomförandet av På
Flykt. Det koncept som i fjol utvecklats med särskilda
medel från Stiftelsen Framtidens Kultur har nu införts
som en ordinarie programpunkt i skolutbudet. Program-
met genomfördes i princip enligt samma upplägg som
2004. Vissa nya lokaler prövades vilket gjorde att
flyktvägarna såg lite annorlunda ut. Till stor del genom-
fördes programmet med samma aktörsgrupp som förra
året, vilket gjorde att rollspelet kunde fördjupas och gö-
ras ännu bättre. Även innehållsmässigt har programmet
kunnat utvecklas.  Totalt 23 klasser, fr a från åk 9, deltog
i programmet som var mycket uppskattat. Många lärare
som deltog i programmet med sin klass 2004 återkom
med en ny klass i år och uttryckte tydlig önskan om att få
delta årligen. I samband med årets genomförande gjor-
des ett samarbete med Institutionen för samhällsveten-
skap vid Mitthögskolan. En attitydmätning där några av
grupperna undersöktes både före, direkt efter, samt efter
några veckor genomfördes. Deltagarna fick svara på frå-
gor som när de sammanställs kan ge en bild av om gra-
den av främlingsfientliga attityder förändrats genom
programmet. Resultatet av mätningen kommer att pre-
senteras under 2006.

Skolverksamhet
Visningar och program genomfördes för ca 3 200 barn
och ungdomar. Det var färre än föregående år, men det
kompenseras delvis av att fler lärare på egen hand an-
vände anläggningen. Besöken i lek&läranläggningarna,
samt lärare som besökt utställningarna med ”körkort”,

tredubblades till närmare 600 barn. Ytterligare ca 3 300
barn deltog i lovaktiviteter.

Utöver de ordinarie programmen genomfördes nya
satsningar för att i större omfattning försöka attrahera
ungdomar. Dit hörde de kärleksvisningar som genom-
fördes i anslutning till högstadieskolornas tema-
undervisning med kärleksvecka i samband med Alla
hjärtans dag. Visningen på Jamtli genomfördes i utställ-
ningen Lust & Fägring och inriktades på kärlek förr och
nu (hur man träffas, frieri, bröllop, samlevnad etc).

Likaså genomfördes satsningar för skolan i de tillfäl-
liga utställningarna, under våren i samband med Blod
och andra band och Mahjong. Under hösten genomför-
des sagoberättande med mångkulturell inriktning i an-
slutning till utställningen Vad ser du hos mig. Visning
och skapande verkstad kopplat till Russinutställningen
genomfördes i december.

En nyhet var att programmet Upptäck gården för års-
kurs 4-6, utvecklat inom Nationella uppdraget, infördes
som en del av ordinarie programutbud.

Under september utfördes ett nytt program för de
yngre barnen i lek&lär-anläggningen i Milkoland, med
inriktning på mjölk och mejeri.

Tidsresor, Mickelsmäss och andra utomhusprogram
genomfördes som vanligt.

Förskolan
Från januari kunde den öppna förskoleverksamheten
erbjuda ytterligare en öppen veckodag, totalt tre för-
middagar i veckan. Besöksantalet 4500 innebär en ök-
ning med 1 550 personer, vilket kan kopplas till den
extra öppetdagen. Antalet mor- och farföräldrar, samt
antalet pappor, som besöker verksamheten är fortfarande
högt jämfört med andra öppna förskolor. Verksamheten
har följt i princip samma modell som tidigare. Under

För andra året genomfördes skolprogrammet På flykt. Ungdomar fick i ett rollspel insyn i problematiken kring
flyktingpolitik. Foto: Christina Thuné, JLM.
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hösten gjordes särskilda satsningar för att låta kulturell
mångfald genomsyra verksamheten. Insatser utfördes
också för att ge besökarna tillgång till både arkivmate-
rial och bibliotek kring de olika veckotemana.

Programverksamhet för andra förskolor i länet och
6-åringarna i skolan har erbjudits en dag i veckan. Pro-
grammen har bestått av dels tidsresor (i år på tema sko-
gen, tema tunnbrödsbak, tema julen), dels program för
de yngsta barnen med utgångspunkt i dockan som peda-
gogiskt hjälpmedel. Möjlighet att få skräddarsydda pro-
gram med utgångspunkt från förskolans temaarbete har
också funnits.

Fritidsverksamhet
Även om den löpande fritidsverksamheten med vecko-
träffar lades ned under 2004 har föreningen Historie-
spejarna ändå drivits vidare. Verksamheten har bestått
av ett par träffar under terminerna, samt möjlighet för
medlemmarna att på sommaren gratis delta som Barn
för en dag.

Öppethusverksamhet bedrevs på sport- och höstloven
och som vanligt var det särskild barnverksamhet vid
Hackåsgården under sommarsäsongen. 227 barn deltog
som Barn för en dag.

Barnens Kraftverk
Under våren påbörjades arbetet med Barnens Kraftverk
som med hjälp av Jämtkraft kunde öppnas inför som-
marsäsongen 2005. Kraftstationen visar hur vattnet med

hjälp av vattenhjul och generator gör det möjligt att pro-
ducera elektricitet. Dess placering i anslutning till den
tidigare etablerade timmerflottningsleken innebär en
ytterligare markering av vattnets betydelse.

Övrigt
Praoverksamheten har genomförts liksom tidigare år
under två veckor för totalt ca 20 elever i årskurs 9.

Samarbetet med Birkas fritidsledarlinje har fortsatt
och elever har som praktikplats medverkat i vår sport-
och höstlovsverksamhet.

”Körkortskurs” för lärare så att de på egen hand kan
undervisa i utställningarna hölls i september.

Under hösten genomfördes den nu etablerade 5-
poängskursen Kulturarv och lärande i samarbete med
Mittuniversitetet med ca 15 deltagare.

Tidsresemetodikkurs hölls här på Jamtli i oktober och
dessutom har föredrag kring förskoleverksamheten och
tidsresemetodik hållits både i länet, landet och utom-
lands. Omfattningen har ökat jämfört med tidigare.

Vinterland
Den 14 februari var det officiell invigning av Vinterland
med fackeltåg från Stortorget till Jamtli.

Kung Vinter presenterade aktörerna från sin tron och
Mah Jongutställningen öppnade. Under Vinterlands-
perioden, v. 7-11, provades kvällsöppet måndag-fredag
kl. 14-20 samt temahelger kl. 11-17 såsom Skogens helg,
Hästens helg och Mjölkens helg. Stående program-
aktiviteter med fokus på rollspel kring vinterlivet förr
samt evenemang med i huvudsak vintertema, både inne
och ute, skapades. Exempel: Kung Vinters tron av is och
snö på Tingskullen, folktro-spåret ”Om vittror och an-
dra väsen” med belysta figurer av is, Rymdvarelse-jag?
– en installation med tre raketer fyllda av skiftande ljus
och ljud, Isverkstan där publiken fick prova på att skulp-
tera i is, Vinterlands klädparad mm.

Historieland
På midsommarafton öppnade Jamtli Historieland med
följande miljöer:

· Staden år 1895 med Gulles handelsbod, banken,
torget, brygghuset och Ateljé Oscar Olsson.

· Hackåsgården och fäboden år 1895
· Macken 1956
· Per-Albintorpet och skogskojan år 1942
· Lillhärdalsgården år 1785
· Näsgården år 1905

Lek&läranläggningen Barnens kraftverk.
Foto: Håkan Strömqvist, JLM.

Dans i fruset landskap var ett inslag under Vinterland.
Foto: Christina Thuné, JLM
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Z-euron fortsatte att finnas som valuta och med hjälp
av bankmiljön erbjöds besökaren även denna sommar
att öppna konto hos Jämtlands sparbank anno 1895.

Projektet Unionsupplösningen 1905 genomfördes
med temavandringar och rollspel i Näsgården. Näs-
gården blev en ”systergård” till gården Nässet på fri-
luftsmuseet Sverresborg i Trondheim. De två gårdsmil-
jöerna beskrev parallellt två familjers historia under
några kritiska månader unionsupplösningsåret 1905.
Även övriga miljöer på Jamtli präglades av berättelser
kring norsk-svenska förbindelser.

Tidsvandringarna förändrades denna säsong. Fram-
förallt blev deras sträckning längre och kom att nå

fäboden, Per-Albintorpet och skogskojan. Inom natio-
nella uppdraget genomfördes utvecklingsarbeten inom
jordbruk, byggnadsvård och hantverk.

Temaveckor utarbetades för de olika tidsepoker och
gårdsmiljöer som finns representerade på Jamtli. På
Macken från 1956 användes tex ett barntema med
trehjulings- och trampbilsbana, tidsresor och lekar á la
OS 1956. Staden hade bland annat cirkus under sin tema-
vecka.

Säsongen avslutades med lägerdagar för barn. Några
av dessa var målarläger, mjölk- och djurläger och 1700-
talsläger.

Årets Vinterland invigdes med ett fackeltåg som gick från Stortorget till Jamtli. Foto: Håkan Strömqvist, JLM.

Sommarungdomarna
uppställda inför en histo-
risk gruppbild i Oscar
Olssons ateljé på Jamtli.
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Tillfälliga utställningar
Satsningen på att öka tillgänglighet till konst och foto
samt att lyfta fram nyare tid och mångkultur avspeglas i
de tillfälliga utställningarna och tillhörande program-
utbud. Försök med konstpedagogik med övningar för
barn och med vuxna har gjorts i samband med ett flertal
utställningar.
Följande utställningar visades:
Från svans till snabel -23 januari 05
om vilda, tama och magiska djur i konsten
Vandringsutställning från Nationalmuseum
Lennart Åsling - 9 januari 05
koloristen från Offerdal
I samarbete med Jämtlands läns konstförening (JLK)
BLI  - konst på recept 23 januari - 10 april
Kan man bli frisk av konst? Ska man kunna få konst på
recept? Konstnärerna Karin Kvam, Knutte Wester och
Raketa illustrerade sin syn på begreppet ”konst och
hälsa”. I samarbete med JLK och Länskonstkonsulen-
ten

Mah-Jong – prêt-à-protester 14 februari - 27 mars
Modeföretaget Mah-Jong (1966-1976) skapade
designhistoria med ett idéologiskt anti-mode.
Utställningen tog upp frågor kring kläder, identitet,
makt och mode. Produktion Riksutställningar i
samarbete med Textilmuseet i Borås

satelliter” visades på Stortorget i Östersund i Ström-
sund och i Sveg.
Produktion Riksutställningar i samarbete med Mång-
kulturellt centrum
MANGA - från Hokusai till Dragon Ball 22 maj -
21 augusti
Originalillustrationer från japanska serier, Manga,
samt japanska träsnitt från 1700- och 1800-talet.
Produktion Östasiatiska museet

Gammal form blir ny design 29 maj - 4 september
Under Designåret 2005 bjöds tio designers in för att
botanisera i länsmuseets samlingar och inspireras till
ny design. Utställningen visades även i Åre under
oktober-november.
Produktion Jamtli och Regionalt design centrum
Jämtland i samarbete med Svensk Form Jämtland
Vad ser du hos mig? 25 september - 27 november
Om bröllop i världen och tonårsrum i Jämtland.
Utställningen var en del av Jamtlis satsning inom
mångkulturprojektet Nya historier. Produktion Jamtli
En resa genom tiden 2 oktober - 13 november
Samiskt hantverk från förr och nu med över 1 000
unika föremål. Produktion Sameslöjdstiftelsen
Russin 27 november - 22 januari
Om ”russinvärldens” sorger och glädjeämnen med
installationer av konstnären Johan Hagelbäck.
Jan Liljeqvist 11 december - 29 januari
En målare av ljus och mörker. Konstutställning.
Produktion Jan Håfström och Hans Liljeqvist

Blod och andra band 3 april - 15 maj
Om natur, kultur, tillhörighet och utanförskap. Utifrån
den lilla substansen blod behandlades ämnen som
sociala band, blodfobi, hiv, vänskapsband, äktenskap,
blodsband, religion, medborgarskap och rasism. Två
lokala bidrag, ”Rötter i världen” och ”Vad är ett
folk?”, tillkom på varje turnéort. Tre ”utställnings-
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Mindre utställningar
I Jamtli kafé och entréhall visades under året ett antal
mindre utställningar producerade dels av Jamtli, dels av
lokala arrangörer (inom parentes):

”Stickat” (arr Jamtli butik), SFI-projektet, Bidrag till
arkitekttävlingen - Kunskapens hus, Vinterälv -
Sölvbacka strömmar i vinterskrud med fotografier av
Lars Norman, Kent Moén och Mikael Westlund, Påsk-
kort (arr. Filateliföreningen), ”Lappkungen” – foton (arr
Undersåkers hembygdsförening), Brudkronor (arr
Härjedalens hemslöjdsförening), Unionsprojektet,
Jamtlimuseet 10 år, Hampa - en kulturväxt i tiden (prod
Repslagarmuseet och Hampanätet), När Nato kom till
Jämtland, Östersund under kriget (arr Föreningen Gamla
Östersund), Jämten 100 år, Julkort (arr JLK). En perma-
nent plats i entréhallen utsågs för JLKs nyförvärv och
annan information kring konstföreningen.

Utomhusutställning
En utställning med en rejäl modell av Långå skans fär-
digställdes och placerades i skansen Långå. Arbetet var
ett uppdrag från länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Programverksamhet
Program producerades för respektive säsong med ut-
gångspunkt i tillfälliga utställningar, säsongstema och
museets verksamhet inom konst, kultur, historia och
byggnadsvård.

Vinterland program:
14/2 Invigning av Vinterland med fackeltåg
14/2 Kristina Torsson invigde Mah Jongutställningen
15/2 Hans Mebius Trumman och nåjdens kraft
17/2 Dans med Östersunds bugg- och rockn´roll

klubb
18/2 Ruben och Mattias Madsen om äventyr som

hobby
18 – 20/2 Skogens helg
22/2 Konstnären Knutte Wester Ett andra hem
23/2 och 24/2 ”Dans i fruset landskap”, Mälardalens

dansensemble.
26/2 och 27/2 Cirkus Elvira
28/2 Ove Hemmendorff  Jodå, Arnljot åkte skidor
1/3    Bo Lundmark berättar om norrsken.
2/3    Dag Hartman Vinterliv på stenåldern
3/3    Visor och ramsor på jamtska
6/3   Författaren Salka Hallström Bornold  Mode och

politik
7/3-10/3 Sportlovskul vid Hovparken.
8/3   Konstnär Anders Boqvist”Om den relationella

konsten”
9/3   Historisk klädparad Vintermode - från 1895 till

Nygårds Anna 2006
10/3  Vinterlyrik och musik
12-13/3 Hästens helg
14/3 Raketa och konstnären Suwan Laimanee Massage

som konstform
14-20/3 Here and now (Thai massage) av den

thailändske konstnären Suwan Laimanee

I anslutning till utställningen Mah-Jong - prêt-à-protester anordnades en historisk klädparad Vintermode - från
1895 till Nygårds Anna 2006. Foto Håkan Strömqvist, JLM.
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17/3 Jerk Elmen och Emma Grut Visor och berättelser
Öppna visningar av BLI  20 och 27/2,  6 och 13/3
Öppna visningar av Mah Jong 16, 21, 28/2 och 2, 7,

14, 16/3
Visningar –  Från gammal folktro till moderna sägner i

museets fasta utställningar
16, 21, 20, 23, 27, 28/2 och 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20/3
Visning av Vikingar 5 och 6/3
19-20/3 Mjölkens helg
20/3 Vinterland avslutning med Gumman Tö och

Fröken Vår.
Slöjdkafé varje onsdagskväll.
Vårprogram:
3/4 Invigning av utställningen Blod och andra band
3/4 Klas Borell Den nya familjen - om nutida

familjeband och släktskap
10/4 Konstnären Karin Kvam om konst och hälsa
17/4 Jamtli filmklubb - blodiga film-klassiker
23/4 Konsthantverkets dag
24/4 Jamtli filmklubb -  Slaktaren
24/4 Torbjörn Junhov berättade om Laxsjö
1/5 Deckartema
8/5 Vårkonsert
8/5 Om Hiv och Aids  med Noaks Ark
15/5 Håll pumpen igång! - motionsspår, kämpalekar

och information om blodgivning
15/5 Jamtli filmklubb - Nicke Nyfiken på sjukhus
21/5 Hus och trädgård på Jamtli –  Byggnadsvårdsdag
22/5 Invigning av utställningen MANGA
25/5 Tjejgoing - målgång på Jamtli
29/5 Invigning  av utställningen Gammal form blir ny

design
5/6 Lär dig teckna manga/designgäst Susanna

Bäckström
6 /6 Nationaldagsfirande
11/6 Jamtlimuseet 10 år
12/6 Lär dig teckna manga/Designgäst Anna

Erlandsson
19/6 Lär dig teckna manga/Söndagens designgäst

Anna Lena Kauppi

Höstprogram:
11/9  Svensk Design internationellt, Annika Enquist,

Svensk form
11/) Söndagens designgäst Inga-Lena Eriksson
18/9 Svamputställning med Mykologiska föreningen.
18/9 På spaning… efter växter med historia.
18/9 Git Skoglund ”Hampaväxten – från tråd till

byggstenar
24/9 Byggnadsvårdsrally till byggnadsmiljöer i

Storsjöbygden
24/9 Marianne Strandin På spaning i en lada
25/9 Invigning av utställningen Vad ser du hos mig?
25/9 Manaswita Mahapatra Mitt indiska bröllop
25/9 ”Världens sagor”– berättelser från andra länder

för barn från 5 år
2/10 Invigning av utställningen En resa genom tiden
2/10 Birger Nordin Sameslöjd från ett

samlarperspektiv
2/10 Davve biegga – modevisning med samiskt

inspirerade kläder
6/10 Slöjdkafé i Jamtli kafé
9/10 Mikael Eivergård m.fl. Hur blev Jämtland

jämtskt?
16/10 Östersund under kriget, foton i urval av

Föreningen Gamla Östersund.
16/10 Terese Magnusson och Catarina Lundström

När Nato kom till Jämtland
20/10 Slöjdkafé i Jamtli kafé. Visning av En resa

genom tiden
23/10 Laila Spik Min samiska mattradition
23/10 Slöjdaren Mikael Pirak Mitt kulturarv
23/10 Titta och prova – om samiskt hantverk för barn
27/10 –30/10 Östersunds konstvideofestival

Videokonst av svenska och internationella
konstnärer

31/10- 3/11 Höstlovskul för barn från 7 år.
3/11 Ebbe Schön Vårt behov av tomtar och troll
3/11 Slöjdkafe i Jamtli kafé. Visning av En resa genom

tiden
6/11 Stig Welinder mfl Ödesbölen och kristid i

Jämtland

Sommarprogram 21/6-21/8.:
Visningar av museets tillfälliga alt. fasta utställningar
varje dag under hela sommarperioden samt visningen
Vad är det där manga för nåt? för vuxna
21/6-21/8 Serietecknarskola – Lär dig teckna manga,
för barn från ca 10 år. Serietecknarskolan var välbesökt
och drog 20-40 barn per tillfälle
29/6 och 2/7 Mongolisk strupsång – dans och musik
14/8 Söndagens designgäst – Maud Ericsson
21/8 Söndagens designgäst – Hjörtur Thordarson
28/8 Söndagens designgäst – Anna Cronheden

Barn lär sig teckna Manga.
Foto: Håkan Strömqvist, JLM.

Osttillverkning i Milkoladugårdens mejeri.
Foto: Christina Thuné, JLM.
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Fredag 11/11 Jamtlinatt – spänning inne och ute i
mörker och ljus….

12/11 Arkivens dag – tema  Det ska vi fira  på
Minnesbanken

13/11 Maj Nodermann Mästare och möbler
17/11 Slöjdkafé i Jamtli kafé.
20/11 Björn Oskarsson Den föränderliga julen
27/11 Invigningen av utställningen Russin med Johan

Hagelbäck
27/11 Julkortsutställning i  Jamtli kafé .
2/12-4/12 Julmarknad
11/12 Invigning av utställningen  Jan Liljeqvist med

Jan Håfström
11 och 18/12 Russinverkstad för barn
Midvinter-program:
27/12 –30/12 och 3-8/1 Visning av Russin samt

Russinverkstad
27-28/12 , 3-4/1 Visning av Jan Liljeqvist
27-28/12, 3-4/1 Visning – Hur firades julen förr?
27-30/12 Träffa djuren på Jamtli

Marknadsföring
Inför Jamtli Vinterland producerades en reklamfilm som
sändes i TV4 Mitt. Inför Vinterland, sommarsäsongen
och Jamtli Julmarknad gjordes särskilda fyrsidiga bila-
gor i LT.

Jamtli deltog i Vårmässan i Sundsvall i april och be-
rättade om sommarens program. I juni deltog Jamtli i
JHT:s och Östersunds Turistbyrås aktivitet på gågatan i
Trondheim. Inför dessa tillfällen togs ett speciellt mate-
rial kring barnaktiviteterna fram (skärmar, en barn-
broschyr) för att fästa turisternas uppmärksamhet på att
Jamtli erbjuder mycket lek och aktivitet för målgruppen
6-12 år.

I juli deltog Jamtli Förlag i Expo Norr i Östersund.
Jamtli har varit aktivt i Östersunds Turistbyrås ar-

bete med att ta fram ett turistiskt handlingsprogram, det
så kallade Futurism. Representanter för museet har bland
annat deltagit i arbetsgrupperna Vinter och Evenemang.

Projektet Milkoland deltog i tävlingen Swedish Arts
And Business Awards som utser de bästa sponsor-
projekten i Sverige. Milkoland tog sig tillsammans med
elva andra bidrag till final och deltog vid en ceremoni på
Moderna museet i Stockholm. Vid prisutdelningen visa-
des ett bildspel om Milkoland upp för publiken, där bland
andra kronprinsessan Victoria ingick.

Tillgänglighet och service
Regelbundna träffar med brukarrådet, med represen-

tanter från SRF, HRF och DHR, har skett för att disku-
tera och lyfta fram förbättringsåtgärder för funktions-
hindrade. Bla har scenområdet byggts om och publik-
platser avsedda för rullstolsbundna byggts in. Kostna-
derna för att installera en lyftramp på Näsgården har
utretts.

Under hösten avskaffades receptionen och växelfunk-
tionen i den gamla museibyggnaden och ersattes av ett
automatiskt telefonförvalssystem.

Arkivens dag. Besökare i Minnesbanken - museets
arkiv och bibliotek i gamla museibyggnaden.
Foto: Håkan Strömqvist, JLM.

Arrangemang/Arenaverksamhet
Under sommaren byggdes scenområdet vid stora sce-
nen om så att det blev plats för 1 000 sittande och ca
2 000 stående personer.

Julgransplundringen genomfördes traditionsenligt
och Nationaldagen som inför året utsetts till helgdag
firades av en stor publik med ca 3 000 besökare. Mid-
sommarfirande drog 3 800 besökare och Julmarknaden
som genomfördes i samarbete med Hushållningssäll-
skapet slog publikrekord med 22 700 besök. En upp-
skattad och uppmärksammad aktivitet var att publiken
fick utse bästa designade julgranen. Tävlingen genom-
fördes i samarbete med Svensk Form Jämtland och
Regionalt Designcentrum Jämtland.

Olika samarbetspartners och arrangemang fanns även
denna sommar, som exempel på detta kan nämnas: Tjej-
going med 800 deltagare, Riksbyggens familjedag med
500 besök, Tisdagsdax tillsammans med PRO före-
ningarna vars final drog 500 besökare.

Tre Jamtlikvällar arrangerades med följande huvud-
artister: 15/7 Lasse Berghagen (504 besök), 17/8 Kalle
Moreaus och Bengan Jansson (473 besök), 24/8 Nanne
Grönvall (1 530 besök). Dessutom deltog i samverkan
med länskulturen artister från Krokoms och Östersunds
kommuner.

I övrigt kan nämnas att hantverkare visade och sålde
sina alster i Hammerdalsgården, Hackåsgården samar-
betade med Abellis Magiska teater, och Ångbåts-
föreningen höll i ångbåtens dag vid Jamtli ångbåtsbrygga.

Nanne Grönvall var huvudartist vid en av somarens
tre Jamtlikvällar. Foto: Christina Thuné, JLM.

Jamtlis Gynnare
Gynnarna har entusiastiskt och framgångsrikt förstärkt
arrangemangen på Jamtli. De har skänkt nya trädgårds-
möbler till Jamtlimuseets terrass och inredning till det
kommande Café Slalom. Dessutom har de tillverkat
textilrekvisita till jamtlis miljöer.
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LÄNSVERKSAMHET

Länsmuseet och andra besöksanläggningar
Länsmuseet har utsett en av antikvarietjänsterna till att
vara länskonsulent. Denne har i uppgift att samverka
med hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer och delta i
utvecklingsprojekt som rör lokala museer. Länsmuseet
stöttar elva av länets större lokala museer och besöks-
anläggningar genom samarbetet inom Kulturturistiskt
nätverk. Där ingår anläggningar som tex Härjedalens
Fjällmuseum, Njarka sameläger, Glösa, Arvemuseet i
Arvesund och Sommarhagen.

Inom föreningen Industrihistoriskt Forum, sköter
länskonsulenten samordning och information mellan ett
drygt 20-tal förenings- och privatägda arbetslivsmuseer
med anknytning till industrisamhällets kulturarv. Det är
anläggningar från Blåsjöns skolmuseum i norr till Änger-
sjö skogsby i söder. Samarbetet gäller främst marknads-
föring och kompetensutveckling.

Samarbetet med länets alla hembygdsgårdar sker dels
via Heimbygda, men också genom länskonsulenten och
genom det med konstföreningen nyinrättade gemen-
samma kansli som Heimbygda har inom länsmuseets
väggar. Kurser i föremålsregistrering sker kontinuerligt
för hembygdsföreningarnas funktionärer.

Särskilda utvecklingsinsatser har ägnats ett turism-
museum i Åre, vilket tyvärr inte kunde finansieras. En
utvecklingsplan för Ströms hembygdsgård har påbör-
jats. Insatserna för Flyg- och Lottamuseet i Optand har
även kommit att omfatta återkommande kontakter med
företrädare för de militära intresseföreningar, som ver-
kar för ett framtida garnisonsmuseum i Östersund.

Kulturhistorisk forskning
En etnologisk förstudie på temat den lilla tätorten har
genomförts i Gällö. Arbetet har resulterat i en projekt-
plan och avsikten är att fortsätta med en fördjupad un-
dersökning 2006.

Med FOU-medel från Riksantikvarieämbetet har det
etnologiska och bebyggelsehistoriska projektet Omhän-
dertagandets historia, Om anstalter och institutioner som
kulturarv genomförts. Arbetet kommer att redovisas
2006 i en rapport samt en artikel.

En delstudie, som kommer att redovisas i artikelform,
har genomförts inom ramen för projektet Från folkhem
till bostadsakut.

På uppdrag av Riksantikvarieämbetet har rapporten
Sinnessjukhuset som kulturarv färdigställts.

Ett antal interna seminarier har anordnats, bla hölls i
september ett bebyggelsehistoriskt forsknings-
seminarium med bla deltagare från Nordiska museets
forskarskola.

Dokumentation
I samarbete med Föreningsarkivet och elever från
Wargentinskolan genomfördes en mindre dokumenta-
tion kring Nato-mötet i Åre i juni 2005. Arbetet presen-
terades genom en mindre utställning i museet.

I samarbete med Länsstyrelsen påbörjades projektet
Romska spår – vägar platser, berättelser om romska kul-
turarv i det moderna samhället.

Minnesinsamlingen Ny i Jämtland har avslutats. Två
frågelistor, en om julfirande och en om att vara sjukskri-
ven, har distribuerats.

Inom ramen för den samiska referensgruppen har en
bearbetning på temat sockenlappar påbörjats, vilken ska
resultera i en skrift 2006.

Förlagsverksamheten
Jamtli Förlag gav ut följande titlar:

- Visor och ramsor på jämtska av Berta Magnusson
- Kulturarv och historiebruk, Fornvårdaren 28, av

Mikael Eivergård (red.)
- Agrarkris och ödegårdar i Jämtland av Stig Welin-

der (red.)
- På den tiden, i dessa dagar av Erika Sandström (dok-

torsavhandling)
- Mästare och möbler av Maj Nodermann (nytryck)
I samband med varje boksläpp har ordnats föreläs-

ningar och författarsigneringar.
I november utkom Jämten 2006, som med denna år-

gång firade 100 år. Det bjöds på stort tårtkalas i Jamtli
kafé, och en jubileumsutställning arrangerades i muse-

Sällan har det varit så
många poliser i Öster-
sund som under Nato-
mötet i juni 2005. Jamtli
dokumenterade uppbå-
det tillsammans med
Föreningsarkivet och
elever från Wargentin-
skolan. Foto: Ingalill
Granbom, JLM.
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ets entréhall där Sten Rentzhog höll ett hyllningstal till
årsboken.
- Förlaget har även producerat:
- Jästvänligt – en liten bok med recept från Jamtlis grupp

inom Svenska för invandrare
- Katalog och affisch till utställningen Gammal form

blir ny design
- Folder till projektet Byggnadsvård i gränstrakter
- Foldrar till Nationella uppdraget
- Folder till Krångede kraftverksmuseum
- Vykort
- Nytryck av Jamtli Målarbok, som kompletterats med

några nya motiv från området
I juni genomfördes en säljresa runt i Jämtlands län.

Byggnadsvård
Kursverksamheten för länets lantbrukare om kulturland-
skap och bebyggelsehistoria har kompletterats med kur-
ser i praktisk byggnadsvård om hur man själv kan åt-
gärda enklare skador. Ett 30-tal enskilda gårdsägare har
fått rådgivningsbesök.

Det tredje och sista året på projektet Kulturhistorisk
karakterisering och bedömning av kyrkor genomfördes
på uppdrag av Härnösands stift. 34 kyrkor besöktes un-
der året.

Länsmuseet har också medverkat med antikvarisk
kompetens vid upprustningar av både sekulär och pro-
fan bebyggelse och gjort ett tiotal dokumentationer och
åtgärdsförslag av byggnader med restaureringsbehov. De
bebyggelsemiljöer som länsmuseet har arbetat med finns
presenterade i den kommunvisa redovisningen.

Timmerdraget
Förundersökningarna för Rekonstruktionen av Södra
Råda kyrka fortsatte med förundersökningarna 3 och 4.
Undersöknings- och seminarieserien om de nordsvenska
timmerhusens konstruktion, som genomförts på uppdrag
av nätverket Nordsvenskt träbyggande, avslutades med
ett tredagars seminarium och grupparbete kring en gård
i Tornedalen. Timmerdraget har under hösten haft
utbildningsledaransvar för byggutbildningarna på

Dacapo hantverksskola i Mariestad. Huvuduppgiften
har varit att utveckla det tredje årets kurser samt utveckla
samarbetet inom den gemensamma Institutionen för
kulturvård vid Göteborgs universitet. Delar av utbild-
ningen avser att förläggas till Jamtli. Vidare har ett pro-
gramarbete för ett framtida kyrkobygge på Jamtli utar-
betats.

Utöver arbetet med projektets hemsida har Timmer-
draget arbetat på uppdrag av Dacapo kring ett nätbaserat
register för medeltida takstolskonstruktioner i Sverige.
Ett liknande arbete för dendrokronologiskt daterade tim-
merhus i Sverige har påbörjats och kommer att finansie-
ras av länsstyrelserna i Norrland. Timmerdraget har varit
web-ansvarig för projektet Byggnadstraditioner i gräns-
trakter hemsida.

Upprustningsinsatser har utförts för privata fastig-
hetsägare och i projekt som finansierats av länsstyrel-
sen. De bidragsstödda projekten har rört insatser vid
Väktardalens och Vinklumpen samevisten samt på
Tjärntorpet på Fävikens egendom i Huså.

Arkeologisk verksamhet
Arbetet inom RANE avslutades, ett flerårigt EU-finan-
sierat hällbildsprojekt. Arbetet har ägnats åt dokumen-
tation där sammanlagt tre hällmålningslokaler har do-
kumenterats.  Ett av de större jobben har varit gransk-
ning av kulturlämningar i skogsmark i Östersunds kom-
mun som utfördes på uppdrag av länsstyrelsen. Arbetet
innebar att de lämningar som Skogsvårdsstyrelsen i
Östersund inventerat granskades för bedömning av
fornlämningsstatus och inprickning på karta. Motsva-
rande granskning utfördes även i Indal och Lidens sock-
nar i Västernorrland. Arbetet beräknas fortsätta nästa år.
På uppdrag av Länsstyrelsen har länsmuseet informerat
och märkt ut fornlämningar i samband med skogs-
avverkningsärenden. Länsmuseet har vidare tillsammans
med Lillhärdals hembygdsförening genomfört en arkeo-
logisk undersökning vid Slyos, den plats där traditionen
vill göra gällande att Härjedalens förste inbyggare bo-
satte sig. Årets undersökning var den andra i ett flerårigt
projekt. Samtidigt genomfördes en provundersökning
av Spångmyrholmen, den plats som utpekats som
häxbränningsplats under det sena 1600-talet. Undersök-
ningen visade på ett större bål där enstaka brända getben
kunde påträffas. Fynd av eldslagnings- respektive
bössflinta antyder en datering före mitten av 1800-talet.
Endast ett mindre sökschakt togs upp och det är inte
planerat någon fortsättning.

Konserveringsverksamheten
Konserveringsverksamheten har utfört en omfattande
konserveringsinsats i Sundsjö kyrka. Arbetet bestod i
konservering av predikstol, altaruppsats, pelare samt
psalmtavla och dopängel. För Stensele församling
(Västerbottens län) utfördes översyn och konservering
av tio stolor och fyra mässhakar.

Skadeinventeringar har utförts i Hotagens, Skorpeds
(Västernorrlands län), Älvsby kyrka (Norrbottens län),
Sundsjös, Ytterhogdals, Ängersjös, Ljusnedals kyrkor.
Skadeinventeringarna ligger i regel till grund för ansö-
kan om kyrkoantikvariskt bidrag.

På uppdrag har privatägda konstverk konserverats,
bla målningar av Ante Karlsson-Stig och I. Holmstedt
samt ett porträtt av Carl XIV Gustav som barn.

Föreläsningar om kyrklig textil, historia och hante-
ring, har hållits i Ånge, Borgsjö och Revsunds kyrkor,
med deltagande av vaktmästare, kyrkvärdar och
textilansvariga. Sammanlagt deltog ca 30 personer.

Konservatorn  har deltagit i vården av museets sam-
lingar och utställningar. Bla har ett mögelangrepp i skinn-
montern i utställningen ”Mannens värld” åtgärdats.

 Runstenen på Frösön skuras efter en senapsattack.
Foto: Anders Hansson, JLM.
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Kommunvis redovisning av insatser

Bergs kommun
Bergs socken, Östansjöbygden, restaurering av Brynje
gammelgård
Bergs socken, Östansjöbygden, restaurering av
Bingsta loge
Hackås socken, Hackås klockstapel, tjärning och
målning
Myssjö socken, Hovermo gårdsmuseum, antikvarisk
kontroll vid byggande av fisketrappa
Myssjö socken, Hovermo gårdsmuseum, antikvarisk
kontroll vid byggande av fisketrappa
Myssjö socken, Hovermo gårdsmuseum, antikvarisk
kontroll vid byggande av fisketrappa
Ovikens socken, Norrgårdsbodarna 1:1.
Undersökning av Munkbovallen, en övergiven fäbod.
Undersökningen genomfördes som seminariegrävning
med Mittuniversitetets A-kurs i arkeologi
Ovikens socken, Ovikens klockstapel, tjärning och
målning
Ovikens socken, Ovikens Nya kyrka, antikvarisk
kontroll vid byte av takbeläggning och åtgärder av
vattenskador

Bräcke kommun
Bodsjö socken, Finnäs dansbana, utredning om
dansbanan

Härjedalens kommun
Hede socken, dokumentation av hällmålning vid
Grannberget
Lillhärdals socken, Lillhärdals kyrkby 14:6.
Undersökning av husgrund vid Slyos
Lillhärdals socken, Nordanhån 3:4. Provundersökning
av plats med tradition
Lillhärdals socken, Högen, restaurering med öppna

visningar av tak på eldhus på byggnadsminnet Högen
Tännäs socken, Ljusnedal 1:1. Förundersökning av
skadat gravfält. Uppdrag av Länsstyrelsen
Tännäs socken, Funäsdalens kyrka, antikvarisk
kontroll vid restaurering av spåntak och installation av
larm

Krokoms kommun
Offerdals socken, Åflo kvarn, restaurering av
dammanläggning
Hotagens socken, Vinklumpen, restaurering av timrad
sexkantig kåta med papptak

Ragunda kommun
Borgvattnets socken, Sörgården Skyttmon, restaure-
ring av veranda och takutsmyckningar
Ragunda socken, Ragunda kyrka, skötselplan för
kyrkogården
Stuguns socken, Strånäset, restaurering av veranda på
boningshus

Strömsunds kommun
Frostvikens socken, Väktardalen, upprustning av
timrad kåta vid samviste
Gåxsjö socken, Gåxsjö kyrka, installation av larm
Hammerdals socken, Hammerdals kyrka, byte av
värmeanläggning och installation av larm
Hammerdals socken, Länglingen, åtgärdsprogram för
restaurering av villa
Ström socken, dokumentation av hällmålning vid
Fångsjön.
Ström socken, utvecklingsplan Ströms hembygdsgård.
Tåsjö socken, Hoting 2:207. Undersökning av
fångstgrop. Uppdrag av Länsstyrelsen.

År 2005 avslutades
hällbildsprojektet
RANE. Här dokumen-
teras hällristningarna
vid Landverk i Ånnsjön
med ett frottage. Foto:
Anders Hansson, JLM.
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Åre kommun
Kalls socken, Tjärntorpet, antikvarisk kontroll vid
restaurering av tak och medverkan vid fortsatt
planering av upprustning
Kall socken, Sösjöfjäll. Undersökning av fångstgropar
och förvaringsgrop för datering. Uppdrag av Njaarke
sameby
Marby socken, Marby kyrka, reparation och
nytillverkning av kyrkans korsglob
Åre socken, Mörviken 1:75, Totten 1:23.
Undersökning av två fångstgropar
Åre socken, dokumentation av hällristningar vid
Landverk
Åre socken, utvecklingsinsatser turismmuseum i Åre.

Östersunds kommun
Frösö socken, Prästbordet 1:1. Förundersökning i
samband med utvidgning av Frösö kyrkogård.
Frösö socken, F4-området. Utredning för att avgränsa
fornlämningsområden. Uppdrag av Länsstyrelsen.
Frösö socken, Frösö kyrka, installation av larm
Granskning av kulturlämningar inom projektet Skog
& Historia har skett i Lockne och Brunflo socknar
Lockne socken, Lockne kyrka,  restaurering av
kyrkstallar
Näs socken, Näs kyrka, restaurering av kyrkstallar
Östersund, Fältjägarregementet I5, byggnads¨-
inventering och framtagande av kulturhistoriskt
planeringsunderlag
Östersund Campus Östersund byggnadsminnet A4,

restaurering av byggnad 19 exteriör och upptagande
av dörr på byggnad 38
Östersund, Gamla kyrkan, antikvarisk kontroll vid
restaurering av kyrkorummets interiör
Östersund, Optands flygfält, upprustning och målning
av ladhangarer samt utveckling av museikoncept.

I samarbete med Njaarke sameby undersöktes flera fornlämningar i Sösjöfjällen. Här undersöks en boerne, en
källargrop, för att finna material för datering. Foto: Anders Hansson, JLM.

Tillsammans med Heimbygdas byggnadsvårds-
kommitté arrangerades byggnadsvårdsrallyt 2005.
Här besöks Thomas Magnussons gård i Ytterån.  Foto:
Ove Hemmendorff, JLM.
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VÅRD OCH SAMLINGAR

Minnesbanken
Minnesbanken har haft ca 1 700 besökare – enskilda
personer, forskare, grupper och hembygdsföreningar,
m.fl. Antalet förfrågningar och besök från skolor har
ökat något medan grupper och enskilda besök har mins-
kat. Temat för Arkivens dag den 12 november var Det
skall vi fira. I Minnesbanken kunde besökarna se en fo-
toutställning om firande, lyssna på föredrag om musei-
byggnadens 75-åriga historia och om två kvinnliga fo-
tografer vid förra sekelskiftet. Både i Minnesbanken och
Havremagasinet gavs visningar och möjlighet att stu-
dera litteratur och föremål kring temat.

Arkiv och bibliotek
Arbetet med att registrera bibliotekets litteratur i läns-

bibliotekets databas BOOK-IT har fortsatt. Fram till
årsskiftet hade ca 9 500 böcker registrerats. Arbetet med
att överföra de fotografier, som Kulturarvs-IT och vissa
hembygdsföreningar har digitaliserat, till Sofie-data-
basen har fortsatt. Vid årsskiftet fanns närmare 70 000
bildposter inlagda i Sofie. Till biblioteket har förvär-
vats drygt 300 böcker, av vilka 99 st är Jemtlandica och
101 är byten med andra institutioner i Norden. Till arki-
vet förvärvades 121 arkivalier.

Fotoverksamheten
Register för fotografiska samlingar, som inte är

digitaliserade, har fortsatt att göras tillgängliga. Digitali-
seringen av negativsamlingarna har pågått och verk-
samheten med Kulturarvs IT har fortsatt enligt planerna.

Museets bildbyrå har tagit fram och levererat bild-
material till böcker och publikationer men även bilder
till enskilda. Arbetet med att ta fram ett marknadsförings-
material för Jamtli Bildbyrå har påbörjats.

Fotosamlingen har utökats med 650 glasplåtar och
bladfilm, ca 1 000 färgdia. Till detta kommer material
som producerats av länsmuseet i olika projekt med ca
10 000 negativ.

Projektet som inventerat rörlig film har avslutats och
kommer övergå till löpande verksamheten.

Arbete med att bygga en hemsida för fotodatabasen
Sofie har pågått.

Föremålsverksamheten
Inför designprojektet ställdes samlingarna till förfogande
som inspirationskälla för inbjudna formgivare.

Antalet föremålsförvärv uppgick till 167, där mer-
parten utgjordes av 1970-talsföremål. Vid årsskiftet fanns
ca 18 800 föremålsposter inmatade i huvuddatabasen.

Support och utbildning i databasen Sofie sker konti-
nuerligt för hembygdsföreningarnas funktionärer. Bland
annat har Sundsjö och Bergs hembygdsföreningar varit
på utbildning i Havremagasinet.

Ett avtal med de nya ägarna för Vålådalen turistan-
läggning har tecknats rörande Gösta Olanders samling.
Samlingen kommer fortsatt visas i Vålådalen men för-
valtas av Jämtlands läns museum.

Öppet husvisningar av Havremagasinet har skett i
samband med Krokoms och Östersunds kommun-
kvällar samt Arkivens dag.

Rekvisitasamlingen
Städning av Jamtlis miljöer och inventering av rekvi-
sita genomfördes i maj. Under sommarsäsongen har rek-
visita framtagits, tillverkats och lagats till aktörer och

miljöer på Historieland. Förutom Historieland servar
rekvisitan även Vinterland, jul- och Gregoriemarknad,
nationella uppdraget och skolverksamhet mfl. Kläder har
producerats till den svenska aktörsgruppen som deltog i
unionsupplösningsprojektet.

Antalet rekvisitaförvärv var 439 st. 417 st rekvisita-
föremål registrerades och digitaliserades. Databasen över
rekvisitasamlingen innehåller ca 20 000 poster.

Gåvor till samlingarna
Arkivet
Frösö Strand/Ingrid Bylin, Frösön: Ett stycke kali-
karta, ett stycke fosfatkarta, ett stycke jordarts- och
reaktionskarta över Frösö Strandområdet 1951
Ingrid Adill, Östersund: Klasstavla med ram, Torsta
1932-33
Karl Andersson, Krokom. Kerstin Norrlander, Spånga:
fotoalbum
Olga Andersson, Lillhärdal: Barndop vid fäbodguds-
tjänst på Bildhöst, Lillhärdals sn
Arkivcentrum, Örebro: Lottsedel för ”Lotteriet för
Jämtlands läns museiförening m fl 1928”.
Ol R Aronsson, Tandsbyn: Vistext på jamska: Gammal
visa från Jämtland..
Erik J Bergström, Östersund: Dokument om Talmans-
gården i Tullus, Engelska villan i Bodsjöedet och
Långå skans
Bojan Edfors, Stora Blåsjön: Uppteckningar, kopior på
intervjuer gjorda av Levi Johansson.
Kerstin Ellert, Hackås: Namnsdagskäringen
Anne Lise Fernes, Norge: Kristina Eriksson,
visdiktare, Hornsberg, Frösö sn
Axel Gagge, Sundbyberg: Diskett med låtar spelade på
Härjedalspipa
Anna-Lisa Glantz, Östersund: Berättelse om barnsärk,
hårborste och fotografi
Agneta Grut, Frösön: Personarkiv, Jubileumsnummer
Berg-Kristallen nr 20, 2005
Gudrun Håkansson, Östersund: Recept på ”pigg-
medel”
Ann-Britt Jonasson, Östersund:. Bygdehistoria,
Huskölen, Ytterhogdals sn
Jämtland-Härjedalens Naturskyddsförbund:
Slutrapport WWF Projekt Brunkulla
Evy Lundström, Ånn: Examensarbete om Landverk,
Ånn, Åre sn
Margot Malmgren, Östersund: Feuken i Norderåsen –
ett levnadsöde
Bernt Mevik, Brunflo: Gunnar Olsson: Intervjuer från
Laxviken 1967-1982
Bengt Ocklind, Mörsil:  Beskrivning av Västerhus
kyrkoruin på Frösön
Okänd givare: Uppfostringsanstalten Furuhagen för
sinnesslöa barn, Östersund 1918
Okänd givare: Skyttmon: Kartor
Okänd givare. Reglemente för Jämtlands läns
uppfostringsanstalt för sinnesslöa barn i Bräcke,
Östersund 1916
Okänd givare: Musik-CD, ”Killinga ti Kallkälla”,
Elsa Wallén och Alan Kristenssons dikter av Mikael
Rahm
Gulli Sedvallsson, Östersund: Handskriven avskrift av
tidningsartikel om Ytterhogdal, 3 mars 1899, logebrev
från 1887
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Sara Swedenmark, Offerdal: Anders Sandberg om
bävern i Jämtland..
Christer Söderqvist, Östersund, Nils P-son Åsling,
Åse: Herr Ola-släkten i Mo, Alsen sn
Ängsmoskolan Torvalla: Dokumentation gjord av åk
1-3 på Ängsmoskolan 2004

Fotosamlingen
Fotograf: Rolf Anderzon, Hackås/Uppsala, ca 1 000
färgdiapositiv.
Anders Löthebo, Östersund, 21 st ferrotyp. Fotograf:
Okänd.

Handelsbanken Jämtland, 75 bladfilm och glasplåtar
efter okända fotografer
Gudrun Kahn, Lofsdalen, ca 350 bladfilm, inkl.
färgneg. Fotograf: Sven Bäckström, Sörvattnet.
Berit Runsten, Alsenviken, 220 glasplåtar. Fotograf:
Carl Simon Henriksson, Husås/Värmon.

Föremålssamlingen
Bertil Backman, Östersund: Mikrovågsugn
Rut Berg, Lit: Kläder.
Ingegerd Byström, Östersund: Kläder.
Brita Eklund, Östersund: Dyna i hålkrus
Bengt & Sonja Gulle, Östersund: Kläder, kepsar
Gunnar Gunnarsson, Östersund: Kläder
Ebba Herlitz, Östersund, Ryggsäck, kåsa, skinnpung
Gudrun Håkansson, Östersund: Grytlapp, mössa
Marianne Jansson, Frösön: Kläder.
Karin Jirden, Oviken: Filmprojektor med el-motstånd
Jämtlands flygflottilj, Frösön: Datorer med tillbehör
Barbro Karlsson, Brunflo: Duk
Anna-Britta Kennis Larsson, Hoenbroek, Holland:
Tyger
Hilda Lindström, Bjursås: Kläder
Krister Lundström, Krokom: Brödkorgar, kläder
Margot Malmgren, Östersund: Kläder
Christina Mattsson, Stockholm: Kläder, skor, hatt
Majken Nilsson, Frösön: Kläder
Siv Norrman, Östersund: Bonad
Nanny Oscarsson, Östersund: inredningstextilier
Märit Otterström, Frösön: Skor, kläder
Bertil Persson, Frösön: Trasrya
Siri Redman & Margareta Markusson, Östersund:

Brudskor
Ingrid Steneholt, Uppsala: Dopklänning
Brita Strömqvist, Östersund: Kläder
Johnny Svedberg, Frösön: Kläder
Else-Britt Tegstedt, Östersund: Kläder
Ingeborg Videgren, Östersund: Kläder
Karin Wiklund, Åre: Kläder, hattar, sängkläder
Karin Wikman, Brunflo: Kläder, skor, scoutuniform
med tillbehör
Per-Olof Östlund, Sollefteå: Sparspis, separator

Konstsamlingen
Jämtlands läns konstförening, Östersund:
Ulf Trotzig ”Vid flodmynningen”, oljemålning på duk
Carl-Johan De Geer ”En alldeles särskild dag”,
fotoprint och olja på duk
Anders Kristoffersson, Umeå: Carl Hofwerberg
”Kvinnoporträtt”, oljemålning på duk.
Berit Dahlskog, Uppsala: ”Vinterskog” och ”Från
Helleberg mot Oviksfjällen”, akvareller

Rekvisitasamlingen
Annika Adamsson-Nilsson, Sjösjö, Bräcke: Frysbox
Ulla Andersson, Östersund: Syskrinsburk med sytråd
Rut Arbman, Ås: Tidningar
Eva Appelqvist, Östersund: Reklamskyltar, husgeråd,
verktyg, barncykel, lådor, flaskor mm
Ronald Bengtsson, Östersund: Reklamskyltar, gitarr,
notblad, böcker mm
Britt-Marie Borgström, Månsåsen, Hallen: Liftkort
med fodral
Kjell Byström, Östersund: Saml, kortserie med bilar
Anna Christensen, Brunflo: Diverse verktyg
Siv Edström, Frösön: Plastpåsar, bandage, mm
Christer Ericson, Frösön: Telefonkatalog 1952.
Ole Frederiksen, Knytta Frösön: Tapetrulle
Carl Fredriksson, Västra Frölunda: Kulpåse, träkran,
verktyg, dragögla, rävsax
Sten Gauffin, Frösön: Taklampa
Gunnel Hansson, Östersund. Skolorgel
Barbro Holmström, Östersund: Vattenvärmare/gryta
Verner Kardin, Frösön: Kläder, bricka, glas
Helen Lindgren, Hammerdal: Svarv ”Nordgårds-
svarven”
Maj Lorentz, Östersund: Årsskrift, reklampennor
Carl Lundholm, Västerås: Herbarium
Krister Lundström, Krokom: Stämpel, lampa, väska
mm
Marie M Madsen, Östersund: Rakapparat, termosar
Sanna Muller, Östersund: Nordisk familjebok
Berthold Nilsson, Östersund: Elspis
Lennart Nyberg, Ås: Radio, skivspelare, väska, hattask,
sprintskor, lampa mm
Rindberg/G. Magnusson. Döviken, Gällö:
Slåttermaskin, stolpvässare, stötting, verktyg mm
Barbro Stjernström, Frösön: Trasmattor
Håkan Toren, Östersund: Rist, plog, linbråkor, hökrok
Thomas Täng, Frösön: Träbänkssoffa
Ingeborg Videgren, Östersund: Bok, gamla förpack-
ningar
Kristina Wadensjö, Östersund: Stekpannor
Karin Westin, Frösön: Dockvagn, fotoalbum, leksaker,
filmstjärnekort
Eva Åkerberg, Östersund: Grammofonskiva
Gunnar Ångström, Hackås: Jordbruksredskap,
doningar, vedklyv
Stellan Åström, Krokom: Såmaskin
Östersunds garnison, Östersund: Balanseringsverktyg,
svets
Östersunds turistbyrå, Östersund: Fiskelinda, spjälk
Per-Olof Östlund, Sollefteå: Kafferostar, tvättstav,
smörkärna

Ett äldre fotografi - en ferrotyp - som skänkts till
fotosamlingen.
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LÄNSMUSEETS BYGGNADER OCH
ANLÄGGNINGAR

Nya investeringar
Publikområdet framför stora scenen byggdes om för
att anpassas till större arrangemang. Numera finns
utrymme för 3 000 personer varav 1 000 sittande.

En efterlängtad verkstad för metall- och ”heta”
arbeten har uppförts i anslutning till Björkhem.
Byggnaden kommer att tas i bruk under våren 2006.
Verkstadsbygget innebar att den sk Micabaracken
fick flyttas. Grundarbeten för Lek&Lär-anlägg-
ningen för elkraft utfördes och under hösten inled-
des arbetena att förvandla Våffelbruket till Café Sla-
lom.

Fastighetsdrift
Länsmuseets fastigheter omfattar ca 13 000 kvm

bruksyta. Arbetet med kostnadseffektivisering har
fortgått. Genom besparande åtgärder har energi-
kostnaderna kunnat sänkas. Löpande underhållsar-
beten har genomförts.

Byggnadsvård och underhåll
Inom vården av de kulturhistoriska byggnaderna har nya

spåntak kluvits och lagts på Näsgårdens ladugård och på
Trapperkojan i Skogsbyn.

Inför kommande restaureringsarbeten har timmer an-
skaffats. En del av timret har kluvits. Ett nytt staket i stads-
kvarteret har tillverkats och målats.

Park
Inom Jamtli har nyplantering av träd skett och grönytor

restaurerats. Röjning av träd och buskar har utförts.

En ny verkstad för ”heta arbeten” uppfördes och kommer tas i bruk våren 2006. Foto: Sten Gauffin, 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
tom 5/12 och Stefan Konradsson from 5/12

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

Utsedda av Jämtlands läns konstförening: Lilian Semb
tom 13/6 och Görel Åsbo Stephansson from 13/6, supp-
leant: Eva Rudebeck Swartling

Museiledning
Museiledningen har bestått av Henrik Zipsane, lands-
antikvarie och länsmuseichef, Ulla Oscarsson, chef för
avdelningen Förmedling och utställningar, Johan Jons-
son, chef för avdelningen Vård och samlingar, Mikael
Eivergård, chef för avdelningen Dokumentation och
forskning, Anna-Lena Ståhl, chef för avdelningen Pu-
blik och service samt Charina Ödlund, chef för avdel-
ningen Marknadsföring och förlag. Sten Gauffin har varit
biträdande museichef och sakkunniga inom ekonomi
har varit Ove Andersson, personal Märta Norelius, läns-
verksamhet Ove Hemmendorff och fastighetsförvalt-
ning KG Jonsson.

Personal
Antalet årsverken uppgick till 133 st. Antalet tills vidare-
anställda var 90 (48 kvinnor och 42 män). Av dessa var
36 personer anställda med lönebidrag (18 kvinnor och
18 män). Medelåldern för tillsvidareanställda var 47 år.

Antalet visstidsanställda var 37 (23 kvinnor och 14
män). Antalet timanställda var 120 personer. Därtill till-
kommer ett antal arvodesanställda vilket medförde att
länsmuseet redovisade kontrolluppgifter för 323 perso-

ner. Av antalet årsverken motsvarar de timanställda 13
tjänster.

Länsmuseet har bytt arbetsgivarorganisation från
Landstingsförbundet till KFS (Arbetsgivareorgani-
sationen för kommunnära företag) och i samband med
detta tecknat nytt kollektivavtal (Läns- och regionmusei-
avtalet).

Personalutbildning/personalutveckling
Länsmuseet har drivit ett EU-projekt Växtkraft som inne-
burit kompetensutveckling för all personal. Projektet
avslutas under 2005. Utbildning har genomförts både
som gemensamma utbildningar för all personal och spe-
cifik yrkesutbildning. I projektet har även ingått en sats-
ning på chefsutveckling i tre moduler varav två genom-
förts inom projektet. En personalutvecklingsdag har
genomförts med tema 1970-tal på avdelningsnivå. Där-
utöver har personalutbildningsinsatser genomförts inom
sektionerna.

Friskvård
I den sista delen av en treårig riktad hälsoundersökning
har landstingshälsan genomfört hälsokontroller för 54
personer. 19 personer har utnyttjat JLM:s sponsring av
friskvård och 22 personer har deltagit i friskvårds-
satsningen ”utmaningen”.

Arbetsmiljö
Skyddsronder har genomförts på samtliga arbetsplatser
och en arbetsmiljöplan har upprättats. En stress-
hanteringskurs har genomförts för all personal. Ett lo-
kalt samverkansavtal har tagits fram tillsammans med
de fackliga organisationerna.

En översyn av organisation och arbetsordning har
genomförts.

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/
Ord. arbetstid Total sjukfrånvaro

Ålderskategori: 29 år eller yngre  * *
Kvinnor * *
Män *  *
Ålderskategori: 30 - 49 år 5,88 %  70,32 %
Kvinnor 6,89 % 77,31 %
Män 4,24 %  50,66 %
Ålderskategori: 50 år eller äldre 12,20 % 81,60 %
Kvinnor 15,68 % 89,88 %
Män 9,35 % 70,56 %
Totalt:
Kvinnor 10,08 % 84,53 %
Män  7,00 %  65,58 %
Samtliga anställda 8,68 % 77,52 %

* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda
i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med gruppavses både ålderskategori
och könsfördelning inom ålderskategori. 
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Diarium och ämbetsarkiv
Totalt diariefördes 635 ärenden och av dessa är 462

ärenden avslutade och arkiverade. Nya rutiner för in-
skrivning i diaredatabasen har införts för att förbättra
tillgänglighet. Hanteringen av e-post har förbättrats.

Kommersiell verksamhet
Den något sämre publiktillströmningen under Vinter-
land och Historieland påverkade de kommersiella
verksamheterna negativt, i synnerhet butik, kafé och res-
taurang.

De kommersiella verksamheternas resultat (tkr):

Faktiskt Resultat mot omsättning
resultat  budget mot föreg. år

Entreer ord 2380 -620 -520
Extra årskortsf. 750 750 750
Butik 108 -192 -37
Vandrarhem 202 -18 43
Kafé 93 -112 41
Rest. Hov -298 -298 -450
Våffelbruk 72 22 11
Förlag -243 -368 15

Kommentar:
Östersunds kommun gav sina anställda ett årskort till
jamtli julen 2004, vilket gav en extra försäljningsintäkt
på 750 tkr. Sannolikt bidrog det till att de övriga entré-
intäkterna sjönk i förhållande till föregående år. Jämfört
med budget uppstod ett minusresultat på 620 tkr. Publik-
tillströmningen var i stort lika med föregående år.

Jamtlibutiken uppfyllde ställda mål vad gäller att
spegla lokalt hantverk, museets verksamhet, barnutbud,
böcker och övriga varor. Butiken har aktivt planerat och
genomfort åtta slöjdkaféer i Jamtli kafé. Det ekonomiska
utfallet är något sämre än föregående år och 192 tkr

sämre än förväntat. Butiken redovisar dock en netto-
vinst på 108 tkr.

Vandrarhemmet har fått positiva omdömen och från
maj till september var det i princip fullbokat. Frukost-
servering under sommarsäsongen var till belåtenhet för
vandrarhemmets gäster. Vandrarhemmet har ökat sin
omsättning med 43 tkr och genererar en nettovinst på
202 tkr. Förväntningarna inför året var dock större.

Kaféet kan besökas utan att entré löses vilket har bör-
jat nå ut till våra besökare. Omsättningen ger en netto-
vinst som dock inte motsvarar förväntningarna.

Restaurangen har fortsatt sitt arbete med att stärka
profilen av lokalt producerad och vällagad mat. Restau-
rangen utsågs till första Smakriket-restaurang i Öster-
sund. Verksamheten gav ett underskott och under hös-
ten inleddes ett arbete att se över den fortsatta driftfor-
men.

Våffelbruket har from i höst varit stängt för att byg-
gas om till Café Slalom. Innan ombyggnaden inleddes
gav Våfflebruket ett betydligt bättre överskott än för-
väntat.

Jamtlis förlag kom under hösten ut med större bok-
produktioner som förväntas ge avkastning under 2006.

Bokslut
Omsättningen utgjorde ca 62 miljoner kronor. Årets
resultat –301,4 tkr är 148,6 tkr bättre än budget. Det
budgeterade underskottet -450 tkr utgörs av ett planerat
nyttjande av SPP-medel, som bokföringstekniskt är en
disposition och får därför inte räknas som en intäkt i
resultaträkningen.

Likviditeten har i stort varit nöjaktig med vissa an-
strängda perioder då museet fått ligga ute med medel för
kostnader i ett antal månader, i EU-projekt och
investeringsarbeten, innan intäkterna influtit.

I övrigt hänvisas till årsredovisningens tilläggs-
upplysningar och noter för mer fördjupad och specifice-
rad ekonomisk information.
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STIFTELSEN JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM
              ÅRSREDOVISNING 2005

Org nr 893200-0303

RESULTATRÄKNING(Tkr) Not År  2005 År  2004
Rörelsens intäkter
Årliga anslag 1 23 809,0 23 261,0
Övriga intäkter 2 36 847,2 39 112,2
Investeringsbidrag 3 1 476,2 1 070,1
Summa intäkter 62 132,4 63 443,3

Rörelsens kostnader 4
Handelsvaror -3 531,7 -3 765,6
Övriga externa kostnader -18 789,3 -18 550,9
Personalkostnader -39 528,2 -40 411,4
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 8,  9 -580,7 -1 268,6
Summa rörelsens kostnader -62 429,9 -63 996,5

Rörelseresultat -297,5 -553,2

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 37,7 64,2
Ränte-och övriga finansiella kostnader -41,6 -63,3

Resultat efter finansiella poster -301,4 -552,3

Årets resultat 13 -301,4 -552,3

Förslag till fördelning av årets resultat 13
Styrelsen föreslår att för täckande av årets underskott
används balanserade vinstmedel:
Ingående fritt eget kapital/balanserade vinstmedel 2 784,9 3 206,2
Netto från ändamålsbestämda dispositioner nedan 173,0 131,0
Årets resultat -301,4 -552,3
Utgående balanserade vinstmedel 2 656,5 2 784,9
Ingående ändamålsbestämda dispositioner 1 619,1 1 750,1
Utnyttjande av ändamålsbestämda dispositioner -468,0 -400,0
Reservering av ändamålsbestämda dispositioner 295,0 269,0
Utgående ändamålsbestämda dispositioner 1 446,1 1 619,1
Summa eget kapital 4 102,6 4 404,0
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BALANSRÄKNING

(Tkr) Not År  2005 År  2004
den 31 december

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader o mark 9 4 409,2 4 709,1
Maskiner och inventarier 8 349,0 537,9

4 758,2 5 247,0

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag Jamtli Kulturarvsturism AB 50,0 50,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 11,0 11,0

61,0 61,0

Summa anläggningstillgångar 4 819,2 5 308,0

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 6 1 720,0 1 686,9

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar utom landstinget 2 275,1 3 571,6
Kundfordringar Jämtlands läns landsting 88,0 161,2
Skattefordran 124,4 95,8
Övriga fordringar 538,5 458,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 1 825,5 1 278,0

4 851,5 5 565,0

Kassa och bank 4 330,7 5 050,9

Summa omsättningstillgångar 10 902,2 12 302,8

SUMMA TILLGÅNGAR 15 721,4 17 610,8
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BALANSRÄKNING

(tkr) Not År  2005 År  2004
den 31 december

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 13
Balanserat resultat 2 957,9 3 337,2
Ändamålsbestämda dispositioner 1 446,1 1 619,1
Årets resultat -301,4 -552,3
Summa eget kapital 4 102,6 4 404,0

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 0,0 100,0
Leverantörskulder utom landstinget 2 226,6 2 443,8
Skulder Jämtlands läns landsting 12,7 12,9
Skuld dotterbolag 97,7 100,7
Övriga kortfristiga skulder 11 1 543,2 1 597,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 4 760,1 6 566,9
Pågående projekt 12 2 978,5 2 385,2
Summa kortfristiga skulder 11 618,8 13 206,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 721,4 17 610,8

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

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

Varulager
Varulager 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 varaktighet. Byggnader avser restaurang Hov, samt butik med 20 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.

Långsiktigt fastighetsunderhåll nya museet
I samband med museets övertagande av nya museets fastighet överfördes aldrig medel för långsiktigt under-
håll 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 under-
hållsbehov framgent; Inom 1 år: 635 tkr Inom 2-9 år: 2.390tkr, totalt 3.025tkr.
Stiftelsen har uppmärksammat huvudmännen på detta förhållande i en särskild avgiven skrivelse, samt vid
olika samrådstillfällen.

Personal År  2005 År  2004
Medelantal anställda 133 127
Kvinnor 53% 56%
Män 47%  44%

Löner och ersättningar, tkr
Styrelse och museichef 733,6 688,9
Övriga anställda 26 709,7 27 322,0
Sociala avgifter 11 011,2 11 612,1
-därav pensionskostnader för museichef 140,9  95,6
-därav pensionskostnader för övriga anställda 1 934,9 2 131,8

Avtal om avgångsvederlag
Länsmuseet har inget särskilt avtal utöver vanligt kollektivavtal gällande avgångsvederlag eller pensions-
utfästelser för styrelse och museichef.
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NOTER
Not

Anslag 1 År  2005 År  2004
Huvudmännen; Landstinget och Östersunds kommun 19 009,0 18 461,0
Regionmuseibidrag statens Kulturråd 4 800,0 4 800,0

23 809,0 23 261,0

Övriga intäkter 2
Lönebidrag(AMS och kulturrådet) ord personal 5 634,0 6 774,9
Lönebidrag i projekt 141,5 381,2
Försäljningsintäkter 10 304,5 10 798,7
Entreer och årskort 3 407,3 3 140,8
Uppdragsverksamhet 5 128,3 5 102,9
Övriga intäkter 12 231,6 12 913,7

36 847,2 39 112,2

Av entreerna utgör 750 tkr e. o. försäljning av årskort, övriga entreintäkter minskade med 0,5 milj . Minsk-
ningen i försäljning härrör från Restaurang  Hov. Försäljning o kommersiell verksamhet i övrigt och dess  fördel-
ning på olika delar,samt resultat redovisas i  speciellt avsnitt i verksamhetsberättelsen.
Minskningen på övriga intäkter består i huvudsak av följande delar: sponsring-1,8 milj, EU-bidr +0,7 milj,
statliga proj.bidrag +1,1 milj,  övriga tillf bidrag o intäkter -0,7milj

Investeringsbidrag 3
AMS 1 226,2 748,1
Östersunds kommun 250,0 322,0

1 476,2 1 070,1

RÖRELSENS KOSTNADER
Personalkostnader inkl reseersättn, utbildning. 4 39 528,2 40 411,4
företagshälsovård mm
Förändr. härrör främst från minskade investeringsarbeten

Handelsvaror
Minskningen är tämligen jämnt fördelad på museets 3 531,7 3 765,6
olika försäljningsställen

Övriga externa kostnader
Fastighetskostnader och försäkringar 4 494,0 4 374,1
Netto överfört i pågående projekt (se även not 12) 2 978,5 2 385,2
Kostnader avseende disposition av SPP-medel, (se även not 13) 450,0 450,0
Övriga kostnader i verksamheten 10 866,8 11 341,6
Summa övriga externa kostnader 18 789,3 18 550,9

Avskrivningar enl not 8 och 9 580,7 1 268,6

SUMMA KOSTNADER 62 429,9 63 996,5

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 5
Förutbetalda kostnader, 640,7 428,5
-därav försäkringar 474,3
Upplupna intäkter 1 184,8 849,5
-därav lönebidrag 587,0  EU-bidrag 588,9

1 825,5 1 278,0
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Not År  2005 År  2004
Lager 6
Museibutiken 1 414,1 1 394,8
Gulleboden 198,6 200,8
Kafé 15,1
Restaurang Hov 92,2 91,3

1 720,0 1 686,9

Aktier och andelar 7
Svensk bildvårdsförening 10,0 10,0
Jämtlands/Härjedalens turistförening 1,0 1,0

11,0 11,0

Maskiner och inventarier 8
Anskaffningsvärde 6 598,9 6 415,7
Ack. avskrivning enl plan -6 249,9 -5 877,8
Bokfört värde 349,0 537,9

Byggnader o Mark 9
Anskaffningsvärde 5 692,9 5 649,7
Ack. avskrivning enl plan -1 283,7 -940,6
Bokfört värde 4 409,2 4 709,1

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 10
Kostnader som betalas nästa år, och ej ingår i
leverantörskulder-05 71,5, övr förutbet.int. 2,7 74,2 301,1
Förskottsbetalt årskort-05 Östersunds kommun 0,0 750,0
Förskottsbetalt anslag huvudmännen ( januari-06) 1 608,2 1 577,1
Upplupna löner, soc.avg, semester och övertid 3 077,7 3 938,7

4 760,1 6 566,9

Övriga kortfristiga skulder 11
Källskatt 703,3 717,2
Moms 771,2 808,2
Övrigt 68,7 71,9

1 543,2 1 597,3

Pågående projekt, överfört netto 12
Huvudsakliga verksamhetsområden;
Utställningar/förmedling -103,3 -30,8
Samlingar 944,6 950,0
Pågående EU-projekt, Jamtli invest 0,0 -2 516,4
Barn och ungdomsverksamhet 384,2 192,0
Kulturminnesvård, dokumentation 1 813,2 1 723,7
Investeringar Jamtli -36,2 470,8
Marknadsföring o Förlag 1,7 197,8
Nationellt uppdrag, mångkultur mfl gemensamma proj -25,7 1 398,1

2 978,5 2 385,2

Ändamålsbestämda dispositioner 13
SPP arbetsmiljöfond 588,2 1 038,2
Långsiktigt fastighetsunderhåll 857,9 580,9

1 446,1 1 619,1

Avsättningar till långsiktigt fastighetsunderhåll har gjorts med 295, och nyttjats med 18 tkr. Nyttjande av SPP
arbetsmiljöfond har gjorts med 450tkr. Beloppet är budgeterat i enlighet med tidigare fackliga förhandlingar
ang SPP-medlens nyttjande. Genom att bokslutets resultat anges före dispositioner som beslutas av styrelsen,
är budgeterat resultat för 2005 ett underskott på 450 tkr. Resultatutfallet är alltså 148,6 tkr bättre än budget.
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