
 
Stiftelsen Jamt li  

 
2011 

 
 
 

 
 

Fr v Jamtli Historielands Lisbeth Sunnergren, landsantikvarie Henrik Zipsane,  
kyrkorådets ordförande i Håsjö församling Dan Forslund och riksantikvarie Inger Lillieqvist  

vid invigningen av Jamtlis kyrka, juni 2011. Foto: Jamtli 
 

 

Verksamhetsber ättelse och bokslut  

 
 

 
 
 



 2 

S TIFTELS E N JA M T LI 
VER KS A M HETS B ERÄ T TELS E  OC H Å RS BOKS LU T  2 011 
 
 
Stiftelsen Jamtli har under år 2011 arbetat efter den strategiplan som omfattar tidsperioden 
2011–2014 och innehåller fem mål. Dessa mål har legat till grund både för verksamhetsplanen 
2011 och för den sammanfattande verksamhetsberättelsen för samma år som följer nedan. 
 
Tre punkter av övergripande och strategisk karaktär är värda att uppmärksamma redan i 
verksamhetsberättelsens inledning. 
 
1. På den kommersiella sidan skedde förändringar i förlags- och restaurangverksamheten.  
Jamtli Förlags duktiga personal fick tyvärr lämna Jamtli i en besparingsåtgärd. Jamtli kommer 
också fortsättningsvis att ge ut böcker, men varje bok kommer att projektledas av en antikvarie 
och formgivningen kommer att handlas upp. En positiv händelse för Jamtli Förlag var att 
årsboken Jämten 2011 blev nominerad till Sveriges bästa mathistoriska utgivning. När det gäller 
Restaurang Hov förhandlade vi under hösten 2011 fram ett spännande arrendeavtal med Helena 
Åkerbrant och Fredrik Öberg, som vi förväntar oss mycket av. Det fina samarbetet med 
Jämtlands Gymnasium om praktik på restaurangen har fortsatt och också funnit sin plats i 
arrendeavtalet. 
 
2. Vi verkar i ett stort län! Busstransporterna av skolbarnen till Jamtli har tyvärr fått en del 
ekonomiska svårigheter under 2011 genom att prisnivån för extrabussar från Länstrafiken har 
ökat kraftigt. Det har i sin tur inneburit något färre skolklasser än året innan. Våra strategiska 
regionala satsningar tillsammans med besöksmål och kommuner kring Optand Teknikland och 
Härjedalens Fjällmuseum har visat sig att vara intressanta nationellt och har fått uppmärksamhet 
från statligt håll. Dessutom visar preliminära diskussioner att det finns intresse i andra kommuner 
att göra liknande satsningar där. 
 
3. Jamtlis ekonomiska utveckling har varit uppmärksammad vid fler tillfällen under 2011. En stor 
och växande projektvolym med sena utbetalningar från finansiärer gjorde en kassakredit 
nödvändig. Från och med nu är denna kredit inkluderad i en koncernkassakredit på landstinget. 
Sedan vintern 2010/2011 har stiftelsens styrelse uppvaktat våra huvudmän kring den allt mer 
pressade ekonomiska driftsituationen som dels har sin anledning i kostnadsökningar utanför 
Jamtlis kontroll såsom till exempel klimatutveckling och energipriser, och som dels begrundas i 
verksamhetsutveckling som har varit efterfrågad i huvudmännens direktiv. De ökade kostnader 
som följer av de stora investeringar som har gjorts under senare år – kyrka, Hackåsateljé, 
”moderna samhället” och annat – ska Jamtli självt finansiera och det kommer vi att göra genom 
framför allt höjda entréavgifter under sommaren. Jamtlis egenfinansiering samt storleken på 
anslag från staten och Europeiska Unionen sticker ut vid jämförelser med andra museer. Det är 
värt att ha med sig, när man studerar Jamtlis situation och möjligheter. En satsning på Jamtli 
lönar sig! Diskussioner med huvudmännen och Statens Kulturråd fortsätter under 2012.  
 
Henrik Zipsane 
Landsantikvarie 
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VER KS A M HETS B ERÄ T TELS E  2 011   
 
 
1.  Ja mt li  s ka för s t är ka r oll en s o m r e gio nal r es ur s  och s amar bet s-
par t ner  för  l ivs lå ngt  lär an de,  s oc ial  i nklu der i ng  och  an dr a 
ut veckl in gs fr ågor  
 
Jamtlis öppna förskola har under 2011 tagit emot 4729 besökare, vilket är i nivå med föregående 
år. Temat livsåskådning med besök i Jamtlis nya kyrka och utställningen Allt om Paradiset har 
varit nyheter för året.   
 
På skolsidan har Jamtli tagit emot 399 skolklasser, vilket är något färre än 2010 års höga resultat. 
Bland orsakerna till nedgången finns att bidraget till fria busstransporter till Jamtlis skolprogram 
tyvärr räckt till färre resor än tidigare, eftersom fler klasser behövt kostnadskrävande 
anslutningsbussar. Skolprogrammen har marknadsförts med hjälp av en lärardag och en så kallad 
”Kulturattack” i samarbete med länskulturen. Nya pedagogiska program har utvecklas i 
anslutning till de tillfälliga utställningarna ”Allt om Paradiset” och ”Kjartanistan”. Särskolan har 
särskilt inbjudits till julevandringar i december.  
 
Skapande skola-programmen har under året fått ett uppsving då även de yngre skolåldrarna nu får 
ta del av detta bidrag. Nya populära berättarprogram och animeringsverkstäder (ca 14 klasser) 
samt vikingaläger (ca 20 klasser) har erbjudits de yngre vid sidan av ”På flykt” och 
”Energikampen” för de äldre. För att ytterligare kvalitetssäkra utveckling av de pedagogiska 
programmen har en kurs i Generic Learning Outcomes-metoden genomförts under hösten med sikte 
på att starta en utvärdering av ”På flykt”. 
 
Ett särskilt partnerskap för praktisk kulturarvspedagogisk utveckling har inletts med 
Torvallaskolan i Östersund. Skolan har fungerat som referensskola i pedagogiska 
utvecklingsprojekt. För att få en referensskola även ute i länet har inledande kontakter tagits med 
Norra skolan i Sveg med vilken samarbetet förväntas öka under 2012.  
 
Jamtlis utvecklande av webbaserade lärandeprogram kring Jamtlis samlingar har tagit ett steg 
framåt med projektet ”På upptäcktsfärd i det digitala arkivet”.  
 
För seniorer har Jamtli i samarbete med landsarkivet fortsatt att erbjuda de populära After Work-
programmen för pensionärer och andra daglediga. Programmen tar sin utgångspunkt i museets 
och arkivens material och har varit mycket välbesökta med 1290 deltagare under året.  
 
Minnesträningsprojektet ”Kommer du ihåg” har avslutats med ett seminarium 7-8 april. En 
välbesökt öppethus-dag har genomförts i juni för äldreomsorgen vid Per Albintorpet och 
Skogskojan. En Interreg-ansökan för att skapa ett svenskt-norskt samarbetsprojekt kring 
Minnesträning har beviljats medel och kommer att starta i januari 2012.   
 
Jamtli har under 2011 inlett ett samarbete med Lärcentrums projekt Lärlingslotsen och tog i 
augusti emot tre lärlingar inom områdena kulturhantverk och utställning/föremål. 
 
Kommunen har under året gett Jamtli uppdraget att fortsätta Back on track-verksamheten med 
att hjälpa unga vuxna som saknar utbildning och sysselsättning att återfå självförtroendet och 
hitta tillbaka till arbete eller studier. 22 ungdomar har tagits emot och av dem har så gott som 
samtliga fått ökat självförtroende och drygt 50 % har hittat sysselsättning av något slag.  
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Kulturarvs-IT-projektets verksamhet har fortgått och bidragit till både social inkludering och 
goda resultat för föremålsregistrering/digitalisering.  
 
Jordbrukssektionen har fortsatt samarbeta med personer som rehabiliteras efter psykisk sjukdom.  
 
Jamtli - som företräder NCK - arbetade tillsammans med Trøndelags Fylkesmuseum, Dronning 
Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim och Mittuniversitetet i 
interregprojektet ”Nordisk förskolelärarutbildning med inriktning mot barnkultur och kulturarv”. 
Under 2011 har ca 30 studenter deltagit i utbildningen. Medel har sökts och beviljats för 
förlängning av projektet till juli 2013. 
 
Jamtli (projektledare) driver tillsammans med Sör-Tröndelags fylkeskommune interregprojektet 
”Husnyckeln” som handlar om byggnader och värdeskapande kring byggnader. Projektet startade 
i september 2010 och har under 2011 genomfört sex workshops på svensk och norsk sida på 
temana ”stad”, ”landsbygd” och ”kust”. 
 
Arbetet med ett underlag för ett kulturmiljöprogram för Härjedalen har fortsatt i samarbete med 
Härjedalens Fjällmuseum. Härjedalens kommun har beslutat att anslå resurser under 2012 till 
skapandet av ett kulturmiljöprogram baserat på detta underlag. 
 
Jamtli har i samarbete med Ohredahke sameby och Gaaltije återbegravt ett samiskt skelett. 
Analyser och dokumentation av detta skelett har genomförts.  
 
I samarbete med Heimbygda genomfördes projektet Hus med historia som handlade om 
byggnadsvård på hembygdsgårdar. Inom detta projekt genomfördes en konferens på Jamtli under 
hösten 2011. 
 
Ett regionmagasin för föremål har tagits i bruk i Lockne. Det före detta militärförrådet blir en 
resurs inte bara för Jamtli utan också för andra kulturaktörer som är i behov av magasinslokaler. 
 

 
 

Sektionsledaren för föremålssektionen, Håkan Järvholm,  
guidar avdelningen för Vård & Samlingar i de nya magasinen i Lockne. 

Foto: Charina Knutson/Jamtli 

 
 
 



 5 

2 .  Jamt li  s ka i  växan de  o mfat t nin g i n gå i  och  t a l ed nin gs ans v ar  för   
eur op eis kt  ar bet e 
 
De två interregprojekten ”Nordisk förskolelärarutbildning med inriktning mot barnkultur och 
kulturarv” och ”Husnyckeln” som just beskrivits under mål 1, bidrar i hög grad också till 
uppfyllandet av detta mål. 
 
Jamtli som projektledare – för NCK - tillsammans med Sverresborg, Träakademien, Fjällmuseet, 
Museet Kystens arv, Röros museum och Museet Midt driver sedan i mars 2011 interregprojektet 
”Kulturarvets hantverk”. Inom ramen för projektet har hantverkskurser genomförts i samarbete 
med studieförbundet Vuxenskolan och ett annat samarbete har genomförts med Röros museum 
om kalkbränning. 
 
EU-projektet One Step Ahead startade i mars, där Jamtli är part och samarbetar med Toscana 
(projektledare), Baskien, Styrien, Wales och Baden-Würtemberg. Projektmöten hölls i Bryssel i 
mars och i San Sebastian i november. Ett utkast till en rapport om regions Jämtlands 
ungdomspolitik har skrivits. 
 
Tillsammans med Naboer AB (projektägare) och Åre, Levanger, Verdal, Tydal, Trondheim, 
Holtålen, Stjördal och Meråker kommuner samt Sör-Tröndelag fylkeskommune och Nord-
Tröndelags fylkeskommune söktes och beviljades ett projekt om Karoliner som syftar till att 
skapa en Jämt-Tröndersk karolinerförening. Projektet startar under 2012. 
 
Jamtli (projektledare) driver tillsammans med föreningen Klintaberg i Hotagen och Örlandet 
kommune ett interregprojekt som syftar till att bygga levande och lärande miljöer som baseras på 
den gemensamma historien under andra världskriget.  
 
Jamtli tillsammans med Mittuniversitetet och Regionförbundet Jämtland län har under 2011 
fortsatt projektet PURE som handlar om utveckling av samverkan mellan region och universitet. 
Projektet har pågått sedan 2009 och Jamtli har drivit projektet.  
 
Under 2011 beslutade regionförbundet Jämtlands län tillsammans med Mittuniversitetet att de 
skulle vara medlemmar i Pascal. Jamtli har suttit med i den regionala ledningsgruppen och 
fungerat som sekretariat. 
 
Jamtli har under året tillsammans med Murberget, Västernorrlands kommun, Ringve 
musikmuseum och Trondheims kommun sökt och beviljats Interreg-projektet ”Museer och 
minnen - museer som arena för minnesstimulering”. Projektet startar i jan 2012 och kommer att 
arbeta för att vidareutveckla kulturarvspedagogiska metoder för minnesstimulering för dementa 
och människor med begynnande minnessvikt.  
 
Jamtli deltar genom NCK i ett europeiskt konstnätverk som leds av Konstskolan i Rennes, 
Frankrike. Under hösten har ett internationellt konstseminarium anordnats på Jamtli som en del i 
projektet ”Postmodern konstpedagogik och klassiska samlingar”.  Under seminariet har 
konstelever från fem olika länder skapat ny konst med inspiration i klassiska verk. 
 
Under året har kontakter upprättats mellan universitetet Sassari på Sardinien och Jamtli. Inom 
ramen för samarbetet har Jamtli hållit i workshops och föreläsningar på Sardinien och kommer 
under våren 2012 att ta emot praktikanter i Öppna förskolan.  
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Utvecklingen av bland annat europeana.eu (en portalsida för museala samlingar i Europa) har 
följts som ett led i Jamtlis framtida anslutning. 
  
Ett Grundtvig lärande partnerskap söktes tillsammans med Bokrijk, Beamish och Skanzen med 
fokus på aktiva besökare och att nå nya målgrupper. Ansökan fick avslag. 
 
 
3. Ja mt li  s k a u pp nå var akt i gt  hö gr e bes ö ks - och br ukar t al  och 
s t är ka de ko mm er s iel la effekt er n a 
 
Jamtlis besökstal för 2011 stannade på 193 589. Det betyder att Jamtli backat något från de två 
föregående rekordåren då siffran var strax över 200 000. Genom enkäter och andra 
kundundersökningar kan vi ändå slå fast att Jamtli har en stor betydelse för besöksnäringen i 
Östersund och Jämtlands län. 50% av besökarna sommartid är turister.   
 

 
Besökarna till Jamtli 

 
 

 
 
1 = Götaland 
2 = Svealand 
3 = Östersunds kommun 
4 = Övriga Jämtlands län 
5 = Övriga Norrland 
6 = Norge 
7 = Övriga utland 
8 = Vet ej 
 
 
 
Historielandssäsongen lockade 56 735 besök på åtta veckor. Den nybyggda kyrkan, som invigdes 
den 13 juni med musik, rollspelsbröllop och en modern vigsel, befolkades under sommaren med 
en präst och en prästfru. En rad nya uppskattade rollspel fick kyrkan som utgångspunkt. I 
anslutning till livsåskådningstemat bjöds besökarna inne i museet på tankeväckande upplevelser i 
utställningen ”Allt om Paradiset”. Musikern och radiorösten Lars Gustafsson gästspelade i Per 
Albintorpet. I samarbete med Östersunds pensionärsorganisationer, Mica och Östersunds 
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kommun genomfördes 5 tisdagsarrangemang och Alla pensionärers dag då Sten och Ebbe 
Nilsson var huvudartister och lockade närmare 3 000 besökare. Teatergruppen Garvsyra 
genomförde 8 föreställningar av "Livet är en camp" under juli/augusti. Spelmansförbundet 
förlade sin spelmansstämma till Jamtli 12-13 augusti med lyckat resultat. För att peka framåt mot 
nästa sommar bjöd den sista Historielandshelgen på 1970-talsupplevleser och en föreställning 
med teatergruppen Heja Sverige på temat Fem myror är fler än fyra elefanter.  
 
Parallellt med säsongen har också ett intensivt arbete har pågått med att förbereda 70-talets olika 
miljöer och rollspel inför jubileumsåret 2012. Till jubileet planeras en 1920-talsbuss kunna 
trafikera området och renovering av bussen pågår som bäst. 
 

Antal besökare till Jamtli
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Andr a aktiviteter  och  utst äl l ningar  u nder  2011 (kompl ett l ista f inn s i  Bi l aga 1)  
En ny programhelg ”Förtrollat!” introducerades i januari. Evenemanget vände sig till en 
familjepublik som fick uppleva hur utställningarnas gestalter väcktes till liv i rollspelsvandringar 
samt en rad barnaktiviteter och skattjakter. Ca 1300 besökare deltog i evenemanget som blev 
mycket uppskattat. 
 
I samarbete med Matlandethuvudstaden anordnades "premiären" Smaka på Östersund i februari. 
 
Vårmarknaden i maj lockade 100 utställare och 5000 besökare på två dagar. Peder Lamm och 
Peter Gaunitz deltog, liksom många lokala föreläsare. Vårmarknaden samarrangeras med 
Hushållningssällskapet. 
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I juni åkte Jamtlis Gynnare till Skansen med några av Jamtlis medarbetare för att marknadsföra 
sommarsäsongen 2011. Foto: Mona Thorsson 
 

3–6 juni åkte Jamtli tillsammans med vänföreningen Jamtlis Gynnare till Skansen för att genom 
ett event marknadsföra sommarsäsongen på Jamtli. Macken 1956/Barnens Trafikskola var med 
som aktivitet och Gynnarna stekte och sålde kolbullar. Besöket ledde till ett inslag i TV4 
Stockholm samt till nöjda besökare och kolleger på Skansen. 

 
Nationaldagsfirandet lockade ca 7000 besökare. 21 organisationer och föreningar deltog och 
internationella idrottsprestationer uppmärksammades.  
 
Invigningen av Jamtlis kyrka den 12 juni lockade 727 besökare och midsommarfirandet under 
en kall och regnblandad dag lockade 1910 besökare. 
 
Jamtlidagen i september (2958 besökare) hade 1970-talsprägel för att lyfta fram nästa sommars 
storsatsning. I oktober arrangerades en informations- och mingelkväll för 1970-talsprojektet där 
Magnus Härenstam deltog.  
 
Jamtlinatt i november blev en riktig succé och drog en stor publik med 2425 besökare (jmf 1847 
besökare 2010). Nya program inslag var bland annat De dödas julotta i Jamtli kyrka.  
 
Jamtli Julmarknad firade 25 år och drog storpublik – närmare 22 000 personer under tre dagar. 
Arrangemanget samverkade med World Cup-tävlingarna i skidskytte som bland annat hade sin 
prisutdelning i Hovparken lördag kväll. 
 
Utställningsåret har bjudit på tre större utställningar som alla behandlar det moderna samhället 
och därför presenteras under mål 5 i verksamhetsberättelsen. Jamtli har också samarbetat med 
lokala samtidskonstnärer kring teman utifrån de tillfälliga utställningarna i samband med konstens 
vecka och med Föreningen Gamla Östersund om en årlig fotoutställning. En rad 
programaktiviteter och ateljéprogram för barn har arrangerats i anslutning till de tillfälliga 
utställningarna och framgår av bilagan. Två tillfälliga utställningar med basen i foto- och 
rekvisitasamlingarna har visats i Skattkammaren respektive Gamla museets trapphall.  
 
Jamtli har under 2011 ansökt om priserna ”Children’s museum award” och ”Europa Nostra 
award”.  
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Visningsverksamheten (såväl enskilda bokningar som museets egna arrangemang) på 
Havremagasinet, i arkiv och bibliotek samt i Ellens hus har fortgått och intensifierats i samverkan 
med projekten Kulturarvets hantverk och Kulturarv i rörelse. Programverksamheten i Jamtlis 
arkiv har haft en jämn tillströmning åhörare och verksamheten har skett i samverkan med 
Östersunds landsarkiv och Föreningsarkivet i Jämtlands län.  
 
Bildarkivet på hemsidan har behållit sin attraktionskraft och sin aktualitet genom att ständigt nytt 
material finns tillgängligt, ca 1000 foton har publicerats per månad. Riktad information har 
lämnats till Jamtli Bildbyrås kunder, en ny folder har producerats och bildpriserna har reviderats.  
 
Digitaliseringen av biblioteksbeståndet i Book-IT har fortgått. Bibliotekskatalogen är tillgänglig 
via Jamtlis hemsida.  
 
Två pedagogiska utvecklingsprojekt har tagits fram för att öka antalet besökare på hemsidan. Ett 
var det arkivpedagogiska projekt för skolan med fokus på tillgänglighet via webben som 
genomförts i samarbete med Torvallaskolan. Det andra är projektet ”Rollspel version 2.0” som 
med utvecklingsmedel från Kulturrådet arbetat med att ta fram nya och interaktiva 
förmedlingsformer i 1970-talsmiljöerna.  
 
För att sprida Jamtlis pedagogiska metoder och särskilda tidsresemetodik har 20 kurser, föredrag 
och studiebesök genomförts. En särskild marknadsföringsinsats har under året gjorts för att 
stimulera hembygdsföreningarna i länet att inspireras av tidsresemetodiken. Tillsammans med 
NCK har också en höstkurs i hur man producerar webutställningar genomförts utifrån resultatet 
från projektet Digital Extra (9 deltagare).  
  
Jamtli har under året fått konsultuppdraget att hjälpa Västerbottens museum att utveckla en 
öppen förskola.  
 
Under 2011 utvecklades och utvärderades en metod för att räkna brukare vi kommer i kontakt 
med i länet (och utanför länet). Metoden togs fram av avdelningen för Dokumentation & 
Forskning, som kunde uppmäta att de varit i kontakt med 6369 brukare under året. 
 
 
4.  Jamt li  s ka be dr i va et t  kli mat -  oc h mil jöar b et e s o m 
upp mär ks am mas  a v o m vär ld en 
 
Jordbrukssektionen tillämpar till övervägande del mekanisk ogräsbekämpning samt ekologisk 
odling.  
 
Verksamheten kring ladugård och odlingar har fortsatt arbetat för människors förståelse för 
miljö, värdet av biologisk mångfald, sammanhanget mellan livsmedelsproduktion och öppna 
landskap och de historiska sysslorna med djur och jord. Jordbrukets samarbetar här med skolor, 
förskolor, föreningar och organisationer.  
 
Jamtli har utvecklat det pedagogiska programmet ”Energikampen” som inom ramen för 
Skapande skola erbjudits alla elever i åk 6 i Östersunds kommun.  
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5. Jamt l i  s ka s ät t a fo kus  på  d et  m od er na s am häll et s  kult ur ar v 
 
Det moderna samhällets historia lyftes fram i alla årets utställningar. I början av året stod 2010 års 
utställning ”Samlat” som berättade om länsbornas samlande. Årets stora temautställning ”Allt om 
Paradiset” tog sin utgångspunkt livsåskådning och hur vårt moderna samhälle förhåller sig till 
detta. Konstutställningen ”Kjartan i stan” som producerades i samarbete med Jämtlands läns 
konstförening visade retrospektiv med Kjartan Slettemarks verk från 1960-tal – 2000-tal. Den 
inhyrda utställningen ”Spela roll” berättade om svensk dataspelshistoria och spelkultur från 1960 
och fram till i dag.  
 
För att kunna gestalta ”Det moderna samhället 1975” uppför Jamtli just nu en villa, två 
pensionärslängor med lägenheter, ett gröna-vågentorp samt temaparken ”Fem myror är fler än 
fyra elefanter”. Olika arbetsgrupper på museet förbereder miljöer, trädgårdar och odlingar, 
insamling av föremål, rollspelsutveckling och framtagning av dräkter och instuderingsmaterial.  
Samtal pågår med Östersunds kommun om samarbete kring en framtida förskola på området.  
 
Jamtli har under 2011 arbetat med årsboken Jämten 2012 som hade temat ”Det moderna 
samhället”. Boken kom ut i november 2011. 
 
Det minnesinsamlingsprojekt om 1970-talet som Jamtli under 2008-2010 bedrivit i samarbete 
med Jamtlis Gynnare avslutades. 
 
Projektet ”Offentlighetens kulturarv” som handlar om offentligt byggande under efterkrigstiden 
har genomförts. 
 
Projektet ”Volontärer vid kulturarvsplatser” beviljades medel från Riksantikvarieämbetet och 
genomfördes under 2012. 
 
Ljudsamlingen är under uppordnande och skall göras enklare sökbar, både internt och externt. 
 
 

 
 

Under 2011 har alla byggnader i ”Det moderna samhället 1975” kommit på plats. 
K-G Jonsson och Anders de Sinegube tar en titt på den vitmålade tegelvillan. 

I bakgrunden skymtar en av de två gula pensionärslängorna. Foto: Charina Knutson/Jamtli
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Nyck elt al  2 01 1 
 

 2010 2011 Kommentar: 

Öppethållande på Jamtli     

Öppettider  11-17 11-17  

Antal öppetdagar 324 328  

Antal dagar med kvällsöppet  5 1 + kvällsöppet i Jamtlis 
arkiv på tisdagar 

Besök (totalt) 202 606 193 589  

Antal betalande besök 69 848 51 316  

Antal avgiftsfria besök 132 758 142 273  

Antal sålda årskort 1 209 1 081  

Antal besök barn/ungdom 52 511 49 697  

Antal besök skolor/förskolor 9078 6 961  

Antal besök hemsida 500 000 385 000  

    

 
Publika aktiviteter 

   

Visningar totalt 833 737  

          därav skolor/förskolor 451 405  

Stadsvandringar/exkursioner 18 9  

          därav skolor/förskolor 8 7  

Kurser, studiecirklar ledda av 
museets personal 

13 25  

           därav skolor/förskolor 1 4  

Övrig programverksamhet på Jamtli 973 702 Inkl. Jamtlis arkiv 

          därav skolor/förskolor 86 49  

Övrig programverksamhet utanför 
Jamtli 

35 34  

          därav skolor/förskolor 0 0  

    

Utställningar     

Antal tillfälliga utställningar 7 4 Plus tre mindre 
utställningar i entréhall 

och kafé 
Antal nyproducerade utställningar 7 2  

Antal nya fasta utställningar 0 0  

Antal vandringsutställningar 0 1  

         därav nyproducerade 0 0  

Antal utställningsplatser 0 1  

    

Antal utställningskataloger 2 0  

Antal studie-/undervisningsmaterial 0 0  

Antal andra publikationer/trycksaker 4 0  

Antal mässor där Jamtli deltagit  1 1 Event på Skansen 
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 2010 2011  

Samlingar (tillväxt under året)    

Antal erbjudna föremål 330 458  

Antal inköpta föremål 1 0  

Antal dokumenterade i digital form 1057 950  

Antal fotografier/negativ 200 000 37 500 + ett antal 
pappersbilder och 
fotoalbum 

Antal dokumenterade i digital form 12 594 13 985  

Antal volymer till bibliotek 749 736  

Antal dokumenterade i digital form 2267 736  

Arkivalier hyllmeter 5 12  

Antal dokumenterade i digital form 5 12  

    

Personal     

Antal årsverken 126 102  

          med minst 3 års 
högskolestudier 

48 46  

Antal lönebidragsanställda 46 35  

Andel kvinnor/män 51%/49% 54/46  

Antal visstids- och timanställda 140 99  

Antal uppdrags- och 
intäktsfinansierade årsverken 

33 31  

Antal årsverken i barn- och 
ungdomsverksamheten 

10 13  

    

Ekonomi (tkr)    

Omsättning  totalt  70 604 70 497  

        därav statligt stöd (kulturrådet, 
arbetsmarknadsverket) 

16 873 16 343  

        därav regionalt stöd (kommun 
och landsting) 

25 580 26 368  

        därav EU stöd 3 477 4 034  

        därav inträdesavgifter 3 380 3 107  

andel egenfinansiering 35% 34%  
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MÅL OCH R ESUL TAT  

Övergripande mål finns beskrivna i Huvudmannadirektiv för Stiftelsen Jamtli 2011-2014 och gäller som 
övergripande dokument. Följande målområden finns angivna 
 
Verksamhetsmål Uppnått 

mål 
Kommentar 

Upplevelse och besöksmål 
Stiftelsen attraherar nya grupper av besökare och ökar 
kontinuerligt antal besök på anläggningen jämfört med 
tidigare år 
 

Ja Besökstallet är 4,5 % lägre än 
2010 men det 4:e bästa de 
senaste 15 åren 

Graden av egenfinansiering ökar i jämförelse med 2005 Nej Nej, bland annat på grund av att 
den relativa andelen av tillfälliga 
projektbidrag har ökat istället – 
särskilt från staten och EU.  

Bevarande och förmedling av kulturarvet 

Stiftelsen strävar efter att vara ledande inom utveckling av 
kulturarvspedagogisk verksamhet och barn- och 
ungdomar är en prioriterad grupp 
 

Ja Jamtli tillsammans med NCK 
och arkiven drar till sig allt större 
uppmärksamhet från EU, 
Nordiska Ministerrådet och 
staten när det gäller 
kulturarvspedagogisk utveckling. 
Tillsammans med NCK fick 
Jamtli från staten uppdraget att 
utveckla postmodern 
konstpedagogik samt utvärdera 
effekten på museer i Sverige av 
”Skapande skola”. 
I samarbete med Landstinget och 
Länstrafiken har skolklasser 
liksom i fjol erbjudits fria 
bussresor i samband med 
skolprogram på Jamtli.  
Alla kortare skolprogram på 
Jamtli har liksom tidigare varit 
gratis.  
 

Stiftelsen bidrar till hållbar regional utveckling 
 

Ja Stiftelsen har understött den 
fortsatta utvecklingen av Optand 
Teknikland och Härjedalens 
Fjällmuseum.  
Diskussioner med Ytteråns 
hembygdsförening och Krokoms 
kommun samt med Ströms 
hembygdsförening och 
Strömsunds kommun om 
samverkan för utveckling och 
drift av Mus-Olles Museum och 
Ströms hembygdsgård har inletts. 
Julmarknaden har förstärkts 
genom fortsatt samarbete med 
Skidskyttet och regionala mat- 
och hantverksproducenter har 
fått en utökad lanseringsplatt-
form.  
Som tillskott i landsbygdsutveck-
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lingen har ett tiotal byggnads-
objekt rustats. 
Tillsammans med Jämtkraft har 
lekanläggningen ”Barnens 
Energilek” drivits och det 
pedagogiska programmet 
”Miljökampen” har visat sig 
attraktivt för skolan. 

Utveckla det regionala kulturlivet 

Utveckla samverkan och öka den sociala gemenskapen 
för främjande av kulturell mångfald, demokratiskt 
medborgarskap och geografisk spridning av kulturutbud 
 

Ja Jamtlis framgång med det 
pedagogiska programmet ”På 
flykt” har fortsatt och 
programmet utvecklas hela tiden 
så det passar med aktuellt 
regelverk.  
I samverkan med Östersunds 
kommuns Lärcentrum har Jamtli 
inlett ett arbete med utveckling 
av speciella erbjudanden inom 
SFI. 
På Jamtlidagen och på 
Vårmarknaden har mycket (och 
växande) samverkan skett med 
regionens föreningsliv, 
jordbrukets näringsliv samt andra 
kulturföreträdare som kunnat 
visa upp sin verksamhet på 
Jamtli. 
 

Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka 
intresset för konst, foto och samtida uttryck  
 

Ja Genom konstutställningar och 
ateljéverksamhet har intresset 
ökat för konst, foto och samtida 
uttryck ökat.  
I projektet om postmodern 
konstpedagogik har Jamtli ett 
samarbete med Östersunds 
konstskola, Nationalmuseum, 
Irish National Gallery, Ecole des 
Art de Nantes och Västerbottens 
museum 
 

Effektmål 2011 Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att 
nedanstående effektmål uppnås för 2011: 
Antal besökare på Jamtli är minst 200 000 2011. 
 

Nej 193 589 besök 
Lägre besökstal till länet och 
Östersund på grund av 
lågkonjunktur kombinerat med 
sämre förutsättningar för 
skolbussning och eventuellt 
rykten om prishöjning redan 
sommaren 2011 bidrog. 
Trots detta är besökstalet 
tillfredsställande – också 
ekonomiskt – och det fjärde 
bästa på 15 år! 

 



 15 

UTVE CKLIN G A V K VALI TET OCH HORI SON TE LLA UTV ECKLIN G SOMR ÅDEN  
Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas: 
 Kommentar: 
Tillgång/tillgänglighet 
Stiftelsens verksamhet ska med utgångspunkt från ett 
demokratiskt medborgarskap vara tillgängligt för alla 
och öppen för insyn. Funktionshindrade ska känna att 
de kan ta del av det utbud som stiftelsen erbjuder samt 
har tillgång till stiftelsens anläggning. Stiftelsen ska i 
detta sammanhang även beakta utländska besökare. 
Information ska finnas tillgänglig på flera språk. 
 

Löpande diskussioner sker med Brukarrådet 
angående förbättringar av tillgängligheten. Ett 
tillgänglighetsprogram för friluftsmuseet har 
tagits fram. 
Nya audioguider har installerats och har 
förbättrat tillgängligheten till museets 
utställningar.  
Texter för sommarens utställningar översattes 
till engelska.   
 

Inflytande och deltagande 
Besökare, föreningsliv och länets kommuner ska ha 
inflytande över och vara delaktiga i stiftelsens 
verksamhet och utveckling. 
 

Jamtli har nära kopplingar till föreningslivet via 
Jämtlands läns konstförening, Heimbygda, 
Industrihistoriskt nätverk, Kulturarvsturistiskt 
nätverk samt med kommunerna via 
kulturmiljöarbete och tidsresemetodutveckling. 
 

Bemötande  
Det personliga och goda bemötandet ska vara signum 
och genomsyra alla led av organisationen.  
 

Särskilda insatser med stöd av TRS har inletts 
inom alla nivåer inom Jamtli för att utveckla 
resurserna kring bemötande. 
 

Kompetens 
Stiftelsens ska förfoga över god och mångsidig 
kompetens och nödvändiga kunskaper och färdigheter 
för att producera, förvalta och förmedla kulturarvet. 
 

TRS-projektet har avslutats där personalens 
kompetensutvecklingsbehov kartlagts och en 
åtgärdsplan har formulerats för verksamheten, 
inom avdelningarna samt på individnivå. 
Forskningsuppdrag är utdelade till anställda 
med antikvarietjänst. 
 

Samverkan 
 

Jamtli samverkar inom allt fler områden såväl 
inom regionen, landet, Norden som inom EU. 

 
Följande utvecklingsområden ska redovisas 
Integration och mångfald 
Diskriminering och utanförskap undergräver 
människors möjligheter till inflytande och delaktighet i 
samhällsutvecklingen. För att uppnå delaktighet i 
samhället är det nödvändigt att skapa ett integrerat 
samhälle som präglas av jämlikhet, respekt och 
samförstånd mellan människor. Stiftelsen ska i sin 
verksamhet verka för integration och mångfald och 
bidra till att öka förståelsen för olika kulturer 
 

Jamtli har genomfört skolprogrammet ”På 
flykt”. 
I verksamheten ”Back on Track” har Jamtli 
tagit emot unga vuxna som hoppat av 
gymnasiet och saknar försörjning och genom 
kultur och kulturarvsupplevelser arbetat för att 
stimulera dem till att hitta riktning och mål i 
tillvaron, återuppta sina studier eller hitta 
arbete. Efter 4 projektår var 2011 ett 
verksamhetsår som kunde uppvisa goda 
resultat. 40 % av deltagarna kom i utbildning 
och ytterligare 10 % i jobb – resultatet är 
fortsatt europeiskt och nationellt i toppklass! 
Tyvärr ser Östersunds kommun ingen 
möjlighet att finansiera en fortsättning av 
verksamheten. Verksamheten är avslutad. 
 

Ett ekologiskt hållbart län 
Uthållighet i miljöarbetet är en förutsättning för att 
säkra sunda och goda miljöer för medborgare och 
besökare. Vid upphandling av varor, produkter och 
verksamhet ska alltid miljöaspekten beaktas för att 
säkra den yttre miljön likväl som den inre miljön. 

Jamtli är representant för länsmuseerna i 
NAPTEK samt i samarbetsgruppen för 
information om inhemska hotade husdjursraser. 
 
Energileken och Energikampen 
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Kommunens och landstingets miljöpolicys ska vara 
ledstjärna i miljöarbetet. 
 
Folkhälsa och Barnkonventionen 
Den politiska ambitionen är att kulturen ska vara en 
naturlig del i barns och ungdomars vardag, bidra till 
livskvalitet och vara hälsofrämjande. Barn och 
ungdomar utvecklas som individer när de får ett språk 
att uttrycka sina känslor och tankar och deras behov av 
berättelser och andra konstnärliga uttryck är stort. 
Detta för att kunna utvecklas som individer och göra 
omvärlden mer begriplig. I alla oss finns driften att 
möta det andra människor har skapat och att själva 
skapa. Stiftelsen ska i sin barn- och 
ungdomsverksamhet alltid ha barn och ungdomars 
behov av skapande i centrum. Genom att ge barn och 
ungdomar ökade möjligheter att själva skapa ökar 
också deras välbefinnande vilket ger bättre 
förutsättningar för en god hälsa.  
 

Barn och unga står i centrum i all Jamtlis 
verksamhet. Jamtlis barnfamiljeprofil är unik 
med fritt inträde för barn och ungdomar upp 
till 18 år. Öppna förskolan i Hackåsgården 
lockade 4729 besökare under år 2011.  
 
Östersunds kommun har tidigare fattat beslutet 
att bygga en förskola gränsande till Jamtlis 
1970-talsmiljö på Hofvallen, en verksamhet 
som bådar gott för framtida givande 
samverkan. Tyvärr är verkställning flyttad fler 
år fram i tiden. 
 
Jamtli har lett arbetet kring länets erbjudanden i 
satsningen ”Skapande skola”. 
 

Jämställdhet 
Jämställdhet handlar om rättvisa mellan kvinnor och 
män, om demokrati och om att värdera kvinnor och 
män lika samt att kvinnor och män har samma 
förutsättningar att verka i samhället. Stiftelsen ska i all 
sin verksamhet verka för att öka medvetenheten om 
vikten av ett jämställt samhälle. 
 

Jamtli följer nära de politiska styrdokument 
som finns inom området. 

Internationalisering 
Stiftelsen ska bedriva aktiv omvärldsbevakning och 
utveckla regionala, nationella och internationella 
kontakter som ett medel för att utveckla 
verksamheten. Stiftelsen ska verka för ett utvecklat och 
varierat internationellt utbyte och samarbete samt 
sträva efter hållbar utveckling i enlighet med den 
europeiska dimensionen.   
 

Jamtli har deltagit och kommer delta i en rad 
EU-projekt inom sociala och regionala fonden, 
Interreg, Grundtvigprogrammet, 
Leonardoprogrammet samt två projekt med 
stöd från Nordiska ministerrådet. 
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Stiftel sen Jamtl i  år sr edovisning 2 011                                    
Or ganisati ons nummer   8932 00-0303 
 
 
Ekon om is k r ap por t /k om me nt ar  
 
Resul tat o ch om sl utning 
Stiftelsens resultat +11,4 är resultat exklusive nyttjade avsättningar och reserver, som redovisas i 
form av dispositioner under eget kapital, med dessa inkluderade blir det verksamhetsmässiga 
interna resultatet  +90,6. I jämförelse med fjolåret är omsättningen i det närmaste likartad.  
Den kommersiella verksamheten redovisas i särskild bilaga. Att notera där är att 
Restaurang- och Kaféverksamheten avknoppats i ett eget dotterbolag, vidare är 
förlagsverksamheten som egen organisatorisk enhet är nedlagd. Från och med år 2012 är  
Restaurang Hov utarrenderad till privata entreprenörer. 
 
Invester ingar  oc h a nl äggnin gar  
Under fjolåret har huvudmännens investeringsbidrag för ökande och vidmakthållande av Jamtlis 
attraktionskraft minskat från 2 miljoner till 1,2 miljoner, vilket rubbat ursprunglig planering med 
konsekvenser ända fram till år 2014, vad gäller möjligheter till uppväxling av medel mot EU och 
övriga externa finansieringskällor. Under året har investeringarna i huvudsak bestått av 1970-
talsmiljön på Hofvallens b-plan, slutförd kyrkobyggnad samt ny pedagogisk lokal i anslutning till 
Hackåsgården. Efter invigning av 1970-talsmiljön år 2012, sker inga större investeringar före år 
2015. Stiftelsen förfogar nu över ett regionmagasin i Lockne, som tidigare disponerats av 
försvaret.  
 
Likviditet och l ån 
Den omfattande investerings- och projektverksamheten, parallellt med minskade anslag från 
huvudmännen, EU-projektens ökade volym samt utläggsförfarandet med lång utbetalningstid av 
bidragen, har från fjolåret frestat på stiftelsens likviditet. Denna obalans korrigerades ifjol med ett 
långsiktigt lån för att balansera investeringsutläggen i avvaktan på inflödet av finansiering. Under 
året har det långsiktiga lånet inlösts, och ersatts av en mer flexibel checkkredit kopplat till 
landstingets koncernkonto. 
 
Riskomr åden och m öjl igheter  
Ökade basala driftskostnader för till exempel energi , datastruktur och underhåll av gamla hus, 
där prisbild och kostnader styrs av externa omständigheter, utgör en reell risk för försämring av 
utvecklingen för Jamtli  som besöksanläggning och turistdragare. I denna del har därför styrelsen 
beställt en belysning av konsekvenser både ur samhälls- och Jamtliperspektiv. 
 
Vad gäller dotterbolagen kan nämnas Optand Teknikland AB som av Tillväxtverket avkrävs 
återbetalning av EU-bidrag i en omfattning som äventyrar bolagets fortbestånd om det 
skulle bli verklighet.  Risken för stiftelsen finns där i ägda aktier samt viss övrig fordran. 
Ledningen gör bedömningen att fordran ska kunna regleras på sikt. 
 
Inför år 2012 står också stiftelsen inför en kommersiell utmaning där driftskostnaderna för  
det nya dragplåstret 1970-talet ska finansieras med ökade biljettintäkter. 
 
Verksamheten benämnd NCK (Nordiskt Centum för Kulturarvspedagogik) vinner fortlöpande 
erkännande och uppskattning såväl nationellt som internationellt, och har stor potential att bli 
en viktig aktör i den regionala utvecklingen, genom sin funktion som uppdrags- och 
projektcentral. För att förstärka basen är det planerat att verksamheten övergår till 
aktiebolagsform från och med år 2013. 
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Jamtl i  i  jämför el se med andr a museer  
Stiftelsen Jamtli har höga krav på sig om egenfinansiering – högre än jämförbara museer i landet 
och Skandinavien. Det framgår av huvudmännens direktiv till Jamtlis styrelse att stiftelsen ska 
sträva efter att maximalt 30 % av omsättningen är anslag från Östersunds kommun och 
Jämtlands läns landsting. Om man bara räknar in basanslagen från huvudmännen klarar Jamtli 
nästan detta mål. I övrigt bidrar huvudmännen under året till ett flertal olika projekt genom vilket 
huvudmännens samlade andel av finansieringen uppgår till ca 37 procent. 
 
Jamtli lyckas år efter år att ta hem stora anslag från svenska staten, Nordiska Ministerrådet och 
Europeiska Unionen samtidigt som den kommersiella delen av Jamtlis ekonomi är relativt stor. 
 
På nästa sida jämför vi Jamtlis omsättning med två andra länsmuseer: Murberget – 
Västernorrlands länsmuseum - i Härnösand och Kulturen i Lund. Dessa är representativa för de 
två olika typer av regionala museer som finns i Sverige. Kulturen är framför allt välkänt som 
turistiskt besöksmål i Skåne, och har därför sin huvudverksamhet ”hemma” på museet. 
Murberget är framför allt ett museum med verksamhet utanför huset. Dessa förhållanden präglar 
naturligtvis ekonomin, och inte minst huvudmännens engagemang och möjligheten till 
egenfinansiering. Jamtli står sig inte bara bra vid sådan jämförelse – precis som museet har gjort i 
årtionden – utan framstår som ganska unikt i Sverige. 
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Stiftelsen Jamtlis finansiering – jämförelser 
 

Murberget i Härnösand 2010
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 Kul tu ren  2010  Jamtl i  2010  Murbe r ge t  2010 
1 = Egna intäkter 12 737 000 24 675 500 6 145 000 
2 = Hemkommunen 15 955 000 9 333 000 7 023 000 
3 = Regionen 8 927 000 16 247 000 19 905 000 
4 = Statens Kulturråd 3 305 000 8 725 500 4 675 000 
5 = Arbetsförmedlingen 907 000 8 147 000 1 860 000 
6 = Andre kommuner *** 150 000 0 1 400 000 
7 = Europeiska Unionen 131 000 3 477 000 296 000 
 42 112 000 70 605 000 41 898 000 

     

Jamtli 2010
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Jamtli 2011
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***  
Annat kommunalt bidrag:  
Kulturen äger en gammal gård – Östarp – i Sjöbo 
kommun i vilken arrangeras visningar i begränsad 
omfattning på sommaren  
Eftersom hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland 
är organisatoriskt en del av Murberget ingår här  
också bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. 
Murberget driver i eget regi Textilarkivet i Sollefteå, 
för vilket man erhåller kommunalt bidrag 
Verksamheten på Fjällmuseet och på Teknik- 
land är organiserad i egna bolag och ekonomin 
är inte inkluderad här 
 

Kulturen i Lund 2010

30%

39%

21%

8%

0%2% 0%

1

2

3

4

5

6

7



 20 

 
St ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011      
     
     

S TIFTELS E N JA M T LI      

Å RS REDO VIS NI NG 2 011     
Org nr 893200-0303     
     
RESULTATRÄKNING(Tkr) Not År  2011  År  2010 
Rörelsens intäkter     
Årliga anslag 1 28 455,0  28 040,5 
Övriga intäkter 2 40 819,7  41 358,2 
Investeringsbidrag 3 1 200,0  1 200,0 
Summa intäkter  70 474,7  70 598,7 
     
Rörelsens kostnader 4    
Handelsvaror  -205,2  -2 513,1 
Övriga externa kostnader  -25 595,3  -21 427,9 
Personalkostnader  -43 289,9  -45 331,0 
Avskrivningar och nedskrivningar 8, 9 -782,9  -815,5 
Summa rörelsens kostnader  -69 873,3  -70 087,5 
     
Rörelseresultat   601,4  511,2 
     
Resultat från finansiella investeringar     
Resultat från andelar i koncernföretag 15 -235,9  -362,0 
Ränteintäkter  22  5,9 
Ränte-och övriga finansiella kostnader   -376,1  -138,6 
     
Resultat efter finansiella poster  11,4  16,5 
     
     
Årets resultat  11,4  16,5 
     
     
     
     

Förslag till fördelning av årets resultat   14 År  2011  År  2010 
Styrelsen föreslår att  årets resultat balanseras     
enligt följande:     
Ingående fritt eget kapital/balanserade vinstmedel  2535,1  2497,0 
Netto från ändamålsbestämda disp nedan  0  21,6 
Årets resultat  11,4  16,5 
Utgående balanserade vinstmedel  2546,5  2535,1 
Ingående ändamålsbestämda dispositioner  948,2  969,8 
Utnyttjande av ändamålsbestämda dispositioner  0  -21,6 
Reservering av ändamålsbestämda dispositioner  0  0 
Utgående ändamålsbestämda dispositioner  948,2  948,2 
Summa eget kapital  3494,7  3483,3 
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St ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011      
     
BALANSRÄKNING(Tkr) Not År  2011  År  2010 
den 31 december     
     
TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     
     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader o mark 9 3 824,9  4 463,6 
Maskiner och inventarier 8 414,7  430,0 
  4 239,6  4 893,6 
Finansiella anläggningstillgångar       
Aktier i dotterbolag 16 260,0  260,0 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 8,5  1,0 
  268,5  261,0 
     
Summa anläggningstillgångar  4 508,1  5 154,6 
     
     

Omsättningstillgångar     
     
Varulager mm     
Färdiga varor och handelsvaror 6 1 506,1  1 663,4 
     
Kortfristiga fordringar     
Pågående projekt 12 3 921,6  2 461,2 
Kundfordringar utom landsting o dotterbolag  2 253,5  1 885,4 
Kundfordringar Jämtlands läns landsting  321,6  143,6 
Skattefordran  17,1  12,0 
Fordran dotterbolagen   1 368,6  923,9 
Övriga fordringar 5 379,4  321,2 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 901,3  1 065,3 
  9 163,1  6 812,6 
     
     
Kassa och bank  2 996,3  8 010,5 
     
Summa omsättningstillgångar  13 665,5  16 486,5 
     
     

SUMMA TILLGÅNGAR  18 173,6  21 641,1 
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St ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011      
     
BALANSRÄKNING(Tkr) Not År  2011  År  2010 
den 31 december     
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital     
Balanserat resultat  2 535,0  2 518,6 
Ändamålsbestämda dispositioner   14 948,1  948,1 
Årets resultat   11,6  16,5 
Summa eget kapital  3 494,7  3 483,2 
     
Långfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut  0,0  4 300,0 
Övriga långfristiga skulder 13 260,0  325,0 
  260,0  4 625,0 
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  0,0  1 200,0 
Skuld till landstingets koncernkonto  1 507,0  0,0 
Leverantörsskulder utom landsting o dotterbolag  2 132,8  3 694,6 
Leverantörsskulder Jämtlands läns landsting  6,1  14,5 
Pågående projekt 12 2 442,2  1 655,8 
Skuld dotterbolagen   941,4  434,4 
Övriga kortfristiga skulder 11 1 892,7  1 575,6 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 5 496,7  4 958,0 
Summa kortfristiga skulder  14 418,9  13 532,9 
     
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  18 173,6  21 641,1 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ställda säkerheter      
För egna avsättningar och skulder     
Avseende skulder till kreditinstitut     
Fastighetsinteckning i eget förvar           Inga  4 000,0 
Summa    4 000,0 
     
Ansvarsförbindelser           Inga                Inga 
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St ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011  

or ga ni sat i on sn umme r 8 93 2 00 -03 03      
     

TILLÄ GGS U PPLY S NI NGA R      

     
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   
     
Kassaflödesanalys     

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast . 

transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- , 

och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast  

 en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp  

dels har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.   
     
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   
Ombyggd del av Hov 2009 har en kortare byggnadsavskrivningsprincip, som motsvarar garanterad hyra 
från Jämtlands Gymnasieförbund för sin restaurangutbildning å Hov.    
     
Pågående projekt     
Pågående projekt i uppdragsverksamhet mm är upptagna till  skillnaden i nedlagda kostnader  
respektive erhållna intäkter, dvs bruttoredovisas i balansräkningen. Se även not 12.   
     
Långsiktigt fastighetsunderhåll museibyggnader     
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 2004 av ett oberoende konsultföretag, föreligger  kostnader om    
ca 3,0 milj. för långsiktiga underhållsbehov inom de närmsta 8 åren.    
Stiftelsen har uppmärksammat huvudmännen på detta förhållande i en särskild avgiven skrivelse,  
samt vid olika samrådstillfällen. Till detta har nya besiktningar av gamla museet uppenbarat   
akuta åtgärdsbehov, som huvudmännen beviljat extra anslag för under åren 2009-2012.  
     
Personal  År  2011  År  2010 
Medelantal anställda  120   134 
Kvinnor  54%   58% 
Män  46%   42% 
     
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  År  2011  År  2010 
Styrelseledamöter antal 8   8 
  varav män 5   5 
        
Ledningsgrupp antal 9   8 
  varav män 4   3 
 
     



 24 

St ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011  

or ga ni sat i on sn umme r 8 93 2 00 -03 03      
     

TILLÄ GGS UPPLY S NI NGA R      

Sjukstatistik Totalsjukfrånv/  Långtidsfrånvaro/ 
  av ord arb.tid av total sjukfrånv. 
 År  2011 År  2010 År  2011 År  2010 
Ålderskategori: 29 år eller yngre * * * * 
Kvinnor * * * * 
Män * * * * 
Ålderskategori: 30 - 49 år 2,30% 3,49% 0,00% 65,88% 
Kvinnor 1,60% 4,03% 0,00% 66,65% 
Män 3,40% 4,14% 0,00% 63,64% 
Ålderskategori: 50 år eller äldre 3,50% 6,18% 52,60% 67,34% 
Kvinnor 3,40% 1,37% 59,20% 0,00% 
Män 3,40% 9,87% 46,50% 76,28% 
Totalt:     
Kvinnor 2,40% 2,96% 38,40% 63,05% 
Män 3,80% 7,03% 23,60% 74,52% 
Samtliga anställda 3,10% 4,81% 29,80% 67,34% 
* 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   
grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori.   
Den förbättrade statistiken beror på att andelen långtidssjuka har minskat förhållandevis kraftigt  mot fjolåret. 
     
Löner och ersättningar, tkr  År  2011  År  2010 
Styrelse och museichef  936,7   878,6 
Övriga anställda  30 131,1   31 693,0 
Sociala avgifter  12 272,3   13 678,6 
-därav pensionskostnader för museichef  235,4   269,8 
-därav pensionskostnader för övriga anställda    1 897,4   2 057,1 
     
Avtal om avgångsvederlag     
Länsmuseet har inget särskilt avtal utöver vanligt kollektivavtal gällande avgångsvederlag eller  
pensionsutfästelser för styrelse och museichef.     
     
     

NOTER  Not    
     
Anslag 1 År  2011  År  2010 
Huvudmännen; Landstinget och Östersunds kommun  22 365,0  21 950,0 
Regionmuseibidrag Statens Kulturråd  6 090,0  6 090,5 
(totalt 8160 varav 2070 redovisas under lönebidrag)  28 455,0  28 040,5 
     
Övriga intäkter 2    
Lönebidrag/anordnar bidrag AMV ord personal  5 504,0  5 901,8 
Lönebidrag kulturrådet  2 070,0  2 035,0 
Lönebidr.och övr. anställn.stöd i projekt/tidsbegr.anst.  1 829,0  2 245,1 
Försäljningsintäkter  5 239,1  8 200,7 
Entreer och årskort  3 106,7  3 380,0 
Uppdragsverksamhet   4 901,2  3 833,7 
EU-bidrag  4 034,4  3 477,4 
Projektbidrag Kulturrådet  850,0  600,0 
Övriga statliga bidrag  5 829,9  2 434,9 
Övriga landstingsbidrag    1 117,0  1 380,0 
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Övriga bidrag Östersunds kommun     1 686,5  1 050,0 
Div. övriga bidrag  698,4  1 757,8 
Hyresintäkter, vandrarhem o konferens  2 229,1  1 993,8 
Div. övriga intäkter  1 724,4  3 067,9 
  40 819,7  41 358,1 
     

S t ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011      
or ga ni sat i on sn umme r 8 93 2 00 -03 03      
     

NOTER  Not År  2011  År  2010 
 2     
Kommentar not 2     
Försäljningsminskningen är främst hänförligt till att restaurang och kafeverksamhet är helt   
avknoppade från Jamtlis verksamhet  under året (år 2010 halva året)    
Minskningen övr intäkter utgörs främst av fakturerade kostnader, deltagaravgifter, visningsersättningar 
samt sponsring mfl oregelbundna intäkter.     
Försäljning o kommersiell verksamhet i övrigt, dess  fördelning på olika delar,samt resultat  
redovisas i  speciellt avsnitt i verksamhetsberättelsen.     
Ökningen av övriga statliga bidrag är främst hänförlig engagemang i projekt och uppdragsverksamhet 
där en stor del utetalats under december     
     
Investeringsbidrag 3    
Jämtlands läns landsting  600,0  600,0 
Östersunds kommun  600,0  600,0 
  1 200,0  1 200,0 
     
RÖRELSENS KOSTNADER     
Personalkostnader inkl reseersättn, utbildning. 4 43 289,9  45 331,0 
företagshälsovård mm     
Minskning p g a vakanser,samt nedlagd förlagsverksamhet    
     
Handelsvaror  205,2  2 513,1 
Minskningen är främst hänförligt till att restaurang och kafeverksamhet är helt    
avknoppade från Jamtlis verksamhet  under året     
     
Övriga externa kostnader     
Fastighetskostnader och försäkringar  4 814,7  4 957,1 
Netto överfört i pågående projekt(se även not 12)  -1 479,4  -805,4 
Övriga kostnader i verksamheten  22 260,0  17 276,2 
Summa övriga externa kostnader  25 595,3  21 427,9 
ökningen av övriga kostnader är främst hänförlig till ökad     
volym av investeringskostnader  i  pågående större investerignsprojekt    
     
Avskrivningar enl not 7,8 och 9  782,9  815,5 
     
SUMMA KOSTNADER  69 873,3  70 087,5 
     
BALANSPOSTER     
     
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter     
Förutbetalda kostnader, 5 77,7  49,8 
Upplupna intäkter  823,6  1 015,5 
-därav arbetsmarknadsmedel 753, konservering 176     
div övr 25,5  901,3  1 065,3 
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Övriga fordringar 5 379,4  321,2 
-skattekonto 106,7 div övr fordr 272,7     
     
Lager      
Museibutiken 6 1 336,0  1 477,4 
Gulleboden  170,1  186,0 
  1 506,1  1 663,4 
     
     
     
     
     
     

S t ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011      

or ga ni sat i on sn umme r 8 93 2 00 -03 03      

NOTER  Not År  2011  År  2010 

     
BALANSPOSTER     
      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7    
Jämtlands/Härjedalens turistförening  1,0  1,0 
Destination Östersund  7,5   
  8,5   
     
Maskiner och inventarier     
Anskaffningsvärde 8 8 111,7  7 982,8 
Ack. avskrivning enl plan  -7 697,0  -7 552,8 
Bokfört värde  414,7  430,0 
Årets investeringar  128,9  421,0 
     
Byggnader o Mark      
Anskaffningsvärde  9 7 596,7  7 596,7 
Ack. avskrivning enl plan  -3 771,8  -3 133,1 
Bokfört värde  3 824,9  4 463,6 
Årets investeringar  0,00  156,8 
     
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter     
Kostnader som betalas nästa år, och ej ingår i 10    
leverantörskulder  21,1  132,6 
Förskottsbetalt anslag (januari-12) huvudmännen  2 433,3  1 863,8 
förskottsbet bidrag Jamtlis Gynnare 100,övr upplupna kostn 40 140,0   
Upplupna löner, soc.avg, semester och övertid  2 902,3  2 961,6 
  5 496,7  4 958,0 
     
Övriga kortfristiga skulder     
Källskatt 11 621,9  591,0 
Moms  36,5  112,2 
Övrigt (div avräkn.  147,5, julmarkn.entreer 709,5,  1 234,3  872,7 
dubbelbet kund 101,1, f-skatt 53,9 periodis lev betaln.  222,3) 1 892,7  1 575,9 
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Pågående projekt 12    

     
Huvudsakliga verksamhetsområden;     
Utställningar/förmedling/gestaltning/barn o ungd.v.  -589,2  -445,6 
Samlingar  -77,4  -236 
Kulturminnesvård, dokumentation  -1 775,6  -974,2 
Summa pågående projekt skulder  -2 442,2  -1 655,8 
Marknadsföring o Förlag  802,2  62,4 
Gemensamma/övergripande projekt inkl invest o EU  3 119,4  2 398,8 
Summa pågående projekt fordringar  3 921,6  2 461,2 
     
Netto totalt resultatpåverkande (se även not 4)  1 479,4  805,4 
     
 Upparbetade   
Bruttoomslutning pågående projekt 2011 Kostnader Intäkter  Netto  
Utställningar/förmedling/gestaltning/barn o ungd.v. 1 729,5 2 318,7 -589,2  
Samlingar 796,1 873,5 -77,4  
Kulturminnesvård, dokumentation 11 523,0 13 298,6 -1 775,6  
Marknadsföring o Förlag 5 705,0 4 902,8 802,2  
Gemensamma/övergripande projekt inkl invest o EU 32 297,8 29 178,4 3 119,4  

 
Summa 
netto  1479,4  
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St ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011      

or ga ni sat i on sn umme r 8 93 2 00 -03 03      

NOTER  Not År  2011  År  2010 
     
Långfristiga skulder     
Finansieringslån Jämtkraft avseende fjärrvärmeinstallation 13 260,0  325,0 
Investerings/likviditetslån Swedbank  0,0  4 300,0 
      
     
Ändamålsbestämda dispositioner     
SPP arbetsmiljöfond 14 58,2  58,2 
Långsiktigt fastighetsunderhåll  889,9  889,9 
  948,1  948,1 
     
Resultat från andelar i koncernföretag 15    
     
Aktieägartillskott Restaurang Hov AB  -235,9  -362,0 
     
Andelar i koncernföretag 16    
     
Ingående anskaffningsvärden  260,0  160,0 
-Förvärv  0,0  100,0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  260,0  260,0 
      
     
 
 
 
     
   Eget  
Namn Org.nr Säte kapital Prel resultat 
Jamtli Kulturarvsturism AB                             556173-6280 Östersunds 90,8 0,0 
  kommun   
Restaurang Hov AB 556783-7918 Östersunds 100,0 -235,0 
  kommun   
Optand Teknikland AB                                     556733-3041 Östersunds 100,0 -5,0 
  kommun   
Härjedalens Fjällmuseum AB 556095-6426 Härjedalens 100,0 50,0 
  kommun   
     
     
                                                                    kapital-  antal bokfört  bokfört  
Namn                                                          andel Röstandel aktier värde 2011 värde 2010 
Jamtli Kulturarvsturism AB                              100% 100% 1000st 50,0 50,0 
     
Restaurang Hov AB                                       100% 100% 1000st 100,0 100,0 
     
Optand Teknikland AB                                    55% 55% 550st 55,0 55,0 
     
Härjedalens Fjällmuseum AB                          55% 55% 550st 55,0 55,0 
   260,0 260,0 
     
 
Koncernredovisning upprättas inte med hänvisning till  
ÅRL, paragraf 7, kap 3     
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St ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011       

or ga ni sat i on sn umme r 8 93 2 00 -03 03       

         

  KOMME RSI ELLA V ERK SAMH ETE R (T KR)    

         

  RESUL TAT      

         

  År 2011   År 2010   Förändr. 
  Faktiskt  Resultat mot Faktiskt  Resultat mot faktiskt 
  resultat budget  resultat budget  resultat 
         

Entreer  3107 157  3380 430  -273 

         

Butik och 
Gulleboden 345 -47  467 90  -122 

         

Vandrarhem 241 17  264 51  -23 

         

Förlag  Förlagsenheten nedlagd 2011     

         

         

  OMSÄ TTN IN G      

         

  År 2011  År 2010  Förändring  

         

Entreer  3107  3380  -273   

         

Butik och 
Gulleboden 2712  2995  -283   

         

Vandrarhem 1294  1382  -88   

         

Förlag  Förlagsenheten nedlagd 2011     

         

         

ÖVRIGT         

Att notera;  viss uppdragsverksamhet som tangerar det kommersiella begreppet    

bedrivs företrädesvis  inom områdena byggnadsvård, arkeologi och dokumentation   

Dessa verksamheter är dock så pass knutna till traditionell museiverksamhet   

att dom inte omfattas i sammanställningen ovan.     
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St ift e l se n J amt l i  år sre dov i sn in g 2 011        

Org nr 893200-0303         

          

          

KAS SAFLÖD ESAN ALYS        

          

Den löpande verksamheten    2011  2010  

Resultat efter finansiella poster    11,4  16,5  

Avskrivningar och nedskrivningar    782,9  815,5  

Justering för övriga poster som inte ingår ovan    0  

          

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten före       

förändringar av rörelsekapital    794,3  832  

Ökning/minskning  lager    157,3  241  

Ökning/minskning  fordringar    -1564,1  1688,3  

Ökning/minskning  leverantörs-/korta skulder   99,6  -4554,3  

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -512,9  -1793  

          

          

Investeringsverksamheten        

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -128,8  -577,9  

Avyttring av materiella anläggningstillgångar       

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -7,5  -100  

Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar      

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -136,3  -677,9  

          

Finansieringsverksamheten        

Upptagna lån       5500  

Återbetald upplåning         

Amortering av skuld     -4365  -65  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4365  5435  

          

Årets kassaflöde      -5014,2  2964,1  

Likvida medel vid årets början    8010,5  5046,4  

          

Likvida medel vid årets slut     2996,3  8010,5  
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Bila ga 1  

Ut s t ällningar  och a kt iv it et er  2 01 1 
 
 
Utställningar: 
 
20 juni 2010 - 9 januari 2011 
Vikingavävar i världsklass 
 
28 november 2010 - 10 april 2011 
Samlat 
 
3 april 2011 - 8 januari 2012 
Allt om Paradiset 
 
15 maj - 9 oktober 2011 
Kjartan i stan 
 
2 oktober - 13 november 
Grupp Älva – à propos Paradiset 
Jimmy Dahlberg – FRI ENERGI 
 
30 oktober 2011 - 26 februari 2012 
Spela roll 
 
20 november 2011 - 8 januari 2012 
Centralpalatset Anno 1904 
 
5 december 2011 - 8 januari 2012 
Utställning om julens traditioner. 
 
 
Aktiviteter 
 
JANUARI 
4 januari - Kreativ vikingaverkstad. - Guidad visning: Vikingavävar i världsklass. 
5 januari - Kreativ vikingaverkstad. - Guidad visning: Glöm inte brödtuppen – vad var viktigast på 
julbordet förr i tiden. 
6 januari - Kreativ vikingaverkstad. - Guidad visning: Glöm inte brödtuppen – vad var viktigast på 
julbordet förr i tiden. 
7 januari - Kreativ vikingaverkstad. - Guidad visning: Vikingavävar i världsklass. 
8 januari - Kreativ vikingaverkstad. - Guidad visning: Vikingavävar i världsklass. 
9 januari - Kreativ vikingaverkstad. - Guidad visning: Vikingavävar i världsklass. 
23 januari - Sagostund och skopyssel med Teater Dockan och jag. 
29 - 30 januari - Förtrollat. 
30 januari - Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Filmstjärnor. 
 
FEBRUARI 
3 februari - After work – aktivitet för daglediga. 
6 februari - Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Gogosar och bokmärken. 
8 februari - Temakväll i Jamtlis arkiv. 
10 februari - After work – aktivitet för daglediga. 
12 februari - Konstlördag – Konstens rum. 
13 februari - Smaka på Östersund Matlandet-huvudstad 2011. 
Mathistorisk söndag – föredrag om mattraditioner: 
Att skapa nya mathantverk ur gamla traditioner. 
Traditionella bröd och drycker i Jämtland 
- Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Hattar. 
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17 februari - After work – aktivitet för daglediga. 
20 februari - Mathistorisk söndag – föredrag om mattraditioner: 
Gravfisk – en läckrare mattradition än surströmming. 
Samiska mattraditioner. 
- Sagostund och skopyssel med Teater Dockan och jag. 
- Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Fler Star Warsfigurer. 
22 februari - Jamtlis Gynnare serverar husmanskost i Café Slalom. - Temakväll i Jamtlis arkiv. 
24 februari - After work – aktivitet för daglediga. 
27 februari - Fotovernissage: Människor i arbete. - Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – 
Parfymflaskor från 1980- och 90-talen. 
 
MARS 
1 mars - Jamtlis Gynnare serverar husmanskost i Café Slalom. 
3 mars - After work – aktivitet för daglediga. 
6 mars - Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Minigosedjur från 1990-2000-talet. 
7-11 mars - Sportlovskul. 
8 mars - Jamtlis Gynnare serverar husmanskost i Café Slalom. 
- Temakväll i Jamtlis arkiv. 
10 mars - After work – aktivitet för daglediga. 
12 - 13 mars - Prova på slöjd med slöjdföreningen Visa mig. 
- Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Franska ostar och miniatyrveteranbilar. 
15 mars - Jamtlis Gynnare serverar husmanskost i Café Slalom. 
17 mars - After work – aktivitet för daglediga. 
20 mars - Sagostund och skopyssel med Teater Dockan och jag. 
- Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Mycket små grisar. 
22 mars - Temakväll i Jamtlis arkiv. 
24 mars - After work – aktivitet för daglediga. 
25 mars - Våffeldagen – Jamtlis Gynnare serverar våfflor i Café Slalom. 
27 mars - Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Made in Jämtland - förpackningar, souvenirer 
och kuriosa från Lilla lanthandelsmuseet Friggeboden på Frösön. 
 
APRIL 
3 april - Premiär för utställningen Paradiset. 
- Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Skulpterade dofttvålar. 
5 april - Temakväll i Jamtlis arkiv. 
10 april - Sagostund och skopyssel med Teater Dockan och jag. 
- Veckans samling: Nytt i utställningen Samlat – Actionfigurer. 
- Jätteloppis – Final för utställningen Samlat. 
16 april - Dräktbytardag. Plats: Tiljan. 
17 april - Paradisateljén öppnar. 
19 april - Temakväll i Jamtlis arkiv. 
20 april - Kulturresan. Konst, musik, dans och teater med Vittragymnasiet. 
24 april - Föredrag: Kommer änglar ur ett ägg? - Paradisateljén öppen. 
26 april - Temakväll i Jamtlis arkiv. 
 
MAJ 
1 maj - Paradisateljén öppen. 
6 maj - Kulturlunch! Bokrelease och filmpremiär för En resa runt Storsjön. 
8 maj - Kulturlunch. Filmvisning: En resa runt Storsjön, Storsjöodjuret Birger, 
provsmaka jämtländska läckerheter. - Paradisateljén öppen. 
15 maj - Premiär för utställningen Kjartan i stan. - Paradisateljén öppen. 
20 maj - Lunchvisning av utställningen Kjartan i stan. 
21 - 22 maj - Jamtli Vårmarknad. - Paradisateljén öppen. 
27 maj - Lunchvisning av utställningen Kjartan i stan. 
29 maj - Föredrag: Leva kungligt! Om familjen Bernadotte ur ett franskt perspektiv.  
- Paradisateljén öppen. 
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JUNI 
3 juni - Lunchvisning av utställningen Kjartan i stan. 
5 juni - Paradisateljén öppen. 
6 juni - Nationaldagsfirande. 
10 juni - Lunchvisning av utställningen Kjartan i stan. 
12 juni - Invigning av Jamtlis kyrka. - Paradisateljén öppen. 
24 juni - Traditionellt Midsommarfirande. - Historieland startar. 
28 juni - Tisdagsdax. 
 
JULI 
5 juli - Tisdagsdax. 
12 juli - Tisdagsdax. 
19 juli - Tisdagsdax. 
26 juli - Tisdagsdax. 
 
AUGUSTI 
2 augusti - Alla pensionärers dag. 
12 - 13 augusti - Premiär för spelmansstämma på Jamtli. 
14 augusti - Stor-Märet – om häxjakt och trolldom. 
20 - 21 augusti - Fem myror är fler än fyra elefanter. Scenshow med teatergruppen Heja Sverige! 
 
SEPTEMBER 
4 september - Svamputställning med Mykologerna. 
11 september - Gröna platser. Den europeiska kulturarvsdagen uppmärksammas. 
- Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
18 september - Jamtlidagen. - Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
20 september - Kvällsföredrag i Jamtlis arkiv. 
22 september - After work – aktivitet för daglediga. 
25 september - Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
29 september - After work – aktivitet för daglediga. 
30 september - Invigning av Konstens vecka på Stjärntorget. 
 
OKTOBER 
2 oktober - Vernissage x 2 med paradistema. 
A propos Paradiset med Grupp älva och Jimmy Dahlberg – Fri energi. 
- Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
4 oktober - Kvällsföredrag i Jamtlis arkiv. 
4 och 5 oktober - Skördetid på Jamtli. Aktiviteter och prova påstationer för åk 4-5. 
6 oktober - After work – aktivitet för daglediga. 
8 oktober - Från barkbröd till pizza! En vandring genom utställningarna med fokus på mat genom 
tiderna. - Café Slalom öppet. 
8 - 9 oktober - Jamtlis lördagsakademi – konstkurs för vuxna. 
9 oktober - Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
- Från barkbröd till pizza! En vandring genom utställningarna med fokus på mat genom tiderna. 
- Kvälls-finissage. Sista kvällen med Kjartan i stan och avslutning för hela Konstens vecka. 
13 oktober - After work – aktivitet för daglediga. 
14 - 16 oktober - Helgkurs i Luffarslöjd. 
15 oktober - Café Slalom öppet. 
16 oktober - Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
18 oktober - Kvällsföredrag i Jamtlis arkiv. 
20 oktober - After work – aktivitet för daglediga. 
22 oktober - Café Slalom öppet. 
22 - 23 oktober - Helgkurs i ull – av får till garn. 
23 oktober -Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
24 - 30 oktober - Se konstskolan i arbete. 
27 oktober - After work – aktivitet för daglediga. 
29 oktober - Café Slalom öppet. 
29 - 30 oktober - Helgkurs i Nålbindning. 
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30 oktober - Premiär för utställningen Spela roll. - Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
31 oktober - 3 november - Höstlovs-kul. 
 
NOVEMBER 
1 november - Kvällsföredrag i Jamtlis arkiv. 
2 november - Lunchpaus i Jamtlis nya kyrka: Rosor och rosetter. 
6 november - Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
9 november - Lunchpaus i Jamtlis nya kyrka. 
10 november - After work – aktivitet för daglediga. 
11 november - Jamtlinatt. 
12 november - Café Slalom öppet. 
12 - 13 november - Helgkurs i Fiskskinnsgarvning. 
13 november - Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
- Endagskurs i Historisk sömnad. 
15 november - Kvällsföredrag i Jamtlis arkiv. 
16 november - Lunchpaus i Jamtlis nya kyrka: Makt, sex och våld på 1600-talet. 
17 november - After work – aktivitet för daglediga. 
19 november - Café Slalom öppet. 
20 november - Invigning av utställningen Centralpalatset Anno 1904. 
- Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
- Endagskurs i Tovning. 
23 november - Lunchpaus i Jamtlis nya kyrka: Jazz med Magnus Vikberg och hans vänner. 
- Lärandets gränsland – öppna föreläsningar i Rentzhogsalen. 
24 november - After work – aktivitet för daglediga. 
26 november - Café Slalom öppet. 
27 november - Julkort. Utställning och prisutdelning med deltagarna i LT:s och JLK:s julkortstävling. 
- Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
29 november - Kvällsföredrag i Jamtlis arkiv. 
30 november - Lunchpaus i Jamtlis nya kyrka: Gammalt och nytt om Centralpalatset. 
 
DECEMBER 
1 december - After work – aktivitet för daglediga. 
2 - 4 december - Jamtli Julmarknad. 
4 december - Hackåsateljén – skapande verkstad för barn. 
11 december - Saft-vernissage. Utställning med alster från höstens Hackås-ateljé. 
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Bila ga  2 
Ver k sa mh et o ch  up pdr a g  i  lä n et  
 
Byggnadsvård/byggnadshistoria 
 
Bergs kommun 
Billsta, Näcksta, Hackås socken. Remisshantering rivningslovsärende. 
Ovikens gamla kyrka, Ovikens socken. Kalkframställning och lagning av bogårdsmur. 
Persåsen, Myssjö socken. Samiskt byggnadsseminarium. 
Rätan, Rätans socken. Samråd inför restaurering. 
Bergs hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
 
Bräcke kommun 
Andsjötorpet, Sundsjö socken. Rådgivning inför restaurering. 
Bräcke kyrka, Bräcke socken, antikvarisk medverkan vid ommålning av tak och fasader samt byggande av 
rullstolsramp 
Bräcke hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Sundsjö hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
 
Härjedalens kommun 
Funäsdalens kyrka, Tännäs socken. Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem, nybyggnad 
av WC och handikappanpassning. 
Funäsdalens begravningsplats. Antikvariskt samråd inför restaurering av klockstapel. 
Hede kyrka, Hede socken. Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem, handikappanpassning 
och konservering av kyrkans interiör. 
Lillhärdals kyrka, Lillhärdals socken. Utredning om återflytt av takmålningar. 
Lillhärjåbygget, Lillhärdals socken. Uppmätning och dokumentation av vinterfjös. 
Linsells kyrka. Förvaltningsplan för kyrkobyggnaden. 
Ljusnedals kyrka, Tännäs socken. Antikvarisk medverkan vid konservering av målningar. Antikvarisk 
medverkan vid säkerhetshöjande åtgärder. 
Remsgården, Svegs socken, Rådgivning inför restaurering. 
Svegs kyrka, Svegs socken. Antikvarisk medverkan vid utvidgning av kyrkogården. 
Tännäs kyrka, Tännäs socken. Antikvarisk medverkan vid säkerhetshöjande åtgärder. 
Ytterhogdals kyrka, Ytterhogdals socken. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fönster och portar 
och tak.  
Hede hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Ljungdalens hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Svegs hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Remsgården, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Vemdalens hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Ytterhogdals hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Åsarnas hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Älvros hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
 
Krokoms kommun 
Donationsgården och Gammelbodarna, Lundsjön, Aspås socken. Samråd inför restaurering. 
Skärvången, Föllinge socken. Rådgivning inför restaurering. 
Skärvångens kapell, Föllinge socken. Antikvarisk medverkan vid anläggande av asklund. 
Trångsvikens station. Alsens socken. Rådgivning inför ommålning av fasader. 
Östbacken, Alsens socken. Antikvarisk medverkan vid restaurering av dubbelhärbre.  
Aspås hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Föllinge hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Näskotts hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
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Ragunda kommun 
Baracken, Mårdsjön, Stuguns socken. Dokumentation. 
Borgvattnets kyrka, Borgvattnets socken. Samråd inför ombyggnad av koret. 
Dusnäset, Stuguns socken. Dokumentation och fotografering. 
Hammarforsens kraftverk, Ragunda socken, Antikvarisk medverkan vid fasadrestaurering . 
Hålltålln, Stuguns socken. Intervjuer. 
Nygården, Stuguns socken. Dokumentation och fotografering. 
Ragunda kyrka, Ragunda socken. Antikvarisk medverkan vid restaurering av exteriören. 
Ragunda gamla kyrka, Ragunda socken. Antikvarisk medverkan vid restaurering av fönster och 
hängrännor.  
Segnäset, Stuguns socken. Intervjuer, dokumentation och fotografering. 
Skönviks gård, Stuguns socken. Intervjuer, dokumentation och fotografering. 
Strånäset, Stuguns socken. Dokumentation och fotografering. 
Svartbäcken, Stuguns socken. Dokumentation och fotografering. 
Stuguns kraftverk, Stuguns socken. Yttrande om förändring av landskapet vid kraftverksdammen. 
Stuguns kyrka, Stuguns socken. Samråd inför handikappanpassning av kyrkorummet. 
Stuguns kyrkogård, Stuguns socken. Fotografering och dokumentation. 
Torsgård, Stuguns socken. Intervjuer. 
Fors hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Hällesjö hembygdsgårdinom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Ragunda hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Stuguns hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
  
Strömsunds kommun 
Ankarede kyrkstad, Frostvikens socken. Dokumentation och skapande av kunskapsunderlag. 
Bodums kyrka, Bodums socken. Antikvarisk medverkan vid elsanering och elinstallationer. 
Sjoutnäsets kapell, Frostvikens socken. Antikvarisk medverkan vid exteriör upprustning. 
Trångåsen, Ströms socken. Antikvarisk medverkan vid restaurering av interiör i födorådsstuga. 
Äspnäs, Ströms socken, Rådgivning inför restaurering. 
Hammerdals hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
 
Åre kommun 
Forsa, Åre socken. Rådgivning. 
Beredskapsbaracken, Nordhallen, Åre socken. Rådgivning inför restaurering. 
Bydalens hotell, Hallens socken. Samråd inför restaurering.  
Enafors turisthotell, Åre socken. Antikvarisk medverkan vid restaurering av fönster. 
Handöls kapell, Åre socken. Samråd inför värmekonvertering. 
Kolåsens kapell, Kalls socken. Antikvarisk medverkan vid restaurering av tak och korsglob. 
Mattmars hembygdsgård, Ol’Mårsatorpet, Mattmars socken. Rådgivning inför restaurering. 
Mattmars kyrka, Mattmars socken. Antikvarisk medverkan vid exteriör restaurering. 
Monäset, Hallens socken. Antikvarisk medverkan i samband med upprustning av boningshus. 
Tjärntorpet, Åre socken. Antikvarisk medverkan vid restaurering av boningshus.  
Tossögården, Tossön, Undersåkers socken. Antikvarisk medverkan vid restaurering av tak 
Åre gamla kyrka, Åre socken. Färgundersökning av klockstapeln. 
Hallens hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Mattmars hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Mörsils hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
 
Östersunds kommun 
Betelkapellet, Östersund. Antikvarisk medverkan vid restaurering av tak. 
Bjärme, Näs socken. Rådgivning inför restaurering av bostadshus. 
Bjärme, Näs socken. Rådgivning inför restaurering av härbre. 
Campus, Artilleristen 1, Byggnad 33, Östersund. Samråd om användning. 
Kvarteret Elritsan, Östersund. Rådgivning inför restaurering och ombyggnad. 
Frösö klockstapel, Frösö socken. Antikvarisk medverkan vid ommålning av klockstapel.  
Karolinerladan, Singsjölandet, Brunflo socken. Antikvarisk medverkan vid restaurering av tak. 
Kvarnsved, Frösö socken. Rådgivning inför takrestaurering. 
Länsresidenset, Östersund. Antikvarisk medverkan vid ombyggnad. 
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Marieby kyrka, Marieby socken. Antikvarisk medverkan vid exteriör restaurering. 
Prästgården, Östersund. Rådgivning. 
Kvarteret Strömmingen, Östersund. Samråd inför fasadrestaurering. 
Östersunds Centralstation, Östersund. Antikvarisk medverkan vid målning av fasader 
Österängsskolan, Östersund. Samråd inför restaurering. 
Östersunds stad. Referensgruppen för utveckling och förbättring av Östersunds centrum 
Östersunds stad. Referensgruppen för inventering, digitalisering och utvärdering av Östersunds stads 
bebyggelse. 
Brunflo hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Häggenås hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Kyrkås hembygdsgård, inom projektet samverkan för byggnadskultur i Jämtlands län 
Utredning om driften av Sommarhagen, Frösön. 
 
Nationella/internationella aktiviteter 
Gustavsberg, Värmdö kommun. Riksantikvarieämbetets höstmöte. 
Göteborgs stadsmuseum, Göteborg. Konferens om Kulturarvsdesign – forum för kulturmiljö och 
stadsutveckling. 
Själevad, Örnsköldsviks kommun. Regionala samrådsgruppen för kyrkoantikvariska frågor. 
Västerbottens museum, Umeå. Friluftsmuseernas årliga möte. 
Stockholm: Nationell konferens i Hus med historia 13/10-2011  
 
 
Arkeologi 
 
Bergs kommun 
Bingsta, Bergs sn. Arkeologisk utredning avseende planerad vindkraftpark vid Bingsta. 
Dalvallen, Klövsjö sn. Utredningsplan för arkeologisk utredning inför planerad detaljplan. 
Ovikens och Myssjö socknar. Fornminnesinventering. 
Historisk markanvändningsanalys för Natura2000-områden. 
 
Bräcke kommun 
Historisk markanvändningsanalys för Natura2000-områden. 
 
Härjedalens kommun 
Sandtjärnberget, Ängersjö sn. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftpark vid. 
Skorvdalen, Vemdalen sn. Arkeologisk utredning avseende etablering av skidanläggning. 
Linsell och Svegs socknar. Arkeologisk utredning inför nybyggnad av kraftledning mellan Dravagen och 
Eggarna kraftstation. 
Historisk markanvändningsanalys för Natura2000-områden. 
 
Krokoms kommun 
Glösa, Alsen sn. Produktion av informationsskyltar vid fångstgropsutställning. 
Historisk markanvändningsanalys för Natura2000-områden. 
 
Ragunda kommun 
Historisk markanvändningsanalys för Natura2000-områden. 
 
Strömsunds kommun 
Gransjön, Frostvikens sn. Återbegravning av samisk grav och återställande av offerplats.  
Hammerdals sn. Arkeologisk utredning inför nybyggnad av kraftledningar från Midskog till Trekilen. 
Historisk markanvändningsanalys för Natura2000-områden. 
 
 
 
Åre kommun 
Bydalen, Hallen sn. Arkeologisk utredning inför planerad utbyggnad vid Bydalens turistanläggning. 
Hallen och Marby socknar. Fornminnesinventering. 



 40 

Moskogen – Järpen. Undersåkers sn.Arkeologisk utredning inför planerade kraftledningsgator från 
Moskogen. 
Rotdalsbergen, Mattmar sn. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftpark.  
Historisk markanvändningsanalys för Natura2000-områden. 
 
Östersunds kommun 
Lit och Häggenås socknar. Arkeologisk utredning inför nybyggnad av kraftledningar från Midskog till 
Trekilen. 
Storhögen, Häggenås sn. Arkeologisk utredning inför planering av vindkraftpark. 
Verksmon, Brunflo sn. Arkeologisk utredning inför nybyggnad av kraftledning. 
Historisk markanvändningsanalys för Natura2000-områden. 
 
Västernorrlands län 
Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftpark vid Möckelsjön i Härnösands kommun. 
Arkeologisk utredning inför planerad kraftledning vid Käl i Örnsköldsviks kommun. 
 
 
Konservering 
 
Inventering av fem kyrkor i Svegs pastorat 
Inventering av Fors kyrka, Ragunda pastorat 
Konservering av standar, Tempelriddarorden 
Ritningar till textil förvaring, Sundsjö kyrka 
Konservering av mässhake från Vilhelmina kyrka 
Översyn och rengöring av gardiner från Rådhuset 
Konservering av verk tillhörande kommunen, bland annat gips, glas och måleri på duk. 
Under året har också påbörjats ett projekt med sotskadad textil från Stensele, samt konservering av 14 
verk tillhörande Länsförsäkringar, ett uppdrag som fortsätter under 2012. 
 
Under året har vi också deltagit i kurser inom projektet Konserveringscentrum Norrland på Murberget i 
Härnösand samt seminarium om förvaring av kyrklig textil vid SVK, Göteborg. 
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BILA GA  3 
 
För vär v t i l l  s a mli ng ar na år  2 01 1 
 
Insamlingen av rekvisita för ”Det moderna samhället”/”1970-talsinsamlingen” 
Under år 2011 intensifierades arbetet med insamling av rekvisita för Jamtlis nya miljö ”Det moderna 
samhället”. Information har spridits via Jamtlis hemsida, lokalpressen, flygblad, föredrag och 
informationsträffar. Havremagasinet är navet i insamlingsarbetet och dit har en regelbunden ström av 
givare vänt sig under året. En insamlingsdag arrangerades under Jamtlidagen i september och gav ett gott 
resultat.  
 
Jamtlidagen: 19 givare inkom med totalt 482 saker 
Registrerade gåvor: 99 givare och 2205 saker 
Ej registrerade gåvor: 69 givare och ca 2055 saker 
Totalt har 187 givare inkommit med 4742 saker 
 
Kulturhistoriska samlingarna 
Alvarsson Bojan, Östersund, diskmaskin 
Andersson Nils-Erik, Östersund, kläder, margarinkartong, pappersbonader 
Axelsson Björn, Brunflo, kamera med väska, super åtta kamera med väska 
Bergström Ragna, Östersund, 2 stekpannor, 2 lieblad, slevar, brödkorg, kafferost 
Byenfeldt Pär, Östersund, korgmöbler – soffa, 2 stolar och 1 bord, gungstol 
Bryntesson AnnaLisa, Östersund, brudklänning, underklänning, brudslöja 
Eng Per, Frösön, bussbiljettväska 
Engman Catherine, Hammarstrand, byxa och kavaj 
Fanqvist Karin, Norderön, kläder 
Festin Margit, Hackås, dubbelväv 
Gustafsson Ingvar, Östersund, uniformspersedlar, sybehör 
Hellzén Ove, Östersund, bokpress 
Iwald Karin, Frösön, isskåp 
Jonsson Birgit, Östersund, linnelakan, hätta, skinnmössa, päls 
Jämteby Carl-Göran, Östersund, räv (skottkärra) 
Karlefors Inger, Södra Sunderbyn, julkrubba – Frösö kyrka 
Kilian-Persson Ingegerd, Östersund, brandspruta 
Larsson Sven-Olof, Östersund, båtmotor, bensindunk 
Larsson Ulf, Ås, vagga, spånkorg, färdskrin 
Lindius Barbro, Östersund, trampsymaskin, 5 svagdricksflaskor, 1 damejeanne, nystkrona, 2 kafferostar, 
glasflaskor 
Lingblom Ingegerd, Brunflo, kläder, huvudbonader, muff 
Linnarsson Solveig, Frösön, kläder, duk, gardinkappa 
Madsen Peter, Östersund, dator, dataspel, spelmanualer 
Magnusson Lillian Pia, Hammarstrand, klocka, lod, verktyg 
Modin Börje, Brunflo, 3 pärmar järnhandelsbroschyrer, 1 pärm med BRIO-broschyrer, 2 häften 
Mortensen Oskar, Bispgården, brännvinskagge 
Mårtensson Ingrid, Östersund, tygprovskataloger 
Nilbert Inga-Britt & Bo, fotogenkök, yxa, barkspade, såg 
Nilsson Gösta, Alsen, kläder 
Nordlöf  Lena, Ås, tyg och vävprover 
Näppä Irene, Ås, 6 dockor, dockkläder, docksäng, docklapptäcke, pussel, klippdockor med kläder, spel 
Olsen Knut, Häggenås, kraftfoderschema 
Panther Bo, Östersund, hattar, hattstockar 
Persson Karl-Evert, Östersund, biblar, psalmböcker, familjebok 
Persson Örjan, Östersund, stol, bobinställ, spinnrock 
Robrandt Eva, Östersund, bryggarfrack i skinn 
Rolandsson Dagny, Brunflo, psalmbok 
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Ryberg Barbro, Östersund, kläder, textilier, nåldyna, garner, materialsats till ryakudde, väska, malspruta, 
malmedel, allroundolja, badtermometer, förpackningar, krukskydd, husgeråd, litteratur, plåtaskar, läppstift, 
kort 
Rödöns Hembygdsförening, Rödön, kläder, skor 
Sundin Eva, Ås, näverkont 
Svensson Ingrid, Östersund, undersärkar 
Söderström Eva, Brunflo, kolhämtare och koks 
Vestberg Bengt, Frösön, flagga, näverlur 
Viksten Karin, Frösön, broderade tavlor 
Westman Berit & Per, Orrviken, tröskverk 
Wahlberg Birgitta, Östersund, kläder 
Åsbo Stephansson Görel, Frösön, barntäcke 
Antal föremål: 458 
Samtliga föremål är gåvor till museet 
 
Konstsamlingarna 
Gåva av Gabriella Önstad, Frösön: 
Oljemålningar av Bernhard Önstad: 
Mor och Barn, 1934 
Ryskan 1927 
Porträtt av Asta Witkowski, 1932 
Damen i svart 
Stilla afton vid Storsjön 
Landskap utan titel 
Siesta 
Lundagatan Stockholm 
Vid Seine, Paris 1927 
Blått vatten, Norderön 
Tågresande, 1924 
Ella lekande med tåg,  omkr 1940 
Porträtt av Överste Skytte, 1922 
Lotte på pottan, 1933 
Cirkusvagnen, St Tropez, 1930 
Disig vinterdag, Brattland 
Från Lindgården, Djurgården 
Från Brattland 
Aftonlampa 
Aina, 1922 
Blommor i gul vas 
Hässjor  
Interiör, Tavastgatan 40 1970 
Självporträtt 1940 
Blomsterstilleben 
 
Akvareller av Bernhard Önstad: 
Bois de Bologne, Paris 1927  
Mot Skeppsholmen 1920-tal 
Stadsmotiv 1920 
Wien 1927 
 
Till det vi fått av Gabriella Önstad efter hennes far Bernhard Önstad hör även en portfölj innehållande ett 
flertal skissböcker, lösa skisser, akvareller, teckningar, grafik och tryckplåtar samt penslar, palett och 
målarrock använda av Bernhard Önstad. 
 
Oljemålningar av Gabriella Önstad: 
Digernäs  
Vid fönstret 1985 
Tuppen 1961 
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Natt i trädgården omkr 1990 
Ont förtal  
 
Gåva av Rolf Karbelius, Frösön, Nattvarden – repris, oljemålning av Rolf Karbelius 
 
Gåva av JLK, Sin framtid kan ingen se, oljemålning av Anna Kristensen  
 
Arkeologisamlingen 
Inga förvärv under år 2011 
 
Fotosamlingarna 
Dagmar Ramstedts fotosamling, ca 100 st. negativ. Inlämnare: Karl-Alf Ramstedt 
Okänd fotosamling, ca 20 st. negativ. Inlämnare: Åke Jonsson 
Okänd fotosamling, ca 1000 st. negativ. Inlämnare: Anne-Marie Sköld 
Okänd fotosamling, ca 400 st. negativ. Inlämnare: Brunflo Hbf 
Magnus Nilssons fotosamling, ca 1000 st. negativ. Inlämnare: Anders Fuglestad 
Anton Bäckmans fotosamling, ca 35 000 negativ. Inlämnare: Östersunds-Posten 
 
Plus ett antal pappersbilder och fotoalbum.  
 
Jamtlis arkiv  
Arkivalier och uppteckningar inkomna 2010  
Dokument 
Intervjuer med gamla Åsbor gjorda 1994-95 för Ås hembygdsförenings räkning i samband med uppsats 
”Sommarfåglarna vid Åssjöns strand”. Intervjuare Eva Sundin. Inlämnare: Eva Sundin, Ås. ÖMEA 4065, 
J3C Kapsel 23 
Krönika om härjedalingar i Västerled av Olof Seaholm. Berättelser, illustrationer. Inlämnare: Falköpings 
museum. ÖMEA 4067, J3H:4 
Renskriven dagbok Kalise och Olof Gunneriusson. Dotterdottern Sylvia Melander har sammanfattat 
dagboksanteckningar och vad systrarna Rut Sundström och Berna Arnsköld (döttrar till Kalise och Olof 
G) berättat. Inlämnare: Rut Sundström, Grenås. ÖMEA 4068, J3E Kapsel 15 
Militärminnen från dec 1939 av Nils Larsson, Åskott, 1 vykort samt fotokopior på sex foton som 
registretats i fotoarkivet. Inlämnare: Eva Sundin, Ås. ÖMEA 4069, J3D Kapsel 35 
Storsjöodjuret : en sociologisk undersökning 2010. Upprop i Retrofuture. Inlämnare: Michael Eriksson, 
Östersund. Storsjöodjursmaterialet, J7 Kapsel 8 
 
Arkivalier 
Sångböcker Segertoner och Sionstoner samt kvitto och information om pianostämning. Tillhörande Adele 
Olsson, död 1910, Östersund. Lutherska bönhuset. Inlämnare: Eva Sundin, Ås. G2 Kapsel 39 
(Komplettering ÖMEA 3512) 
Tredje samlingen spelmanslåtar från Hälsingland, 1935. Sundberg: Pianospelets ABC, 1948. Stradi-
systemet för fiol, 1927. Psalm och sång, 1935. Räkning och kvitton pianostämning 1968 och 1969. 
Tillhörande distriktssköterskan, Inez Sundin, Laxviken. Inlämnare: Eva Sundin, Ås. L1 
Kapsel 19:b (Komplettering ÖMEA 3877 och Noter L1) 
Klimattabeller från Norderö skola 1924-1941. Inlämnare: Märta Norelius, Norderön 
Klippböcker från Aspnäs Wärdshus med tidningsklipp, notiser, menyer, korrespondens och foton 1945-
1957.  Menyer, drink- och vinlistor, affischer, trycksaker, korrespondens, receptbroschyrer, bussturlistor, 
ASEA-jubileum 100 år 1983 – meny, bordsplacering och sånghäfte, anteckningar, fotografier, annonstider 
ÖP, bordsplacering, Fornvallen Jamtli – särtryck ur Jämten 1914, prislistor från systemaktiebolaget 1953, 
instruktion för ordningsvakt. Klippböcker – trav, 1957-1960. förvaras i Klipparkivet E3A; privat samlade 
klipp. Inlämnare: Yvonne Lögdal gm Tommy Gabrielsson, Stockholm. G1 Kapsel 22a-b  Klippalbum – 
trav 1957-1960 förvaras i klipparkivet: E3A i kapsel 
 
1707-1743 Handlingar som till största delen behandlar krig mot Ryssland 1707-1710: Bön vid krigstider 
1723: Riksdagsordning 1739: Förordningar 1740: Förordningar, förklaring 1741: Förordningar, 
förklaringar, kungörelser, orsaker till krig mot Ryssland, reglementen, beslut, påbud, brev, förbud, 
pardonsplakat 
1742-1743: Förordningar, kungörelser, förklaringar, handling ang. efterträdare till tronen m.m.  



 44 

1725-1779 Allmänna handlingarna; i stort: fokus på militära frågor. Förordningar m.m. 
1733: Formulär för Krigsmanshusräkningar; författande, Avkortnings- och restlängd, summariskeräkning 
samt regimentsräkningar  
1744-1749. Offentliga handlingar. Kungliga förordningar, kungörelser, förklaringar, påbud, förbud, brev 
och varningar, plakat, pardonsplakat, taxa, tillkännagivande, reglemente, instruktion, tacksägelser  
1750-1755 Förordningar, kungörelser, förklaringar m.m. 
1756: Förordningar, kungörelser, förklaringar, förbud, brev, plakat, reglemente, resolution och förklaring, 
beviljning, lnadtulls och accis-ordning, handlingar från hovrätten, bön, dokument om kyrkoval 
1757-1762. Förordningar, inbundna  
1757-1765 1757: förordningar, kungörelser, förklaringar, brev, påbud, resolution 1758-1759: Förordningar, 
kungörelser, pardonsplakat 1760: kungörelser, förbud, brev och påbud 1761: förordning, kungörelser, 
förklaring, pardonsplakat 1762: Förordningar, kungörelser, förklaring, stadfästelse, förbud, resolutioner 
och förklaringar, beviljning, beslut 1763-1765: kungörelser m.m. 
1766-1772 Offentliga handlingar. Kungliga förordningar, kungörelser, förklaringar, förbud, stadgar, 
resolutioner, instruktioner, beviljningar, masmästareordning, kammarsmedsordning, järnvräkareordning, 
beslut, berättelse, brev och påbud, cirkulärbrev, hamnordning, förteckningar på plakater, resolutioner, 
förordningar, påbud m.m. samt borgmästare och råds, försäkringar och formulär  
1779-1783 Allmänna handlingar såsom kungörelser, förordningar, förklaringar, taxa över import och 
export, förteckningar över plakater, resolutioner, förordningar och påbud m.m. samt förteckningar över 
borgmästare och råds i Stockholm  
1780-1783; 1786-1789 inkl. register över innehåll av Carl Wester över ”Förordningar från och med år 1780 
till och med år 1789”. I omslag. Fr.o.m. post 23 t.o.m. post 39: dokumenten saknas.  Alla dokument som 
finns i registret finns inte i omslaget.  
1780: kungörelser, förordningar, cirkulär, reglemente 
1781: förordningar, förbud, förklaring, instruktion 
1782: kungörelser, taxa 
1783 reglemente, traktat mellan Sverige och norra America, kungörelser, förordningar, resolution 
1784-1792 1784: förordning, kungörelser, plakat, förteckning på plakater, resolutioner, förordningar och 
påbud 1785-1787: Förordningar, kungörelser, förklaringar, reglementen m.m. 1788: kungörelser, 
reglemente, förteckning på plakater, resolutioner, förordningar, påbud m.m. för 1788 1789: Förordningar, 
kungörelser, pardonsplakat, försäkran och stadfärstelse, beviljning, Gustaf III:s testamente, förenings- och 
säkerhetsakt, reglemente, förklaring 1790: förordningar, kungörelser, pardonsplakat, sammandrag, 
reglemente, fredsfördrag, resolution, förteckning över plakater, resolutioner, förordningar och påbud m.m. 
för1790, samt förteckning över borgmästare och råds i Stockholm, berättelse om seger mot Ryssland 
1791-1792: förordningar, kungörelser m.m. 
1786: kungörelser, författningar, förklaringar, beslut, förbud, reglemente, resolutioner och förklaringar 
1787: reglementen, kungörelser, förordning, instiftelsebrev samt 1 dokument ang. Jämtland (finns ej med i 
registret): resolution ang. likstol 
1788: kungörelse 
1789: förordningar, försäkran, kungörelser, förenings- och säkerhetsakt, försäkran och stadfästelse, 
beviljningsförordning, beslut, resolution, Gustaf III:s testamente med tillägg, reglemente  
1791: Kungörelser, instruktioner, förordningar, tågordning, brev och påbud, plakat.  
1792: Kungörelser, förordningar, beslut, varningar, pardonsplakat, plakat, förbud, Hans Kungl. Maj:ts 
dödsberedelse, personalier upplästa vid Gustaf III:s begravning, tacksägelse. Berättelse om åsyftat mord på 
Gustaf III. 
1793: Kungörelser, förordningar, taxa, resolution och förklaring, reglemente ang. arméns ackord, beslut 
m.m. 
1794: Kungörelser, förordningar, sammandrag ang. högmålsbrott, plakat, kungörelse och föreställning. 
Konvention mellan kungarna av Danmark och Sverige, instruktion, cirkulärbrev m.m.   
1791-1805. Inbundna för Revsunds kompani. Omslag av löjtnant Lindberger. Tågordning, förordnande, 
reglemente, kungörelser, stadga för 1802, förordning för 1805. 1809-1811: förordningar i omslag. 
Regeringsform, kungörelser, förordning, successionsordning, fredsfördrag mellan Sverige och Ryssland 
samt mellan Sverige och Danmark. Reglemente, pardonsplakat m.m. från 1809  
Kunglig förordning, kungörelser, förklaringar, reglemente m.m. från 1807, 1808 
Kungliga förordningar, kungörelser, påbud och brev, cirkulärbrev, fredsfördrag m.m. från 1806, 1807, 
1808, 1813-1814 



 45 

Förteckningar 1811-1812. Kungliga förordningar, kungörelser, förklaringar, reglementen, plakat, 
instruktioner m.m. Tryckfrihetsförordning 16 juli 1812. Tacksägelse. Fredsfördrag mellan Sverige-
Storbritannien och Irland. Beviljning för 1813-1817. Beslut, påbud. Cirkulärbrev.  
Kungliga förordningar m.m. åren 1750, 1754-1762, 1773, 1824-1825, 1776-1779, 1748-1749, 1788-1793, 
1756-1759, 1817, 1783-1790, 1837-1838, 1763-1768, 1810, 1770, 1772-1778, 1750-1754, 1748, 1751-1753, 
1720, 1723, 1754-1756, 1800-1805, 1795-1799, 1813-1814, 1810, 1813-1816, 1807, 1819, 1799-1802, 1832, 
1801-1806, 1739, 1818, 1741-1746, 1723-1745, 1794-1800, 1831, Cleri Comitialis Circulaire 1815,1818, 
Hernösands Consistorie Cirkulaire 1800-1819, 
1818. Offentliga handlingar. Kungliga förordningar, kungörelser, förklaringar, protokoll, cirkulärbrev, 
konkurslag, regerignsform, plakat, brev, universaler, K:gl Maj:t Allmänna stadgande – besiktning av döda 
kroppar, beslut, beviljning, vänskaps- och handelstraktat, tacksägelser, formulär – Tro och huldhets samt 
hyllningseden Carl XIV Johan. Personalier upplästa vid Carl XIII:s begravning. Tryckfrihetsförordning 
från 16 juli 1812, tr. 1818. Dubbletter från ÖLA, landsarkivet i Östersund. G4 
 
Multimedia 
7 st. 8 mm:s filmer  Gåva i samband med filminsamling i och med länets 200-årsjubileum, digitaliserat. 
DVD-beteckning: C3 38:a.Hammerdal, Svartviken. Konfirmation, realexamen, bröllop. Sportarrangemang 
1938. Inlämnare: Anne-Marie Blomqvist, Östersund. C1 21:a-g 
1 st. Gåva från IF Castor Digitaliserat i samband med filminsamlingsprojekt med anledning av länets 200-
årsjubileum. 
DVD-beteckning: C3 38:e  Östersund. Skridsko-VM 1957. Filmare: troligen Gösta Lundberg. Inlämnare: 
IF Castor Gm Nils Rydell. C1 22 
DVD-kopia av material från Härjedalens kommunarkiv.  ”Lindag i Remmen 1991” Fotograf Kjell 
Eriksson. 2 ex: 1 original, 1 används. C3 39:1 
DVD-kopia. ”En sommarfärd i Nordanled”. Originalfilm återsänd. Film inlämnad i samband med 
filminsamling av privat film 2010, med anledning av länets 200-årsjubileum. Se C3 38. 2 ex: 1 original, 1 
används. Inlämnare: Maud Nygaard. C3 40 
DVD-kopia av material från Härjedalens kommunarkiv: ”De sista skidåkarna”. Fotograf Erik Eriksson. 2 
ex: 1 original, 1 används. Inlånat från kommunarkivet i Härjedalen för kopiering. C3 39:2 
DVD-kopia av material från Härjedalens kommunarkiv. ”Kalkbränning i Råndalen” 1989. 2 ex: 1 original, 
1 används. Inlånat från kommunarkivet i Härjedalen för kopiering. C3 39:3 
DVD-kopia av material från Härjedalens kommunarkiv. ”Kungabesök, Kolmilan, Hoedefallet, Råndalen. 
2 ex: 1 original, 1 används. Inlånat från kommunarkivet i Härjedalen för kopiering. C3 39:4, 2 DVD i 1 
konvolut 
Folke Pålssons material. Digitaliserad intervju med Sia Haglund ”kocka” från ljudband inlånat från 
Härjedalens kommunarkiv. Inspelat 20 september 1978. 2 CD. 2 ex: 1 original, 1 används. Inlämnare: 
Härjedalens kommunarkiv; Folke Pålssons material. Inlånat. D4 427 2 CD i 1 konvolut 
 
Ljudband 
Mp3-fil. Olle Olsson f 1880-10-24, d. 1961-10-04 berättar om sin affär i Fagerdal, Strömsunds kommun 
och kopplingen till bygget av inlandsbanan. Finns bild i Bildarkivet: JLM 81x181:6. Inlämnare: Leif 
Olsson, Offerdal. D4 
 
Tidningar 
Lyckoslanten 1949:1, 1950:3, 1951:1; Sveriges vår 1950: 1 och 23, 1951:1 och 13, 1952:17, 1953:1 och 
1954:1; Lieberkind Djurens värld: 140 häften 1937- 1951. Inlämnare: Gunilla Hedman, Östersund. E3 
 
Trycksaker 
Skånska gillet i Östersund: Skåningen oktober 2010 och februari 2011. Inlämnare: John Andrews. H5:12 
Tidningsklipp från 1960-talet och framåt, två inramade certifikatGuinness rekordbok 1986, VHS 
”Östersund”, 1996; Jemtlandsfilm, Thomée – inramat fotografi, fotografier – Bengt Weilert, Lennart 
Jonasson, Frösön, Hans Tingman, m.fl. Östersund samt några reproduktioner Jamtli, FGÖ, 
Östersundsmotiv bl.a. Thomée, stadskärnan, Storsjöbadet, travet, Arnljot, Frösö Zoo. Inlämnare: Jessica 
Stenbäck, Östersund Turist & Kongress. E3B, G4, Kapsel 2 – Guinness certifikat, B2G Övriga 
pappersfoton 
Tidningsklipp turism Jämtland Härjedalen, i pärmar. Stora pärmar år 2001, klipp från ÖP och LT; mindre 
pärmar 2001-2006 övriga dagstidningar, tidskrifter; gn Observer Sverige och utrikes. Presstatistik; 
sammanställning pressklipp 2001- 2006, rapporter 2002-2003, avtal med Observer.  Broschyrer – turism, 
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Negativ – fotograf Marie Birkl, Årets krogrätt 2001. Inlämnare: Jämtland Härjedalen Turism, Anne 
Adsten, Östersund. E3B 
Pressklipp från mediebevakare. Placerat i pärmar. H1:2 Turismbroschyrer Negativ 
 
Tidningsklipp 
Tidningklipp musik och artister från Rune Hedman. Inlämnat tidigare men ej registrerat. Inlämnare: 
Marianne Hedman, Jamtli.  
 
Fotografier, fotoalbum 
Norderöbilder ca 1850-1950, fotoalbum. Pärm 1-7.1. Böle, Ålsta. 2. Trusta, JUF. 3. Önsta, Båtar. 4. 
Gällsta, Fritid, Åsön. 5. Västanede, Färjor. 6. Tivarsgården, Hov, Verkön. 7. Kyrkan. Inlämnare: Märta 
Norelius, Norderön (ordf. Norderöns Hbf). G4 Övrigt Kapsel 2 
Fotoalbum från Adele Olsson, Laxviken. Inlämnat tidigare men ej registrerat. Inlämnare: Eva Sundin, Ås. 
G2 Kapsel 39 (Komplettering ÖMEA 3512 bl.a.) 
Två fotoalbum med vykort från Västjämtland, Anders Olssons foton. Okänd inlämnare. B2A 
Pappersfoton från Åre från Åke Sundströms kvarlåtenskap. Åke var fotograf i Åre, fotona är tagna av 
andra fotografer. Broschyr från VM i Åre 1954, två tygmärken från Åre 1954, foto på Percy Hallencreutz 
prost och ordförande i organisationskommittén i Åre 1954 och div foton från VM i Åre mm. Inlämnare: 
sonen Håkan Sundström. B2A 
Två fotoalbum från 1932 med fotografier från Härjedalen, ej komplett, luckor. Iordninggjort av Jämtlands 
läns turistförenings arbetsutskott för Härjedalen i Sveg. Okänd inlämnare 
Jämtland Härjedalen Turismförening. Bildarkiv, i mappar, bokstavsordning på ort, vinterturism, 
sommarturism. Kom till Jamtli ca 2000-2005. Diabilder finns i diarummet i kyrkkällaren. Okänd 
inlämnare, till arkivet via Håkan Strömquist, Jamtli. B2G Övriga pappersfoton förvaras i stora kartonger 
märkt JHTF 
 
Bibliotek 
736 nytillkomna boktitlar, varav 100 st. Jämtland/Härjedalen 
 
Antal lån i biblioteket: 3236 st. 
 
Antal digitaliserade poster i biblioteket 111231: 25 736 st. 
Antal inskrivna exemplar i biblioteket 111231: 31 935 st.  
 
 


