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STIFTELSEN JAMTLI
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH  ÅRSBOKSLUT 2012

Vilket jubileumsår! 

Jamtli firade 100-årsjubileum och vi hade höga besökstal till alla våra evenemang under året. Inte färre 
än 7000 firade nationaldagen på Jamtli och bara drygt en vecka efter kom 5 000 personer och gratulerade 
oss till de 100 åren och deltog i invigningen av den nya 1970-talsmiljön. Och bara en vecka efter firade 
ytterligare 5 000 personer midsommar på Jamtli. 

Det blev inledningen till en fantastisk sommarsäsong där Jamtli Historieland fick sitt absoluta 
genombrott som temapark – med temaparkkvalité, temaparkmarknadsföring och temaparkprispolicy. 
Satsningen blev mycket väl mottagen av Jamtli Historielands besökare. Vi ökade besökstalet och bara 
en handfull besökare per dag beklagade sig över entrépriset. Vi hade lyckats få ut budskapet kring 
hur mycket upplevelser sommarbesökarna får för pengarna. I en tid där EU har fokus kultur som en 
jobbskapande näring, var det spännande att Jamtli kunde visa ett sätt att göra det på. Vi tjänade mer 
pengar, som skapade fler jobb, som förmerade museiupplevelsen, som vi kunde marknadsföra med mer 
kraft. Det har skapat uppmärksamhet kring Jamtli långt utanför länet.

Vi hade mycket bra hjälp och stöd av olika saker sommaren 2012. Vädret var perfekt för Jamtlibesök och 
det nya 1970-talet blev precis så populärt som vi hade hoppats på. 

Vårt jubileumsår blev ett publikmässigt rekordår där vi fick 219 982 besök, av vilka 163 422 var vuxna 
och 56 560 barn. Det var 13,6 % fler besök än 2011 – som var ett bra år – och faktiskt 6,5% fler än det 
tidigare rekordåret (2009) då vi hade 206 608 besök.

2012 var också året där vi var med och firade Jämtlands läns konstförenings 100-årsjubileum. Under en 
stor del av året hade vi två mycket populära konstutställningar. Det var dels den stora utställningen med 
verk från vår egen samling – som ju grundades av konstföreningen – och dels en utställning i samarbete 
med Nationalmuseum där härliga klassiska verk visades upp. De två stora utställningarna åtföljdes av 
spännande bokutgivning om regional konsthistoria, pedagogiska program och visningar  
samt studiecirkelverksamhet. 

En icke förberedd happening avslutade JLK:s och Jamtlis jubileumsår när vi satte ner foten och inte 
ville ha Lars Vilks deltagande i en samtidskonstutställning, efter att vi bedömde att han hade gått för 
långt i användningen av provokationen som konstnärligt redskap. Diskussionen som följde blev mycket 
intressant. Mörka och invandrarfientliga krafter sände fram hotfulla mail till Jamtli, samtidigt som vi fick 
uppskattning för att vi markerade ett avstånd till åsikter som marginaliserar och generaliserar.

Ovan och omslagsbilden: Publiksuccé i Fem myror-parken blev det med
 Jamtlis aktörer i rollerna som Magnus, Brasse och Eva
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Ekonomisk konsolidering

Året tog Stiftelsen Jamtli två tredjedelar av vägen fram till en ekonomisk konsolidering i samarbete med 
våra huvudmän. Dessutom får vi fortsatt positiva signaler från Statens Kulturråd i form av bevarade 
(relativt höga) verksamhetsbidrag och kortfristiga projektbidrag.

De senaste åren har stiftelsen fört diskussioner med stiftarna, framför allt Östersunds kommun och 
Jämtlands läns landsting, om de ekonomiska utmaningar som vi har. I huvudsak har det handlat om tre 
olika områden. För det första ser vi kostnadsökningar inom datadrift, energiförbrukning och underhåll 
av Jamtlis många kulturhistoriska hus. För det andra har Statens Kulturråd tillsammans med 
huvudmännen investerat i uppbyggnaden av NCK (Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik) som 
efter ett antal års verksamhet har byggt upp en bas som bör finansieras, samtidigt som de önskar att 
se tydligare engagemang av stiftelsen i länet. För det tredje har investeringar i Jamtli med bland annat 
Hackåsateljé, kyrka och 1970-talsmiljö medfört ökade driftskostnader. 

De ökade driftskostnaderna på grund av investeringar i Jamtlis attraktionskraft har vi lyckats finansiera 
genom ökad kommersiell omsättning och ökade entréinkomster från och med 2012. Huvudmännen 
har dessutom gjort en överenskommelse med ökade bidrag till driften av NCK och regional samverkan. 
Däremot är vi inte helt klara med en lösning på finansieringen av datadrift, energiförbrukning och 
underhållet av Jamtlis många kulturhistoriska hus, men har en tillfällig lösning fram till och med 2015. 
Men det är positivt att Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting är medvetna om situationen, 
och att vi tillsammans har som mål att hitta en lösning på situationen under 2013. 

På kortare sikt tar vi två utmaningar med oss från 2012 till 2013. Den ena är finansieringen av fria 
skoltransporter till Jamtli från länet, som tyvärr nu är så underfinansierade att vi bara kan ha erbjudan-
det under ett par månader av året. För det andra har staten inte visat vilja realisera de goda intentioner 
som regeringens egen utredning tog fram våren 2012 angående finansieringen av löneutvecklingen av 
medarbetare med lönebidrag på grund av funktionsnedsättning. Båda dessa områden har stor betydelse 
och kräver uppmärksamhet under nya året. 

Jamtli är en bra investering för regionen, staten och EU. Storleken på anslag från staten, Europeiska 
Unionen och Nordiska Ministerrådet sticker ut vid jämförelser med andra museer likaväl som Jamtlis 
egenfinansiering genom sålda tjänster och ren kommersiell verksamhet är hög. En satsning på Jamtli 
lönar sig!

Teknikland, Fjällmuseet, NCK och kanske fler dotterbolag på väg!

Stiftelsen Jamtli har fyra dotterbolag: Jämtland Teknikland, Härjedalens Fjällmuseum AB, The Nordic 
Centre of  Heritage Learning & Creativity AB samt Restaurang Hov AB. Varför har vi då dotterbolag?

Aktiebolag tillåter stiftelsen att engagera sig utan att riskera mer än vad vi äger av aktiekapitalet. 
Dessutom skapar det möjlighet att samverka med andra aktörer, som genom att vara delägare både tar 
ansvar och får ett direkt inflytande.

Vi hade aldrig trott att vi skulle komma i en situation där dessa principer skulle testas ”in real life” 
men så blev det tyvärr med Teknikland. Bolaget – Optand Teknikland AB – som stiftelsen Jamtli 
var majoritetsägare i, hade gjort fel i upphandlingen vid byggnationen av museet, och använt fel 
momsregelverk i samband med etableringen. Följden blev att statliga myndigheter krävde återbetalning 
av medel. Trots hårt arbete och flera räddningsinsatser var bolaget i september 2012 tvunget att begära 
sig i konkurs. Genom ett fint samarbete med de statliga myndigheterna och stiftelsens huvudmän har 
stiftelsen dock fått till en lösning där Jamtli har förvärvat fastigheten och bildat ett nytt driftsbolag, så 
att verksamheten kan öppna igen för besökare. Det var en lärorik process för stiftelsen! Vi har skapat 
förutsättningar för förnyad drift utifrån de fina driftsresultat som verksamheten har uppvisat 2010-2012.
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I Härjedalens Fjällmuseum AB har 2012 medfört stabilisering av ekonomin och resultatet på ett 
tillfredsställande nivå och aktiekapitalet är återställt. Samtidigt är där nu framtaget en realistiskt plan för 
hur fornminnesparken och Fjällmuseet kan fungera som ett samlat besöksmål.

NCK gick under 2012 från projekt till bolag och drivs sedan hösten 2012 som The Nordic Centre of  
Heritage Learning & Creativity AB där Jamtli är huvudägare men där det dessutom finns nio andra 
delägare i form av arkiv och museer från Sverige, Norge, Danmark och Litauen. Restaurang Hov AB är 
helägt av stiftelsen och driver Jamtli Kafé samt förvaltar arrendeavtalet för Restaurang Hov.

När denna verksamhetsberättelse skrivs förs samtal med Krokoms kommun och Ytteråns 
Hembygdsförening om Mus-Olles museum, med Strömsunds kommun och Ströms hembygdsförening 
om Ströms hembygdsgård samt med Bergs kommun och Svenstaviks företagarförening om 
Storsjöodjurscentret. Dessa samtal kan leda fram till nya driftsbolag där stiftelsen engagerar sig i regional 
utveckling.

Henrik Zipsane
Landsantikvarie

Glädje och aktivitet i historisk miljö – Jamtli Öppna Förskola är fortsatt populär.
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Stiftelsen Jamtli har under år 2012 arbetat efter den strategiplan som omfattar tidsperioden
2011 – 2014 och innehåller fem mål. Dessa mål har legat till grund både för verksamhetsplanen
2012 och för den sammanfattande verksamhetsberättelsen för året som följer nedan. 

1. Jamtli ska förstärka rollen som regional resurs och samarbets partner 
för livslångt lärande, social inkludering och andra utvecklingsfrågor

När det gäller Jamtlis samarbete med skolan har Jamtli tagit emot 484 skolklasser och förskolegrupper, 
vilket är en rejäl ökning (24%) jämfört med 2011. Bland orsakerna till uppgången finns bland annat att 
vi under 2012 kunnat erbjuda extra många program genom ett konstpedagogiskt projekt finansierat 
med utvecklingsmedel från Kulturrådet. Detta har bidragit till 54 extra skolklasser på besök. Medlen 
till fria busstransporter för skolor har även i år bidragit till en del av skolornas reskostnader, men 
kostnadskrävande anslutningsbussar har gjort att bidraget blivit mindre effektivt. Jamtli ser just nu över 
vilka åtgärder som skulle kunna öka effekten igen. Skolprogrammen har marknadsförts med hjälp av tre 
lärardagar och en så kallad ”Kulturattack” i samarbete med länskulturen. Nya pedagogiska program har 
utvecklas i anslutning till de tillfälliga utställningarna ”Kropp och kroppsligt” och ”Nära och fjärran”. 
Särskolan har särskilt inbjudits till julvandringar i december. 

Skapande skola-programmen har under året utökats ytterligare då även de yngsta skolåldrarna nu 
tar del av detta bidrag. Även i år har vi erbjudit de yngre programmen ”Örat hör och händerna gör” 
(berättarprogram med animeringsverkstad för 29 klasser) samt vikingaläger (15 klasser) och, för de äldre, 
programmet ”På flykt” (35 klasser) och ”Energikampen” (17 klasser). För att kvalitetssäkra utvecklingen 
av de pedagogiska programmen har utvärderingar med den s k Generic Learning Outcomes-metoden (GLO) 
genomförts av ”På flykt” och på ”Energikampen”. 

Inom det konstpedagogiska området har särskilda insatser gjorts under året inom ramen för 
”Postmodern konstpedagogik i premoderna samlingar” Kulturrådet har bekostat satsningen och 
arbetet har bedrivits i samarbete med Nationalmuseum, Västerbottens musem och NCK. Projektet 
har genomfört ett givande studiebesök på National Gallery i Dublin i januari och har sedan utprövat 
populära metoder att arbeta med barn och barnfamiljer kring traditionell konst. 54 skolklasser har tagits 
emot i utställningen ”Nära och fjärran” och ett nytt sätt att arbeta med ”Family learning” har prövats i 
Hackåsateljén under helger och sommarlovet. 

Öppna förskolan har tagit emot 4 820 besökare, vilket är i nivå med föregående års goda resultat. 
I år har man arbetat extra med hantverk i samarbete med Kulturarvets hantverk. 

54 skolklasser besökte Nationalmuseums utställning Nära och fjärran, och följde upp visningen med eget skapande i nybyggda Hackåsateljén.
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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 kunskaper, och har varit mycket välbesökta med ca 2 000 deltagare under året. Vid 
1940-talsmiljöerna på utomhusområdet på Jamtli har två öppet hus-dagar arrangerats för äldre även i år. 
Ett nytt minnesstimuleringsprojekt har startats form av ett Interreg-samarbete med Ringve musikmuseum 
i Trondheim, Murberget i Västernorrland samt våra respektive kommuns äldreomsorg. Med hjälp 
av bidrag från landstinget har även utbildningsinsatser om minnesstimulering planerats för länet för 
genomförande 2013.  

Jamtli har under året arbetat med även andra socialt inkluderande verksamheter. Jordbrukssektionen 
har fortsatt samarbetet med personer som rehabiliteras efter psykisk sjukdom. I samarbete med 
Lärcentrum har ett nytt SFI-projekt bedrivits på Jamtli. Här har nya metoder utprövats för att med hjälp 
av upplevelser av kulturarvet lära sig svenska och stärka den sociala integreringen. 84 grupper har tagits 
emot på Jamtli där de bakat tunnbröd, upplevt utställningarna och prövat hantverk. Jamtli har erbjudit 
lärlingsplatser i samarbete med Lärlingslotsen. Tre lärlingar fullföljde sin utbildning under våren, två inom 
utställningsarbete och en inom byggnadshantverk. Webbaserade lärandeprogram kring Jämtlandsskåp och 
Döda fallet finns tillgängliga på Jamtlis hemsida.

Slutligen har Jamtli ingått i en rad projekt som syftar till regional utveckling, lärande och social 
inkludering. 

Jamtli har tillsammans med Mittuniversitetet (projektledare), Dronning Mauds minne förskolelärar-
utdanning, Sverresborg och Högskolen i Nord-Tröndelag drivit interregprojektet ”Svensk-norsk 
förskolelärarutbildning med inriktning mot barnkultur och kulturarv”. Projektet fortsätter 2013. 
Dronning Mauds minne förskolelärarutdanning kommer därefter att fortsätta ha en inriktning mot 
kulturarv där Jamtli kan komma att ingå.

Jamtli (projektledare) driver tillsammans med Sör-Tröndelags Fylkeskommune interregprojektet
”Husnyckeln” som handlar om byggnader och värdeskapande kring byggnader. Under 2012 har mycket 
fokus varit på att skapa en interaktiv, webbaserad kurs som riktar sig mot unga hantverkare.

Jamtli (projektledare) driver tillsammans med Fjällmuseet, Träakademien, Sverresborg, Museet 
Midt, Röros museum och museet Kystens arv projektet ”Kulturarvets hantverk” som handlar om 
bevarande och förmedling av hantverkstraditioner. Inom ramen för projektet ordnades 2012 ett lyckat 
byggnadsvårdsläger med åtta deltagare i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen, samt en 
mängd kortare kurser och förevisningar, både på Jamtli och på andra platser.

Jamtli färdigställde under 2012 ett underlag till kulturmiljöprogram för Härjedalens kommun. 
Kommunen arbetar vidare med programmet.

Jamtli och NCK deltog i projektet ”Drivkraft” som ägs av Länskulturen. Projektet handlar om att 
stimulera befintliga företag att använda kultur samt att stimulera kulturutövare att bli företagare. NCK 
arbetar med att stimulera hur företagare kan använda kulturarv för att förstärka sina varumärken.

Jamtlis hantverkare och byggnadsantikvarier tar hand om Jamtlis hus och skapar samtidigt publika och pedagogiska aktiviteter.
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2. i växande omfattning ingå i och ta ledningsansvar för europeiskt arbete

Jamtli ingår i ett stort antal projekt på europeisk nivå och tar ledningsansvar i flera av dem. Vi arbetar 
också aktivt för att förbättra ansökningarna så att de verkligen omfattar alla kostnader som uppstår 
i samband med projekten, såsom kontor, datorer, administration kring ekonomi och personal, 
kontorsmaterial med mera. Av de nedanstående projekten är det ”Kulturarvets hantverk” som hittills 
lyckats bäst med detta.

 Jamtli är projektägare i det ovan nämnda Interreg-projektet ”Museer och minnen – museer 
som arena för minnesstimulering”. Projektet startade i januari 2012 och kommer att arbeta 
för att vidareutveckla kulturarvspedagogiska metoder för minnesstimulering för demenssjuka och 
människor med begynnande minnessvikt. Arbetssättet kommer även att spridas ut i regionen genom 
utbildningsinsatser. 

Jamtli (projektledare) driver tillsammans med Sör-Tröndelags Fylkeskommune interregprojektet 
”Husnyckeln” som handlar om byggnader och värdeskapande kring byggnader. Under 2012 har mycket 
fokus varit på att skapa en interaktiv, webbaserad kurs som riktar sig mot unga hantverkare. Projektet 
fortsätter 2013.

Jamtli (projektledare) driver tillsammans med Fjällmuseet, Träakademien, Sverresborg, Museet 
Midt, Röros museum och museet Kystens arv projektet ”Kulturarvets hantverk” som handlar om 
bevarande och förmedling av hantverkstraditioner. Inom ramen för projektet ordnades 2012 ett lyckat 
byggnadsvårdsläger med åtta deltagare i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen, samt en 
mängd kortare kurser och förevisningar, både på Jamtli och på andra platser. Projektet fortsätter 2013.

Jamtli drev tillsammans med Mittuniversitetet (projektledare), Dronning Mauds minne 
förskolelärarutdanning, Sverresborg och Högskolen i Nord-Tröndelag interregprojektet ”Svensk-norsk 
förskolelärarutbildning med inriktning mot barnkultur och kulturarv”. Projektet fortsätter 2013. 
Dronning Mauds minne förskolelärarutdanning kommer därefter att fortsätta ha en inriktning mot 
kulturarv där Jamtli kan komma att ingå.

Per Albin-torpet har varit plats för minnesstimulerande aktiviteter i interregprojektet ”Museer och minnen”.
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NCK genom Jamtli och Region Jämtland arbetar tillsammans med Toscana (projektledare), Baskien, 
Styrien, Baden-Württemberg och Wales i EU-projektet ”One Step Ahead” om ungdomspolitik.. 
Under 2012 genomfördes studieresor till Baskien i maj och Styrien i maj och ett studiebesök i Jämtland 
och ett seminarium på Jamtli anordnades i oktober. 

Under 2012 söktes ett Grundtvig partnerskapsprojekt ”Re-Active” kring friluftsmuseers roll för 
aktivt åldrande tillsammans med Bokrijk, Beamish, Skanzen, Den gamle by och Maihaugen. Projektet 
godkändes i juni och startade med ett första möte i Ungern 15-17 oktober 2012. En rapport om 
projektets framsteg skrevs i december. 

Jamtli och NCK sökte medel från Nordiska Ministerrådet till nätverksutveckling av NCK:s verksamhet, 
”Kulturarv och lärande”. Projektet beviljades på tre år och startade i mars. Genom detta kan NCK:s 
etablerade verksamhet med vårkonferenser, seminarier samt den nordiska referensgruppens möten 
fortsätta.

NCK ansökte till Nordplus Vuxen om projektet ”Implementing HLO”, vilket beviljades. Projektet 
startar på alvar i början av 2013 och går ut på att sprida kunskap om GLO / HLO – Heritage Learning 
Outcome

Jamtli driver tillsammans med Naboer AB (projektägare) och Åre, Levanger, Verdal, Tydal, 
Trondheim, Holtålen, Stjördal och Meråker kommuner samt Sör-Tröndelags fylkeskommune och 
Nord-Tröndelags fylkeskommune Interregprojektet ”En karolinerförening mot vision 2018”. 
Projektet skall skapa en jämt-tröndersk karolinerförening som i framtiden kan förvalta och koordinera 
verksamheten inom nätverket Armfeldts Karoliner som funnits i över 20 år. Föreningen ska ta över 
det långsiktiga hanteringsansvaret för befintlig infrastruktur, involvera ungdomar och skola, ta fram 
en ny informationsstrategi med sikte på 2018 samt genomföra aktiviteter riktade mot skola, turism, 
studiecirklar med mera.

Under perioden 2010-2013 driver Jamtli genom NCK paraplyprojektet ”Kulturarv i rörelse”, som i 
huvudsak arbetar med utvecklingen av NCK:s basverksamhet.

Jamtli och NCK deltar i projektet ”Drivkraft” som ägs av Länskulturen. Projektet handlar om att 
stimulera befintliga företag att använda kultur samt att stimulera kulturutövare att bli företagare. NCK 
arbetar med att stimulera hur företagare kan använda kulturarv för att förstärka sina varumärken. 
Dessutom ska i detta projekt kulturarvspedagogik som varumärke för regionen stärkas.
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3. uppnå varaktigt högre besöks- och brukartal och stärka 
 de kommersiella effekterna

Jamtlis besökstal för 2012 var det största någonsin – nästan 220 000 besök. Historielandssäsongen 
lockade 69 000 besök på åtta veckor. Den ökade publiktillströmningen beror delvis på den lyckade 
nya satsningen på 1970-talet med Fem myror-parken, idealiskt ”Jamtliväder” under sommaren och en 
intensifierad marknadsföring, men också på Jamtlis grundmurade varumärke. 

Marknadsföringen inför lanseringen av den nya 1970-talsmiljön innehöll bland annat TV-reklam i 
Stockholmsområdet, Västernorrland och Jämtlands län, två bilagor (februari och juni) som följde med 
de lokala tidningarna ut i länets brevlådor, samt förhandsvisningar och föredrag för sammanlagt ungefär 
600 personer ur länets turism och näringsliv. 1970-talssatsningen fick också genomslag i riksmedia, och 
omtalades i bland annat DN, SvD, Kulturnytt (SVT), kulturmagasinet Sverige! (SVT) och Aftonbladet.

Jamtli var en bland tre nominerade kandidater till titeln ”Årets marknadsförare i Jämtland-Härjedalen 
2012”, vid Guldgalan. 

”Det moderna samhället 1975” invigdes med en stor festdag den 17 juni, då också Jamtlis 
100-årsjubileum firades officiellt. Det blev ett välbesökt arrangemang med ca 5 100 besökare som bland 
annat bjöds på ett nostalgiuppträdande med Lill-Babs. Invigningstalet hölls av Skansens chef  John 
Brattmyhr. 

En vecka senare var det dags att öppna hela temaparksupplevelsen Jamtli Historieland. De nya 
1970-talsmiljöerna fick ett makalöst gensvar hos vår publik. 1970-talsvillan, gröna vågen-torpet och 
pensionärslägenheterna engagerade verkligen publiken. Till de absoluta höjdpunkterna hörde Fem 
myror-parken och de miniföreställningar som framfördes av Jamtlis egna ”Magnus, Brasse och Eva” två 
gånger om dagen. Andra nyheter för året var de dagliga 1970-talsvandringarna och möjligheterna för 
besökarna att åka med i Jamtlis hippie-buss. Nytt var också möjligheten att digitalt påverka rollspelet 
i villan via röstning på internet, samt att kunna lämna egna 1970-talsminnen på samma hemsida. I de 
gamla miljöerna fortsatte historievandringarna, aktörsuppdykandena på restaurang Hov samt tidsresorna 
för barn. En gång om dagen erbjöds som nyhet en särskild aktivitet i någon av miljöerna (till exempel 
gudstjänst i kyrkan, rösträttsmöte på torget eller rotehjonsmottagande på Lillhärdalsgården). I juli 
gästspelade kändisen Micke ”Mojo” Nilsson som bluesartist och amerikafarare i Per Albin-torpet. 

En nyritad Jamtlikarta lanserades, anpassad för digitala medier, liksom ett särskilt Jamtlipass där 
Historielandsbesökarna kunde bli tidsresenärer i Jamtlis alla historiska miljöer.

Tidstypiskt fika i 1970-talsvillans gillestuga fick många besökare att känna nostalgi.
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Som vanligt deltog en rad externa samarbetsparter i sommarens verksamhet. I samarbete 
med Östersunds pensionärsorganisationer, Mica och Östersunds kommun genomfördes 5 
tisdagsarrangemang och en avslutande ”Alla pensionärers dag” då Hasse Andersson var huvudartist och 
lockade närmare 3 000 besökare. Daggtorpet bemannades med hjälp av militärföreningen, Östersunds 
församling höll gammeldags gudstjänst i kyrkan och spelmansförbundet förlade sin spelmansstämma till 
Jamtli. En extern arrangör använde Jamtli som arena för en konsert med Status Quo. Attacus bjöd på en 
Jamtlidag den 12 augusti. Som festlig final firade Heimbygda och länets hembygdsföreningar att Jamtli 
fyllde 100 år med en välbesökt Jamtlifestival den 19 augusti. Jamtli fylldes då med hantverkare, spelmän, 
folkdansare och hembygdsföreningar som berättade om sin verksamhet. 

Jamtliåret inleddes annars med programhelgen ”Förtrollat!” 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. 

Jamtli Vårmarknad i maj lockade 120 utställare och nära 5 000 besökare på två dagar. Gustav och 
Marie Mandelmann, Lars Sjöberg och Benedikte Ugland, liksom många lokala föreläsare. Jamtli 
Vårmarknad samarrangeras med Hushållningssällskapet. 

Nationaldagsfirandet lockade nära 8 000 besökare. 43 organisationer och föreningar deltog och 
internationella idrottsprestationer uppmärksammades. Midsommarfirandet, som i år för första 
gången låg utanför Historielandssäsongen, lockade ca 5 000 besökare.

Sommarens tillfälliga utställningar bjöd på en riktig konstfest för att fira att även Konstföreningen 
fyllde 100 år. På konstvåningen kunde besökarna i jubileumsutställningen ”100 år och hundra 
konstnärer” njuta av en riktig masshängning av konst ur samlingarna. Nere i utställningshallen gästade 
Nationalmuseum Jamtli och visade välkända verk ur sina 1800-talssamlingar med konstnärer som Anders 
Zorn, Bruno Liljefors, Carl Fredrik Hill, Hanna Pauli och många andra. Temat för denna utställning som 
kallades ”Nära och fjärran” var resandet och utforskandet av främmande länder och kulturer. Med 
bidrag från Kulturrådet genomfördes ett särskilt konstpedagogiskt projekt för att utveckla spännande 
och nyskapande konstpedagogik för klassisk konst i samband med denna utställning. Hela sommaren 
erbjöds också en kreativ verkstad i Hackåsateljén där barn och vuxna tillsammans kunde skapa konst 
med de stora kända konstnärerna som inspirationskälla Jämtlands läns konstförening firade sitt 
hundraårsjubileum. 

Ytterligare en jubileumsutställning, ”Udda och jämt”, skulle ha visat aktuell svensk konst men blev 
i slutänden inställd. Upprinnelsen var att en av de deltagande konstnärerna, Lars Vilks, annonserade 
att han skulle delta i den anti-muslimska rörelsen SION:s konferens i New York i september 2012. 

Jamtli och Nationalmuseum samarbetade kring utställningen ”Nära och fjärran”, som gjorde det möjligt för Jamtlis besökare att se högkvalitativ klassisk konst. 

Samarbetet kommer att fortsätta med gemensamma utställningar även de kommande åren.
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Jamtli tog avstånd från agerandet och avbokade Vilks. Detta utlöste sympatiåtgärder från de andra 
konstnärerna, som ansåg att man inte kunde avboka en konstnär så nära en vernissage. Till slut hade 
så många konstnärer hoppat av att utställningen inte kunde genomföras. Flera av dem har dock 
redan bokats in för nya och andra utställningar på Jamtli, exempelvis Anna Odell som öppnade en 
separatutställning på Jamtli den 3 februari 2013. ”Udda och jämt” blev – trots att den blev inställd –  
ändå den mest omskrivna utställning som Jamtli någonsin varit inblandad i.

Jamtlidagen i september lockade 2795 personer, och Jamtlinatt i november 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 drog storpublik – närmare 22 000 personer under tre dagar. 

En komplett lista över aktiviteter och utställningar under 2012 finns i Bilaga 1.

Bokningsmässigt har året utfallit ganska bra, främst med de många bokade visningarna av de nya 
1970-talsmiljöerna och genom kommunens beställning av en dramatiserad rättegång anno 1912 i 
samband med firandet av Rådhusets 100-årsjubileum. Jamtlis aktörer befolkade Rådhuset med aktörer 
och spelade vid 8 tillfällen upp en välbesökt dramatiserad rättegång anno 1912.

För att öka antalet besökare på hemsidan har Jamtli inom ramen för utvecklingsprojektet Rollspel 
version 2.0 arbetat med att finns nya och interaktiva förmedlingsformer i 1970-talsmiljöerna. En 
webbsida för mobiler har lanserats. Nyhetsbreven har fortsatt att driva trafik till hemsidan och 
besökstalet uppgår till 350 000. Frågan om e-handel har stått stilla.

För att sprida Jamtlis pedagogiska metoder och särskilda tidsresemetodik har 19 kurser, 
föredrag och studiebesök genomförts. Via NCK genomfördes i mars den återkommande kursen för 
masterstudenter vid NTNU i Trondheim på Jamtli och landsarkivet. Ett 10-tal Jamtlimedarbetare 
undervisade. Jamtli har under året genomfört ett konsultuppdrag att hjälpa Västerbottens museum att 
utveckla en plan för en öppen förskola på Gammlia. 

Jamtli Julmarknad gjorde en toppnotering med 22 000 besökare under tre decemberdagar 2012.
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En kurs i arkeologi anordnas tillsammans med Birka folkhögskola, med utgrävning kring Sunne 
kyrkoruin.

Jamtlis arkeologer och byggnadsantikvarier har haft i uppdrag att hitta ett system för att skicka ut 
förhandsinformation till berörd kommun och turistbyrå innan de åker ut på större uppdrag, så att 
politiker, tjänstemän och allmänhet görs uppmärksamma på Jamtlis regionala arbete. Detta har 
diskuterats på avdelningen och med Härjedalens kommun. Kontakten med kommunerna är god i 
enskilda ärenden. Eftersom en del arbeten görs hos privata fastighetsägare är det inte alltid lämpligt att 
meddela fler kommuninvånare. Det har fungerat bra med besöken hos kommunfullmäktige, vilket bör 

upprepas med jämna mellanrum. Ytterligare insatser ses inte som ett behov från kommunernas sida.

Avdelningen för dokumentation och forskning har haft kontakt med 5218 brukare utanför Jamtlis 
anläggning, i första hand genom konsultativa uppdrag inom arkeologi och byggnadsvård. Jamtlis 
arkiv och bibliotek har varit i kontakt med 468 brukare i länet, och 2634 personer har deltagit i 
programverksamhet som Jamtli arrangerat utanför Jamtlis anläggning. 

4. bedriva ett klimat- och miljöarbete som uppmärksammas av omvärlden

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 både skolor, förskolor, 
föreningar och organisationer. 

Ett samarbetsavtal med Polaris kring elbilar har tecknats och en av två bilar i avtalet har kommit på plats.

Jamtli har även i år genomfört det pedagogiska programmet ”Energikampen”. Inom ramen för Skapande 
skola har programmet erbjudits alla elever i åk 6 i Östersunds kommun. 17 skolklasser deltog. För de allra 
yngsta mellan 5-8 år har ett enklare program på temat energi genomförts i lek och lär-miljön ”Barnens 
Energilek”. Här deltog 11 grupper. Barnens Energilek drivs och utvecklas i samarbete med Jämtkraft.

Jamtli och Birka folkhögskola anordnade en kurs i arkeologi, där allmänheten fick möjlighet att delta i en grävning vid Sunne kyrkoruin.
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5. sätta fokus på det moderna samhällets kulturarv

Stort fokus har under året satts på det moderna samhällets kulturarv. Främst har detta förstås 
skett genom färdigställandet av EU-projektet ”Det moderna samhället 1975” på Jamtli – villan, 
pensionärslägenheterna, gröna vågen-torpet och Fem myror-parken. Projektet har genomförts 
i samarbete med EU, regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Jämtlands län samt företagen 
Attacus, WSP, Bilbolaget och Färglagret. Publikresponsen på miljöerna och de olika aktiviteter 
man kunnat uppleva där (se ovan) har varit fan-tastisk och för vår personal har det varit givande att 
utbyta minnen och erfarenheter om dessa miljöer med våra gäster. 1970-talet lämnar ingen oberörd. 
Interaktiviteten med besökarna har fördjupats. 

Östersunds kommuns planer på att uppföra en förskola med 1970-talsexteriör på Hofvallen har 
skjutits på obestämd framtid så visionen om att Jamtli skulle få låna en avdelning sommartid för att  
ge besökarna upplevelser av ett 1970-talsdagis har inte kunnat förverkligas. 

Den moderna konsten har lyfts fram i helt eller delvis i en rad tillfälliga utställningar. Först ut var 
utställningen ”Kropp och kroppsligt” som presenterade konst som Jamtli fått i arv från den i 
Östersund uppväxta konstnären Karl-Bertil Nilsson. Konstutställningen ”100 år och hundra 
konstnärer” som producerats i samarbete med den jubileumsfirande Konstföreningen, visade ett 
urval av konstsamlingens ca 2000 verk upp i en intresseväckande masshängning. 

Mot slutet av året presenterades i samarbete med Konstföreningen utställningen ”Ta plats!”. Här 
visades samtidskonst av Jacob Dahlgren, Felix Gmelin, Lisa Torell, Lisa Jeannin, Rolf  Schuurmans 
och Performing Pictures. Utställningens utgångspunkt var samtidskonstens möjligheter att vara 
tillgänglig för alla och var anpassad även till en funktionsnedsatt publik. Parallellt med utställningen 
visades också verk av funktionshindrade i länet. Genom ett samarbete med Mica/Händelseriket 
och Studieförbundet vuxenskolan har Jamtli också utbildat funktionshindrade som varit värdar i 
utställningen.  

I Jamtli Kafé har flera utställningar lyft fram det moderna samhället. Bland annat visades under våren 
fotoutställningen ”Gifta” som gav betraktaren tänkvärda aspekter på hur ett brudpar kan se ut i 
dagens moderna samhälle.  

I Gröna vågen-torpet 1975 träffade besökarna rollfigurerna Lena och Lasse, försöker skapa ett nytt liv med ekologi, 
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Boken ”På Anstalt” blev färdig. Bokpremiär hölls 31 augusti med föreläsning av Maria Vallström, 
visning av filmen Gökboet och mingel. Ca 20 personer deltog.

Forskningsprojektet kring volontärer vid kulturarvsplatser som påbörjades 2011 slutfördes. Projektet 
finansieras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Medel beviljades av RAÄ och länsstyrelsen för att publicera 
forskningsrapporten som kom ut som en liten skrift i december 2012. I januari 2013 var rapporten en av 
hörnstenarna i en hel serie om volontärskap i kulturlivet som Sveriges Radio genomförde i P1 och P3.

Ansökan om projektet ”Innerum och uterum” skickades till RAÄ i september och till länsstyrelsen 
i oktober. Projektet handlar nu om konstnärlig miljögestaltning i Jämtlands län innefattande såväl 
arkitektur, inredning som trädgård och parker. I december fick det avslag från RAÄ.

Jamtli sökte EU-kommissionens och Europa Nostras gemensamma pris för särskilt framstående 
engagemang i kulturarvspedagogik/lärande på museer, särskilt kulturmiljöer, men fick det inte. 

Jamtli sökte European Museum Academy´s pris Childrens´ Museum Award. Jamtli kom med bland 
de 13 finalister som fick presentera sin verksamhet vid den stora barnbokmässan i Bologna i mars 2012. 
Priset gick dock till ett museum i Amsterdam.
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Nyckeltal 2012

2011 2012 Kommentar:
Öppethållande på Jamtli 
Öppettider 11-17 11-17
Antal öppetdagar 328 326
Antal dagar med kvällsöppet 5 7
Besök (totalt) 193589 219 982
Antal betalande besök 51 316 58 576
Antal avgiftsfria besök 142 273 161 400
Antal sålda årskort 1081 1450
Antal besök barn/ungdom 49 697 56 560
Antal besök skolor/förskolor 6 961 8 533
Antal besök hemsida 385 000 350 000

Publika aktiviteter
Visningar totalt 737 978
          därav skolor/förskolor 405 479
Stadsvandringar/exkursioner 9 6
          därav skolor/förskolor 7 5
Kurser, studiecirklar ledda av museets 
personal

25 22

           därav skolor/förskolor 4 8
Övrig programverksamhet på Jamtli 702 784
          därav skolor/förskolor 49 144
Övrig programverksamhet utanför 
Jamtli

34 41

          därav skolor/förskolor 0 0

Utställningar 
Antal tillfälliga utställningar 4 6 Plus 7 st. mindre 

utställningar i entréhall och 
kafé m gästutställare

Antal nyproducerade utställningar 2 2
Antal nya fasta utställningar 0 0
Antal vandringsutställningar 1 0
         därav nyproducerade 0 0
Antal utställningsplatser 1 0

Utställningar
Antal utställningskataloger 0 0
Antal studie-/undervisningsmaterial 0 0
Antal andra publikationer/trycksaker 0 1 100 år och hundra 

konstnärer
Antal mässor där Jamtli deltagit 1 0
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Samlingar (tillväxt under året)
Antal erbjudna föremål 458 410 inkl konst (46 verk), exkl 

revisita
Antal inköpta föremål 0 0
Antal dokumenterade i digital form 950 60
Antal fotografier/negativ 37 500 1250 + ett antal fotografier och  

ett par fotoalbum
Antal dokumenterade i digital form 13 985 10 333
Antal volymer till bibliotek 736 410 inkl tidskriftutgåvor
Antal dokumenterade i digital form 736 410
Arkivalier hyllmeter 12 7  
Antal dokumenterade i digital form 12 7

Personal 
Antal årsverken 102 105
          med minst 3 års högskolestudier 46 48
Antal lönebidragsanställda 35 39
Andel kvinnor/män 54/46 54/46 %
Antal visstids- och timanställda 99 146
Antal uppdrags- och intäktsfinansierade 
årsverken

31 28

Antal årsverken i barn- och 
ungdomsverksamheten

13 14

Ekonomi (tkr)
Omsättning  totalt 70 497 75 120

        därav statligt stöd 16 343 15 850
        därav regionalt stöd (kommun och 
landsting)

26 368 25 997

        därav EU stöd 4 034 6 078
        därav inträdesavgifter 3 107 5 122
andel egenfinansiering 34% 36%
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MÅL OCH RESULTAT

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

Verksamhetsmål Kommentar

Upplevelse och besöksmål

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

Ja Besökstalet är 13 % högre än 
2011 och 6,5 % högre än det  
tidigare rekordåret (2009)

Graden av egenfinansiering (här förstått som 
den del av omsättningen som inte kommer från 
huvudmännen) ökar i jämförelse med 2008.

Ja 2008 utgjorde huvudmännens 
basanslag + investeringsmedel 
33% av de totala intäkterna 
2008. 2012 var den siffran 
32%, trots att Jamtli från 2012 
arrenderar ut Restaurang Hov 
med en årlig omsättning på 
ungefär 5 miljoner.

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”. Det arbetas 
nu på att Jamtli tillsammans 
med NCK ska leda ett arbete 
där man undersöker svenska 
museers erfarenheter med 
integrationsarbete och främst 
SFI.
I samarbete med Landstinget 
och Länstrafiken har skolklasser 
liksom i fjol erbjudits fria 
bussresor i samband med 
skolprogram på Jamtli. Dock 
har kostnaden för bussning 
blivit mycket dyrare under 2011 
och särskilt 2012, vilket innebär 
en allt kortare period av året 
med erbjudandet. Nu är vi nere 
i 2½ månad! 
Alla kortare skolprogram på 
Jamtli har liksom tidigare varit 
gratis. 
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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”. Det arbetas 
nu på att Jamtli tillsammans 
med NCK ska leda ett arbete 
där man undersöker svenska 
museers erfarenheter med 
integrationsarbete och främst 
SFI.
I samarbete med Landstinget 
och Länstrafiken har skolklasser 
liksom i fjol erbjudits fria 
bussresor i samband med 
skolprogram på Jamtli. Dock 
har kostnaden för bussning 
blivit mycket dyrare under 2011 
och särskilt 2012, vilket innebär 
en allt kortare period av året 
med erbjudandet. Nu är vi nere 
i 2½ månad! 
Alla kortare skolprogram på 
Jamtli har liksom tidigare varit 
gratis. 

Stiftelsen bidrar till hållbar regional utveckling Ja Stiftelsen har understött den 
fortsatta utvecklingen av 
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 likasom med 
Bergs kommun ang. 
Storsjöodjurscentret.
Julmarknaden och 
Vårmarknaden har förstärkts 
genom regionala mat- och 
hantverksproducenter har fått 
en utökad lanserings platt form. 
Som tillskott i 
landsbygdsutveck 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 Nationaldagen, 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.
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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 2012 Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att 
nedanstående effektmål uppnås för 2012:

Antal besökare på Jamtli är minst 200 000 2011. Ja 219 982 besök! Rekord!

UTVECKLING AV KVALITET OCH HORISONTELLA UTVECKLINGSOMRÅDEN

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. 
En hörslinga installerades till publik-
platserna framför Jamtlis stora scen.
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.
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Kompetens
Stiftelsens ska förfoga över god och mångsidig 
kompetens och nödvändiga kunskaper och 
färdigheter för att producera, förvalta och 
förmedla kulturarvet.

Olika fortbildningsinsatser har 
genomförts på individnivå. På grund av 
högt arbetspress med färdigställande av 
70-talsmiljön har det inte grenomförts 
större fortbildningsinsatser för hela museet.
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” och skolklasser från nästan alla 
kommuner har deltagit – Härjedalen för 
första gången 2012.

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. Kommunens och landstingets 
miljöpolicys ska vara ledstjärna i miljöarbetet.

Jamtli är representant för länsmuseerna 
i NAPTEK samt i samarbetsgruppen 
för information om inhemska hotade 
husdjursraser.

Energileken och Energikampen
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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 19 år. Öppna förskolan i 
Hackåsgården lockade 5601 besökare under 
år 2012. 

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 är fortfarande dominerande som 
programerbjudare länets utbud inom 
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 regionala 
fonden, Interreg, Grundtvigprogrammet, 
Leonardoprogrammet , KA1 samt 
två projekt med stöd från Nordiska 
ministerrådet.
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Stiftelsen Jamtli årsredovisning 2012                                   
Organisationsnummer  893200-0303

EKONOMISK RAPPORT/KOMMENTAR

Resultat och omslutning
Stiftelsens resultat -59,2, härrör främst från nedskrivning av fordran, samt aktiekapital i
anslutning till Teknikland AB:s konkurs, vilket hade en negativ påverkan av resultatet med 315 tkr.  
I jämförelse med fjolåret har omsättningen ökat med ca 4,6 miljoner kronor, däribland ökade
EU-bidragen med ca 2 miljoner kronor och entréer med ca 2 miljoner kronor. Jamtli erhöll också 
en testamentarisk gåva på 0,8 miljoner kronor. Den kommersiella verksamheten redovisas i särskild 
bilaga. Att notera där är att satsningen på en ny 1970-talsmiljö, som förutom att vara en turistiskt/
regionalekonomiskt lyckad investering, dessutom ökade entréerna med ca 2 miljoner kronor.

Investeringar och anläggningar
Efter invigningen av 1970-talsmiljön 2012, är inga större investeringar planerade före år 2015. Under året 
har det utöver 1970-talsmiljön investerats i nödvändiga fastighetsförbättrande åtgärder, samt inventarier 
på en normal nivå. 

Likviditet och lån
I takt med att de större investeringsprojekten avklingat har likviditeten successivt planenligt återhämtat 
sig. För att klara periodvisa likviditetssvängningar har stiftelsen tillgång till en koncernkredit i landstinget. 

Riskområden och möjligheter
Ökade basala driftskostnader som 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 en av regeringen tillsatt utredning föreslogs att lönetaket för lönebidragsanställningar skulle
höjas efter ett flerårigt stillestånd. Tyvärr kom förslaget inte med i sista budgetpropositionen
varför Jamtli har ett allvarligt kostnadsproblem, om inte utredningsförslaget genomförs.

Inför år 2013 står också stiftelsen inför en kommersiell utmaning där driftskostnaderna för 
det nya dragplåstret 1970-talet ska fortsätta finansieras med en för länsmuseisverige ovanligt  hög nivå 
på 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 har verksamheten övergått till aktiebolagsform, med en
styrelse av internationellt snitt.

Samarbetet med Nationalmuseum med intentionen att verka för ett ”Nationalmuseum Norr”
efter år 2015 fortsätter.
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Jamtli i jämförelse med andra museer
Stiftelsen Jamtli har höga krav på sig att tjäna in egna pengar – högre än jämförbara museer i landet 
och i Skandinavien. I huvudmannadirektiven till stiftelsen Jamtli framgår att Jamtli ska sträva efter att 
anslagen från Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting helst inte ska utgöra mer än 30% av den 
totala finansieringen. Om man bara räknar basanslagen klarar Jamtli nästan detta mål. Om man däremot 
adderar de projekt som huvudmännen varit involverade i, exempelvis projektet ”Museer och minnen” 
med aktiviteter för demenssjuka, stiger siffran något. Huvudmännens samlade andel av finansieringen 
2012 blir då 34,6%, en förbättring från året innan då totalsiffran var 37,4%.

För att sätta Jamtli i perspektiv jämför vi här med två andra museer, Västernorrlands läns museum i 
Härnösand (Murberget) och Kulturen i Lund. Murberget representerar där ett traditionellt länsmuseum 
med verksamhet på många platser utanför huset. Kulturen i Lund är framför allt ett känt besöksmål i 
Skåne. 

Noterbart är att Jamtli har en långt högre omsättning än båda de andra museerna, trots att 
bidragen från kommun och landsting är jämförbara. Jamtli förmår också skapa och driva fler 
EU-projekt, helt i linje med önskemålen i huvudmannadirektiven.

      Jamtli 2012                       Murberget 2012         Kulturen 2011
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1 = egna intäkter  27 195 000          6 176 000      12 481 000 

2 = hemkommunen  9 504 000          6 901 000      15 615 000 

3 = regionen  16 493 000        19 560 000      5 690 000 

4 = Statens Kulturråd 9 002 000          5 893 000      7 765 000 

5 = Arbetsförmedlingen 6 848 000          1 398 000      829 000 

6 = andra kommuner 0          1 400 000      150 000 

7 = Europeiska unionen 6 078 000            974 000      112 000 
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Stiftelsen Jamtli årsredovisning 2012

STIFTELSEN JAMTLI
ÅRSREDOVISNING 2012
Org nr 893200-0303

RESULTATRÄKNING(Tkr) Not År  2012 År  2011
Rörelsens intäkter
Årliga anslag 1 28 910,3 28 455,0
Övriga intäkter 2 44 991,4 40 819,7
Investeringsbidrag 3 1 200,0 1 200,0
Summa intäkter 75 101,7 70 474,7

Rörelsens kostnader 4
Handelsvaror -1 692,2 -1 651,2
Övriga externa kostnader -27 632,1 -24 149,3
Personalkostnader -44 651,2 -43 289,9
Avskrivningar och nedskrivningar 8, 9 -932,4 -782,9
Summa rörelsens kostnader -74 907,9 -69 873,3

Rörelseresultat 193,8 601,4

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 15 -215,0 -235,9
Ränteintäkter 18,2 22
Ränte-och övriga finansiella kostnader  -56,2 -376,1

Resultat efter finansiella poster -59,2 11,4

Årets resultat -59,2 11,4

Förslag till fördelning av årets resultat  14 År  2012 År  2011
Styrelsen föreslår att  årets resultat balanseras
enligt följande:
Ingående fritt eget kapital/balanserade vinstmedel 3494,7 3483,3
inkl reserver o avsättningar
Årets resultat -59,2 11,4
Utgående balanserade vinstmedel 3435,5 3494,7
Nyttjande av reserver o avsättningar -119 0
Reservering för reserver o avsättningar 0 0
Utgående ändamålsbestämda dispositioner -119 0
Summa eget kapital 3316,5 3494,7

STIFTELSEN JAMTLI
ÅRSREDOVISNING 2012
Org nr 893200–0303
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Stiftelsen Jamtli årsredovisning 2012

BALANSRÄKNING(Tkr) Not År  2012 År  2011

den 31 december

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader o mark 9 3 770,4 3 824,9
Maskiner och inventarier 8 840,4 414,7

4 610,8 4 239,6
Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier i dotterbolag 16 305,0 260,0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 8,5 8,5

313,5 268,5

Summa anläggningstillgångar 4 924,3 4 508,1

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 6 1 578,8 1 506,1

Kortfristiga fordringar
Pågående projekt 12 7 270,2 3 921,6
Kundfordringar utom landsting o dotterbolag 1 375,3 2 253,5
Kundfordringar Jämtlands läns landsting 10,8 321,6
Kundfordr dotterbolag 165,9
Skattefordran 25,1 17,1
Fordran dotterbolagen 5 933,7 1 368,6
Övriga fordringar 5 820,5 379,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 1 370,4 901,3

11 971,9 9 163,1

Kassa och bank 1 368,9 2 996,3

Summa omsättningstillgångar 14 919,6 13 665,5

SUMMA TILLGÅNGAR 19 843,9 18 173,6
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Stiftelsen Jamtli årsredovisning 2012

BALANSRÄKNING(Tkr) Not År  2012 År  2011

den 31 december

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat 323,5 311,9
Reserver o avsättningar 14 3 052,2 3 171,2
Årets resultat -59,2 11,6
Summa eget kapital 3 316,5 3 494,7

Långfristiga skulder 
Övriga långfristiga skulder 13 195,0 260,0

195,0 260,0
Kortfristiga skulder
Skuld till landstingets koncernkonto 1,7 1 507,0
Leverantörsskulder utom landsting o dotterbolag 3 953,2 2 132,8
Leverantörsskulder Jämtlands läns landsting 5,2 6,1
leverantörskulder dotterbolag 77,5
Pågående projekt 12 7 709,6 2 442,2
Skuld dotterbolagen 0,0 941,4
Övriga kortfristiga skulder 11 1 071,8 1 892,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 3 513,4 5 496,7
Summa kortfristiga skulder 16 332,4 14 418,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 843,9 18 173,6

Ställda säkerheter  
För egna avsättningar och skulder
Avseende skulder till kreditinstitut          Inga               Inga

Ansvarsförbindelser          Inga               Inga
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Stiftelsen Jamtli årsredovisning 2012
organisationsnummer 893200-0303

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

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

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

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,
samt värdehöjande fastighetsåtgärder m 5-10 års avskrivning

Pågående projekt
Pågående projekt i uppdragsverksamhet mm är upptagna till  skillnaden i nedlagda kostnader
respektive erhållna intäkter, och 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, utifrån utförd besiktning av  ett oberoende konsultföretag 2004.
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  2012 År  2011
Medelantal anställda 131  120
Kvinnor 53%  54%
Män 47%  46%

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare År  2012 År  2011
Styrelseledamöter antal 8  8
 varav män 4  5

   
Ledningsgrupp antal 9  9
 varav män 4  4
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Stiftelsen Jamtli årsredovisning 2012
organisationsnummer 893200-0303

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Total sjuk- Total sjuk- Långtidsfrånv Långtidsfrånv

SJUKSTATISTIK frånvaro av frånvaro av av total av total 
 ord arbetstid  ord arbetstid sjukfrånv sjukfrånv

2012 År 2011 År 2012 År 2011
Ålderskategori: 29 år eller yngre * * * *
Kvinnor * * * *
Män * * * *
Ålderskategori: 30 - 49 år 2,30 2,30% 0,00%
Kvinnor 1,24 1,60% 0,00%
Män 4,61 3,40% 0,00%
Ålderskategori: 50 år eller äldre 6,99 3,50% 52,60%
Kvinnor 4,79 3,70% 59,20%
Män 8,74 3,40% 46,50%
Totalt:
Kvinnor 2,64 2,40% 32,00% 38,40%
Män 7,61 3,80% 17.80% 23,60%
Samtliga anställda 4,82 3,10% 21.60% 29,80%
* 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.
Från och med 2012 redovisas inte långtidssjukfrånvaron per ålderskategori
Minskningen av långtidssjukfråvarons andel tillskrivs en kombination av lyckade rehabiliteringar samt
övergång till pension.

Löner och ersättningar, tkr År  2012 År  2011
Styrelse och museichef 909,6  936,7
Övriga anställda 30 414,6  30 131,1
Sociala avgifter 12 631,9  12 272,3
-därav pensionskostnader för museichef 272,1  235,4
-därav pensionskostnader för övriga anställda  2 097,0  1 897,4

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

NOTER Not

Anslag 1 År  2012 År  2011
Huvudmännen; Landstinget och Östersunds kommun 22 768,3 22 365,0
Regionmuseibidrag Statens Kulturråd 6 142,0 6 090,0
(totalt 8242 varav 2100 redovisas under lönebidrag) 28 910,3 28 455,0

Övriga intäkter 2
Lönebidrag/anordnar bidrag AMV ord personal 5 244,4 5 504,0
Lönebidrag kulturrådet 2 100,0 2 070,0
Lönebidr.och övr. anställn.stöd i projekt/tidsbegr.anst. 1 603,9 1 829,0
Försäljningsintäkter 5 333,6 5 239,1
Entreer och årskort 5 122,1 3 106,7
Uppdragsverksamhet  4 293,0 4 901,2
EU-bidrag 6 078,1 4 034,4
Projektbidrag Kulturrådet 760,0 850,0
Övriga statliga bidrag 6 261,6 5 829,9
Övriga landstingsbidrag  1 093,8 1 117,0
Övriga bidrag Östersunds kommun   935,2 1 686,5
Div. övriga bidrag 984,7 698,4
Hyresintäkter, vandrarhem o konferens 2 153,5 2 229,1
Div. övriga intäkter 3 027,5 1 724,4

44 991,4 40 819,7
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Stiftelsen Jamtli årsredovisning 2012
organisationsnummer 893200-0303

NOTER Not År  2012 År  2011

2 
Kommentar not 2
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
t ex 70-tals investeringen
Ökningen av div.övr intäkter utgörs främst av testamentsgåva 876 

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 44 651,2 43 289,9
företagshälsovård mm
Ökningen ligger inom projektverksamhet, t ex 70-talsmiljön

Handelsvaror 1 692,2 1 651,2

Övriga externa kostnader
Fastighetskostnader och försäkringar 6 601,2 5 397,7
Netto överfört i pågående projekt(se även not 12) 439,4 -1 479,4
Övriga kostnader i verksamheten 20 591,5 20 231,0
Summa övriga externa kostnader 27 632,1 24 149,3

Avskrivningar enl not 7,8 och 9 932,4 782,9

SUMMA KOSTNADER 74 907,9 69 873,3

BALANSPOSTER

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader, varav försäkringar 447,4 5 616,7 77,7
Upplupna intäkter mm 753,7 823,6
-därav arbetsmarknadsmedel 565,3, div fakt kostn mm
188,4 1 370,4 901,3

Fordringar dotterbolag,  Hov Ab 598,8 reglerat jan-13 5 933,7
Teknikland konkurs 334,9, avskrivs 2013-2014

Övriga fordringar 5 820,5 379,4
-skattekonto 424, beräkn utd konkurs Teknikland 184,
div övr fordr 23,7, felbetaln 170, Fora 18,8

Lager 
Museibutiken 6 1 383,5 1 336,0
Gulleboden 195,3 170,1

1 578,8 1 506,1
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7
Jämtlands/Härjedalens turistförening 1,0 1,0
Destination Östersund 7,5 7,5

8,5 8,5
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organisationsnummer 893200-0303

NOTER Not År  2012 År  2011

BALANSPOSTER

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 8 8 863,7 8 080,1
Ack. avskrivning enl plan -8 023,2 -7 665,4
Bokfört värde 840,5 414,7
Årets investeringar 783,6 128,9

Byggnader o Mark 
Anskaffningsvärde 9 8 116,7 7 596,7
Ack. avskrivning enl plan -4 346,3 -3 771,8
Bokfört värde 3 770,4 3 824,9
Årets investeringar 520,0 0,0

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Kostnader som betalas nästa år, och ej ingår i 10
leverantörskulder 0,0 21,1
Förskottsbetalt anslag (januari-12) kn  676,1 702,0 2 433,3
,övr upplupna kostn 25,9 0,0 140,0
Upplupna löner, soc.avg, semester och övertid 2 811,4 2 902,3

3 513,4 5 496,7
Övriga kortfristiga skulder
Källskatt 11 602,0 621,9
Moms 243,3 36,5
rädda teknikland insaml 43,7 div avräkningar mm 128,9 226,5 1 234,3
prel.skatt 58,4 1 071,8 1 892,7

Pågående projekt 12
Huvudsakliga verksamhetsområden;
Utställningar/förmedling/gestaltning/barn o ungd.v. -244,7 -589,2
Samlingar 0 -77,4
Marknadsföring o Förlag -580,6 0
Gemensamma/övergripande projekt inkl invest o EU -4957 0
Kulturminnesvård, dokumentation -1 487,9 -1 775,6
Summa pågående projekt fordringar -7 270,2 -2 442,2
Marknadsföring o Förlag 701,4 802,2
Utställningar/förmedling/gestaltning/barn o ungd.v. 639,4 0,0
Samlingar 294,9 0,0
Kulturminnesvård, dokumentation 2 296,2 0,0
Gemensamma/övergripande projekt inkl invest o EU 3 777,7 3 119,4
Summa pågående projekt skulder 7 709,6 3 921,6
Netto totalt resultatpåverkande (se även not 4) 439,4 1 479,4

Upparbetade 2012
Bruttoomslutning pågående projekt Kostnader Intäkter Netto
Utställningar/förmedling/gestaltning/barn o ungd.v. 2318,4 2713,1 394,7
Samlingar 470,9 765,8 294,9
Kulturminnesvård, dokumentation 11117,4 11925,7 808,3
Marknadsföring o Förlag 6042,2 6163,1 120,9
Gemensamma/övergripande projekt inkl invest o EU 42234 41054,5 -1 179,5

Summa nettoresultat 439,3
Upparbetade 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 nettoresultat -1479,4
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NOTER Not År  2012 År  2011

Långfristiga skulder
Finansieringslån Jämtkraft avseende 13 195,0 260,0
fjärrvärmeinstallation

Reserver o avsättningar 14
Långsikigt fastighets u-håll o reinvesteringar 1886,7 2012,9
Samlingarna, reinvest o åtgärder 779,6 779,6
Uppdragsverksamhet o förlag 327,7 320,5
SPP arbetsmiljöfond 58,2 58,2

3052,2 3171,2

Resultat från andelar i koncernföretag 15
Nedskrivning aktier Optand Teknikland AB:s konkurs -55,0 -235,9
Nedskrivning fordran Optand Teknikland AB i konkurs -160,0

Andelar i koncernföretag 16
Ingående anskaffningsvärden 260,0 260,0
-Förvärv o värdekorrigering (nya Teknikland samt NCK) 100,0 0,0
-Avyttring/bortskrivning Teknikland konkurs -55,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 305,0 260,0
 

Eget
Namn Org.nr Säte kapital Prel resultat
The Nordic center of heritagelearning and creativity AB 556173-6280Östersunds 548,0 0,6
(NCK i avknoppning+ tillskott) verksamt fr 2013 kommun
(f d Jamtli kulturarvsturism AB)                       100%
Restaurang Hov AB 556783-7918Östersunds 100,0 -11,0

kommun
Jämtland Teknikland AB 556905-6962Östersunds 50,0 0
(nystartat-12, verksamt fr 2013) kommun

Härjedalens Fjällmuseum AB 556095-6426Härjedalens 100,0 71,0
kommun

                                                                    kapital- antal bokfört bokfört 
Namn                                                          andel Röstandel aktier värde 2012 värde 2011
The Nordic center of heritagelearning and creativity AB 100% 1000st 100,0 50,0
(f d Jamtli kulturarvsturism AB)                       100%

Restaurang Hov AB                                       100% 100% 1000st 100,0 100,0

Jämtland Teknikland AB                                100% 100% 1000st 50,0 0,0
(nystartat, verksamt fr 2013)

Optand Teknikland AB                                    55% 55% 550st 0,0 55,0
(bolaget försatt i konkurs sept-12)

Härjedalens Fjällmuseum AB                          55% 55% 550st 55,0 55,0
305,0 260,0

Koncernredovisning upprättas inte med hänvisning till ÅRL §7 kap 3
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Utställningar och aktiviteter 2012

Utställningar:

30 oktober 2011 – 26 februari 2012
Spela roll

20 november 2011 – 8 januari 2012
Centralpalatset Anno 1904

5 februari – 19 augusti 2012
Vill du gifta dej med mej? Del 2

12 februari – 9 april 2012
Kropp och kroppsligt

25 mars – 14 oktober 2012
100 år och hundra konstnärer

22 april – 25 november 2012
Nära & fjärran

26 augusti – 16 september 2012 
Fagert är landet

23 september – 7 oktober
Bengt Ellis – konstnär utan gränser

14 oktober – 11 november 
Gemenskap, lust och flinka fingrar

28 oktober – 1 januari 2013
Ta plats!

16 december 2012 – 1 april 2013
Kretshopp

1 december – 6 januari 2013 
Julkort.

3 december – 13 januari 2013
Utställning om julens traditioner.

Aktiviteter:

Januari
15 januari - Sverigepremiär för filmen Beredskapsårens hjältinnor.
21 – 22 januari - Förtrollat.
28 – 29 januari - Kurs – Nålbindning.
24 januari - Temakväll i Jamtlis arkiv.
26 januari - After work – aktivitet för daglediga.
29 januari - Familjekul i utställningarna.

Februari
2 februari - After work – aktivitet för daglediga.
4 – 5 januari - Kurs – Ull.
5 februari - Familjekul i utställningarna.
               - Vernissage för utställningen Vill du gifta dej med mej?
7 februari - Jamtlis Gynnare serverar husmanskost i Café Slalom.
               - Temakväll i Jamtlis arkiv.
9 februari - After work – aktivitet för daglediga.
10 – 12 februari - Kurs – Luffarslöjd.
12 februari - Familjekul i utställningarna.
                 - Premiär för utställningen Kropp och kroppsligt.

BILAGA 1. UTSTÄLLNINGAR OCH AKTIVITETER 2012
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14 februari - Jamtlis Gynnare serverar husmanskost i Café Slalom.
15 februari - Lunchvisning i utställningen Kropp och kroppsligt.
16 februari - After work – aktivitet för daglediga.
19 februari - Familjekul i utställningarna.
21 februari - Jamtlis Gynnare serverar husmanskost i Café Slalom.
                 - Temakväll i Jamtlis arkiv.
22 februari - Lunchvisning i utställningen Kropp och kroppsligt.
23 februari - After work – aktivitet för daglediga.
26 februari - Familjekul i utställningarna.
28 februari - Jamtlis Gynnare serverar husmanskost i Café Slalom.
29 februari - Lunchvisning i utställningen Kropp och kroppsligt.

Mars
1 mars - After work – aktivitet för daglediga.
           - Kurs – Nålbindning.
2 mars - Två filmer av Gösta Hörnfeldt visas i Jamtlis arkiv.
5 – 9 mars - Sportlovskul.
6 mars - Temakväll i Jamtlis arkiv.
7 mars - Lunchvisning i utställningen Kropp och kroppsligt.
8 mars - After work – aktivitet för daglediga.
10 mars - Bakstugan öppen.
14 mars - Lunchvisning i utställningen Kropp och kroppsligt.
15 mars - After work – aktivitet för daglediga.
17 mars - Bakstugan öppen.
20 mars - Temakväll i Jamtlis arkiv.14 mars
             - Lunchvisning i utställningen Kropp och kroppsligt.
21 mars - Lunchvisning i utställningen Kropp och kroppsligt.
22 mars - After work – aktivitet för daglediga.
24 mars - Bakstugan öppen.
25 mars - Premiär för utställningen 100 år och hundra konstnärer.
             - Våffeldagen. Jamtlis Gynnare serverar våfflor i Café Slalom.
28 mars - Lunchvisning i utställningen Kropp och kroppsligt.
29 mars - After work – aktivitet för daglediga.
31 mars - Bakstugan öppen.
31 mars – 1 april - Kurs – Fiskskinnsgarvning.

april
3 april - Temakväll i Jamtlis arkiv.
4 april - Lunchvisning i utställningen Kropp och kroppsligt.
10 – 13 april - Familjekul – Påsklov.
14 och 21 april - Kurs – Skinnberedning.
15 april - Kurs – Tovning.
17 april - Temakväll i Jamtlis arkiv.
19 april - After work – aktivitet för daglediga.
22 april - Premiär för utställningen Nära & fjärran.
            - Kurs – Yllebroderi.
26 april - After work – aktivitet för daglediga.
28 april - Kurs – Hastkorgar av sly.
29 april - Familjekul – Vi går på Nationalmuseum!

MaJ
5 – 6 maj - Kurs – Gärdesgårdsbygge / hagastängning.
6 maj - Familjekul – Vi går på Nationalmuseum!
12 – 13 maj - Kurs – Tälja med kniv och yxa.
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13 maj - Familjekul – Vi går på Nationalmuseum!
20 maj - Familjekul – Vi går på Nationalmuseum!
26 – 27 maj - Jamtli Vårmarknad.

Juni
3 juni - Familjekul – Vi går på Nationalmuseum!
6 juni - Nationaldagsfirande.
10 juni - Familjekul – Vi går på Nationalmuseum!
           - Kurs – Växtfärgning av ullgarn.
17 juni - Jamtli 100 år – Invigning av Det moderna samhället 1975.
22 juni - Traditionellt Midsommarfirande.
24 juni - Start för Jamtli Historieland.
26 juni - Tisdagsdax.

Juli
1 juli - Gammeldags gudstjänst i Jamtlis kyrka.
3 juli - Tisdagsdax.
10 juli - Tisdagsdax.
17 juli - Tisdagsdax.
18 juli - Militärhistorisk dag.
20 juli - Konsert – Status Quo
20 – 21 juli - Militärer på besök i beredskapstid
24 juli - Tisdagsdax.
31 juli - Tisdagsdax.

augusti
7 augusti - Alla pensionärers dag.
9 augusti - Teater småstadsliv – Svart och rivigt!
10 – 11augusti - Jämtstämman.
12 augusti - Attacusdagen.
19 – 31 augusti - Byggnadsvårdsläger.
19 augusti - Jamtlifestivalen.
31 augusti - Boksläpp – På anstalt.

septeMber
1 september - Rekordmilen.
2 september - Svampens dag.
9 september - Jamtlidagen.
                   - Konstdebatt – Vilks eller inte Vilks på Jamtli.
16 september - Filmvisning – Dokumentärfilmer från 1970-talet.
20 september - Boksläpp – Bengt Ellis - konstnär utan gränser.
23 september - Vernissage och filmpremiär – Bengt Ellis.
27 september - After work - aktivitet för daglediga.
28 – 30 september - Kurs – Luffarslöjd.
29 september - Artwalk genom Östersund.
29 september – 7 oktober - Konstens vecka.
30 september - Söndagsateljé – Alla kan måla.
                     - Föredrag – Makt och tillkortakommanden i konsten: Udda & jämt.
OktOber
4 oktober - After work - aktivitet för daglediga.
6 – 7 oktober - Kurs – Lär dig tälja med kniv.
6 oktober - Föredrag – SAK 180 år.
7 oktober - Filmvisning – Ellis konstvärld / Exit Through the Gift Shop.
               - Café Slalom och bakstugan öppet.
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11 oktober - Kurs – Tvåändsstickning.
13 – 14 oktober - After work - aktivitet för daglediga.
14 oktober - Vernissage av utställningen Gemenskap, lust och flinka fingrar.
                 - Café Slalom och bakstugan öppet.
18 oktober - After work - aktivitet för daglediga.
20 – 21 oktober - Kurs – Hästtagel och kosvansar.
20 oktober - Föredrag och guidning – Överhogdalsbonaden och Jämtlandssöm.
21 oktober - Boksläpp – Kvinnomöda och skaparglädje.
                 - Café Slalom och bakstugan öppet.
27 – 28 oktober - Kurs – Fiskskinnsgarvning.
27 oktober - Föredrag – Yllebroderier från 1800-talet - en egen historia.
                   Hemslöjd idag, moderna tolkningar och motiv.
28 oktober - Premiär av utställningen Ta plats!
                 - Föredrag – Nordisk design i förändring.
                 - Söndagsateljé – Alla kan måla!
                 - Kurs – Yllebroderi.
                 - Café Slalom och bakstugan öppet.
29 oktober – 2 november - Höstlovskul.

nOveMber
3 – 4 november - Kurs – Smide.
4 november - Söndagsateljé – Alla kan måla!
                  - Café Slalom och bakstugan öppet.
8 november - After work – aktivitet för daglediga.
9 november - Jamtlinatt.
11 november - Söndagsateljé – Alla kan måla!
                    - Kurs – Skapa ditt eget broderimönster.
                    - Café Slalom och bakstugan öppet.
15 november - After work – aktivitet för daglediga.
17 – 18 november - Kurs – Halmpyssel till jul.
18 november - ”Gravöl” för Vår tids Överhogdalsbonad.
                    - Söndagsateljé – Alla kan måla!
                    - Café Slalom och bakstugan öppet.
22 november - After work – aktivitet för daglediga.
24 november - Visning och föreläsning – Nära & fjärran.
24 – 25 november - Jamtlis Lördagsakademi – konstkurs.
24 – 25 november - Kurs – Tampade näverburkar.
25 november - Visning och föreläsning – Nära & fjärran.
                    - Stipendieutdelning och konstlotteri.
                    - Söndagsateljé – Alla kan måla!
                    - Café Slalom och bakstugan öppet.
29 november - After work – aktivitet för daglediga.

DeceMber
1 – 2 december - Kurs – Smide.
1 december - Julkortstävling – prisutdelning.
2 december - Föredrag – Musik i Strindbergs dramatik.
                    August Strindbergs jämtländska rötter.
                  - Alla kan måla!
6 december - After work – aktivitet för daglediga.
7 – 9 december - Jamtli Julmarknad.
11 december - Bakom kulisserna i Jamtlis arkiv.
13 december - After work – aktivitet för daglediga.
16 december - Premiär för utställningen Kretshopp.
19 december - Samtal med konstnärer.
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Arkeologisektionen 2012

Bergs kommun
Lilla Börtnan, Åsarna socken. Arkeologisk undersökning av nyupptäckt fornlämning (grav). 

Oviken, Myssjö och Berg socknar. Fornminnesinventering.

Bräcke kommun
Mörttjärnberget, Hällesjö socken. Arkeologisk utredning inför planerad vindkratpark och kraftledning.

Nyhemsmanen och Storberget, Nyhems socken. Kulturhistorisk förstudie inför planerade vindkraftparker.

Härjedalens kommun
Garpkölen, Ängersjö socken. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftpark.

Lillhärjåbygget, Lillhärdals socken. Fornminnesinvenering i Lillhärjåbyggets kulturreservat.

Tänndalen, Tännäs socken. Registrering av nyupptäckta gravar.

Ragunda kommun
Stuguberget, Stuguns socken. Inventering efter hällmålningar.

Strömsunds kommun
Trångvattnet, Alanäs socken. Avgränsning av stenåldersboplats i samband med vägbygge.

Åre kommun
Gräsliden, Åre socken. Besiktning av restaureringsarbete av karolinermonument.

Östersunds kommun
Andersön, Sunne socken. Arkeologisk förundersökning vid Andersö skans i samband med nedgrävning av 
elkabel.

Häggenås socken. Uppmärkning av fångstgropar i samband med avverkning.

Kungsgården, Frösö socken. Arkeologisk förundersökning i samband med schaktarbeten.

Sunne kyrkoruin, Sunne socken. Arkeologisk undersökning utanför kyrkogårdsmuren vid kyrkoruinen. 
Arkeologikurs i samarbete med Birka folkhögskola.

Västernorrlands län
Hocksjön, Ramsele socken. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftpark.

Klevberget, Torps socken. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftpark.

Storflötten, Haverö socken. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftpark.

BILAGA 2: VERKSAMHET OCH UPPDRAG I LÄNET 2012
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BILAGA 3: FÖRVÄRV TILL SAMLINGARNA 2012
Kulturhistoriska samlingarna
Givare till insamlingen av rekvisita för ”Det moderna samhället”/”1970-talsinsamlingen”

Alander, Margareta, Östersund
Andersson, Kerstin, Östersund
Andersson, Lilian, Hammerdal
Andersson, May, Östersund
Andersson, Tomas, Fåker
Andersson Falk, Monica, Strömsund
Aronsson, Torbjörn, Frösön
Augustine, Johnny, Funäsdalen
Bengtsson, Kjerstin, Östersund
Bengtsson, Sven-Bertil, Östersund
Berg, Anna-Greta, Östersund
Bergman, Inga-Karin, Östersund
Bergström, Ragna, Östersund
Bergström, Ulla, Frösön
Björch, Rolf, Frösön
Björk, Lisbeth, Östersund
Björk, Sture, Lits-Böle
Blomqvist, Gun-Marie, Östersund
Boogh, Sonja, Gällö
Borgström, Britt-Marie, Månsåsen
Borgström, Märet, Östersund
Brandt, Linda, Frösön
Bredberg, Sten, Östersund
Bromé, Anna-Karin, Ås
Broth, Ulla-Britta, Frösön
Brygg, Karl-Gustaf, Frösön
Bysell, Karin, Gällö
Bäckelin, Lena, Sveg
Bäckström, Inger, Saltsjöbaden
Bäckström, Ingrid och 
Sven-Eric, Jönköping
Bäckström, Malin, Pilgrimstad
Carlsson, Sofia, Östersund
Cederberg, Bo, Östersund
Draheim, Helene, Ås
Edlund, Lars, Strömsund
Edström, Siv, Frösön
Ehleskog, Eivor, Östersund
Ekman, Barbro, Krokom
Eliasson, Ulla, Strömsund
Ellert, Kerstin, Hackås
Elmqvist, Sten, Brunflo
Englund, Karl Evert, Östersund
Eriksson, Doris, Frösön
Eriksson, Hasse, Jönköping
Eriksson, Leif, Hallen
Eriksson, May, Frösön
Esteby, Kerstin, Östersund
von Essen, Marianne, Frösön
Fahlén, Birgitta, Östersund
Falkengård, Christina, Sollentuna
Falkerby, Gunnel och Göran, Frösön
Formgren, Ulrika, Östersund
Fredriksson, Katarina, Ås
Fryklund, Klas, Ås

Gauffin, Sten, Frösön
Gerhardsson, Ann-Kristin, Järfälla
Gisslén, Catharina, Östersund
Grenholm, Elisabeth, Dvärsätt
Gustafsson, Ingvar, Östersund
Gustafsson, Sune, Östersund
Hall, Börje, Östersund
Hall, Elias, Uppsala
Hall, Pia, Häggenås
Hallman, Ingrid, Arvesund
Hansen, Anna, Frösön
Hansson, Georg, Östersund
Hedlund, Jim, Frösön
Hemmendorff, Ove, och 
Lundberg, Ulla, Frösön
Henriksson, Bert-Ola, Frösön
Hjelm, Simon, Östersund
Holm, Kristina, Vemhån
Holmberg Östling, Eleonore, Duved
Häggström, Sigrid, Östersund
Höglund, Roger, Pilgrimstad
Höglund, Sara, Gällö
Jakobsson, John Bruno, Östersund
Jamte, Lis, Strömsund
Jansson, Göran, Fåker
Johansson, Henry, Sveg
Johansson, Inger, Strömsund
Johansson, Seved, Östersund
Johansson, Stig, Frösön
Jonasson, Kjell-Erik, Offerdal
Jonsson, Anneli, Östersund
Jonsson, Ingrid, Strömsund
Jonsson, Göran, Brunflo
Jonsson, Teresa, Frösön
Jonsson, Åke, Östersund
Jugård Löfgren, Sofie, Frösön
Järvholm, Håkan, Lit
Jönsson, Erik, Östersund
Karell-Håkansson, Anniken, Östersund
Karlsson, Christer, Östersund
Karlsson, Monica, Krokom
Knutson, Ulf, Tandsbyn
Källstrand, Bengt, Ås
Lalander, Inger, Mattmar
Larsdotter, Gerd, Östersund
Larsen Welander, Nina, Västerås
Larsson, Göta, Hammerdal
Larsson, Margareta, Föllinge
Larsson, Marianne, Östersund
Larsson, Rolf  och Svea, Östersund
Larsson, Thord, Östersund
Lindblad, Gunnel, Frösön
Lindé, Ingrid, Ås
Lindfors, Sven-Ivan och Margit, Strömsund

Lindgren, Ola, Östersund
Lindholm, Inger, Östersund
Lindstrand, Helena, Strömsund
Lingblom, Ingegerd, Brunflo
Linholm, Barbro, Strömsund
Lindström, Åke, Östersund
Ljungkvist, Bertil, Frösön
Ljungkvist, Thea, Frösön
Ljungström, Åsa, Östersund
Lundin, Maidie, Frösön
Lundkvist, Monika, Östersund
Lundqvist, Lena, Hammarstrand
Luksepp, Birgitta, Östersund
Lübke, Britta, Östersund
Löfstedt, Ewa, Strömsund
Madsen, Marie M, Östersund
Magnusson, Eva, Östersund
Magnusson, Lilian, Hammerdal
Magnusson, Lillian Pia, Hammarstrand
Mattsson, Christina, Frösön
Mattsson, Marianne, Östersund
Mikaelsson, Anita, Östersund
Modén, Sirpa, Östersund
Mortensen, Oskar, Bispgården
Månström, Gisela, Östersund
Mårtensson, Irma, Strömsund
Möhring, Lena och Åke, Östersund
Nerpin, Kerstin, Östersund
Nilsson, Eiwor, Östersund
Nilsson, Ingrid, Frösön,
Nilsson, Karl Bertil, Ekeby
Nilsson, Tobias, Frösön
Nordahl, Jenny, Mattmar
Nordin, Anette, Östersund
Nordman, Eivor, Frösön
Normann, Rut, Östersund
Nyman, Sten, Vattholma
Näslund, Siw och Lars, Strömsund
Ohlsson, Birgitta, Östersund
Ohlsson, Kristina, Frösön
Olofsson, Ingegerd, Brunflo
Olofsson, Lis-Marie, Östersund
Olsén, Britt-Marie, Östersund
Olsson, Annakarin, Strömsund
Olsson, Carl-Erik, Oviken
Olsson, Gunnar, Östersund
Olsson, Ingrid, Östersund
Olsson, Karin, Mattmar
Panther, Bo, Östersund
Persson, Märta, Östersund
Petersén, Gunnar och Siv, Oviken
Pettersson, Eva, Nälden
Pettersson, Karl-Erik och Britt, Östersund
Pingstkyrkans Biståndscenter, Östersund



40

Pingstkyrkans Biståndscenter, Östersund
Reichenberg, Solweig, Frösön
Ridzén, Anders, Orrviken
Ringbert, Rigmor, Strömsund
Ritzén Kristensson, Ulrika, Östersund
Rosendahl, Karin, Östersund
Rosendahl, Per, Östersund
Rova, Johan, Habo
Ryberg, Barbro, Östersund
Selmer-Olsen, Ivar, Trondheim
Silver, Jan-Ola och Elsie, Sveg
Sivertsson, Ingrid, Östersund
Sivertsson, Sivert, Orrviken
Stafverfeldt, Lena, Krokom
Stigson, Owe, Östersund
Strand, Gunilla, Brunflo
Strömquist, Håkan, Östersund
Ståhl, Anna-Lena, Brunflo
Sundell, Stig-Björn, Östersund
Svaleryd, Harriet, Östersund
Svanström, Tomas, Östersund
Svanström, Ulla-Britt, Östersund
Svantesson, Margareta, Östersund
Södergård, Sten-Olov, Karlskrona
Söderström, Kjell, Offerdal
Sörensson, Barbro, Östersund
Taflin, Jonny, Östersund
Thorpemo, Kicki, Strömsund
Thottmark, Mattias, Undersåker
Tungström, Henric, Östersund
Vikström, Märit, Östersund
Wadman, Jennie, Frösön
Wangby, Lars, Skellefteå
Weije, Barbro, Ås
Werleryd, Kerstin, Östersund
Werlinder, Agneta, Norrtälje
Westin, Anders, Frösön
Widén, Anders, Häggenås
Wickström, Elsa, Östersund
Wiksten, Hans, Brunflo
Wikström, Anna-Lisa, Strömsund
Wikström, Annette, Östersund
Wistman, Christina G., Östersund
Zetterström Berg, Gunhild, Tandsbyn
Zetterström-Blixth, Eva, Östersund
Zipsane, Henrik, Frösön
Ångström, Gunnar, Orrviken
Ångström, Maj-Britt, Orrviken
Åsengård, Kajsa, Östersund
Åsling, Irja, Trångsviken
Ödlund, Margit, Sollefteå
Östen Lindé, Ingrid, Ås
Österman, Gunilla, Frösön
Östlund, Yvonne, Strömsund

Kulturhistoriska samlingarna
Bergelo, Carl, Östersund
Bergström, Ulla, Frösön
Brügge, Bengt, Östersund
Eriksson, Harald, Östersund
Edlund, Tina, Östersund
Frälsningsarmén, Östersund
Färglagret, Östersund
Håkansson, Sören, Strömsund
Johansson, Gunnar, Östersund
Jonasson, Göran, Brunflo
Jung, Elisabeth, Östersund
Jämting, Elisabeth, Östersund
Mortensson, Oskar, Bispgården
Nilsson, Kjell och Nilsson, Arvid, Östersund
Norman, Ruth, Östersund
Olofsson, Olof, Frösön
Ohlsson, Birgitta, Östersund
Olsén, Britt-Marie, Östersund
Olsson, Lily, Östersund
Sedvalsson, Maud, Frösön
Sthengel, Björn, Frösön
Sundberg, Britt-Marie, Frösön
Thoursie, Max, Duved
Wikstrand, Carina, Alsen
Ångström, Gunnar, Ångström, 
Maj-Britt och Ångström, Yngve Ångström, Orrviken

”70-talet” och rekvisitasamlingen:
Registrerade gåvor: 199 givare 4127 saker
Ej registrerade gåvor: 17 givare och ca 432 saker
Sammanlagt 216 givare har inkommit med 4559 saker

Kulturhistoriska samlingen:
Totalt antal gåvor som ej ännu registrerats: 364 

Kulturhistoriska samlingarna
Givare till insamlingen av rekvisita för ”Det moderna samhället”/”1970-talsinsamlingen”
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Konstsamlingarna
Gåva från Gunilla, Egil och Jon Ellis
Oljemålningar av Bengt Ellis
Träpatroner 1898
De strejkande 1909 
Sotarmästare, gesäller, lärlingar 1890-talet
Nykterhetslogen 1902
Timmerrullare 1909
Sågverksherrar 1902
Lappmarksskola 1912
Ankarsmeder 1875
Stabbläggare 1908
Barnarbetare 1893
Barnarbetare 1893
Backstugusittare
Stabbläggare 1909
Rallare 1903
Friluftsmålaren 1890
Farmodern
Disponenten 1894
Sekelskiftesporträtt
Guvernanten
Barnarbetare 1898
Blind 1890
Arbetare 1893
En arbetare 1903
Svenska arbetare 1885
Barnarbetare 1896
Patriarker 1900
Nybyggarhustru 1907
Arbetarpojkar Norrland 1900
Hulda From småbrukarhustru 1907

Gåva från Olle och Erik Hennix genom Kirsten Hennix
Oljemålningar och grafik av Göte Hennix
Östersund från Sem
Självporträtt, Stockholm
Utsikt mot Oviksfjällen
Snömoln över Rödösundet
Åreskutan från Kall
Sommarlandskap med vagn
Gårdsinteriör Strandgatan Östersund
Berggårdarna, Frösön
Röda hus
Forsen i Funäsdalen
Gamla stan med Kornhamstorg
Hornsberg, snö
Vid Storsjön, Jämtland
Storsjöodjuret

Gåvor från JLK
Allberg, Malinmatilda, Körsbärsblom kantar försommarens entré, olja på 
duk
Kaj på Höjda (Persson), Vårmorgon, akryl på duk
Åstrand, Ola, Stavgångare, datorutskrift på duk 
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Fotosamlingarna
Lars Aunes fotosamling, ca 250 negativ. Givare: Gunilla Sergel
Anders Elmins fotosamling, ca 1000 negativ. Givare: Anita Elmin
Okänd fotosamling, 2 negativ. Givare: Eva Bergmark-Appelquist
Plus ett antal fotografier och ett par fotoalbum

Jamtlis arkiv 
Arkivalier och uppteckningar inkomna 2012 
Dokument
Barnpsyk (BUP) i Östersunds historia, tidningsklipp, fotografier och jubileumsskrift. ÖMEA 4070, J3:I Kapsel 12. Givare: 
Kjell Ellert, Barnpsyk Östersund
Forskning om barnomsorg och barnkultur i Östersund gjord av Kerstin Ellert, Jamtli. Bakgrundsmaterial och 
skrivna artiklar, tidningsklipp och uppsatser om barnomsorg och barnkultur mm. Kopior av Barnomsorgsgruppens 
föreningsmaterial. ÖMEA 4071 Givare: Kerstin Ellert, Hackås
Forskning om kvinnorörelsen och kvinnofrågor i Jämtland gjord av Kerstin Ellert, Jamtli. ÖMEA 4072 Givare: Kerstin 
Ellert, Hackås
Emigrantminnen. En tidningsartikel från USA och två från ÖP, foto, sex brev 1961-1968 samt ett odaterat från farbror 
Otto Hansson, Chicago till Britt-Marie Gunnarsson, Västerkälen. ÖMEA 4073. Givare: Britt-Marie Gunnarsson, Ås
Frågelista 1970-talet Lilian Jakobsson: Hur tänkte vi på 1970-talet?. ÖMEA 4074 Givare: Lilian Jakobsson, Ludvika
Frågelista 1970-talet Börje Hall och Ingrid Olsson: Vårt 70-tal . ÖMEA 4074 Givare: Börje Hall, Östersund
Franska pergament och pappersbrev lösta av Jamtli vid auktion. Oviss proveniens. Deponerat hos Östersunds Landsarkiv. 
Inköpt av Landsantikvarie Henrik Zipsane 2012
Skånska gillet i Östersund: Skåningen oktober 2011. H5:12 Givare: John Andrews, Östersund
Tidskrift om Storsjöodjuret, utgiven av Michael Eriksson, 2012. J7 Givare: Michael Eriksson, Östersund
Sällskapets för vetenskapliga studier av Storsjön (SVSS) efterlämnade arkiv. J7 (se även andra materialkategorier) Givare: 
SVSS

Arkivalier
Personarkiv Gabriel och Sara Falkengård, Ås. G2 Kapsel 40. Givare: Christina Falkengård, Sollentuna (inlämnat till 
Havremagasinet som gåva för flera år sedan, ej tidigare uppordnat). 
Plåtlåda med bokmärken, resebrödkort och Frälsningsarméns gyllene tvåkrona samt klistermärken Sveriges hemvärn, 
Östersunds vapen, Skog samhälle i Jämtlands län, Avskaffa fonderna, foto okända i kuvert till Olaus Olson, Knutbränna. 
G4:5 Inlämnare: Landsarkivet Östersund, givare okänd.
Handöls Täljstensfabrik. Foton inklusive ett antal negativ och glasplåtar 1900-tal. G1:15:1-4. Samhör med tidigare 
inlämnat material från Handöls täljstensfabrik, se G1. Inlämnare/givare: oklar
Om bäverinplantering. Brevkorrespondens 1934-1937 ca, mellan Eric Festin och P.O. Steen, skogvaktare från Råndalen, 
Linsell. tidningsklipp 1955, 1974 samt odaterade klipp. G1. Givare okänd 

Ritningar
Ritningar/skisser Jamtlis 70-talsmiljö. Jamtli Dnr: 95/2009/F3DCB24. r 2084a-f  
Antikvarisk dokumentation, åtgärdsförslag. Karolinerladan, Singsjölandet 1:8, Brunflo socken 
Jamtli Dnr 319/2004/F8AHB. r 2085a-m
Antikvarisk medverkan, restaurering. Dubbelboden i Sidsjö 3:13, Bodsjö socken, Bräcke kommun Jamtli Dnr 318/2004/
F8ABB. r 2086a-l
Frösö kyrka Jämtland, spår efter ursprunglig takkonstruktion. Dendrokronologisk datering och byggnadshistorisk 
dokumentation av Frösö kyrka Jamtli Dnr 55/2005/F8AHC. r 2087 

Multimedia 
DVD. Jag samlar på allt: en film om samlaren Reidar Lindman i Skansnäset, Tåsjödalen. En film av Håkan Persson, 16 
minuter, musik Micke Nolervik, 2008. Åse film och videoproduktion 2008. C3. Givare: Ove Hemmendorff, Frösön
2 st DVD. Ett annat sätt att leva. Inspelad i kollektivet i Taråberg 1979-80, Skogsnäskollektivet. 2 ex.
Ester och Gustav på Höjda: om Johnnys föräldrar Ester och Gustav Persson och deras liv på gården i Nagasjöhöjden, 
inspelad 1972. C3 Givare_ Johnny Persson, Hoting
CD-skivor från kassettband-inspelningar gjorda av Folke Pålsson, Ängersjö 1967, 1974-1985 och 1994. Kopior av material 
i Härjedalens kommunarkiv
DVD Unionsdramatik v 1.4. C3. Från Jamtlis verksamhet
DVD-kopia från Filmarkivet i Grängesberg. Filmarkivets Dnr 145/2008. Film 1 Krångede 1938 1939; Film 2 Krångede 
1948. C3. Originalfilm inlämnad i samband med Rädda Filmen-projektet av Gun-Marie Johansson
Kassettband (På språng efter Storsjöodjuret, Radio Jämtland om Storsjöodjuret juli 1991 Radio Jämtland pressinfo med 
sällskapet för vetenskapliga studier av Storsjön, Poplåt Nessie av okänd givare). D4 Givare: Sällskapet för vetenskapliga 
studier av Storsjön (SVSS)
Videofilmer (Mittnytt Storsjöodjur 3 st, Mittnytt Storsjöodjur 920429) C2 Givare: Sällskapet för vetenskapliga studier av 
Storsjön (SVSS)
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Kassettband 4 st (Storsjöodjurskonferens på Storsjöteatern 26 augusti 1999) D4 Givare: Sällskapet för vetenskapliga studier av 
Storsjön (SVSS)
Kassettband (Master DAT Storsjöodjuret utställning, Gerd Nilsson Storsjöodjur, 4 st ryssar Storsjöodjuret) D4 Givare: 
Sällskapet för vetenskapliga studier av Storsjön (SVSS)

Filmer, ljudband
Bror Sandmarks filmer, ljudband (original och kopior). C1, D4. Samhör med Bror Sandmarks fotosamling, se Jamtlis 
fotosamlingar. Givare: Sandmarks dotter Christina Lindén, Klagshamn

Trycksaker
Jämtlands läns ungdomsmöte i Östersund den 22-24 juni 1901. H5 övrigt, Kapsel 8d
Skänkt till Heimbygda. 
Produktkataloger, reservdelskataloger, bruksanvisningar, prislistor. H2, H3 Inlämnare: Landsarkivet Östersund, givare okänd
Weald & Downland Open Air Museum. Nyhetsblad Vår 2012. H7 Europa; Storbritannien, England; Singleton. Kapsel 25a
Kopia på pappersaffisch av IKEA-affisch om spånplattemöbler 1972. Kopia av original som tillhör Börje Hall, Frösön
Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-tekniska avdelningen: vård av byggnader och fornminnen, konservering av kyrkliga 
inventarier och museiföremål, 1999. H7, Kapsel 10b
Nordiska museet – svenska trender och traditioner Utställningar och program 1/9 2011 – 31/1 2012. H7
Arkiv i Stockholm stad och län, odaterad. H7
Riksarkivet – välkommen till Riksarkivet, 2006. H7
Affisch. Status Quo, konsert, Quid Pro Quo Tour. Jamtli, 20120720.Gäster: The Big Rockets, Kingen. Jamtli Dnr: 202/2012/
F7CDBD. H4B2

Fotografier, fotoalbum
Inbunden bok med 29 originalfotografier från Östersund, samt 12 fotografier från en utställning av stadens utveckling. B2A 
Östersund. Givare: Folke Morén, Limhamn

Vykort
Vykort från Jämtland skänkta till Heimbygda. B2A. Givare: okänd

Bibliotek
410 nytillkomna boktitlar, varav 70 st. Jämtland/Härjedalen
Ökning under 2012 (nyförvärv och retroaktiv katalogisering): 596

Antal lån i biblioteket: 2 807 st.

Antal digitaliserade poster i biblioteket 121231:26 336
Antal inskrivna exemplar i biblioteket 121231: 32 572


