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Vy över en framtida entré till Jamtli med tillbyggnaden för Nationalmuseum Norr i bakgrunden.  
Skiss med det vinnande förslaget av arkitekt Henning Larsen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Intensivt år med utmaningar och eferlängtat genombrott
2015 hade allt det ett vanligt driftår innebär för Stiftelsen Jamtli: daglig drift och överraskningar!
199 813 besökare varav 55 378 barn kom till Jamtli under året. Vårt riktmärke är 200 000 besökare,  
så resultatet är tillfredsställande. Från det att Jamtlimuseet invigdes 1995 och fram till 2008 var besöks- 
talet omkring 170 000 årligen, medan vi sedan dess hamnar ganska stabilt på ca 200 000 besök under ett år.  
År 2015 var i huvudsak ett väldigt ”vanligt” år sett till besökssiffrorna, om vi bortser från nationaldags-
firandet där vi jämfört med förra årets rekord med närmare 9000 besökare blev besvikna över att ”bara”  
få 3500 besök av människor som trotsade det intensiva heldagsregnandet.

Det införs från och med 2016 fri entré till de statliga museerna – förutom de riktigt stora turistmagne-
terna Skansen och Vasamuseet. Som bekant är nästan alla dessa statliga museer lokaliserade i Stockholm.  
Vi beslutade att man i vår region ska ha samma förmån som i Stockholm och Jamtli har därför fri entré  
under mer än nio månader om året från och med januari 2016. Vi fortsätter samtidigt utvecklingen av 
Jamtli Historieland i riktning mot temapark, vilket besökarna till den verksamheten – huvudsakligen  
turister – själva betalar för genom entréavgiften. Det ska bli intressant att se vad denna fri entré-reform  
kommer att betyda för besökssiffrorna.

År 2015 blev ett år då Jamtli arbetade vidare med både konsolidering, upprätthållande av bredden och kvali-
tén i verksamheten och blickade framåt. Det blev också ett år med överraskningar. Till bakslagen under året 
hör att planerna för ett bageri på Jamtli i samarbete med Jämtlands Gymnasium och en kommunal förskola 
på Hofvallens B-plan båda fick läggas åt sidan på grund av de tänkta samarbetsparternas ekonomiska för-
utsättningar. Glada blev vi i stället när det strax före jul visade sig att vi nu har alla nödvändiga förutsätt-
ningar på plats för att påbörja etableringen av Nationalmuseum Norr! Det blir alltså en satellitverksamhet för  
Nationalmuseum i Stockholm, där spännande samlingar av internationellt hög klass ska möta Jamtlis inklude-
rande, prisbelönta och publikdragande pedagogik. Målet är att Nationalmuseum Norr ska invigas våren 2018.  

Ett annat genombrott har bakgrund i den flyktingsituation som uppstod under sommaren och hösten 2015.  
Vi planerar för att skapa en ny ”stadsdel” på Jamtliområdet med 10-15 lägenheter för familjer och möjligen 
studenter. Vår ambition är att det ska bli Europas mest intressanta museistadsdel där de boende, Jamtlis per-
sonal och frivilliga tillsammans skapar aktiviteter med fokus på integration.
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2015 års nyheter på Jamtliområdet för Jamtli Historieland blev små, men inte desto mindre effektfulla. 
Utifrån erfarenheterna från den väldigt varma sommaren 2014 var det viktigt att utveckla lite vattenlek 
och vi valde att göra det med en sprutande elefant och en brax i Fem myror-parken. 
En annan satsning var Beppes godnattstund i Hackåsateljén och en tredje var historievandringar per cykel 
på Jamtli. Samtliga insatser blev populära och tas nu in i den fortsatta driften.

Beppes Godnattstund lyckades Jamtli med kort om tid genomföra till  
Historielandssäsongen tack vare hjälp av volontärer, vilket i sin tur möjlig-
gjorts genom att Jamtli i januari 2015 – som första museum i Sverige – an-
ställde en volontäransvarig. Jamtli har ambitionen att utveckla detta område 
som vi tror kommer att bli allt viktigare de kommande åren. Vi har en bra 
grund att stå på med våra 300 fantastiska Jamtlis Gynnare och nu får denna 
verksamhet en extra skjuts framåt.

Under rubriken Jamtli – Sveriges Julmuseum samlade vi för andra året mellan första advent och tretton-
helgen julinriktad programverksamhet, utställningar och evenemang Det är omtyckta aktiviteter och med 
lite tur – och gärna lite mer snö – kan det utvecklas än mer så att vi kan befästa uppfattningen att en riktig 
jul innebär att man är på Jamtli – med allt vad det innebär.

Ett spännande arkiv var nära att bli hemlöst under 2015 varför Stiftelsen Jamtli valde att ta hand om det. 
Det är det så kallade Jegreliusarkivet, som stiftelsen övertog och som nu är placerat i magasin hos oss. 
Liksom övriga arkiv expedieras det via forskarsalen på Landsarkivet, där vi nu har drygt ett års mycket 
positiva erfarenheter av samarbetet kring gemensam expedition och forskarservice.

Regional verksamhet och dotterbolagen
Stiftelsens omfattande rådgivande verksamhet inom arkeologi och byggnadsvård har fortsatt i hela 
Jämtland och Härjedalen. Inventeringar och undersökningar har tillsammans med handledning genom-
förts som uppdragsverksamhet. Kursverksamheten i regionen har på allvar fått ett komplement med det 
populära After Work-programmet som produceras i nära samarbete med Landsarkivet och Förenings-
arkivet och som nu även visas genom webb-tv-sändningar i Härjedalen, Bräcke, Ragunda och Strömsund 
– förutom på Jamtli.

Beppe med dockor i TV-rutan på 1970-talet.
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I det dagliga pratar vi om ”Jamtlifamil-
jen”, med vilket vi menar Stiftelsen Jamt-
lis egen verksamhet plus verksamheten 
i våra fyra dotterbolag samt hos Jamtlis 
Gynnare. 
De tre regionala dotterbolagen löser på 
olika sätt viktiga regionala uppdrag för 
stiftelsen och naturligtvis med stiftelsens 
stöd. Genom att det är egna juridiska per-
soner skapar det bra förutsättningar för 
att uppdragen kan lösas i samarbete med 
andra aktörer. 

Det har visat sig vara ett mycket lyckosamt sätt att jobba och vi är stolta över våra verksamheter inom Härje-
dalens Fjällmuseum, Jämtland Teknikland och Världsarv Ragundadalen. Inte bara är verksamheten respekte-
rad av de tre bolagens hemkommuner, det finns dessutom ett mycket bra och konstruktivt samarbete mellan 
stiftelsen och övriga delägande lokala intresseföreningar. 

Stiftelsen Jamtlis fjärde dotterbolag är NCK, eller egentligen The Nordic Centre of  Heritage Learning & 
Creativity. Tillsammans med tio andra museer och arkivinstitutioner i Norden och Baltikum äger vi detta lilla 
företag. I mångt och mycket har NCK blivit vår spjutspets, och man arbetar i det spännande fältet mellan 
forskning, politik och praktik. Utvecklingsprojekten är många och Jamtli deltar i nästan alla och säkerställer på 
så sätt att det vi utvecklar inom kulturarvslärande dels är effektivt, dels är politiskt efterfrågad på nivån från 
UNESCO via OECD och EU ner till Sverige och vår egen region. Som bonus blir Jamtli mer och mer känt i 
världen. I sommar fick vi ett spännande kvitto på detta när vi hade studiebesök av ledning och styrelse från ett 
av världens nuvarande mest framgångsrika friluftsmuseer – Sovereign Hill i Australien. De hade i sin tur valt 
att besöka vad de betraktar som ”de fyra mest framgångsrika muserna i Europa”. Det kändes stort för Jamtli 
att ingå i den kretsen.

Organisation och ekonomiska utmaningar
I januari 2015 inleddes en ny mandatperiod i kommun och region vilket innebar delvis ny styrelse för Stiftel-
sen Jamtli. Det blev emellertid inte den enda förändringen i styrning och ledning av stiftelsen. Under året har 
biträdande museichefen påbörjat en forskarutbildning; forskningschefen som också är verkställande direktör 
för NCK slutade året med att gå på föräldraledighet; avdelningschefen för Samlingar & Kulturmiljö fick ny 
befattning inom stiftelsen; chefen för volontärverksamheten fick kliva in i sin gamla roll som verkställande 
direktör för Teknikland i ett halvår på grund av vakans och en av våra nyckelmedarbetare – sektionsledaren 
för vår Historielandsverksamhet – fick nytt jobb osv. Naturligtvis märks det i den dagliga verksamheten, där 
det fram för allt har varit viktigt att förena behovet av full professionell service för våra besökare och brukare, 
lugn kring medarbetarna och samtidigt vara uppmärksam på nya möjligheter. Jag hoppas det har lyckats och 
tackar alla kolleger och styrelsen som har bidragit till det.

Stiftelsens ekonomiska utveckling präglas självfallet av omvärlden. Efter en del diskussioner med Östersunds 
kommun och Region Jämtland Härjedalen verkar de största anslagsfinansierade utmaningarna, förutom all-
män löneutveckling och särskilt löneutveckling för anställda med lönebidrag, att ha tagits omhand. Samtidigt 
verkar det som att den långsamma, men viktiga processen som ska göra stiftelsen lite mer till ett företag, men 
bevara den institutionella politiska legitimiteten, har tagit ett mycket värdefullt kliv framåt genom bland annat 
arbetet med Nationalmuseum Norr, som från sponsorskap mer och mer har kommit att handla om att skapa 
partnerskap.

Henrik Zipsane
Landsantikvarie
 

Döda Fallet är navet i Världsarv Ragundadalen.
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VERKSAMHETSÅRET 2015

1. Europeisering
Stiftelsen ingår i europeiska nätverk och för så-
väl utveckling som kunskapsuppbyggnad inom 
stiftelsens hela verksamhetsområde är samverkan 
genom exempelvis projekt av stort värde. Jamt-
li syftar för närvarande bland annat till att göra 
verksamheten med minnestimulering till en del 
av Jamtlis stadiga utbud och har därför tagit pro-
jektkontakter med Östersunds kommun och Mu-
seerna i Sör Tröndelag AS (MIST) för att utreda 
möjligheten att ansöka om ett Interreg-projekt. Arbetet med minnesstimulering är också grunden i det 
Erasmus Plus-projekt – ”Active Ageing and Heritage in Adult Learning” (AHA) – som Jamtli leder och 
där vi tillsammans med kolleger från Beamish i Storbritannien, Den gamle By i Danmark, Szentendre 
i Ungern och Maihaugen i Norge samt universitet i Danmark, Sverige och Storbritannien ser närmare 
på resultaten av denna verksamhet. Projektets föregångare är för övrigt utsett av EU till ett av de bästa 
europeiska projekten under förra programperioden, så vi har mycket att leva upp till. 

Jamtli har även påbörjat en utredning av förutsätt-
ningarna för att skapa ett europeiskt forskningspro-
jekt kring Överhogdalsbonaderna (genom en så kal-lad 
strontiumisotop-analys) och förberedelsearbetet för 
världsarvsnominering av Döda fallet pågår oförtrutet. 

Därtill har Jamtli deltagit i Jämt-Trönderska föreningen Armfeldts karoliners arbete på temat fred och  
konflikt. Syftet är att med utgångspunkt i Armfeldts fälttåg 1718 markera 300-årsminnet år 
2018 med aktiviteter som lyfter den Jämt-Trönderska gemensamma historien av krig och fred.  
Ett skolprogram om karoliner för åk 6 genomfördes på Jamtli i februari-mars inom ramen för Skapande 
skola. 

Ett av Stiftelsen Jamtlis verksamhetsmål är att skapa kompetensutveckling och kvalitetshöjning för 
medarbetarna genom utbyte med andra länder i Europa inom kulturarvsområdet. Stiftelsen skrev 2015 
avtal med Welsh Museums om gemensam personalutveckling och samarbetet har fått stöd från EU. Det 
innebär att vi under en period av tre år utväxlar 15 medarbetare vardera som under en vecka deltar i ”job-
shadowing” hos sin kollega i Wales respektive Jämtland-Härjedalen. 

Genom projektet ”Pride, Joy and Surplus value”, finansierat genom Nordplus, har Jamtli samarbetat med 
fem andra museer från Sverige, Danmark och Norge, och undersökt volontärers lärande av och inställ-
ning till volontärverksamheten vid museerna. En enkätundersökning har genomförts och jämförelser 
har gjorts mellan länderna. Resultaten visar att volontärer vid museer upplever att de lär sig mycket och 
att de ökar sitt välbefinnande genom frivilligt engagemang.

Två Erasmus-studenter från Mallorca och tre från Reims har praktiserat på Jamtli. Avtal har ingåtts om 
fortsatt samarbete med respektive turismutbildning.

Stiftelsen deltar vidare i projektet ”HETYA”, ett Erasmus Plus-projekt som leds av kolleger i Livorno och 
med andra deltagare från Norge och Bulgarien. Projektet handlar om att använda kulturarv som ”kick” 
för ungdomar som har visat intresse för kulturarv på något sätt, men har haft svårt att omsätta intresset 
i framgångar i utbildning eller jobb.
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Landsantikvarien valdes under året till vice ordförande i AEOM – Associations of  European Open Air  
Museums – och företräder sammanslutningen i EU-sammanhang. 

Stiftelsen har under året arrangerat en studieresa till nyckelpersoner i EU-kommissionen, EU-parlamentet,  
Regionkommittén samt de två lobbyorganisationer ENCATC och Culture Action Europe för generalsekrete-
rare med flera från de skandinaviska museiorganisationerna.

På uppdrag av NEMO (Network of  European Museum Organisations) har Stiftelsen hållit föreläsningar  
i Pilsen och ICOM Russia i Moskva. Dessa har genomförts i samarbete med NCK.

2. Miljö och energi
Jamtli arbetar brett och utifrån olika insatser för att minska energiförbrukningen, och för att bidra till en 
långsiktigt hållbar utveckling. För att följa utvecklingen är Jamtli medlem i det klimatråd som inrättats av Läns-
styrelsen för åren 2015–2020. Jamtli är också medlem av Upphandlingskontoret, i alla upphandlingar ingår 
således miljömässiga och ekologiska perspektiv. 

På Jamtli har under 2015 bland annat styr- och övervakningssystemet justerats ytterligare; utställningsbelys-
ningen byts successivt ut mot LED-armaturer liksom att Jamtli under året genom sponsorsamarbete kunnat 
införskaffa en elbil ZE (zero emission) som nyttjas för de dagliga budtransporterna. Utställningssektionen 
använder därtill elcyklar för transporter inom museiområdet. Stiftelsen har bidragit till att en solenergianlägg-
ning på 16 KW placerats på Tekniklands tak och är i full funktion. Utställningssektionen har som alltid arbetat 
aktivt med att återbruka utställningsmaterial. 

I den dagliga verksamheten används och sprids miljövänliga och historiska arbetsmetoder av såväl Jamtlis 
jordbruk som praktiskt i arbetet med Jamtlis kulturhistoriska byggnader. Ett byggnadsvårdsläger arrangerades 
under sommaren i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen, vilket blev både fulltecknat och upp-
skattat. Under året inleddes Interreg-projektet Trä – och Traditionshantverk – gränslös byggnadsvård, vars 
utgångspunkt är historiska arbetsmetoder och traditionellt hantverk, och kurser i byggnadsvård har fortsatt 
anordnats för länets hembygdsföreningar. 

Jamtli driver och utvecklar skolprogram med miljö- och 
energiteman. 29 klasser har deltagit i programmen ”Miljö-
vandring” för de äldre, ”Lek med energi” för de yngre samt 
en specialplanerad temadag om energi med Mimergården i 
samarbete med Jämtkraft. ”Barnens Energilek” erbjuder 
som tidigare en pedagogisk inlärningsmiljö på temat energi 
och miljö. Under året har anläggningen ytterligare förbätt-
rats med ekonomiska medel från Jämtkraft. 

Vårmarknaden fokuserar i ökad utsträckning på hållbar utveckling och fortsätter att ha som mål att utveck-
las till ett av Jämtlands mest välbesökta arrangemang på detta tema. Årets marknad drog 5400 deltagare och 
många samarbetsparter hjälpte till att lyfta miljö- och hållbarhetstemat. 

I syfte att nå målet om att så långt som möjligt erbjuda ett ekologiskt och närproducerat matutbud på 
Jamtli har en ny plan tagits fram för Jamtli Kafé och samarbeten prövas med nya lokala leverantörer. Matutbu-
det säsongsanpassas i den mån det är möjligt. 
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3. Tillgänglighet, hälsa och livslångt lärande
Jamtli arbetar aktivt för att nå ut till alla åldrar och att vara en del i det livslånga lärandet och därigenom 
verka för ett hälsosamt liv. Särskilt prioriterade är grupperna barn och ungdom, unga vuxna, invandrare 
och den åldrande befolkningen.  

I arbetet med att nå barn och barn tillsammans med vuxna fortsätter Jamtli att erbjuda fri entré för 
alla mellan 0 och 18 år och att skapa målgruppsanpassade utställningar, program och lek- och läranlägg-
ningar. 

När det gäller skolan har Jamtli fortsatt satsningen på anpassade utställ-
ningar och ser tillbaka på ännu ett rekordår då det gäller skolbesök.  
Sammanlagt har vi nått hela 503 skolklasser och förskolegrupper med 
över 10 733 deltagare (en deltagarmässig ökning med 26% jämfört 
med 2014). Jamtli har utöver detta erbjudit uppsökande skolverk-
samhet ute i länet, vilket gör att ytterligare 1075 deltagare från 
43 olika grupper har nåtts. 
Nya pedagogiska program har under året utvecklas i anslut-
ning till de tillfälliga utställningarna ”Inland”, ”Festklädd”, 
”Spelar Roll” och ”Tidernas MAT”.  Genom samarbetet 
med Regionalt Kulturforum arrangerades även ”Romska 
veckor” innan sommaren då museet gästades av ro-
mer med en traditionell romsk vagn, som skolklasser fick  
besöka. Under året har sex lärardagar arrangerats.

Skapande skola-programmen har varit fortsatt välbesökta. För de yngre arrangeras programmen ”Örat 
hör och händerna gör” (berättarprogram med animeringsverkstad), ”Vargbröder” och ”Vikingaläger” (66 
klasser sammantaget). De äldre eleverna har deltagit i programmen ”På flykt” och det nya ”Krig och kon-
flikter” (63 klasser sammantaget). Jamtli är en aktiv part i Regionalt kulturforum i arbetet med Skapande 
skola i länet.  

Öppna förskolan har fortsatt goda besökssiffror. 4480 personer har deltagit i den öppna verksamheten 
och dessutom har det arrangerats en rad så kallade tidsskutt, miljövandringar och tidsresor för grupper. 
Bland lek och lär-anläggningarna på Jamtli har förbättringar gjorts i Barnens Energilek. Nya peda-
gogiska anläggningar har diskuterats i anslutning till olika miljöer på Jamtli och planering har påbörjats 
av den blivande 1950-talsmiljön vid Nyvik. Historieland fortsätter erbjuda ett rikt utbud av tidsresor, 
scenshower, barn-för-en-dag-tillfällen och andra aktiviteter för barn. 
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För gruppen unga har Jamtli fortsatt att erbjuda attraktiva feriearbeten i 
samarbete med Östersunds, Krokoms och Bräcke kommuner. Drygt 200 
ungdomar har getts arbete under sommaren på detta sätt. När det gäller 
gruppen unga vuxna fortsätter Jamtli att ta emot och inspirera genom 
att erbjuda tillfällen till exempelvis praktikplatser av olika slag. 

För seniorer och andra daglediga har Jamtli i samarbete med Landsarki-
vet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län fortsatt att erbjuda 
de populära After Work-programmen. Cirka 1800 personer har deltagit. 
Jamtli har dessutom genom webb-tv-sändningar till Folkets Hus i Bräcke, 
Funäsdalens fjällmuseum, Folkets hus i Strömsund och Centrumhuset i 
Hammarstrand gjort det möjligt för fler att ta del av programmet. 
I samarbete med Östersunds kommun och PRO arrangerades sommartid 
de sedvanliga pensionärsträffarna ”Tisdagsdax” som avslutades med en 
välbesökt ”Alla pensionärers dag”. 
Tillsammans med Regionalt Kulturforum genomfördes en så kallad Kulturattack 65+, där kulturutbud för 
äldre presenterades. Verksamheten med minnesstimuleringsprogram i Jamtlis historiska miljöer har fortsatt. 

Jamtlis volontärer är främst organiserade genom Jamtlis Gynnare, en ideell förening vars medlemsantal ökat 
under året till över 300 medlemmar. Av dessa är drygt 100 personer aktiva volontärer och de har redovisat 
nära 6000 timmars frivilligt arbete direkt för Jamtli. För att öka intresset för volontärarbete har Jamtli arrang-
erat fem utbildningsdagar, kallade Bonusdagar. Dessa har behandlat teman som Jamtlis historiska byggnader, 
textilhistoria, Historielandsverksamheten, historiskt tilltal samt visningar av textilrekvisitagarderoben och de 
fasta utställningarna. 

Som ett verksamhetsmål har Jamtli att utveckla 
metoder för hur man genom kulturarv och 
kreativitet kan förstärka EU:s utpekade  
”basic skills”, det vill säga grundläggande kom-
petenser för att invånare blir anställningsbara och 
kan behålla sin anställning. Arbetspraktik, arbets-
träning, nystartsjobb och rehabilitering av olika 
slag erbjuds därför sedan länge inom hela Jamtlis 
verksamhet. 

Ett särskilt mottagande av invandrare uppnås 
genom samarbete med Lärcentrum och Primro-
se AB kring att ta emot SFI-grupper på Jamtli. 

Grupperna får bekanta sig med kulturarvet och träna språk under aktiva program tillsammans med Jamtlis 
pedagoger. 77 grupper har tagits emot. Genom samarbete med Östersunds kommuns Integrationsservice och 
den så kallade Ladies Villa har invandrarkvinnor och deras barn hittat till Jamtli. Även andra invandrargrupper 
besöker av och till Jamtli och överlag har mottagandet av invandrargrupper ökat. Praktikanter med invand-
rabakgrund tas emot löpande i Jamtlis verksamhet. 
Alla dessa socialt inkluderande verksamheter beskrivs mer under redovisningen av verksamhetsmål 5. 

Vid sidan av de specifikt utpekade fokusgrupperna ovan når Jamtlis många program, utställningar och  
aktiviteter förstås även ut till en bred allmän publik i blandade åldrar. En överblick över Jamtlis besökssiffror, 
större evenemang och utställningar ges tydligare under redovisningen av verksamhetsmål 4 samt då det gäller 
programmen i bilaga 1.
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Det fortlöpande arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår kontinuerligt. Enligt önskemål från 
Brukarrådet har installation av en hörslinga i Gillesalen på restaurang Hov påbörjats. På samma gång 
förbättras konferensutrustningen i salen. Utöver detta pågår installering av wifi på utomhusområdet för 
att förbättra möjligheten att på digital väg via smartphones kunna öka tillgängligheten till Jamtlis kulturhis-
toriska hus. Under sommaren har provfilmningar gjorts där aktörer på digital väg visar besökarna runt i 
gårdarna för att utforska hur detta kan fungera. 

Tillgängligheten för engelsktalande gäster i de fasta utställningarna har förbättrats genom en digital väg-
ledningskarta. Öppna förskolan finns nu presenterad på fyra invandrarspråk och engelska i ett kort infor-
mationsblad för att bättre nå ut till kommunens nyanlända familjer. 

Jamtli arbetar även på annat sätt med att förbättra bemötandet och servicen. Bemötandefrågor tas årli-
gen upp vid utbildningar av säsongsanställda och andra nytillkomna medarbetare. I Jamtli Kafé är målet 
att erbjuda ett matutbud som passar mångfalden av besökare, oavsett allergier, religiösa övertygelser etc. 
En lathund med innehållsdeklarationer och en lista med matalternativ finns framtagna. 

Som alltid har Jamtli fungerat som regional re-
surs i samlings- och föremålsfrågor. Tillgäng-
ligheten till och allmänhetens delaktighet i Jamtlis 
samlingar är en annan ständigt aktuell uppgift. 

Bildarkivet på Jamtlis hemsida hålls levande 
genom att foton ur samlingarna tillförs sidan 
varje månad. Bildarkivet har fortsatt lockat 
allt fler besökare. Under 2015 hade bildarkivet 
152 187 besök från 83 390 enskilda användare.  
77 personer har skänkt föremål och arkivhand-
lingar till Jamtli och textilrekvisitan har bland  
annat nyproducerat historiska kläder till Jamtli 
Historielands olika miljöer.

Jamtlis rådgivning inom kulturmiljövården är en service gentemot myndigheter, kommuner och allmän-
het. Förutom telefon- och mejlrådgivning har kulturmiljövården gjort 44 rådgivningsbesök ute i länet och 
svarat på 45 remisser. Jamtlis byggnadsantikvarier och arkeologer har haft 48 uppdrag inom länet och två 
utanför och Jamtli Bildbyrå har levererat kopior av foton ur Jamtlis samlingar till 351 kunder. Kulturarvs-
IT:s verksamhet har fortgått och bidragit till både social inkludering, social rättvisa och regional utveck-
ling, vid sidan av de goda resultat för föremålsregistrering/-digitalisering som detta arbete innebär för 
museet internt. 

4. Kultur och kreativa näringar
Jamtli strävar efter en allt högre grad av egenfinansiering och att hitta givande samarbeten som kan skapa 
mervärden för våra besökare.

Under 2015 har Jamtli väl upprätthållit sina besökssiffror och kan ännu ett år räkna in alldeles under 
200 000 besökare. Satsningen på att hitta en jämn spridning av utställningar, arrangemang och aktiviteter 
som med angelägna teman och hög kvalitet riktar sig till olika målgrupper över året har gett effekt. 

Fikapaus på 1950-talet. Foro ur Jamtlis samlingar..
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Evenemangsåret inleddes med några större evenemang som planerats för att skapa attraktioner under denna 
lågfrekventa besöksdel av året. Först ut var ”Karolinervinter” då Jamtli med hjälp av gästande föreningar och 
med vinterkyla som utgångspunkt berättade om Karl XII:s karoliner och deras tid. Någon helg senare följde 
”Förtrollat”, som i stället bjöd in i museivärmen, där utställningarna väcktes till liv med hjälp av aktörer. Tätt 
inpå detta bidrog Jamtlis Gynnare med en populär ”Vinterfest” där alla barn fick delta i vinterlek och ett 
skidlopp, där de 300 första barnen bjöds på semla och choklad i Café Slalom.

Vårens höjdpunkt var Jamtli Vårmarknad i maj som med utgångs-
punkt i miljö- och hållbarhetsfrågor och på temat hus, hantverk och 
trädgård lockade drygt hundra utställare och blev välbesökt med 
cirka 5400 besökare. Marknaden arrangerades för nionde året till-
sammans med Hushållningssällskapet och bjöd på underhållning, 
hantverk och inspirerande förläsare. Nationaldagsfirandet råkade 
ut för ett dagslångt och intensivt regnande och tappade därmed tu-
sentals besökare jämfört med tidigare år, men trots detta deltog re-
kordmånga organisationer/föreningar (70 stycken!) och marknaden 
besöktes av cirka 3500 personer. Årets midsommarfirande gick 
desto bättre och kunde räkna in närmare 5300 besökare som på tra-
ditionellt vis dansade in sommaren runt stången. 

På utställningssidan inleddes året med täta skolvisningar av konstut-
ställningen ”I tavlornas värld” som öppnade året innan. 
Vid Riksförbundets Sveriges Museers vårmöte vann denna  
annorlunda utställning andra pris i utlysningen om Årets utställning. 
I februari invigdes ”Inland” som producerades som ett samarbete 
mellan länsmuseerna i de fyra nordligaste länen. I fotografen Sune 
Jonssons anda sattes här fokus på glesbygden och dess villkor genom 
en rad nytagna foton och samtida berättelser. Flera välbesökta pro-
gramdagar på glesbygdstema arrangerades. 
Lite längre fram på våren öppnade ”Festklädd” som lät våra 
besökare komma i närkontakt med festdräkter och festfoton ur Jamt-
lis samlingar. Vandringen längs den röda mattan genom olika tiders 
fest blev mycket uppskattad av våra besökare. Stort gensvar väckte 
även ”Med saxen som pensel” som öppnade i maj. Utställningen 
lyfte fram en riktig ”slow art” i form av pappersklipp av konstnären 
Karen Bit Vejle som väckte stor fascination och lockade besökarna 
till eget skapande. 

Jamtlis huvudsäsong under de åtta Historielandveckorna lockade nästan 59 000 besökare, vilket var en 
rejäl ökning jämfört med föregående år då värmeböljan hämmade besöken. Liksom tidigare somrar var be-
sökarna mycket nöjda och gav oss riktiga toppbetyg i besöksenkäterna. De senaste miljöerna i ”Det moderna 
samhället” och ”Fem myror-parken” hör fortfarande till favoriterna. Nytt för året var här en vattenlek i Fem 
myror-parken med en vattensprutande elefant samt en ny daglig musikstund med Eva, Magnus och Brasse. 
Ännu mer 1970-tal blev det då ”Beppes Godnattstund” flyttade in i Hackåsateljén och bjöd på nostalgistunder 
för de vuxna tillsammans med deras barn. Tillsammans med volontärer ur Jamtlis Gynnare byggdes Beppes 
säng och kringmiljö upp. I skogsbyn kunde besökarna följa med på en helt ny cykeltur på temat kommunikation. 

Som alltid deltog en rad externa samarbetsparter i sommarens verksamhet. Tillsammans med Östersunds 
pensionärsorganisationer, Mica och Östersunds kommun genomfördes fyra tisdagsarrangemang med cirka 
1350 deltagare. Som avslutning arrangerades ”Alla pensionärers dag” med Svenne Rubins som huvudartist 
vilket lockade nästan 1900 besökare. Daggtorpet och 1970-talet bemannades med hjälp av militärföreningar, 
Spelmansförbundet förlade sin spelmansstämma till Jamtli och Sandelius Kultur & Nöje satte upp barnteater-
föreställningen Bröderna Lejonhjärta på Jamtlis stora scen. 

15 februari–26 april 2015 

Östersund www.jamtli.com

En fotoutställning om att leva 
och bo i Norrland 2014

A4Affisch Inland 2015.indd   1 2015-02-03   13:36:37
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Hösten inleddes sedvanligt med Jamtlidagen i början av september. Detta år kom nära 1900 personer 
för att titta in bakom kulisserna på museet, vilket var lite färre än vanligt. Jamtlinatt i november drog i 
gengäld en rekordstor publik med drygt 2700 besökare. I en härligt stämningsfull natt kunde man åter 
uppleva vandringar i ruskigheter, magiska väsen, musik, eld och mycket annat. 

Höstens första utställning hette ”Spelar roll” och blev en riktig kioskvältare bland våra skolklasser. 
Utställningen, som var producerad av Forum för levande historia, lyfte genom historiska exempel fram 
viktiga frågor om civilkurage och vårt medmänskliga ansvar. I slutet av november öppnade ”Tidernas 
MAT” som satte fokus på ett för vårt matlän högaktuellt tema. 

Som avslutning på året lanserade sig Jamtli för  
andra året som Sveriges Julmuseum. Aktiviteter 
pågick mellan första advent och över trettonhel-
gen. Med hjälp av samarbetsparter kunde julpe-
rioden presentera ”Levande julkrubba”, julmark-
nad med Ung företagsamhet, Luciatåg, julbord, 
julvandringar, verkstäder, julkortsutställning, jul-
bockar med mera. 

Jamtli Julmarknad utgjorde som vanligt en stämningsfull höjdpunkt med cirka 20300 besök under de 
tre dagar som marknaden pågick. Satsningen på mat och underhållning fortsatte och i Hovparken sam-
manstrålade dessa i det stora mattältet där bland andra Treo Comp Allstars uppträdde. Satsningen på 
Sveriges Julmuseum har gett effekt på besökssiffrorna. 
En komplett lista över aktiviteter och utställningar under 2015 finns i Bilaga 1.

Vid de flesta av årets evenemang har Jamtlis Gynnare sedvanligt medverkat. Gynnarna säljer kolbullar, 
tunnbröd, arrangerar lotteri samt håller Café Slalom öppet. En värdgrupp från Gynnarna anlitas därtill 
vid evenemangen för att ge extra information till besökare samt för att öka kvaliteten på upplevelsen. 
Även andra ideella föreningar har bidragit till att öka kvaliteten genom bland annat statistverksamhet.

I strävan mot ökad självfinansieringsgrad har Jamtli påbörjat en process med att skapa affärsplaner 
för de olika kommersiella verksamheterna. Arbetet har kommit en bit på väg och kommer att fortsätta 
framöver. Resultatet för de kommersiella verksamheterna under året har varit mycket bra. Särskilt vand-
rarhemmet och Jamtli Kafé kan se tillbaka på ett riktigt toppår försäljningsmässigt. Butiken har också 
förbättrat sitt resultat och arbetar aktivt för att öka försäljningen via bättre marknadsföring och framtag-
ning av nya produkter med koppling till Jamtlis samlingar (bland annat kort och affischer av Nils Tho-
massons fotografier).  Försäljningen på Historieland har förbättrats. 
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Bokningsmässigt har året likaså gått bra, både beträffande lokaluthyrningar och antal bokade program. Ett 
säljblad om utbudet har producerats och programutbudet har presenterats vid den företagsmässa som Jamtli 
och fem andra företagare arrangerade på Frösö Park i september. Hela 159 företagare ställde ut på mässan 
som besöktes av cirka 1500 personer. En nyhet för året har varit att Jamtli kunnat stärka närvaron vid evene-
mang utanför Jamtli som Seniormässan, Expo norr och Local’s Only genom att engagera volontärer för att 
bemanna montrar vid dessa.

För att öka kunskapen om regionens kulturarv har Jamtlis medarbetare hållit föredrag och föreläsningar 
runt om i länet i olika kulturhistoriska ämnen liksom att Jamtli aktivt verkar för forskning och kunskapsupp-
byggnad. I samverkan med Stockholms universitet analyseras och C14-dateras skelett som hittades vid de ar-
keologiska utgrävningar som gjordes vid Frösö kyrka 2014. Det ger helt nya möjligheter för miljöarkeologiska 
undersökningar rörande Frösön. Under fältsäsongen genomfördes en fornminnesinventering i Härjedalen. 
Genom Kommunantikvarien i Härjedalen bedriver Jamtli ytterligare såväl uppdrags- som anslagsfinansierat 
arbete inom kulturarv och kulturmiljö.

Jamtli har fortsatt att erbjuda en mängd kurser, föredrag och studiebesök som presenterar våra pedagogiska 
metoder, särskilda tidsresemetodik samt minnesstimulering. Försäljningen av kurser har hållit sig på ungefär 
samma nivåer som tidigare. Via NCK genomfördes i mars också den återkommande kursen för mastersstu-
denter vid det norska universitetet NTNU. Ett tiotal Jamtlimedarbetare undervisade. 

Arbetet med att öka antalet samarbetsparter och omvärldens delaktighet i museets verksamhet har inten-
sifierats. Utöver den samverkan som redan nämnts har Jamtli arbetat för en rad nya samarbeten. Exempelvis 
har museet startat ett samarbete med Region Jämtland Härjedalen kring planeringen av den internationella 
konferensen Creative Cities som arrangeras i Östersund 2016. 
Tillsammans med länets hemslöjdskonsulenter har Jamtli här inbjudit slöjdare och konsthantverkare i länet 
att bidra till en stor utställning. Även temat mat kommer att lyftas i samband med det internationella mötet. 
Ett annat exempel är Jamtlis strävan efter samarbete kring det planerade förskolebygget på Hofvallen. Tanken 
var att kunna skapa en dagisupplevelse anno 1975 under Historieland i nära samverkan mellan förskolan och 
Jamtlis pedagoger. Efter en god inledning fick dock planerna överges då kommunen på grund av dåliga mark-
förhållanden tvangs flytta bygget till annan plats. 

Särskilda visningar av samlingarna har erbjudits till företagare och kulturhantverkare, som efter förfrågan får 
ta del av vad som bevaras. Även olika praktiska och teoretiska utbildningar har på detta vis tagit del av samling-
arna som led i undervisningen. Jamtli har därtill samverkan med exempelvis Mittuniversitetet och Jämtlands 
Gymnasium kring utbildning och undervisning i byggnadsvård, bebyggelsehistoria och kulturmiljövård. Sam-
verkan mellan Jämtlands Gymnasium, Marieby kök och Jamtli kring utbildning av restaurangelever har fortsatt 
på Restaurang Hov. Jamtli erbjuder dessutom praktikplatser för studenter inom exempelvis hantverk. 

I mindre skala pågår och söks även samarbeten på en rad andra håll. Jamtli har samverkat med Regionalt kul-
turforum om att arrangera ”Romska veckor”, med studieförbund om att arrangera kurser inom kulturarv, med 
svenska kyrkan kring program vid Jamtlis kyrka, med Östersunds kommun kring att öka kunskapen i förskolan 
om samiskt liv och att använda Jamtlis miljöer för minnesstimulering. En rad skolor har fortgående samverkan 
med Jamtli kring program och praktik som ger eleverna möjlighet att ta del av arbetslivet utanför skolan. 

En stor insats har gjorts under året för att hitta samarbetsparter och sponsorer för att möjliggöra förverkligan-
det av planerna på ett Nationalmuseum Norr. Det är fantastiskt och mycket glädjande att se den uppslut-
ning som skapats kring detta och att få uppleva det offentligas och näringslivets inte minst engagemang för 
Nationalmuseum Norr. Ansökan till EU:s strukturfonder skrevs och lämnades in under året, och i december 
kom det positiva beskedet att Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland beviljat projektet medel. Natio-
nalmuseum Norr kan således bli verklighet!
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5. Interkulturell dialog och social rättvisa
Delaktighet, social och kulturell integration är viktiga mål för Jamtli och här arbetar vi aktivt på olika sätt. 
Som ovan beskrivits sätter Jamtli särskilt fokus på grupper som barn och ungdom, unga vuxna, invand-
rare och den åldrande befolkningen.  

Jamtlis ambitioner att särskilt rikta sig till barn och unga syns inte minst i entrépolicyn som erbjuder fri 
entré för alla till och med 18 års ålder. Som framgått ovan är barnperspektivet en ständig ledstjärna för 
Jamtli. I utställningar, program och övrig verksamhet har vi alltid särskilt barns och barns och vuxnas 
upplevelser tillsammans i åtanke. När det gäller skolbesöken eftersträvar Jamtli att nå ut till alla åldrar och 
över hela länet. Den införda uppsökande skolverksamheten har här en viktig funktion att fylla. De vanliga 
skolprogrammen är gratis och Jamtli har väl upprätthållit den höga nivån för skolmottagande. Målet att ta 
emot 350-400 klasser per år uppnås med råge med de 546 skol- och förskolegrupper som Jamtlis peda-
goger tagit hand om under året. Värdegrundsfrågor kring social rättvisa, miljö, fred och mångkultur, som 
kan vara särskilt viktiga att diskutera i barn- och ungdomsgrupper, väljs ofta som teman för utställningar 
och skolprogram. I år har vi erbjudit program kring invandring/integration, civilkurage, krig och konflik-
ter samt mat och hälsa. För de yngsta, tillsammans med föräldrar eller mor- och farföräldrar, har Öppna 
förskolan fortsatt att vara en fin och välbesökt mötesplats som kostnadsfritt bjuder in till gemenskap och 
möten kring kulturavet. Under året har, som ovan beskrivits, särskilda ansträngningar gjorts att få även 
invandrarfamiljer att hitta hit. När det gäller ungdom och unga vuxna arbetar Jamtli aktivt med att ta 
emot dem som praktikanter, för arbetsträning och genom nystartsjobb exempelvis. Under Historielands-
säsongen erbjuds många hundra ungdomar feriearbete genom kommunen. 

Mottagandet av invandrare och de samarbeten som Jamtli är involverad i har beskrivits ovan. Publikt 
rör det sig om SFI-grupper som övar språk och bekantar sig med kulturarvet samtidigt som de lär sig 
hitta till Jamtli samt om kommunala integrerande verksamheter som förlagts till Jamtli (Ladies Villa med 
invandrarkvinnor). Jamtli är också en arbetsplats för praktikanter med invandrarbakgrund. 

Beträffande gruppen äldre arbetar Jamtli aktivt för att vara en arena för gemenskap, aktivering och 
möten över generationsgränserna. I dessa strävanden ingår att erbjuda kostnadsfria föredrag med spe-
cialerbjudanden i Jamtli Kafé (After Work till exempel). Dessa tillfällen lockar nu till möten även ute i 
länet genom webb-tv-sändning (se ovan). Att även under ett antal tisdagar under Historieland kunna 
erbjuda fri entré för alla pensionärer är ett led i dessa strävanden. Tillsammans med kommunen och PRO  
arrangeras då också särskilda aktiviteter för äldre. 
Ytterligare ett exempel på hur vi riktar oss mot den äldre målgruppen är när vi använder Jamtlis kultur-
historiska miljöer som tredimensionella minneslådor inom demensvården. Här har Jamtli under året inom 
det ovan nämnda europeiska projektet ”Active Ageing and Heritage in Adult Learning” (AHA) erbjudit 
en rad minnesstimuleringsprogram. Jamtli har också diskuterat möjligheter för en fortsatt och mer per-
manent verksamhet i samverkan med Östersunds kommun. 

Även på andra plan har Jamtli fortsatt arbetet med socialt inkluderande verksamheter. Lärlings- och 
praktikplatser via olika utbildningar och arbetsförmedlingen erbjuds. Kulturarvs-IT:s verksamhet fortgår 
och bidrar till både social inkludering och bättre digital tillgång till Jamtlis samlingar. Information och 
kunskap om och utifrån Jamtlis kulturmiljöarbete sprids via hemsidan, och även via arkeologernas egen 
Facebooksida som under året fått ett större genom slag med ökat antal så kallade gillare. Jordbrukssek-
tionen samverkar med K2, en verksamhet för personer som rehabiliteras efter psykisk sjukdom. Ett gott 
samarbete finns också etablerat med Mica, där människor med funktionshinder deltar i praktiska sysslor 
på Jamtli.
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Stiftelsen Jamtlis policy för insamling och förvärv har reviderats, och allmänhetens delaktighet liksom den 
interkulturella dialogen har i viss mån kunnat lyftas fram. I syfte att förbättra servicen för medborgarna har 
Jamtlis diariesystem bytts ut, och ärendehanteringen har därmed kunnat effektiviseras liksom att detta digitala 
system kommer att minska pappersförbrukningen. 

Jamtli strävar efter att mångfalden i vårt samhälle ska synas även i våra utställningar och program. Under 
året har en av våra medarbetare slutfört en utbildning (FOKUS) i frågor som ska säkerställa att funktionsned-
sättningar och funktionshinder på ett självklart sätt räknas in i museets mångfaldssträvanden. En praktikant 
har genomfört en studie av en av Jamtlis fasta utställningar för att se hur de bättre kan spegla HBTQ-frågor 
och mångfaldsperspektiv, och kommer att vara en grund för framtida insatser för komplettering av de fasta 
utställningarna. 

Delaktighet är ett ledord för Jamtli och för att öka den har Jamtli strävat efter för att på olika sätt aktivera 
människor i utställningar och program på Jamtli. En rad samarbetsparter såsom föreningar, organisationer, 
företag, privatpersoner och skolor deltar årligen i Jamtlis verksamhet såsom ovan beskrivits under mål 4. I 
Jamtli Kafé ges också kulturskapare, lokalhistoriker, skolklasser och liknande en utställningsyta för mindre 
utställningar.  

I anslutning till den nya kulturpolitiken på riksplanet där man från årsskiftet inför fri entré på de flesta statliga 
museerna har Jamtli strax innan årsskiftet fattat beslut om att erbjuda fri entré nio månader av året, vilket 
förhoppningsvis kommer att resultera i att både fler och nya grupper hittar till Jamtli och blir delaktiga i verk-
samheten.
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Nyckeltal 2015 
 
 2014 2015 Kommentar: 
Öppethållande på Jamtli     

Öppettider  11-17 11-17  

Antal öppetdagar 329 327  

Antal öppettimmar/vecka i genomsnitt 38 37  

Antal dagar med kvällsöppet (efter kl 18) 4 2  

Besök (totalt) 198 121 199 813  

Antal betalande besök 53 520 46 491  

Antal avgiftsfria besök 144 601 153 322  

Antal sålda årskort 976 880 Exkl institutionskort 

Antal deltagare i mångfaldsarbetet På flykt, 
från åk 9 

1200 1290 43 klasser deltog. Samtliga 
elever i åk 9 i länets 
kommunala skolor utom 
Krokoms kommun och 
friskolorna.  

Antal besök barn/ungdom 51 459 55 378  

Antal besök skolor/förskolor 9 438 10 589  

Antal bussade elever länet (enligt avtal) 135 28 1 klass från Strömsund. 
Eftersom flertalet kommuner 
har infört fria bussresor med 
ordinarie bussar för ungdomar 
har efterfrågan minskat. Jamtlis 
extrapengar för bussning har 
istället enligt överenskommelse 
använts till att Jamtlis personal 
åkt ut till skolorna, varigenom 
fler barn har nåtts och deltagit, 
se vidare nedan.  
 

Antal besök hemsida 329 898 383 322 Varav 152 187 till Bildarkivet 

 
Publika aktiviteter 

 
2014 

 
2015 

 

Visningar totalt 1 026 1101  

          därav skolor/förskolor 458 546  

Stadsvandringar/exkursioner 0 0  

          därav skolor/förskolor 0 0  

Kurser, studiecirklar ledda av museets 
personal 

25 15  

           därav skolor/förskolor 0 7  

Övrig programverksamhet på Jamtli 785 813  

          därav skolor/förskolor 103 115  

Övrig programverksamhet utanför Jamtli 101 74  

          därav skolor/förskolor 58 43 Här ligger de klasser vi besökt 
med hjälp av ”busspengarna”. 
43 klasser i 20 skolor har 
medverkat i programmen 
Skolan förr, Stenålder, 

NYCKELTAL 2014 och 2015
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Vikingatid och Stormaktstid. 
Sammanlagt har Jamtlis 
pedagoger träffat 980 elever 
och 95 lärare.  

    

Utställningar  2014 2015  

Antal tillfälliga utställningar 5 5 Plus 10 mindre utställningar i 
t.ex. Jamtli kafé. 

Antal egenproducerade utställningar 3 2 Festklädd och Tidernas MAT 

Antal samproducerade utställningar 2 2 Inland och Med saxen som 
pensel 

Antal nya fasta utställningar 0 0  

Antal inlånade utställningar 1 1 Spelar Roll 

           därav nyproducerade 0 0  

Antal utställningar med MU-avtal 0 0  

Antal utställda konstnärer 18 15  

           därav kvinnor/män 14/4 6/9  

         därav svenska/utländska 18/0 14/1  

    

Samverkansprojekt 2014 2015  

Omslutning regionala projekt (kr) 3 399 300 3 712 277 Uppdragsverksamhet 

Omslutning internationella projekt (kr) 1 274 700 1 596 769  

Antal lokala samverkansprojekt 115 61 Se bilaga 2, Verksamhet och 
uppdrag i länet 

    

Informationsinsatser    

Antal utställningskataloger 0 0  

Antal studie-/undervisningsmaterial 0 0  

Antal andra publikationer/trycksaker 10 29 Säsongsprogram, kartor, 
säljblad, affischer 

Antal mässor där Jamtli deltagit  0 4  

    

Samlingar (tillväxt under året) 2014 2015  

Antal skänkta föremål 164 175  

Antal inköpta föremål 0 2  

        inkomna föremål dokumenterade i                                   
digital form 

2 114  

Antal mottagna rekvisitaföremål 2 262 553  

        därav dokumenterade i digital form 2 154 355  

Antal fotografier/negativ 0 0  

        därav dokumenterade i digital form 12 965 5893  

Antal volymer till bibliotek 212 276  

        därav dokumenterade i digital form 676 881  

Arkivalier hyllmeter 2 1,5   

        därav dokumenterade i digital form 2 1,5  
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Personal  2014 2015  

Antal årsverken 95 96  

          med minst 3 års högskolestudier 46 43  

Antal lönebidragsanställda 33 38  

Andel kvinnor/män 56/44 62/38  

Antal visstids- och timanställda 166 177  

Antal uppdrags- och intäktsfinansierade 
årsverken 

20 18  

Antal årsverken i barn- och 
ungdomsverksamheten 

15 15  

    

Ekonomi (tkr) 2014 2015  

Omsättning  totalt 70 274 71 484  

därav statligt stöd 15 727 16 570  

därav regionalt stöd (kommun och region) 26 691 27 231  

därav EU-medel 1 274 1 218  

därav inträdesavgifter 4 571 5 344  

därav övriga intäkter  21 121 Uppgiften efterfrågades ej 
2014 

Andel egenfinansiering % 38% 37%  

Huvudmännens driftsanslag i relation till 
totala intäkterna 

37% 38%  

 

 
 
 

MÅL OCH RESULTAT 
Övergripande mål finns beskrivna i Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2017 och gäller som 
övergripande dokument. Följande målområden finns angivna: 
 
Verksamhetsmål Uppnått 

mål 
Kommentar 

Upplevelse och besöksmål 
Jamtli Historieland ska vara ett attraktivt och 
återkommande besöksmål och upplevelseanläggning för 
länsinvånare och turister samt utgöra en resurs för 
utvecklingen av kulturturismen i länet. Stiftelsen Jamtli 
ska främja kulturutbyte, regionalt, nationellt och 
internationellt. 
 

Ja Besökssiffrorna steg något till 
strax under 200 000 besökare 
och ligger därmed på en stabil 
nivå, som hör till de bättre 
resultaten för Jamtli genom åren.  

Stiftelsen ska aktivt arbeta för att höja graden av 
egenfinansiering.  
 

Ja Överlag har samtliga 
kommersiella verksamheter 
uppnått goda ekonomiska 
resultat under året.  
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Stiftelsen ska inom kulturmiljövården ha det regionala 
ansvaret för kunskapsuppbyggnad och bl.a. arbeta med 
vård och förmedling. Stiftelsen ska bidra till att den 
estetiska dimensionen och de långa tidsperspektiven finns 
med i samhällsplaneringen, för hållbar regional 
utveckling.  

Ja Jamtlis kulturmiljöarbete bedrivs 
såväl inom ramen för 
anslagsfinansierad verksamhet 
som i uppdragsform. Den 
anslagsfinansierade 
kulturmiljövården är en service 
gentemot myndigheter, 
kommuner och allmänhet, och 
genom det uppdragsfinansierade 
kulturmiljöarbetet kan såväl 
enskilda som det offentliga få del 
av Jamtlis antikvariska 
medverkan inom t.ex. arkeologi 
och byggnadsvård.  
I den dagliga verksamheten 
används och sprids miljövänliga 
och historiska arbetsmetoder 
praktiskt i arbetet med Jamtlis 
kulturhistoriska byggnader. Ett 
byggnadsvårdsläger arrangerades 
under sommaren i samarbete 
med Svenska 
Byggnadsvårdsföreningen, också 
under året inleddes Interreg-
projektet Trä – och 
Traditionshantverk – gränslös 
byggnadsvård, vars utgångspunkt 
är historiska arbetsmetoder och 
traditionellt hantverk. Kurser i 
byggnadsvård har fortsatt 
anordnats för länets 
hembygdsföreningar.  
För att öka kunskapen om 
regionens kulturarv har Jamtlis 
medarbetare hållit föredrag och 
föreläsningar runt om i länet i 
olika kulturhistoriska ämnen 
liksom att Jamtli aktivt verkar för 
forskning och 
kunskapsuppbyggnad. Som 
exempel kan nämnas att i 
samverkan med Stockholms 
universitet analyseras och C14-
dateras skelett som hittades vid 
de arkeologiska utgrävningar 
som gjordes vid Frösö kyrka 
2014. Under fältsäsongen 
genomfördes en 
fornminnesinventering i 
Härjedalen. Genom 
Kommunantikvarien i 
Härjedalen bedriver Jamtli 
ytterligare såväl uppdrags- som 
anslagsfinansierat arbete inom 
kulturarv och kulturmiljö. 
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Utveckla det regionala kulturlivet 

Stiftelsen ska i bred samverkan bedriva och utveckla den 
kulturarvspedagogiska verksamheten vid egna och utvalda 
kulturarvsanläggningar och vara ett stöd i utvecklingen av 
kulturarvet, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
 

Ja Jamtli har fortsatt med 
uppsökande skolverksamhet ute i 
länet (43 grupper i 20 skolor). 
Föreläsningsserien After Work 
webb-tv-sänds till fyra olika 
platser i länet. Jamtli bidrar till 
viktiga diskussioner kring 
värdegrund och demokrati 
genom att erbjuda många 
skolprogram kring detta. Jamtli 
arbetar därtill aktivt för social 
inkludering enligt beskrivningen 
under mål 4. Jamtlis 
kulturmiljövård har varit 
engagerad i 61 
samverkansprojekt och uppdrag 
över hela länet.  

I Stiftelsens uppdrag ingår att stödja Heimbygda och 
Jämtlands läns konstförening och i nära samverkan 
upprätthålla ett samarbete med hembygdsrörelsen och 
länets konstliv. 

Ja Stiftelsen Jamtli är adjungerad i 
respektive förenings styrelse och 
följer därmed föreningarnas 
verksamhet nära och kan bistå 
med stöd. I samverkan med 
Jämtlands läns konstförening 
arrangeras program och 
föreläsningar samt samarbetas 
kring konstsamlingen. 
Tillsammans med Heimbygda, 
och även självständigt, håller 
Jamtli en nära kontakt till länets 
hembygdsrörelse, särskilt i frågor 
rörande kulturmiljö och 
samlingar. 

Effektmål 2015. Utifrån ovanstående övergripande mål har stiftelsen att verka för att 
nedanstående effektmål uppnås för 2015: 
Antal besökare på Jamtli ligger i intervallet 180-210 000. 
 

Ja Besökssiffrorna för år 2015 
slutade på 199 813.  

Stiftelsen ska sträva efter att uppnå 2/3 egenfinansiering. Ja Stiftelsen strävar mot målet, som 
inte är helt uppfyllt, men de 
kommersiella delarna av 
verksamheten har ökat sina 
intäkter under 2015.  

Jamtli strävar efter att vara ledande inom utveckling av 
kulturarvspedagogisk verksamhet. Barn och ungdomar är 
en prioriterad grupp.  
 

Ja I utställningar, program och 
övrig verksamhet har Jamtli alltid 
särskilt barns och barns och 
vuxnas upplevelser tillsammans i 
åtanke. Metod- och 
innehållsutveckling är ett ständigt 
pågående arbete. När det gäller 
skolbesöken eftersträvar Jamtli 
att nå ut till alla åldrar och över 
hela länet. Den införda 
uppsökande skolverksamheten 
har här en viktig funktion att 
fylla.  
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De vanliga skolprogrammen är 
gratis och Jamtli har väl 
upprätthållit den höga nivån för 
skolmottagande. Jamtli fortsätter 
att ge efterfrågade kurser och 
studiedagar på temat 
kulturarvspedagogik. För de 
yngsta, tillsammans med 
föräldrar eller mor/farföräldrar, 
har Öppna förskolan fortsatt att 
vara en fin och välbesökt 
mötesplats som kostnadsfritt 
bjuder in till gemenskap och 
möten kring kulturavet. Kvitto 
på kvalitén av Jamtlis 
pedagogiska arbete och betydelse 
har Jamtlis roll som samordnare 
av den svenska 
friluftsmuseiorganisationens 
arbete med pedagogisk 
utveckling och som ordförande i 
den europeiska arbetsgruppen 
för lärande i friluftsmuseer samt 
genom nära samarbete med 
NCK och deltagande i 
Riksförbundet Sveriges Museers 
museipedagogiska strategigrupp. 

Stiftelsen bidrar till hållbar regional utveckling genom att 
aktivt verka för demokratisk, social, ekonomisk och 
ekologiskt hållbar utveckling.  

Ja Jamtli har höga miljömål för sin 
verksamhet och 
hållbarhetsperspektivet 
återkommer i verksamhetens alla 
led. Den verksamhet som 
bedrivs är socialt inkluderande 
och t.ex. när det gäller ungdom, 
unga vuxna, invandrare och 
personer som står långt från 
arbetsmarknaden arbetar Jamtli 
aktivt med att ta emot dem som 
praktikanter, för arbetsträning 
och genom nystartsjobb 
exempelvis. Värdegrundsfrågor 
kring social rättvisa, miljö, fred 
och mångkultur, som kan vara 
särskilt viktiga att diskutera i 
barn- och ungdomsgrupper, väljs 
ofta som teman för utställningar 
och skolprogram. 

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

Ja Delaktighet, social och kulturell 
integration är viktiga mål för 
Jamtli och här arbetar vi aktivt på 
olika sätt. Jamtli strävar efter att 
mångfalden i vårt samhälle ska 
synas även i utställningar och 
program. Metodutveckling pågår 
vad gäller social inkludering och 
tillgänglighet.  
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Nya samarbeten har sökts och 
etablerats för att öka 
möjligheterna att nå fler 
brukargrupper (bl.a. 
invandrarkvinnor i Ladies Villa). 
Under året har särskilda 
ansträngningar gjorts att få även 
invandrarfamiljer att hitta hit. 
Genom bl.a. Jamtlis dotterbolag 
får detta verkan också på andra 
håll i länet.  

Stiftelsen bidrar genom sin verksamhet till att öka 
intresset för konst, foto och samtida uttryck samt för 
historia, natur, kulturarv och hembygdsvård. 
 

Ja Genom utställningar, 
arrangemang och evenemang, 
program, föreläsningar och 
föredrag behandlas vårt 
förflutnas likaväl som samtidens 
konst och kulturarv i bred 
bemärkelse. 

 
 
UTVECKLING AV KVALITET OCH HORISONTELLA UTVECKLINGSOMRÅDEN 
Följande kvalitetsdimensioner ska redovisas: 
 Kommentar: 
Tillgång/tillgänglighet 
Stiftelsens verksamhet ska med utgångspunkt från ett 
demokratiskt medborgarskap vara tillgänglig för alla 
och öppen för insyn. Tillgänglighet ska beaktas såväl 
geografiskt, socioekonomiskt samt för personer med 
funktionshinder. Alla ska känna att de kan ta del av det 
utbud som stiftelsen erbjuder samt har tillgång till 
stiftelsens anläggningar. Stiftelsen ska även beakta 
utländska besökare och information ska finnas 
tillgänglig på flera språk.  
 

Samarbetet med Brukarrådet har varit gott och 
ett flertal anpassningar till besökare med 
funktionshinder har genomförts, exempelvis ny 
hörslinga i Gillesalen på Restaurang Hov. 
Arbetet med att skapa digital tillgänglighet till 
svåråtkomliga kulturhistoriska hus på 
friluftsmuseiområdet har inletts. Information 
om Jamtlis fasta utställningar har funnits på 
svenska, engelska och tyska, om de tillfälliga 
utställningarna på svenska och engelska.  

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

Jämtlands läns konstförening och Heimbygda 
tillhör Jamtlis stiftare och samarbetet med dem 
är förstås tätt. Samverkan har skett med länets 
kommuner, främst i kulturmiljöfrågor. Jamtli 
har överlag ökat sina ansträngningar att hitta 
kreativa samarbeten, vilket redovisats i texten 
ovan. Som några exempel kan nämnas det 70-
tal föreningar som deltog i 
Nationaldagsfirandet; de handikapp- och 
pensionärsföreningar som bidrog till 
sommarens Tisdagsdax; de slöjdare och 
konsthantverkare som engagerar sig i den 
kommande slöjdutställningen (2016); de 
militärhistoriska föreningarna; de kulturskapare, 
lokalhistoriker och skolklasser som bidrar till 
utställningar i Jamtli Kafé; studieförbund som 
anordnar kurser på Jamtli; svenska kyrkans 
bidrag till program i Jamtlis kyrka och 
samarbetet med Regionalt kulturforum med 
mera. Årliga besöksenkäter fångar in idéer och 
förbättringsförslag från våra besökare.  
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Bemötande  
Det personliga och goda bemötandet ska vara signum 
och genomsyra alla led av organisationen.  
 

Frågan diskuteras kontinuerligt och tas särskilt 
upp under sommaren, då den också 
kommuniceras till all extrapersonal och alla 
kommunungdomar.  

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

Jamtli har en god personalförsörjning och 
verkar för intern kompetensutveckling, bl.a. 
genom ett personalutbyte med Welsh 
Museums. Genom utställningar, program, 
projekt genereras och sprids kunskap om 
kulturarvet, liksom att samlingarnas förvaltning 
borgar för långsiktigt bevarande.  

Samverkan 
Stiftelsen ska verka för att stärka och utveckla 
formerna mellan lokal, regional och nationell nivå.  

Stiftelsen Jamtli har såväl formell som informell 
samverkan inom kulturarvsområdet på samtliga 
nämnda nivåer och utvecklar nya samarbeten 
samtidigt som vi värnar om redan existerande. 
Strategiskt nationellt ingår Jamtli i 
arbetsgrupper inom Riksförbundet Sveriges 
Museer (RSM), till exempel. Samverkan sker 
inte enbart inom kulturarvs-/museiområdet, 
utan som exempel kan nämnas de nya 
relationer Jamtli har byggt med företagare i 
länet genom engagemang för Nationalmuseum 
Norr genom en rad samarbetsavtal. Stiftelsen 
Jamtlis bolag är självklara samverkansparter i 
olika sammanhang.  

 
Följande utvecklingsområden ska redovisas 
Socialt inkluderande och ett sunt liv 
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 
 

Skolprogrammet ”På flykt” genomfördes för 
tolfte året med deltagande av nästan alla länets 
niondeklasser.  
31 SFI-grupper har haft aktiviteter på Jamtli. I 
samarbete med Östersunds kommuns 
Integrationsservice har invandrarkvinnor med 
barn träffats återkommande på Jamtli. 
Utställningar diskuterade viktiga 
värdegrundsfrågor, enligt ovan.  
Jamtli erbjöd praktikplatser till ett tiotal 
personer inom Korta vägen. För medarbetarna 
har Jamtli en fastställd jämställdhetsplan för 
2013-2015. Lönekartläggning utifrån 
könsperspektiv genomförs årligen och 
jämställdhetsfrågan tas upp vid 
medarbetarsamtal.  
 

Ett hållbart län 
Stiftelsen ska aktivt i samverkan med andra arbeta för 
ett hållbart län utifrån fem aspekter: demokratiskt, 
ekonomiskt, historiskt, socialt och ekologiskt. 
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 miljöpolicyer ska vara 
ledstjärna i miljöarbetet.  

Jamtli arbetar brett och utifrån olika insatser för 
att minska energiförbrukningen, och för att 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. För 
att följa utvecklingen är Jamtli medlem i det 
klimatråd som inrättats av Länsstyrelsen för 
åren 2015-2020 och medlem av 
Upphandlingskontoret. I alla upphandlingar 
ingår miljömässiga och ekologiska perspektiv. 
De upphandlingar som görs är därmed i linje 
med kommunens miljöpolicy. 
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Barn och unga 
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.  
 

Barnens eget skapande har givits utrymme 
bland annat i anslutning till konstutställningarna 
I tavlornas värld och Med saxen som pensel, 
samt i en mängd program som ”Örat hör och 
händerna gör”, Söndagsateljéer och på 
Jamtlidagen och Jamtlinatt till exempel.  
I Öppna förskolans verksamhet ingår alltid 
kreativa moment med eget skapande, 
exempelvis måla, baka, slöjda. Skolelever har 
bidragit med eget skapande till utställningar i 
Jamtli Kafé, modevisning av historiska frisyrer 
och Julkortstävlingen i samarbete med 
Länstidningen.  
 

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.   
 

Som ovan beskrivits arbetar Jamtli i flera 
internationella projekt, kompetensutvecklar 
medarbetare genom internationella utbyten 
samt tar emot praktikanter via olika nätverk, 
främst europeiska. Stiftelsen Jamtli och/eller 
dotterbolagen deltar dessutom i en rad 
internationella, europeiska och nordiska 
sammanslutningar:  

• International Observatory PASCAL  
(advisory board) 

• NEMO – Network of European 
Museum Organisations (företräder 
AEOM) 

• AEOM – Associations of European 
Open Air Museums (företräder AEOM 
i EU-sammanhang) 

• LLOAM – Lifelong Learning in Open 
Air Museums (ordförande) 

• CAE – Culture Action Europe 
(styrelsen och arbetsgrupp om lärande) 

• EMA – European Museum Academy 
(ledamot) 

• Luigi Micheletti Foundation 
(jurymedlem) 

• Nordisk FRI (deltar) 
• ENCATC (medlem) 
 

 
 



25

23 

 

BILAGA 1 
Utställningar och aktiviteter 2015 
 
U t s t ällningar  
9 november 2014–22 mars 2015 
I tavlornas värld 
30 november 2014–6 januari 2015 
Julbockar – retas, busar, skräms 
15 februari–26 april 
Inland 
17 maj–16 augusti 
Med saxen som pensel 
26 april–11 oktober 
Festklädd! 
27 september 2015–17 januari 2016 
Spelar roll 
22 november 2015–13 mars 2016 
Tidernas MAT 
 
Utställningar i Jamtli Kafé och entré: 
30 november 2014–6 januari 2015 
Julkort 
1–25 februari 
Från skiss till färdigt verk 
28 februari–22 mars 
Det här ser jag – konstskolan tolkar bilder i Tavlornas värld 
17 maj–16 augusti 
From Wall to Wall 
25 maj–6 juni 
Romska vagnen 
27 september–4 oktober 
Cecilia Edefalk 
27 september–25 oktober 
Fotografier av Örjan Henriksson – Auschwitz KZ I-II 
10–25 oktober 
Modehuset Maison Katrine – haute couture med jämtländsk anknytning 
31 oktober–15 november 
Konstlotteri, JLK 
31 oktober–22 november 
Östersund som militärstad, del 1: Frösö läger 
28 november 2015–6 januari 2016 
Julkort 
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A kt ivit et er  
 
Januari 
1 januari  Nyårsmottagning 
2–4 januari  I tavlornas värld – visning 
5–6 januari  Skapande verkstad - bockmasktillverkning 
10 januari  Karolinervinter 
18 januari  I tavlornas värld – visning 
22 januari   After Work – Brunflo – från gravhögar och kastal till järnvägssamhälle 
24–25 januari  Förtrollat 
29 januari  After Work – Ett levnadsöde i rikets tjänst 
 
Februari 
1 februari Animationsverkstad 
 Från skiss till färdigt verk – utställning i Jamtli Kafé 
 Bakstugan öppen 
3 februari Café Slalom öppet – servering av husmanskost 
4-5 februari NCK:s vårkonferens 
8 februari Animationsverkstad 
 Bakstugan öppen 
10 februari Café Slalom öppet – servering av husmanskost 
11 februari Vad minns du? – Jamtlikväll (Landsarkivet) 
12 februari  After Work – Karl-Ivar, tecknare 
15 februari Inland – utställningspremiär 
17 februari Café Slalom öppet – servering av husmanskost 
 Visning av Jamtlis föremålssamlingar i programmet Sofie (Landsarkivet) 
19 februari After Work – Från Stavre till Kovda vid Vita Havet 
22 februari I tavlornas värld – visning 
 Clara Bodén introducerar och visar filmen ”Lgh + bil + allt jag har och äger” 
 Bakstugan öppen 
24 februari Café Slalom öppet – servering av husmanskost 
25 februari Kvällsöppet med pub-snack – föredrag, Po Tidholm och ölprovning,  
 Klövsjö gårdsbryggeri 
26 februari After Work – Primus Mortimer Pettersson 
28 februari Det här ser jag – utställning i Jamtli Kafé 
 
Mars 
1 mars Vinterfest med Jamtlis Gynnare 
 Söndagsateljé för barn 
 Bakstugan öppen 
2–6 mars Sportlovskul 
5 mars  After Work – Bio, bildning och bibelläsning 
8 mars  Söndagsateljé för barn 
12 mars  After Work – Gamla Teatern 
14–15 mars  Kurs i Nålbindning 
15 mars Matresor till Klövsjö och Bruksvallarna – föredrag och provsmakning 
 Söndagsateljé för barn 
16 mars  Kurs i tunnbrödsbakning 
17 mars  Kurs i tunnbrödsbakning 
19 mars  After Work – Det finns icke i land något fjäll ... 
22 mars  Konstföredrag med Annika von Hausswolff och Alva Marlen 
 Söndagsateljé för barn 
 Bakstugan öppen 
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25 mars  Våffeldagen – Café Slalom öppet 
26 mars  After Work – Rokokomålaren Anders Berglin 
29 mars  Trollerisöndag 
 
April 
1 april Presentation av arkitekttävlingen kring Nationalmuseum Norr 
5 april  Visning av utställningen Inland 
7–10 april Påsklovskul 
12 april  Dockteater med Teater Dockan & jag 
16 april  After Work – Perman, Törnsten och Wargentin 
19 april Norrlandsparadoxen – föredrag med Arne Müller 
 Jämtlands läns konstförenings årsmöte 
23 april  After Work – Dråpet vid Örasjön 
26 april  Festklädd! – utställningspremiär 
 
Maj 
3 maj Visningar – Festklädd och Lust & Fägring 
10 maj  Vintagebrudar och festklänningar – föredrag med Elsa Billgren 
17 maj  Med saxen som pensel – utställningspremiär 
23 – 24 maj Jamtli Vårmarknad 
24 maj Kurs i gärdsgårdsstängning/hagastängning 
25 maj–6 juni Romska veckor 
31 maj Söndagsateljé – modeteckning 
 Romskt musikframträdande 
 
Juni 
2 juni  Kurs: Brännässlans förträfflighet 
6 juni  Nationaldagsfirande 
12–14 juni  Jämtstämman 
19 juni Traditionellt Midsommarfirande 
20 juni  Jamtli Historieland öppnar 
 
Juli 
1–11 juli Bröderna Lejonhjärta – teaterföreställning 
1 juli  Daggtorpet har öppet 
4 juli Fattigauktion, Tingshuset 
7 juli Tisdagsdax 
11–12 juli Repmånad anno 1975 
14 juli Tisdagsdax 
15 juli Daggtorpet har öppet 
16–17 juli Rollspelande gästaktör – Christina Mattsson 
17 juli Daggtorpet har öppet 
21 juli Tisdagsdax 
28 juli Tisdagsdax 
 
Augusti 
2 augusti Daggtorpet har öppet 
4 augusti Alla pensionärers dag 
5 augusti Dansstuga med Sweedz 
12 augusti Daggtorpet har öppet 
15 augusti Potatishandlaren – teaterföreställning med Estrad Norr 
15–16 augusti  Festlig avslutningshelg 
30 augusti Modeteckning för barn och vuxna 
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September 
6 september Svampens dag 
13 september  Jamtlidagen 
20 september Modeteckning för barn och vuxna 
24 september Kulturattack 65+  
 After Work – Norra begravningsplatsen i Östersund 
26 september– 
4 oktober Konstens vecka 
27 september  Spelar roll – utställningpremiär 
 Fotografier av Örjan Henriksson, Auschwitz KZ I-II – utställning i Jamtli Kafé 
 
Oktober 
1 oktober Museers roll och samhällsfunktion i Europa och Sverige – seminarium 
 After Work – Samer i Ragunda och Bräcke kommuner 
4 oktober Modeteckning för barn och vuxna 
 Final Konstens vecka 
 Fotograf Örjan Henriksson berättar om sitt projekt i Auschwitz 
 Arbetets konst – samtal om årets tema under Konstens vecka 
 Vinstdragning från veckans konstvandring 
 Café Slalom och bakstugan öppen 
6 oktober  Om Jamtlis foton – Introduktion fotosamlingar och bildarkiv (Landsarkivet) 
10 oktober  Upptäck museets hemligheter – Nigerianska föreningen 
11 oktober  Sista dagen för utställningen Festklädd 
 Klädparad 
 Miniutställning om Modehuset Maison Katrine 
 Café Slalom och bakstugan öppen 
15 oktober  After Work – Döda fallet – vårt framtida världsarv 
18 oktober  Visning i utställningen Spelar roll 
 Café Slalom och bakstugan öppen 
22 oktober After Work – Den goda viljan 
 Företagsmässa, Frösö Convention Center 
25 oktober Visning i utställningen Spelar roll 
 Café Slalom och bakstugan öppet 
27–30 oktober  Höstlovskul 
31 oktober  Östersund som militärstad, del 1: Frösö läger – utställning i Jamtli Kafé 
 
November 
5 november After Work – Sveriges riksgräns 
6 november  Jamtlinatt 
8 novembe Café Slalom och bakstugan öppet 
12 november  After Work – Hällristningarna i Glösa 
15 november Visning i utställningen Spelar roll 
 Café Slalom och bakstugan öppet 
19 november  After Work – Stockstraff, brandsprutor och barnmorskor mm 
22 november Tidernas MAT – utställningspremiär 
 Café Slalom och bakstugan öppet 
26 november  After Work – Brevhuvud, priskurant och logotyp 
28 november Julkortsutställning i Jamtli Kafé – prisutdelning och vernissage  
 Träffa Jamtli-Tomten i Kärnan 
29 november Marknad med Ung Företagsamhet (UF) 
 Levande julkrubba 
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December 
3 december After Work – Jultraditioner och julbockar 
4–6 december  Jamtli Julmarknad 
10 december  After Work – Mat till vardag och fest 
13 december  Lucia på Tingskullen med Birka folkhögskolas musiklinje 
19 december  Paketinslagning i Jamtlis paketverkstad 
23 december Hämta julklappar hos tomten 
28–29 dec Julvandring bland Jamtlis gårdar 
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BILAGA 2  
Verksamhet och uppdrag i länet 
Kulturmiljövård 
 
 
Bergs kommun 
Uppdrag 
Tillsyn av kyrkliga inventarier i Rätan. 
Efter 25 år – utvärdering av byggnadsvårdsinsatser utförda under åren 1990-2006. Berörde 
fäbodar i Oviksfjällen samt sommarvistet Bartjan. 
Inventering av miljöer och byggnader som speglar det moderna samhället och industrialismen i 
kommunen, som underlag till kommunens kulturmiljöprogram. 
Väg 321, Bergs och Ovikens socknar, utredning i samband med planerad vägbreddning.  
Nordkölen – Länstersjön, Rätans socken, utredning inför planerad kraftledning. 
Ljungdalens hembygdsgård, Storsjö socken, upprustning av tak på bostadshus. 
Kvarnsjö, Klövsjö socken, upprustning av härbre. 
 
Bräcke kommun 
Revsunds kyrka, samråd om härbre. 
 
Uppdrag 
Badhuset i Stavre, Revsunds socken, antikvarisk medverkan vid restaurering av grund och 
anläggande av brygga. 
Ol-Persgården, Bräcke hembygdsgård, antikvarisk medverkan vid restaurering av portal. 
Granparken, Bodsjö socken, skyltning vid dansbanan. 
Gimdalen, Nyhems socken, undersökning av stormskadad stenåldersboplats. 
Revsunds kyrka, antikvarisk medverkan vid restaurering av fasad och yttertak. 
 
Härjedalens kommun 
Uppdrag 
Tillsyn av kyrkliga inventarier i Vemdalen, Ängersjö och Överhogdal. 
Fornminnesinventering inom Svegs, Älvros, Lillhärdals och Ytterhogdals socknar. 
Efter 25 år – utvärdering av byggnadsvårdsinsatser utförda under åren 1990-2006. Berörde 
timmerbyggnader i Duvberg, Ytterberg och Västremmen. 
Älvros – Kårböle, arkeologisk utredning längs väg 84 i samband med planerad vägbreddning. 
Linsells kyrka, antikvarisk medverkan vid omläggning av spåntaket. 
Lillhärdals kyrka, antikvarisk medverkan vid restaurering av fasad och tak på tornet. 
Gammelremsgården, Svegs socken, antikvarisk medverkan vid restaurering av murstockar och 
källare. 
Genom Kommunantikvarien i Härjedalen bedriver Jamtli ytterligare såväl uppdrags- som anslagsfinansierat arbete 
inom kulturarv och kulturmiljö. 
 
Krokoms kommun 
Övre Önet, rådgivning inför restaurering av loge. 
Näskott, hembygdsgården, rådgivning inför restaurering av fönster och innertak. 
Krokom, rådgivning inför restaurering av ryttarhärbre. 
 
Uppdrag 
Tillsyn av kyrkliga inventarier i Alsen, Aspås, Laxsjö, Näskott och Rödön. 
Offerdals kyrka, antikvarisk medverkan vid restaurering av tornspiran. 
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Inventering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader på landsbygden i Rödö och Ås 
socknar samt tätorterna Föllinge, Nälden, Krokom och Änge, som underlag till kommunens 
kulturmiljöprogram. 
 
Ragunda kommun 
Stugun, Dusnäsbäcken, rådgivning inför restaurering av bryggstuga. 
Krångede kraftverk, samråd om luftvärnstorn. 
Stugun, samråd om vård av missionshuset. 
 
Uppdrag 
Tillsyn av kyrkliga inventarier i Fors och Stugun. 
Fors kyrka, invändigt måleri och konservering samt målning av yttertak och grindstolpar. 
Ragunda gamla kyrka, säkerhetshöjande åtgärder. 
Kulturmiljöprogram i Ragunda kommun – inventering och uppdatering av beskrivningar för 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
Ammerån, Borgvattnets socken, undersökning av stenåldersboplats. 
Stugun, Stuguns socken, upprustning av bostadshus. 
 
Strömsunds kommun 
Uppdrag 
Tillsyn av kyrkliga inventarier i Alanäs, Bodum, Fjällsjö, Gåxsjö, Gärdnäs, Hillsand, Ström och 
Tåsjö. 
Lokstallet i Hammerdal, Hammerdals socken, upprättande av åtgärdsprogram för upprustning. 
Backe, Fjällsjö socken, upprustning av körbro. 
Rossön, Bodums socken, arkeologisk utredning inför anläggande av gång- och cykelväg vid bron 
över Mellerstån. 
 
Åre kommun 
Edsåsen, rådgivning inför restaurering av lada och sommarladugård. 
Mattmar, rådgivning inför restaurering av mangårdsbyggnad. 
Huså herrgård, rådgivning inför restaurering av fasaderna. 
Tossön, samråd inför restaurering och planering av huset, utställningar och området. 
Romo, Undersåkers socken, rådgivningsbesök. 
 
Uppdrag 
Tillsyn av kyrkliga inventarier i Duved, Hallen, Handöl, Marby, Mörsil, Undersåker och Vallbo. 
Mattmars kyrka, dokumentation av spåntaket. 
Enaforsholm, Åre socken, upprättande av åtgärdsprogram för 15 byggnader. 
 
Östersunds kommun 
Frösön, Norra Strandvägen, rådgivning inför restaurering av bostadshus. 
Frösön, Berge, samråd om färgsättning av bostadshus. 
 
Uppdrag 
Tillsyn av kyrkliga inventarier i Brunflo, Lockne, Marieby, Näs och Östersund. 
Brunflo socken, genomförande av kulturarvsanalys inför planerad ombyggnad av E14 och E45.  
Brunflo socken, arkeologisk utredning steg 1 inför planerad ombyggnad av E14 och E45. 
Efter 25 år – utvärdering av byggnadsvårdsinsatser utförda under åren 1990-2006. Berörde 
Blomtorpet i Sunne socken. 
Zetterströmska biblioteket, Frösö socken, upprättande av åtgärdsprogram för utvändig 
restaurering. 
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Änge, Brunflo socken, undersökning av stormskadade gravhögar. 
Collegiebostaden vid Frösö hembygdsgård, Frösö socken, upprustning av innertak och 
farstukvist. 
Arkeologisk utredning inför fiberkabeldragning längs väg E45 i Lits och Häggenås socknar. 
Östersunds gamla kyrka, antikvarisk medverkan vid installation av RWC. 
Stenstugan i Bleka, Näs socken, rådgivningsbesök. 
Nybygården, Lits socken, rådgivningsbesök. 
Trusta, Norderö socken, dokumentation av skadat fornlämningsområde med kokgropar. 
 
Västernorrlands län 
Uppdrag 
Nordkölen – Länstersjön, Haverö socken, utredning inför planerad kraftledning. 
 
Uppsala län 
Uppdrag 
Uppsala kommun, kulturmiljöanalys inför planerad ombyggnad av kraftledning. 
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BILAGA 3 
Förvärv till samlingarna år 2015 
 
Konstsamlingen  
Gåva 2015-06-12 av Corrine Ericson Reuterswärd Stockholm: 
Artist book, Konstbok ”Älgpass” av Corrine Ericson Reuterswärd. 
Gåva 2015-01-21 ur Ann-Marie ”Pelle” Nordenskiölds dödsbo genom Maria Nordenskiöld  
42 grafiska verk; 3 teckningar; 2 oljemålningar; 2 akvareller; 10 tryckplåtar. Samtliga verk av Ann-
Marie ”Pelle Nordenskiöld 
Gåva 2015-12-16 av Ingvar Gustavsson Östersund 
Filip Weiner, Vinterdag, etsning. 
Inköpt 2015-02-22 från ”Loppis på gården” Östersund 
Felix Söderberg, 2 st gipsreliefer. 
 
Kulturhistoriska samlingarna 
Registrerade föremål 
Barchéus, Marie-Louise, Brunflo, 5 st trasmattor 
Björs, Mikael, Östersund, solarielampa, hektograf, ”Den lille elektrikern” 
Brandt, Gertrud, Östersund, 2 st klänningar 
Eriksson, Fritz, Östersund, jämtåkskrinda 
Falkerby, Gunnel, Frösön, skärmvägg, lampfot med skärm 
Halvarsson, Eivor, Krokom, separator med tillbehör 
Hedberg, Assar, Östersund, krustång för örngottsband 
Hedman, Marianne, Östersund, jubileumsglas, föreningsmärken 
Lundemo, Marianne, skidor 
Malmberg, Mildrid, Östersund, barnkappa, kjol, blus 
Modin, Margit, Linköping, armband, brosch, koppningsask, ådersnäppare 
Nilsson, Kjell, Östersund, kompressor till tandläkarutrustning 
Nordin Olsson, Anette, Östersund, 2 st barntröjor 
Norling, Anders, Frösön, fotoutrustning, tidskriftssamlare, bilutrustning, köksburkar, tekopp, glas 
Nyman, Malin, Hjärnarp, barncykel 
Stiftelsen Jamtli, skrivautomat 
Sundin, Eva, Östersund, stövlar 
Vikberg, Sven, Östersund, klot-tv 
Wikstrand, Carina, Nälden, hårklippningsmaskin, kläder, dopklänning 
Zetterström, Yngve, Frankrike, skrivpulpet 

Inkommet, ej registrerat 
Bredberg, Eva, Huddinge, Kamratposten, ostränna 
Danielsson, Ingeborg, Östersund, sjuksköterskekläder, böcker, spruta 
Erixon, Jonny, Östersund, svepask, ransoneringskort, räknepinne, böcker 
Giornofelice, Lotta, Ås, kläder  
Hallgren, Martin, Gällö, diabilder på Arnljotbåten 
Hedenfalk, Ing-Marie, Östersund, kläder, vykort, tavla, märkbok 
Johansson, Gun-Marie, Ragunda, skor 
Kron, Ulf, Vingåker, kåsor, fruktskålspiedestal 
Larsson, Barbro, Ås, livstycke, mamelucker 
Linder, Lars, Sollefteå, räknemaskin, skrivmaskin, symaskin 
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Nillbrand, Stig, Östersund, frack 
Nilsson, Elisabeth, Gällö, mammaklänning, överdelar, kappa, kjol 
Nordin, Gunnar, Bräcke, symaskin, unikabox, rakapparat, dammsugare, pjäxor, skidor, 
julprydnad, dräkter, sorgeflor 
Persson, Ann-Louise, Östersund, 2 st kappor 
Pettersson, Eva, Nälden, skor, kläder, hushållsartiklar, campingutrustning, bår, campingbord 
Pettersson, Henri, Föllinge, förkläden, hembygdsdräkt 
Wallin, Kerstin, Östersund, brevpapper, bok, kniv, skor, plogg, bälte, hårspänne, stänkflaska, halsband 
Wisell, Lena, Krokom, termos, borrmaskin, skjutmått, pussel, verktyg, stickkorg, fiskedrag  

Rekvisita. Inkommen och registrerad 
Berg, Anna-Greta, kryddburkar, knäckformar, glaslock, essens, olja, fruktfärg 
Borgström, Britt-Marie, Månsåsen, plastpåse, hårrullar, färgburkar, julsaker, baksporre, byggsats 
Brede, Gudrun, USA Cincinnati, kläder, skor 
Bruhn, Lars, Ystad, kuddar, dunbolster 
Edström, Siv, Frösön, julbonad, bärkasse 
Eriksson, Anita, Frösön, klänning, överdel 
Espland, Lorelaine, Mariestad, 3 st blusar 
Falkerby, Gunnel, Frösön, damcykel, cykelkorg, väska, trilla, adventsljusstake 
Fornander, Agneta, Östersund, dokumentportfölj 
Fredriksen, Ole, Knytta, mätsticka, tumstock, toalettrullshållare, cykellyse, ritsmått 
Fredriksson, Kerstin, Östersund, hushållsassistent 
Frisell, Britt-Marie, Frösön, 30 st konservglas med mat 
Grönvik, Karin, Östersund, fönsterprydnad 
Harryson, Inger, Östersund, 2 st djuptallrikar, barnresväska, leksaker 
Hedman, Marianne, Östersund, kökshandduk 
Henriksson-Jonsson, Maud, Östersund, stenkulor, förpackning, bok 
Jonsson, Bo, Östersund, bankbok 
Jonsson, Ingrid, Strömsund, damjacka, herrjacka, väst, pälsskärp 
Järvholm, Håkan, Lit, hink, sopskyffel, melittafilter, filterhållare, muggar, konservöppnare, 
tubklämmare, tetrapakhållare, förpackning 
Knutson, Charina, Tandsbyn, byxor, LP-skivor 
Kohlström, Richard, Falun, bibelhylla 
Larsson, Barbro, Ås, uppstoppat lamm 
Larsson, Birgitta, Östersund, smörkärna 
Lilja, Leif, Östersund, receptlåda, receptpärmar, tidskriftssamlare, skidbindningar 
Madsen M, Marie, Östersund, kastrull, flaskställning, kork 
Modin, Margit, Linköping, korvhorn, tvålask 
Möhring, Åke, Östersund, 3 st vaddtäcken 
Nordqvist, Bengt, Östersund, laggad vattenflaska 
Norling, Anders, Frösön, cykel, flytväst, kylväska, campingkök, gasolflaska, katalytvärmare 
Ringqvist, Birgitta, Järpen, bobin, kräkla, träslevar, spinnrock, barnkärra 
Runudde, Janita, Östersund, böcker, kläder, husgeråd, heminredning mm 
Seldahl, Anita, 2 st damkappor 
Sigfridsson, Annika, Gustavsberg, 5 st cyklar 
Wadensjö, Kristina, Östersund, barnglasögon med fodral 
Wikstrand, Carina, Nälden, skrivkurs, kläder 
Reichenberg, Solveig, Frösön, förpackningar 
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Jamtlis arkiv 
Gåva, 2015-05-04. Givare: Kåre Henriksson 
Två pärmar med brev, broschyrer och andra dokument ingående i en brevväxling mellan Gerda 
Sundström och Robert Berghagen samt uppgifter om Robert Berghagens promotion till 
hedersdoktor vid Umeå universitet. Pärmarna har lämnats av Gerda Sundström till Kåre 
Henriksson. 
Gåva, 2015-09-16. Givare: Margareta Jonsson 
Handskrifter, 4 st., av L. M Björklund. Kompletterar tidigare inlämnade handskrifter, ÖMEA 
3204. Inlämnat 2014-11-12 
Gåva 2015-01-21 ur Ann-Marie ”Pelle” Nordenskiölds dödsbo genom Maria Nordenskiöld 
Gåva ur ”Pelle” Nordenskiölds kvarlåtenskap pressklipp, utställningsmaterial, m.m. 
Gåva 2015-08-01 ur Elof Herrdins dödsbo 
Anteckningsböcker, fotoalbum, korrespondens 
 
Jamtlis bibliotek 
276 nytillkomna titlar varav 77 Jämtland/Härjedalen. 
Ökning under 2015 (nyförvärv och retroaktiv katalogisering): 881. 
Antal lån 2015: 2684. 
 
 
 


