
Nationalmuseum Jamtli  
– en arena för konst- och 

designupplevelser!

Sex sekler av samtid
17 juni–28 april 2019

På Jamtli finns allt en gäst behöver  
– upplevelser, mat, butik och boende.  
Välkommen hit, en eller flera dagar!

Jamtli Butik Jamtli Kafé Restaurang Hov Jamtli Vandrarhem

Fri entré till Jamtli Kafé,  
Jamtli Butik och Restaurang Hov

Utom vid vissa evenemang.

museum

 Östersund www.jamtli.com

1 december 2018–6 januari 2019

KAROLINER-
VINTER

En spännande upplevelsedag 
om Karl XII:s karoliner och 
deras tid.

Dramatiserade vandringar  
i karolinernas fotspår

Exercis med gevär  
och kanoneld

Soldater i strid, kl 14
Utställning med originalfynd

Och mycket mer!

En vintrig upplevelsedag om karolinerna 
och den katastrofala dödsmarschen 
över fjället 1719 då tusentals soldater 
dog. Ett stort antal karoliner från olika 
militärföreningar i Norden deltar. Dagen 
bjuder på nya uppdaterade dramatiserade 
vandringar i karolinernas fotspår och 
en större stridsuppvisning. Inne i 
museet visas utställningen Karoliner och 
konflikter där vi får följa olika soldater 
och hur det gick för dem och deras 
familjer. Se originalfynd, följ med på 
visning och lyssna på föredrag. 
Arrangör: Jamtli i samarbete med 
Jämtlands fältartilleri.

Lördag 12 januari

Entré: vuxen 100 kr, fri entré för  
barn i vuxens sällskap.

Här finns alla julens ingredienser och lite till. Glänta på julkalenderns 
luckor, möt lucia, julbocken och jultomten, smaka pepparkaka och glögg. 
Upplev julens traditioner som väcks till liv igen och får sin förklaring.  
Detta och mycket mer händer på Jamtli – Sveriges Julmuseum!

Öppet tisdag–söndag kl 11–17 (Stängt julafton, juldagen och nyårsafton)
Entré vuxen 80 kr (t o m 31 dec 2018). Fr o m 1 jan 2019: Vuxen 100 kr 

Alltid fri entré för barn t o m 18 år i vuxens sällskap  Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Tillfälliga utställningar.

Karoliner och 
konflikter   
21 oktober–24 februari 

Renskötsel i svart och vitt   
27 maj–6 januari 2019

Tryckt till jul 
1 december–6 jan 2019

Jamtlis julkalender 
1 december–6 januari 2019

Julkortsutställning 
27 november–6 januari 2019 (i Jamtli Kafé)

Välkommen!



Julmarknad

Lilla Julafton

Lördag 1 december 
Julbordspremiär 
Traditionellt julbord när det är som mysi-
gast och godast, på anrika Restaurang Hov. 
Svenska klassiker och jämtländska specialite-
ter, delikata sillinläggningar och spännande 
gröna tillbehör. Det stora bordet är extra 
stort med ett rum fullt med efterrätter och 
julgodis! Pågår t o m 21 december. 
Levande julkrubba 
Följ med på en dramatiserad vandring bland 
Jamtlis hus och gårdar. På väg till stallet i 
vinterskymning möter vi herdar, änglakör 
och vise män. Kl 12.30 och 13.30, start på 
Torget. Vandringen tar ca 40 minuter.  
Ett samarrangemang med Svenska kyrkan.  
Fri entré.
Julkortsutställning – prisutdelning 
Länstidningen och Jämtlands läns konstför-
ening visar barnens bästa julbilder i Jamtli 
Kafé med start 27 november. Prisutdelning 
lördag 1 december kl 13. Fri entré. 
Arrangeras av Länstidningen och Jämtlands 
läns konstförening i samarbete med Jamtli. 

Söndag 2 december  
Tryckt till jul 
Traditionen att smycka sina hem till jul är 
gammal. Här lyfter vi fram de tryckta jul-
dukarna och några formgivare bakom dem. 
Särskilt 1950- och 1960-talens motiv finns 
representerade. Möt en mönsterkavalkad i 
julens motivvärld! 
Kl 13 invigning med visning av utställning-
ens skapare Anna Lindqvist, Östergötlands 

Kalendarium.

museum och Marie Odenbring  
Widmark, Västarvet.   
Kl 13.30 föredraget ”Textila detektiver” då 
Anna och Marie berättar mer om de tryckta 
juldukarna och om detektivarbetet med att 
lösa juldukarnas ursprung. Välkommen att  
ta med egna jultryck och få hjälp med att  
veta mer om deras historia!  
Produktion: Östergötlands museum. Utställ-
ningen pågår 1 dec 2018–6 jan 2019. 
Jamtlis julkalender! 
I en stor julkalender berättar Jamtli om 
julens historia med julbockar, staffansupptåg, 
julmat, skålande vikingar och mycket annat. 
Bakom luckor och i lådor får du veta mera 
om traditioner och firande ända fram till 
tjugondag Knut. Välkommen till luck- 
öppning på egen hand! 
Julspår  
Sök i Jamtlis fasta utställning efter andra spår 
av julen. Julbocken skuttar fram här och var 
och ett stort julbord visar bondefamiljens 
julmat. 
Julgröt och julkortsutställning  
i Jamtli Kafé 
Ät julgröt medan du funderar över vem som 
målat årets vackraste julkort. Julkortsutställ-
ningen pågår till 6 januari 2019.  
Visning i Nationalmuseum Jamtli   
Konstupplevelser i juletid. Allmän visning av 
utställningen Sex sekler av samtid, kl 11.15 
(60 min) och familjevisning kl 13 (30 min).
Konstateljésöndag – Måla julkort i akvarell, 
kl 13.30–17. Materialkostnad 25 kr.

Söndag 23 december 
Hämta julklapparna hos Jamtli- 
Tomten i Lillhärdalsgården! 
Om du under perioden 11–22  
december lämnar in din  
julklappssäck i Jamtlis  
reception, kan du komma  
till stämningsfulla Lill- 
härdalsgården tillsam- 
mans med barnen och  
hämta säcken hos självaste  
Jamtli-Tomten. Inlämnings- 
avgift: 120 kr/säck. Om du  
saknar egen säck finns det att  
köpa för 50 kr. Säcken hämtas  
23 december kl 14–17. 

Torsdag 27 dec–fredag 28 dec 
Julvandring bland Jamtlis gårdar  
Hur förberedde och firade man jul förr?  
För hela familjen, ca 40 min. Kl 12 och 14. 

Lördag 29 dec–söndag 30 dec 
Visningar i Nationalmuseum Jamtli  
Allmänna visningar av utställningen  
Sex sekler av samtid kl 12 och 14.

Tisdag 1 januari 2019 
Nyårsmottagning 
Starta året med bubbel, snittar, tårta, lin-
nedukar och kandelabrar i Jamtli Kafé! 
Musikunderhållning kl 13–16 med Åsa och 
Roy Okutani som bjuder på stämningsfull 
mjuk jazz på sång, trumpet och piano/gitarr. 
Mingla med gamla och nya vänner! Jamtli 
Kafé och museet öppet kl 11–17.  
Fri entré till Jamtli Kafé.

Torsdag 3 januari–fredag 4 januari 
Konstateljé 
Vi återanvänder papper och snören från jul-
afton och gör fina konstverk, kl 13.30–17.

Lördag 5 januari–söndag 6 januari  
Trettondagsupptåg och bockmasker 
Julen avslutas med att alla barn välkomnas 
att tillverka egna ansiktsmasker kl 12–14.  
Kl 14 avslutar vi med att liva upp en gammal 
tradition med trettondagsupptåg. Välkomna 
att följa med i en lekfull parad med alla våra 
bockar och se vad som händer! Vi rundar av 
med saftkalas. 

Söndag 16 december 
Jamtli och Jamtlis Gynnare bjuder in till härlig julstämning 
anno 1895 med hovklapper, bjällerklang och julsånger. Handla 
julklappar på Torgets minimarknad och i JP Gulles handelsbod 
kl 11–16, eller besök Jamtli Butik. Passa på att åka släde och ta 
en tur i karusellen. Inomhus bjuder Jamtlis Gynnare på aktivi-
teter kl 12–15. Gå på skattjakt och tillverka en ”julknapp”.  
Kl 14 koras vinnare i pepparkakshustävlingen i Jamtlis entré-
hall och en pepparkaksgubbe delar ut julgodis till alla barn. 
I Jamtli Kafé serveras rykande het julgröt. Fri entré till Lilla 
Julafton (entré till utställningarna ingår ej). 

www.jamtli.com

fredag 7–söndag 9 december

Onsdag 5 dec–torsdag 6 dec 
Traditionellt pepparkaksbak i  
Jamtli Öppna förskola  
Kom i riktig julstämning med doftande  
pepparkaksbak i järnspis, kl 9–12. Fri entré.

Onsdag 5 december  
Konst-paus!  
15 minuters minivisning i Nationalmuseum 
Jamtli, kl 12.

Torsdag 6 december 
Stroehte, om samiskt julfirande i äldre tid 
Föreläsning kl 13 där Bo Lundmark berättar 
om jultraditioner hos samerna. 
Ingår i föreläsningsserien After Work med  
fri entré.

Fredag 7 dec– söndag 14 dec 
Rösta på bästa pepparkakshus  
Finalisterna i Jamtlis Gynnares pepparkaks-
hustävling ställs ut. Kom och rösta på det 
pepparkakshus som du tycker bäst om. Röst-
ningen pågår t o m 14 dec. Vinnande bidrag 
utses 16 december under Lilla Julafton. 

Onsdag 12 dec– fredag 14 dec 
Traditionellt  julpyssel och julavslutning  
i Jamtli Öppna förskola.  
Onsdag kl 9–12, torsdag kl 9–12,  
fredag kl 9–15. Fri entré.

Onsdag 12 december  
Konst-paus!  
15 minuters minivisning i Nationalmuseum 
Jamtli, kl 12.

Torsdag 13 december 
Lucia – en brokig historia 
Föredrag om luciafirandets många rötter. 
Avslutas med en luciaöverraskning. Ingår i 
föreläsningsserien After Work med fri entré.

Söndag 16 december  
Visning i Nationalmuseum Jamtli  
Konstupplevelser i juletid. Allmän visning av 
utställningen Sex sekler av samtid kl 11.15 
(60 min) och familjevisning kl 13 (30 min).
Konstateljésöndag – gör en egen stämpel 
och tryck ett unikt julklappspapper,  
kl 13.30–17. Materialkostnad 25 kr.

Julmarknad på Jamtli! Upplev en oslagbar julstämning 
och marknad bland Jamtlis kulturhistoriska hus. Härliga 
hemproducerade varor, hästars bjällerklang, julgranstäv-
ling och barnaktiviteter som gamla tiders julstök, pyssel, 
Jamtli-Tomten och mycket annat. Mat och underhåll-
ning runt kåtan där lokala restauratörer tillagar mat över 
öppen eld. Öl- och vinrättigheter. Underhållning med 
Kingen, Erik Wennergren och Ernehed & Björns! Ung 
Företagsamhet bjuder på en liten ”marknad i marknaden” 
under fredagen. Ta ångtåget från Östersunds station till 
marknaden enligt turlista.  
Mer information på www.jamtli.com. 
Öppettider: Fredag 7 dec kl 14–20, lördag 8 dec  
kl 11–18, söndag 9 dec kl 11–17. Entré: Vuxen 80 kr. 
Arrangör: Jamtli i samarbete med Hushållningssällskapet. 
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