
Jamtli Historieland 22 juni– 18 augusti. Öppet alla dagar kl 11 – 17 
Vuxen 290 kr. Barn t o m 18 år gratis i vuxens sällskap.  

Biljetten gäller två dagar i följd – säg till i kassan första dagen. 
Övriga året: Tis–sön kl 11–17. Entré vuxen 100 kr. Barn t o m 18 år gratis i vuxens sällskap.

 Årskort: Familj 1 050 kr, enskild 550 kr

Med reservation för ändringar. Detaljprogram och  
information om tillgänglighet, se www.jamtli.com
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 Östersund www.jamtli.com

Lördag 13 juli  
Modevisning 
amtlis Gynnare visar kläder från skilda tider. 
Kl 14.00.
Tisdag 6 augusti 
Alla pensionärers dag 
Underhållning kl 12.00–14.30 med  
Grumligt och Östen med resten.  
Fri entré till uteområdet kl 11.00–13.00  
för pensionärer, personer med funktions- 
nedsättning och ledsagare.  
Arrangör: Östersunds kommun,  
pensionärsföreningarna och Jamtli.
Lördag 17 augusti 
Snart börjar skolan igen! 
Dramatiserad vandring i skolans historia 
1785–1975. Kl 14.30.
Söndag 18 augusti  
Festlig avslutning på Jamtli Historieland 
Kan du din katekes? Välkommen på hus- 
förhör i Lillhärdalsgården 1785. Kl 14.30.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Fri WiFi på Jamtli Program och kalendarium 22 juni–18 augusti 2019 

Sommar.

Lördag 22 juni 
Jamtli Historieland öppnar  
Öppet varje dag kl 11–17 tom 18 augusti.
26 juni, 19 juli och 6 augusti 
Daggtorpet  
Fältjägarföreningen visar soldatlivet vid 
1800-talets mitt. Ytterligare öppettider kan 
tillkomma, håll utkik på www.jamtli.com
Torsdag 27 juni 

Från Husförhör till modern grundskola 
Historievandring på skoltema kl 15.00.  
Start på Tingskullen.
Söndag 7 juli 
Repmånad anno 1975 
Jamtli får besök av Gästrike Militär- 
historiska Förening. 
Torsdag 25 juli–fredag 26 juli 
Gästaktör – Ewert Ljusberg 
Besök Banvaktstugan 1956 och träffa årets 
gästaktör, Ewert Ljusberg, och lyssna på  
historier om gamla tiders liv vid järnvägen. 
Tisdag 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli 
Tisdagsdax 
Frågepromenad kl 11.00–13.00. Under- 
hållning kl 13.00–14.00. Fri entré till ute- 
området kl 11.00–13.00 för pensionärer, 
personer med funktionsnedsättning och 
ledsagare.  
Arrangör: Östersunds kommun,  
pensionärsföreningarna och Jamtli.  

Kalendarium. Äta, bo och handla.

Jamtli Butik Jamtli Kafé Restaurang Hov Jamtli Vandrarhem

Information.
www.jamtli.com

Entrésamarbeten
Besök fler av Jämtland-Härjedalens  
museer och få rabatt på entréavgiften!  
Vid ditt första besök på något av museerna 
Jamtli, Teknikland eller Härjedalens Fjäll-
museum löser du full entré. Samtidigt får 
du din rabattkupong som därefter ger dig 
50 kr i rabatt på de två andra museerna.
Din dagbiljett från  
Jamtli gäller även  
till andra museer!  
Se www.jamtli.com  
för mer information.
Erbjudanden gäller  
sommaren 2019.

Jamtli 
– alltid något att se och göra!
Det finns många anledningar att besöka 
Jamtli, ofta. Ta del av Jamtlis fasta och 
tillfälliga utställningar, marknader, evene-
mang och temadagar. Se konst i världsklass 
på Nationalmuseum Jamtli, upplev frilufts-
museet med historiska hus och gårdar och 
sommarens Jamtli Historieland. 
Med ett årskort får du tillgång till allt 
som händer på Jamtli! (Utom till vissa 
evenemang som t ex konserter.)
Årskort enskild: 550 kr. Familj: 1 050 kr
Korten är giltiga ett år från och med det datum  
de aktivieras.

Historiska kiosker. Tidstypiskt fika, glass och/eller varmkorv hittar du i de historiska 
kioskerna vid Macken 1956, Banvaktstugan 1956 och Jussis Café i Fem myror-parken 1975. 
Missa inte pizzaslice i Fem myror-parken och pannkaksbuffé i Café Slalom.

– en arena för konstupplevelser med måleri, skulptur  
och design ur Nationalmuseums samlingar

Nationalmuseum Jamtli

Utställningen visar den konstnärliga ut-
veckling som ägde rum i Norden runt förra 
sekelskiftet där konstnärer reste utomlands 
för att måla soldränkta motiv, för att senare 
återvända hem och måla det nordiska land-
skapet i skymningstimmen. Se verk av bland 
andra Eugène Jansson, Hanna Pauli, Elsa 
Beskow, Anders Zorn och Bruno Liljefors.  
Utställningen pågår till 19 april 2020.

Från gryning 
till skymning

–nordisk konst kring 
 sekelskiftet 1900

Konstateljén kl 13.30–17.00 
Måla vid staffli i ateljén eller låna med  
dig ett målarkit och måla ute i naturen. 
Materialkostnad 25 kr.

Familjevisning kl 13.00 
Följ med och upptäck konsten! 
Ca 30 min.

Varje dag
Nationalmuseum Jamtli
22 juni–18 augusti

Utställning.
Jamtli Kafé

5 maj–25 augusti 
Hästar och hästfolk 
Fotografier av Meta Sjödin.



Önskeutställningen
12 maj–20 oktober

  Bli tidsresenär du också! 
      Besök 1975, 1956, 1942, 1895  
         och 1785 och stämpla ditt  
      Jamtlipass!
Visa dina stämplar från fem årtal vid  
ett besök i Jemtlands läns Sparbank  
vid Torget och delta i utlottningen  
av fina priser! Hämta ditt pass i Jamtlis 
reception eller i Banken vid Torget.

Utställningar.
www.jamtli.com

Fotografera dig 
som år 1895 

22 juni–18 augusti har Atelier Oscar 
Olsson öppet. Fotografera dig, din familj 
och dina vänner med historiska kläder. 
Posera framför lådkameran och den ele-
ganta kulissen. Fixera blicken, klick – ett 
historiskt porträttfotografi! Boka tid för 
fotografering på 070-673 92 32.  
Även drop-in.

Det finns alltid  
något att göra på  
Jamtli Historieland!

Rollspel i historiska miljöer kl 11–17 
Möt människor som gestaltar vardag och fest 
i 1700-, 1800- och 1900-talen.

Historievandringar 
Dramatiserade vandringar kl 12.00 (sve),  
kl 13.00 (sve), kl 14.00 (eng), och kl 15.00 
(lättvandrad). Samling på Tingskullen. 

Historiska bussar 
Ta 1920-talsbussen mellan Macken och 
Skogskojan. Se tidtabell vid hållplatser. 
Pröva också Flower power-bussen som utgår 
dagligen från Gröna vågen-torpet kl 16. 

Dagens drama!  
Kl 13.30 händer något oväntat, kom och  
var med!
Mån: ”Neej, inte tången!” Smeden agerar  
 tandläkare år 1895 i Bössmedjan.
Tis: ”Attans vad det blöder, vad ska vi  
 göra?” Någon har gjort sig illa på  
 Lillhärdalsgården 1785. Vem kan  
 hjälpa?
Ons: ”Men barnen måste ha skor till  
 vintern”. Välgörenhetsföreningen  
 Tomtarne samlar pengar till behövande  
 på Torget 1895. Vill du skänka en  
 slant?
Tors: ”Finlands sak är vår…eller?” Sture  
 i Per Albin-torpet 1942 möts av en  
 överraskning.
Fre: ”Varför är handduken så ren?”  
 Inspektion av Konsumbussen vid  
 Banvaktstugan år 1956. 
Lör: ”Atomkraft – nej tack!” Demonstra- 
 tion vid Gröna vågen-torpet år 1975. 
Sön: Gudstjänst anno 1773 i Jamtlis kyrka.

Varje dag:

Föreställning med ”Magnus,  
Brasse och Eva”  
I Fem myror-parken ges sång- 
stund kl 11.30 och shower  
kl 12.30 och 15.30. I år får man lära  
sig mer om bokstäverna R och Ö.
Hackåsgården 
Här finns lekladugård med djur av trä, 
handelsboden Lill-Gulle och mycket 
mer. Allt är byggt i barnstorlek. Tidsty-
piska kläder finns att prova för alla barn. 
Tidsresor för barn. Varje dag kl 14.00 i 
Hackåsgården reser vi till olika tider och 
platser i historien. Från 5 år.
Barnens Konsumbuss  
Lek affär i varubussens barnhörna. Hur 
mycket kunde man egentligen få för en 
femkrona?
Barnens Trafikskola  
Lär dig om trafikregler och  
ta eget körkort, pris 50 kr.  
Avsluta dagen med fri kör- 
ning för körkortsinnehavare.  
För barn 6–12 år.  

Barnens Jamtli!

Jamtli Historieland.
På Jamtli Historieland kan det mesta hända! Med några få steg förflyttar 

du dig mellan 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal. De människor du möter är 

från andra tider än vår egen och de berättar gärna om sin tillvaro och låter 

dig ta del i sysslor och aktiviteter. Här kan du också kela med djuren på 

Fäbodvallen, ta körkort i Barnens Trafikskola, gräva med grävmaskin vid 

Barnens Energilek, åka karusell, äta sockervadd och mycket mer.  

Jamtli Historieland pågår 22 juni–18 augusti 2019.

I Jemtlands läns Sparbank kan du växla 
dina svenska pengar till Jamtlikronor. Det 
ger dig cirka 10 procent i rabatt vid köp av 
varor och tjänster på Jamtli. 

Gör en bra affär 
– växla till Jamtlikronor!
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       Se de världsunika    Överhogdalsbonaderna  daterade till 800 – 1 100 e. Kr. LandshövdingefruEllen Widén 1866–1944Ledamot i fören. Jämtslöjd

Sommarens nyhet

Kliv in i en skolsal anno 1919! 

Slå dig ned i en bänk, bläddra i läro-

böcker, skriv på griffeltavla och kika  

på dåtidens läromedel. 

Skolsalen hittar du i Hackåsateljén  

och varje måndag kl 14.00 går Hackås- 

gårdens tidsresa just till skolan. Kom 

och bli skolbarn för 100 år sedan och 

se hur det var!

Barnens Energilek 
Kom och lek med 
energi från sol, vind, 
vatten och dig själv. 
Grävmaskinen, sågverket och  
spisen behöver elektricitet. 
Flottning 
Tunga stockar ska flottas från 
den ena sjön till den andra.  
Se upp så att du inte ramlar i! 
Barnens Järnväg  
Lek lokförare, eldare eller  
nyfiken passagerare. Den  
modige klättrar upp i skorstenen  
på lekloket. Ledarledda dressinturer  
kl 14.00, 15.00 och 16.00.
Barnens Mejeri  
Rör om i mesgrytan och packa den  
färdiga mesosten. Finns det råttor  
i ostlagret?
Ångbåten Lill-Thomée 
Här är det du som är kapten. Lasta varor 
och blås i ångvisslan. Och håll ögonen  
öppna – kanske dyker Storsjöodjuret upp!

En sagolik skola
– folkskolan 175 år  
6 april–25 augusti

Utställningen är 
producerad av 
Lärarstiftelsen.

Besök en underjordisk värld fylld av upplevelser! 

Se utställningen ”Vikingar”, med 
museets största attraktion: de 
1000-åriga Överhogdalsbonaderna. 
Se också fångstsaxen man en gång 
försökte fånga Storsjöodjuret med. 
Njut av utställningen ”Lust och 
Fägring” med 1700-talets mest 
folkkära föremål som broderier och 
jämtlandsskåp. Detta och mycket 
mer finns i Jamtlis fasta utställning-
ar som du kan besöka hela året.

Överraskning!


