
Under Vårmarknaden förvandlas Tingskullen 
till Hantverkskullen. Behöver du handfasta 
tips om hur du ska vårda ditt gamla hus? Ska 
du renovera dina fönster och behöver råd? Vill 
du ha kontakter till kunniga hantverkare? Ett 
helt nätverk finns här för dig!

Passa på att ställa alla frågor du har om 
byggnadsvård och se och lär om hantverk.  
Vi kan måleri, färg, smide, timring, isolering, 
utbildning, verktyg, möbelsnickeri, fönster-
renovering, energieffektivisering i gamla hus, 
hyvling och virkeskvalitet bland annat.

Barnen får prova på att stänkmåla, göra 
schabloner och potatistryck.

Följ med byggnadsantikvarie Olof Edin på en 
visning genom Jamtlis kulturhistoriska miljöer. 
Olof berättar om hur uppvärmning och kom-
fort utvecklats genom historien i våra bostäder.
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Mat och fika
Jamtli Kafé  

Smörgåsar, enklare maträtter, 

bakverk och glass.

Vid Milkoland 

Ät något gott från våra  

utställare!

Restaurang Hov 

Traditionell husmanskost

Kiosken vid Macken

Café Slalom

Kolbullar
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Vårmarknad
Hantverk, hus & trädgård  
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Tingskullen

Hantverkskullen
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21–22 maj 2022 kl 11–17

Öppet kl 11–17.
Entré: Vuxen 120 kr/dag, tvådagarsbiljett 200 kr. 
Fri entré för barn upp till 18 år i vuxens sällskap.  
Biljetten gäller även museets utställningar. 
FÖRKÖP: Se www.jamtli.com

Under två dagar har Jamtli och Hushållningssällskapet samlat ett 
varierat utbud för att du och din familj på ett enkelt och roligt sätt ska 

få inspiration och kunskap om sådant man kan göra på egen hand 
inom hantverk, hus och trädgård. Vårmarknaden har också fokus på 

friluftsliv och vill inspirera till att leva mer ekoklokt.

Hushållningssällskapet 
och Jamtli presenterar

Med reserevation för ändringar.

Sylstugan, STF

Gränden

Brygghuset

WC

Skogs- 
entrén

WC

Fäboden

Med reserevation för ändringar. 

Hantverkare på plats: 
B.R.A Kulturmåleri
Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Öns Båt & Bygg
Träakademien
JK Finsnickeri
Härjedalens Byggnadsvård
Bäckedals folkhögskola
Jamtlis byggnadsantikvarier och hantverkare

Klints måleri & dekor
Bygningskultur 
Ultrå Byggnadsvård
Futurum

Friluftsliv

Friluftsliv

Hantverkskullen

Lilla Husdjurs- 
gården

Energi

Snabbguide – planera din dag!
LÖRDAG

11.00 Vårmarknaden öppnar.  
Konferencier och moderator Ann-Louise 
Rönestål Ek. 
Musik: Jazzbandet Torbjørn & Edvin 
duo
Plats: Tingskullen

Vårmarknaden öppnar.
Konferencier och moderator Ann-Louise 
Rönestål Ek. 
Musik: Birkafolk
Plats: Tingskullen

11.30 Barnunderhållning: Emil Eklöv, KÅDA
Plats: Tingskullen

11.45 Musik: Jazzduett
Plats: Utställningsladan

12.00 Get-race. Plats: Milkoland Get-race. Plats: Milkoland

12.30 Intervju med Heidi Andersson 
Om miljöengagemang och armbrytning.
Plats: Tingskullen
Getagility. Plats: Hovparken

Armbrytning med Heidi Andersson
Plats: Tingskullen
Getagility. Plats: Hovparken

13.00 Föreläsning: Tatiana Henriksson
Plats: Rentzhogsalen
Vandring: Värme, ljus och isolering  
– hur var det förr? 
Samling vid Tingskullen
Musik: Funkalicious 
Plats: Utställningsladan

Föreläsning: Tatiana Henriksson
Plats: Rentzhogsalen
Vandring: Värme, ljus och isolering  
– hur var det förr? 
Samling vid Tingskullen

13.30 Get-race. Plats: Milkoland Get-race. Plats: Milkoland

14.00 Föreläsning: Bodil Leijonklo 
Plats: Rentzhogsalen

Föreläsning: Bodil Leijonklo 
Plats: Rentzhogsalen
Panelsamtal: Är allt du hört om  
elbilar sant? Medverkar gör bl a Heidi 
Andersson som efter samtalet ger 
instruktioner i armbrytning.
Plats: Verandan Brunflologen

14.30 Getagility. Plats: Hovparken Getagility. Plats: Hovparken

15.00 Föreläsning: Anna Johansson
Plats: Rentzhogsalen
Barnunderhållning: Emil Eklöv, KÅDA
Plats: Utställningsladan

Föreläsning: Mårten Larsson 
Plats: Rentzhogsalen

15.30 Vandring: Värme, ljus och isolering  
– hur var det förr? 
Samling vid Tingskullen

Vandring: Värme, ljus och isolering  
– hur var det förr? 
Samling vid Tingskullen

16.00 Musik: Reggae med Reggmunk
Plats: Tingskullen
Föreläsning: Michael Häggmark
Plats: Rentzhogsalen

17.00 Tack för idag! Tack för idag!

SÖNDAG

Torget
Berliner Schnitzelstuga
Bjarka Craft of Nature
Fjällkryss
Firma Clary Lindstedt
Rögrinna
Undersåkers Bröd
Jillie Ren & Vilt
Revsunds Honung
Åsbergets Gårdsmejeri
Långbergets Gård
Wällwiken AB
Strömmens Gårdsmejeri
Vid karusellen
Murås Bruk
Ankas Ting
Jan-Åke Stener
Mörsjö deli
Solitude Woodcraft
Karolina Engrund
Lövberg Gårdsproduktion
Håkan Forslin
Rastenhantverk
Skärvångens Bymejeri AB
Jamtlis Gynnare
Åsas Yrvädersverk
Banken
Pelargonsällskapet
Ingela Fredell

Gränden
Chokladstugan
Planta Jemtlandica
Stengärde Getgård
Karin Larsson
Annika Skog
Magi Hantverk
Ingegerd Åsell
Anna Wall
Edhegård
Jakobsson’s
Sets Silver
JämtRök
CK:s Hemkeramik
Atila Vas
Gården vid Brygghuset
Torvalla by sommaren 2017
JH Hemslöjdsförbund

Brunflologen
Studieförbundet Vuxen-
skolan

Vid Brunflologen
Glassvagnen, Choklads-
tugan
Energikontoret
Berners

Tingshuset
Nisses bod
Sabinas Virk och Sötsaker
Skinnbiten
Susanne Johansson
Elo Möller
Hustopia
Modellverkstan
UllStugan
Lokalhistoria och  
 släktfortskning
Bernhars Nordsällskapet
Grönt och Skönt
Sörebacken
BARK

Tingskullen
Korg-Erik
MaNi Inspiraion
Härjedalens Byggnadsvård
Handpappersbruket
Trä- och traditionshantverk

Macken
Trädgård
Bajwa Blommor
Senioruthyrning AB
Trädgårdsföreningen  
 i Jämtlands län
Maja Textil Design
Lerkusen Konsthantverk
Sällskapet Trädgårds- 
 amatörerna

Tatiana Henriksson
Kall Natur Kompani
Rimnell
byRosie/Wollmens  
 trähantverk

Vid Restaurang Hov
Civilförsvaret

Sylstugan, STF
Trangia

Mikoland
Gladakocken i Östersund
Flammans skafferi,  
 Lena Flaten

Fäboden/Café Slalom
Friluftsliv
Fjällsport i Duved
Hushållningssällskapet
Woolpower
Lagg & Hoj
Brännström & Hedlunds 
mekaniska AB
Segebadenpulkan
Vemdalens Bovre
Renates Konditori
Hittaut Östersund
Joel Westlin
Friluftslånet Bergs kommun

Trädgård



Händer under VårmarknadenFöreläsningar och inspiration

Möbelomklädnad 
Få information och kunskap om hur du byter 
klädsel på din favoritfåtölj. Ledare: Ketty 
Sellin.
Tvåändsstickning 
Prova på att tvåändssticka. En gammal teknik 
som ger tät, stark och fin kvalité samtidigt 
som den är smidig. Ledare: Lena Öhman.
Hantverksboden i Lit 
Ett bord fyllt med olika alster av hantverks-
tekniker och du får möta hantverkarna som 
tillverkar, kanske prova på någon teknik. 
Fritt broderi 
Broderigruppen ”Handlaget” träffas varan-
nan vecka och ägnar sig år fritt broderi.  
Vi provar oss fram med egna idéer eller  
broderar utifrån ett gemensamt projekt. 
Silversmide 
Möt kursledaren Patrik Hjort som visar och 
berättar om silversmidets värld och hur kurs- 
erna fungerar, både för nybörjare och för dig 
med lite erfarenhet. Endast söndag.
Släktforskning 
Akta dig för ”Släktforskarsjukan”! Den har 
vår kursledare Björn Groth. Ställ frågor och 
anmäl dig till kommande kurser.

Knyppla och spinna 
Prova på! Ledare: Ann-Marie Pehrsson visar 
och berättar om den mjuka ullen.
Jakt och utbildning 
Det är populärt att ta jägarexamen och på 
den kursen får du lära dig mycket om jakt, 
skog, djur och natur oavsett om du ska jaga 
eller bara vara i skogen. Ledare: Ulf Svensson.
Textilt återbruk 
Tänk så bra och viktigt det är att kunna ta 
vara på tyg, garn, skinn och andra material, 
att återanvända och göra något nytt och 
vackert av redan använda material.  
Ledare: Bärbel Loose.
Pralintillverkning och annat gott 
Det vet och kan vår ledare Boel Hoffman 
mycket om, och inte bara goda bakverk, dom 
blir vackra också.
Studieförbundet Vuxenskolan berättar 
Hör mer om Studieförbundet Vuxensko-
lans verksamhet och aktuella aktiviteter 
som Tillsammansodling, Potatisuppropet, 
Fröbiblioteket, Odlingsakademin, planerade 
kurser inför sommar och höst och mycket 
mer. Träffa personal på plats, ställ frågor och 
önska lärorika och roliga studiecirklar.

Brunflologen

Se och upplev – kurser och prova på för barn och vuxna!

Passa på att besöka museets utställningar!

Söndag: Musikunderhållning med bandet ”Streaks”. Ett gäng unga  
grabbar som har dansband och gammeldans på repertoaren.

Ann-Louise – moderator
Moderator för Vårmarknad 
på Jamtli är Ann-Louise 
Rönestål Ek, frilansjourna-
list med rötterna i Jämt-
land. Hon har lång erfaren-
het som programledare, 
reporter och moderator. 

Emil Eklöv, KÅDA,  
bjuder på skogstokiga  
sagor och sånger från  
skogen, fjället och de 
som bor där. 
Lördag kl 15.00,  
Utställningsladan.
Söndag kl 11.30,  
Hantverkskullen

Musik 
och sång
Birkafolk 
Birka folkhög- 
skolas folkmusik- 
linje bjuder på  
musik på fiol,  
traversflöjt och  
gitarr med fokus  
på sväng. 

Funkalicious 
Funkalicious är ett  
funkband samman- 
satt av elever från  
Birka folkhögskolas  
musiklinjer som har  
allt från soul till  
blues i repertoaren.

Torbjörn & Edvid duo 
Spelar svängig jazz.

Luftgäst eller turist – Se hit!
Håll utkik efter STF-ombuden från förra sekel-
skiftet som ger dig tidstypiska, handfasta och 
praktiska råd.

Kaninhoppning, Jämtlands kaninhoppare.
Ankor som åker rutschkana.
Get-race kl 12.00 och 13.30 båda dagarna.
Get-agility kl 12.30 och 14.30 i Hovparken.

Milkoland

Lilla husdjursgården

Tingskullen, lördag kl 12.30
Heidi Andersson, armbryterskan  
från Ensamheten

Som 11-åring 
drömde arm- 
bryterskan 
Heidi Anders-
son om att 
bygga och bo 
i ett ekohus i 
hembyn En-
samheten, bli 
armbrytarproffs 
och planetskö-
tare i världs-
klass. I dag är 

Heidi elvafaldig världsmästare i armbrytning 
och har tillsammans med sin man Björn 
Ferry (olympisk mästare i skidskytte) målsätt-
ningen att bli fossilfria till år 2025.

Varför har de just denna målsättning? Hur 
ska det gå till? Hur långt har de kommit? Vad 
gör de konkret? Hur reser, äter, bor och kon-
sumerar paret Andersson/Ferry? Hur funkar 
det att jobba med världen som arbetsfält när 
resorna är fossilfria? Och hur blev det med 
drömmen om ekohuset?

Tingskullen, lördag och söndag kl 12.30
Heidi Andersson ger världsmästarinstruktio-
ner i armbrytning.

Rentzhogsalen, lördag och söndag kl 13.00
Tatiana Henriksson, tidningen Lands 
odlarprofil 2022
Odla, skörda, ta tillvara. 
Tatiana delar med sig av 
smarta tips och idéer som 
underlättar odling på liten 
yta och vad kan man göra 
om man har förvarings-  
och tidsbrist.

Rentzhogsalen, lördag och söndag kl 14.00
Bodil Leijonklo. Inre hållbarhet – livsstil 
för hälsa och välbefinnande

Hur kan du öka ditt 
välmående? Hur kan du 
utveckla en god relation 
till dig själv och andra? 
Hur kan du söka dig till 
upplevelser som ger dig en 
ökad grad av mening?  

Bodil Leijonklo ger dig kunskaper och verk-
tyg som hjälper dig att hitta din riktning i 
livet och göra hållbara förändringar.  
Boksignering i Jamtli Butik.

Rentzhogsalen, lördag kl 15.00
Anna Johansson. Vad är ved och virkes-
kvaliteter i historisk betydelse?
Gäller bara kärnfura som 
god virkeskvalitet? Är våra 
eller dagens preferenser 
på kvalitet samma som de 
historiska referenserna? 
Det vi tror idag var inte 
samma som förr – det kan 
våra äldre byggnader berätta. Frågestund med 
moderator Ann-Louise Rönestål-Ek.

Tingskullen
Hantverkskullen
Behöver du handfasta tips om hur du ska 
vårda ditt gamla hus? Ska du renovera fönster 
och behöver råd? Vänd på bladet och läs mer.

Rentzhogsalen, lördag kl 16.00, 
söndag kl 15.00
Lokalhistoria och släktforskning
Vad vet du om din gård? Vilka har bott på 
gården före dig? Hur kan man få reda på det? 
Möt representanter från Jämtlands lokalhis-
toriker och släktforskare tillsammans med 
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare.  
Lördag: Michael Häggmark berättar om Sve-
riges äldsta släktgård inom Skankensläkten.
Söndag: Mårten Larsson berättar om släkter 
och platser i Marsfjällen.

Vid Restaurang Hov
Civilförsvaret – krislåda, mat, vatten, 
värme och information
Med förberedelse klarar man kriser på ett 
bättre sätt både som individ och tillsammans 
med andra. Vad är bra att ha i en krislåda, 
var hämtar man vatten och hur håller man 
värmen? Barnen får lära sig hur man gör om 
man gått vilse och vuxna får veta mer om 
hemberedskap, krisberedskap och prova på 
hjärt- och lungräddning (HLR).

Friluftsliv
Skogen
Segebadenpulkan. Lär dig hur du tar hand 
om din Segebadenpulka, eller sälj den så fler 
kan få användning för den.

Fjällsport i Duved lär dig kasta med flug-
fiskespö. Var med och tävla om fina priser.

Lagg & hoj är på plats och mekar med 
cyklar. Ta med din cykel för att få tips och 
råd. 

Vågar du ta ett isbad? Stoppa ner 
fötterna i baljan och ta sedan på dig ett par 
ullstrumpor från Woolpower. 

Tipsrunda med start hos Hushållnings-
sällskapet vid Café Slalom tar dig ut bland 
utställarna. Svara på sportiga frågor och vinn 
en ryggsäck från Bach Equipment (värde  
3 799 kr), perfekt för ditt cykel- eller skid- 
äventyr. Ta med friluftskläder och lär dig  
laga dom tillsammans med Joel Westin!

Sylstugan STF
Utomhusmatlagning med Trangia. Mat-
lagningsworkshops, prova på matlagning 
med lokala råvaror på stormkök och testa 
produkter. Här får du tips på vad man kan 
förbereda hemma för att underlätta matlag-
ningen utomhus och flera knep och tips som 
gör matlagningsupplevelsen så njutbar som 
möjligt. 

Jag vill skaffa höns!
Men hur går man till väga? Under sön-
dagen vid Utställningsladan träffar du 
Hushållningssällskapet som kan ge råd.

Barnunderhållning

Öppet: 
Barnens Trafikskola, 

Barnens Energilek och 
Barnens Mejeri. 

Åk med i karusellen 
på Torget.

Brunflologen (verandan), söndag kl 14.00
Är allt du hört om elbilar sant?  
Ett panelsamtal för dig som är nyfiken på elbil. Hur är det med räckvidden i kyla, 
brandrisker eller batteriproduktionens miljöpåverkan? Ta chansen att höra elbilsägaren 
och armbryterskan Heidi Andersson berätta om sina erfarenheter, tillsammans med 
Energi- och klimatrådgivare Martin Danielsson från Region Jämtland Härjedalen. 
Moderator Ann-Louise Rönestål Ek ställer de vanligaste frågorna för att reda ut vad som 
stämmer och inte.

Här finns också Berners på plats och visar el- och hybridbilar. Ta chansen att 
prata med försäljarna och passa på att provköra.
Därefter blir det armbrytning med världsmästarinstruktioner, tävling  
och utmaning med Heidi Andersson.

Vid Brunflologen
Tips och råd inom energi- och klimatfrågor
Energi- och klimatrådgivningen finns  
på plats för att erbjuda råd och tips  
inom energi- och klimatfrågor. 

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa

investerar i landsbygdsområden

Träffa Dille Gård Naturbruksgymnasium.

Värme, ljus och isolering – hur var det förr
Följ med på en vandring, ca 30 minuter, bland några av Jamtlis kulturhistoriska 
hus och hör om hur man hade det från medeltid fram till 1800-talet. Samling 
vid Tingskullen kl 13.00, 15.30, lördag och söndag.


