
Sommarprogram 2012
Kulturarvets hantverk är ett projekt som syftar till att öka kunskapen om 
kulturhistoriskt hantverk. Projektet delfinansieras av EU och av Jamtli, Sverresborg, 
Träakademien, Rörosmuseet, Museet Midt, Fjällmuseet och Museet Kystens arv. 

För fler aktiviteter och kurser se www.jamtli.com eller www.sverresborg.se
Förevisningar
26 – 27 maj
Jamtlis vårmarknad
Inom ramen för projektet Kulturarvets hantverk 
anordnas visningar och prova-på-aktiviteter 
under Jamtlis vårmarknad. Du har möjlighet att 
prova på smide och titta på linberedning. Du kan 
också höra på en föreläsning av Lars Sjöberg, 
konsthistoriker och författare och Helena Ahlqvist, 
möbeltapetserarmästare.
Arrangörer: Jamtli och Träakademien Plats: Jamtli, 
Östersund. Mer info: www.jamtli.com

9 – 10 juni 2012
Kniv-dagar på Sverresborg
Kulturarvets hantverk ordnar i samband med 
knivdagarna på Sverresborg förevisningar och 
prova-på-aktiviteter kring knivar, exempelvis 
smide eller att tälja. Arrangörer: Sverresborg 
och Jamtli. Plats: Sverresborg, Trondheim
Mer info: www.sverresborg.no

11 juni – 6 juli 2012
Nävertak del 2: att lägga tak 
Näver är ett material som gör taken täta och 
som har använts under lång tid. På Jamtli 
demonstreras hur man med traditionella tekniker 
lägger ett nävertak med halvklovor som används 
för att hålla nävret på plats. Alla moment i 
takläggningen demonstreras, inklusive hur man 
spräcker halvklovor och hur man lägger nävret 
i olika lager. Hantverkare finns tillgänglig för att 
svara på frågor och berätta om hur arbetet går 
till och under vissa moment låta intresserade 
prova på. Arrangörer: Jamtli 
Plats: Jamtli, Östersund. Kostnad:  Entré till 
Jamtli under avgiftsbelagd tid. Mer info: www.
jamtli.com, under rubriken kulturarv.

25 august 2012
Handverksdager i Røros 
Åpen dag med visning av tradisjonshandverk:
Lokal bygningskalk – Tradisjonell interiørmaling 
– Førindustriell materialproduksjon – Smiing 
av hengsler og beslag Arrangör: Rørosmuseet 
Bygningsvernsenteret Sted: Kurantgården – 
Kølplanken - Sleggveien, Rørosmuseet

10 – 12 oktober 2012. Byggnads-
tema på Jamtlis öppna förskola
En vecka fylld av aktiviteter kring hantverk 
och byggnader för små barn och föräldrar. Lär 
er mer om hur hus och tak är uppbyggda och 
pyssla kring detta tema tillsammans med våra 
pedagoger och titta på när hantverkare visar hur 
man lägger ett bräd-tak.
Arrangörer: Jamtli. Plats: Hackåsgården, Jamtli, 
Östersund. Tid: ons-tor kl 9-12, fre kl 9-15.

Kurser
19 maj 2012
Nävertak del 1: Nävertäkt
Näver har under en lång tid varit ett viktigt 
byggnadsmaterial i Jämtland-Härjedalen och 
Tröndelag. Nävret tas på våren/försommaren 
och läggs sedan i flera lager för att göra taket 
tätt. Under 2012 erbjuds tre tillfällen att lära 
sig mer om nävertak, där det första består av 
en kurs som lär dig hur man tar näver utan 
att skada träden. Kursen hålls i samband med 
Byggnadsvårdsdagen i Långsele. 
Arrangörer: Träakademien och Röros museum
Plats: Långsele, hembygdsgården i Örbäck
Tid: 12-16. Anmälan: Ingen anmälan. 
Samling vid hembygdsgården kl 12.00.

19 – 20 juni 2012
Virkeskvalitet del 1
Till kulturhistoriskt hantverk behöver man 
rätt sorts virke, men hur ska man hitta det och 
hur ska man tänka kring virket? Idag är detta 
kunskaper som håller på att försvinna.  
I denna kurs diskuteras virkeskvalitet med äldre 
hantverkare med många års erfarenhet. Kursen 
riktar sig speciellt mot hantverkare, men i mån 
av plats erbjuds även andra att delta.  
I kursen ingår också en exkursion för att 
bedöma virket där det växer. Detta är en kurs i 
två delar där detta är den första. Man kan delta 
i båda delarna eller bara den ena. Del två ges i 
Norge i september 2012.
Arrangörer: Jamtli, Träakademien och Museet 
Midt. Plats: Jamtli, Östersund
Anmälan: till Anna Hansen, Jamtli. anna.
hansen@jamtli.com

25 – 29 juni 2012
Bygga Olabil/lådbil, del 1
Har du lyst til å bygge din egen Ola-bil? Du 
får arbeide på et ordentlig snekkerverksted og 
lære å bruke verktøy som sag, bordvinne og 
skrutrekker. Etter at de enkelte delene til bilen  
er laget, skal den monteres og dekoreres.  
Vi avslutter med Ola-billøp med premier og 
diplom til alle. Og bilen får du selvfølgelig med 
deg hjem etterpå.

Bygga Olabil/lådbil, del 1 
Arrangörer: Sverresborg (samma kurs ges 
under 2013 på Jamtli)
Plats: Sverresborg, Trondheim
Kostnad: 1500 nok
Anmälan:  www.sverresborg.no

19 – 31 augusti 2012 
Byggnadsvårdsläger på Jamtli
Är du intresserad av interiört måleri, lagning 
av timmerbyggnader, fönsterrenovering och 
spåntaksläggning? Då erbjuder Kulturarvets 
hantverk ett byggnadsvårdsläger där du får l 
ära dig allt detta.  
I en längre och fördjupande kurs som sträcker 
sig över två veckor får du teoretiska och 
praktiska moment kring byggnadsvård samt 
roliga utflykter på detta tema.  
Arrangörer: Jamtli och Sverresborg i samarbete 
med svenska byggnadsvårdsföreningen
Plats: Jamtli. Kostnad:  3000-4400 sek
Anmälan: kansli@byggnadsvard.se
Mer info:  www.jamtli.com

25 – 26 september 2012 
Virkeskvalitet del 2
Det är viktigt att man väljer rätt virke till rätt 
sak. Det är inte alltid lätt att hitta rätt typ av 
virke och veta vad man ska välja. I denna 
kurs ingår föreläsningar och en exkursion 
där vi diskuterar kring virkeskvalitet, hur 
man har tänkt och hur man ska tänka nu. Ett 
temaområde kommer att vara virke till båtar. 
Kursen riktar sig speciellt mot hantverkare,  
men i mån av plats erbjuds även andra att delta.
Arrangörer: Museet Kystens arv, Sverresborg och 
Jamtli. Anmälan: Thor Aage Heiberg, thor.aage.
heiberg@sverresborg.no


