
För fler aktiviteter och kurser se www.jamtli.com, www.sverresborg.no, www.rorosmuseet.no, www.mumidt.no, 
www.fjallmuseet.se – samt: www.facebook/kulturarvetshantverk.com

Höstprogram 2013
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.

Kurser och 
projektaktiviteter
T o m januari 2014
Hantverksutställning, Fjällmuseet
Utställningen Retur – hantverk i 
kretslopp visar tre hantverkare, tre material 
och ett hållbart innehåll. Varor har idag ofta en 
planerad livslängd – efter en tid måste du köpa 
nytt. Det håller världsekonomin igång, men 
nästa generation får betala priset. Tre lokala 
hantverkare från Sveg presenterar sitt arbete – 
smeden Patrik Hjort, träsnidare Johnny Springe 
samt skinnberedaren och vävaren Karin Back.
Plats: Fjällmuseet i Funäsdalen
Arrangör: Fjällmuseet i samarbete med 
Sverresborg och Bäckedals folkhögskola
Information: www.fjallmuseet.se

Oktober 
Lär dig baka tunnbröd
Jamtlis vänförening Jamtlis Gynnare håller en 
kurs i mathantverket att baka tunnbröd. Lär dig 
hur man använder de traditionella bakredskapen, 
hur man tillreder degen, kavlar och gräddar.
Du får ta med dig tunnbröd hem.
Kurstillfälle för vuxna 
Tid: 5 okt, kl. 9–18
Kurstillfälle för 1 barn och 1 vuxen tillsammans då vi 
kavlar och gräddar (från 8 år) 
Tid: 12 okt, kl. 11–18
Plats: Jamtlis Bakstuga
Arrangör: Jamtli i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan
Anmälan och deltagaravgift: www.sv.se/
jamtlandslan 

Uke 40 – 44
Kurs i nålebinding med Ragnhild 
Dahl fra Sør-Trøndelag Husflidslag
Nålebinding er en svært gammel teknikk og ble 
brukt både til å lage plagg og nyttegjenstander. 
Teknikken har i nyere tid blitt en populær 
husflidsteknikk. På kurset får deltakerne lære 
ulike sting og om hvordan man lager votter, luer, 
strømper m.m 
Kurset går over fire uker (totalt 12 timer), 
henholdsvis tirsdager i oktober (1. 15. 22. og 29.) 
Pris: 750 NOK (eksklusive materialer). 
Kursholder er behjelpelig med materialinnkjøp. 
Tid: kl. 18-21 hver kveld
Arrangør: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum 
i samarbeid med Sør-Trøndelag Husflidslag og 
Trondheim Vikinglag 
Informasjon og påmelding:  
Ingrid: + 47 41 55 48 15,  
ingrid.galadriel.aune@sverresborg.no,  
publikumsavdelningen@sverresborg.no
PÅMELDINGSFRIST 23.09.2013

Onsdag 2 oktober 
Visning i Jamtlis arkiv och 
bibliotek med fokus på hantverk 
och hantverkare
Vad finns det för material i arkiven om 
hantverkare och hantverk i både mjuk och hård 
slöjd? Vi gör några nedslag i arkivmaterialet. Låt 
dig inspireras av bilder, texter och lär dig mer om 
den jämtländska hantverkshistorien.
Tid: kl. 10–12. Plats: Jamtli arkiv, samling i 
arkivet med Jessica Nordin
Arrangör: Jamtli i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan

Onsdag 9 oktober
Visning i Havremagasinet, Jamtli 
med fokus på hårslöjd
Följ med in i museets föremålsmagasin och 
studera ett antal föremål i detalj. Låt dig 
inspireras av äldre tiders hantverkstekniker och 
arbete med mönster och dekor. 
Tid: kl. 10–12
Plats: Jamtlis föremålsmagasin, samling på 
Havremagasinet med Bengt Nordqvist
Arrangör: Jamtli i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan  

Onsdag 16 oktober 
Visning i Havremagasinet, Jamtli, 
med fokus på mjukslöjd
Följ med in i museets föremålsmagasin och 
studera ett antal föremål i detalj. Låt dig 
inspireras av äldre tiders textila hantverk och 
arbete med mönster och formspråk
Tid: kl. 10–12
Plats: Jamtli föremålsmagasin, samling på 
Havremagasinet med Marie Madsen
Arrangör: Jamtli i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan

Fredag 20 – söndag 22 september 
Slöjdläger – broderi i Skärvången 
Under slöjdlägret i Skärvången har du möjlighet 
att tillsammans med andra broderiintresserade 
arbeta med yllebroderi och Jämtlandssöm en hel 
helg. Kursen startar med en presentation om 
jämtlandssömmens koppling till Skärvången. 
Sedan arbetar vi med vår egen tolkning av 
mönstret tillsammans med ledaren Lena Persson. 
Plats: En stor privatägd gård i Skärvången
Arrangör: Slöjdföreningen Visa mig i samarbete 
med Jamtli, Hemslöjdskonsulenterna i Jämtlands 
län och Studieförbundet Vuxenskolan
Info och anmälan: sjd@singlaslojdverkstad.se
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Kurser 
Uke 40
Kurs i plantefarging med Rickard 
Åkesson fra Trondheim Vikinglag
På dette kurset lærer man om de ulike plantene 
og hvilke farger de gir. Deltakerne får blant 
annet farge garn med krapprot (rød), vaid (blå), 
kochenille (rosa/lilla), løk (gul).  
Kurset går over en helg, lørdag og søndag fra  
kl 10–18. (totalt 16 timer) 5–6. oktober.  
Pris: 1500 NOK (eksklusive materialer). 
Kursholder gjør alle innkjøp.  
Plass: Friluftsmuseet ved Gamma. Arr: 
Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i 
samarbeid med Sør-Trøndelag Husflidslag og 
Trondheim Vikinglag  
Info og påmelding: Ingrid: + 47 41 55 48 15,  
ingrid.galadriel.aune@sverresborg.no, 
publikumsavdelningen@sverresborg.no 
PÅMELDINGSFRIST 23.09.2013 

Vi anbefaler deltakere å delta på begge kurs slik 
at man kan nålebinde med plantefarget garn. 
Velkommen!

Förevisningar
Oktober
Förevisning av arbetet med mål-
ning av predikstolen i Jamtlis kyrka
Målarmästare Lars-Erik Sjögren leder 
måleriarbetet av predikstolen i Jamtlis kyrka. 
Under perioden är alla intresserade välkomna 
att se arbetet, ställa frågor om kyrkomåleri och 
traditionella måleritekniker. Tid: okt, dagligen 
kl. 11–17. Plats: Jamtlis kyrka. Arr: Jamtli, 
Träakademien och Studieförbundet Vuxenskolan

Höst 2013 
Prosjekt Løveapoteket
Arbeidet med å gjenskape officinet i Løve-
apoteket går sin gang. Mye av snekkerarbeidet er 
avsluttet og i høst vil det bli utført malingsarbeid 
ved hjelp av gamle teknikker. Det skal males både 
mahogny og eik-imitasjoner. Vi kommer til å vise 
dette for publikum på nærmere angitte datoer.
Plass: Sverresborg. Info: www.sverresborg.no

Höst 2013 
Nattmannshuset
Vi planlegger oppsetting av Nattmannshuset – 
en bygning fra Trondheim som har vært bolig for 
«nattmannen» – 1700-tallets renovasjonsarbeider. 
Vi har bestemt at huset skal gjenoppføres anno 
1740. Vi ønsker å bruke datidens håndverksmeto-
der i gjenreisingen og håper å komme i gang 
med håndhøvling av golv og panel i løpet av 
høsten 2013. Da vil det bli mulig for museets 
publikum å følge prosessen.
Plass: Sverresborg. Info: www.sverresborg.no

6–8 december
Hantverksuppvisning under 
Jamtlis julmarknad
Se och samtala med hantverkare ”in action” 
under Jamtlis traditionella julmarknad.
Tid: kl. 11–17. Plats: Jamtli. Arr: Jamtli i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Föredrag
Hantverkshöst på Fjällmuseet
Föredragsserie med hantverksteman. Entré 50 kr. 
Fjällmuseet, Rörosvägen 30, Funäsdalen,  
info@fjallmuseet.se, + 46 (0) 684 164 25.

• Onsdag 2 oktober kl 18.30
Yllebroderi - folkkonst målad i ylle 
Hemslöjdskonsulenten Ingela Fredell berättar 
om brudkuddar i krig och kärlek.

• Onsdag 9 oktober kl 18.30 
Vävning och skinnberedning
Vävaren och skinnberedaren Karin Back, Sveg, 
berättar om tankar och tekniker kring sitt hantverk.

• Onsdag 23 oktober kl 18.30
Om smide och konsten att gjuta
Smeden och gelbgjutaren Patrik Hjort, Sveg, berät-
tar om tankar och tekniker kring sitt hantverk.

• Onsdag 6 november kl 18.30
Kvinnomöda och skaparglädje –  
nedslag i Jämtlands och Härjedalens 
textilhistoria  Föredrag av tidigare 1:e 
antikvarien Ulla Oscarsson, som berättar om 
garnernas, tygernas och plaggens magi utifrån sin 
nyutkomna bok med samma namn.

• Onsdag 13 november kl 18.30
Krokväxt och vriden skog blir nya ting
i händerna på hantverkaren med traditionell 
trä- och verktygskunskap. Och hur ska en björk 
se ut för att bli en hållbar kosvans? Träsnidaren 
Johnny Springe berättar.

• Onsdag 3 och torsdag 4 december kl 18.30 
Böndernas kläder i Härjedalen 
under 1800-talet 3 december – Föredrag vid 
Gammelgården, Sveg av fil dr Marie Ulväng, som 
visar och berättar om kläder med utgångspunkt i 
sin avhandling Klädekonomi och klädkultur.  
4 december vid Härjedalens Fjällmuseum i 
Funäsdalen Samarr med Svegs hembygdsförening. 
Höst 2013 
Haltdalen stavkirke
Denne middelalderbygningen skal i år og i 2014 
og 2015 vedlikeholdes. Dette skjer som ledd 
i det nasjonale stavkirkeprogrammet i Norge 
som drives av Riksantikvaren. Alt arbeid som 
skjer på stavkirkene er av særlig interesse for 
tradisjonshåndverket. Det vil bli workshops/og 
eller seminarer særlig i tilknytning til material-
uttak av emner til takspon, tilvirkning og legging av 
takspon og tjæring av tak. Dette vil være en opp-
følging av Rørosmuseets seminar i mai. Akti-
viteten rettes mot håndverkere, konservatorer og 
andre med spesialinteresse. Datoer ikke fastlagt.
Plass: Sverresborg. Info: www.sverresborg.no 
Foredrag ved Einar Borgfjord om 
bygging av elvebåt Med utgangspunkt 
i Laffaren, som ble brukt i elva Namsen. Einar 
Borgfjord har laget en kopi av Laffaren.  
Plass: Museet Midt. Arr: Museet Midt i samar-
bete med Kystens Arv Info: www.museetmidt.no

Barnverksamhet
Høst 2013 
Snekkerkurs for barn
Båtbyggare Einar Borgfjord leder kursen.  
Plats: Museet Kystens Arv. Arr: Museet Kystens 
Arv i samarbete m Jamtli. Info: www.kystensarv.no

Hantverksteman på Jamtlis 
Öppna förskola 
Barn och vuxna tillsammans med pedagogerna 
vid Jamtlis Öppna förskola får arbeta med olika 
hantverksteman. Några av höstens teman är: 
karda och spinna, slå rep, linberedning, väv på 
vedträn, skinn och hornslöjd och avslutningsvis 
adventspyssel.
Tid: sep – dec, ons – tor kl. 9–12, fre kl. 9–15
Plats: Hackåsgården Jamtli. Info: www.jamtli.com

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.

sid 2

Uke 42 
Kurs i høvling av gulvbord etter 
førindustrielle prinsipper
I uke 42 arrangeres det på Sverresborg et kurs 
for bachelorstudentene i teknisk bygningsvern 
og restaurering ved HiST, Høgskolen i Sør-
Trøndelag,  som omhandler høvling av gulvbord 
«på gammeldags vis». 
Det legges vekt på arbeidsteknikker og 
arbeidsprosesser man antar er brukt før den 
industrielle revolusjonen i 1850 årene. Det betyr 
i praksis at man ut fra et uhøvlet og ukantet bord 
må fremstille et ferdig høvlet og pløyd gulvbord 
kun ved bruk av håndverktøy. 
Skottbenk, skottokser og ploghøvler er sentrale 
verktøy i denne prosessen. Golvbordene 
kommer til å bli brukt i forbindelse med 
gjenreisningen av «Nattmannshuset». Denne 
bygningen var bolig for «nattmannen» - 
1700-tallets renovasjonsarbeider. Det vil i tillegg 
være en gruppe som tar for seg restaurering av 
vindusrammer og karmer. 
Kurset er åpent kun for HiST studentene.


