
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

Sommar-/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
1 juni 
Sagdag 
Produksjonslinja med rammesagene kjøres 
i gang, det blir demonstrasjon av forskjellig 
trehåndverk som dreiing og kontursaging. Det 
vil også komme en motorsagkunstner og det 
blir demonstrasjon av sager og sikkerhetsutstyr
Sted: Museet Midt
Mer information: www.sagbruksmuseet.no

21 – 29 juni 
Håndverksdager 
Opplev fantastiske dager med barneaktiviteter 
og severdigheter for hele familien. 
Trebåtbygging, sjösetting og segling, 
håndverksboder, korsang, maistang og 
dragekurs, musikk og dans.  
Fredagen den 28 juni hålls konsert med 
Vamp i amfiet ved Prestelva, www.vamp.no. 
Hantverkare från både Sverige och Norge har 
möjlighet att delta.
Plats: Museet Kystens Arv
Mer information: www.kystensarv.no 

18 – 30 augusti 
Byggnadsvårdsläger 
Under två veckor kan 
byggnadsvårdsintresserade delta i ett läger 
med kursmomenten interiört måleri, tjärning, 
täljning och timringsarbeten.
Plats: Jamtli
Arrangör: Jamtli och Svenska Byggnads-
vårdsföreningen, i samarbete med Sverresborg 
Anmälan och mer information: 
www.byggnadsvard.se

8 september 
Jamtlidagen 
Under Jamtlidagen blir museet en mötesplats 
för hantverk! Alla besökare har fritt inträde. 
I samlingarna, utställningarna och arkiven 
hålls visningar med fokus på hantverk. Vi 
anordnar föreläsningar, prova på hantverk och 
ett slöjdkafé för barn. Slöjdföreningar, slöjdare 
och hantverkare hälsas välkomna att mötas och 
utbyta kunskaper och erfarenheter. 
Tid: kl. 11–17. Plats: Jamtli friluftsmuseum
Arrangör: Jamtli i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan
Mer information: www.jamtli.com

20 – 22 september
Slöjdläger i Skärvången
Under en hel helg i Skärvången har du möjlighet 
att tillsammans med andra broderiintresserade 
arbeta med yllebroderi och Jämtlandssöm. 
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 och Studieförbundet Vuxenskolan
Mer information och anmälan:  
sjd@singlaslojdverkstad.se

Hela 2013 
Hantverksutställning på 
Fjällmuseet, Funäsdalen
Tre hantverkare, tre material – med ett budskap 
som håller. Under 2013 visar Fjällmuseet 
utställningen Retur med tre hantverkare från 
Sveg. Traditionellt hantverk och materialkunskap 
ställs mot det moderna samhällets slit och 
slängprodukter.
Plats: Fjällmuseet i Funäsdalen
Arrangör: Fjällmuseet i samarbete med 
Sverresborg och Bäckedals folkhögskola
Mer information: www.fjallmuseet.se

Høsten 2013 – dato ikke bestemt
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.
Plats: Museet Midt. Arrangör: Museet Midt  
i samarbete med Kystens Arv.  
Mer information: www.museetmidt.no

21 – 25 augusti 
Handverksdager på Röros 2013
Handverkskursene er særlig rettet 
mot handverkere, handverkslærere og 
museumshandverkere, men også for andre 
som ønsker mer kunnskaper om antikvariske 
handverksteknikker.
Vi samarbeider med Høgskolen i Sør-Trøndelag, 
og det gir muligheter for å formalisere 
kursene med studiepoeng i bygningsvern. 
Hantverksdagarna erbjuder i år fyra olika 
kursteman: 

Kurs 1. Muring med naturstein – 
med og uten leire
Instruktører: Staffan Andersson,  murer / 
Jon Holm Lillegjelten, formidler
Kurssted: Rørosmuseet  
Bygningsvernsenteret, Kurantgården

Kurs 2. Tradisjonell interiørmaling 
i Norge
Instruktør: Jon Brænne, malerikonservator 
NKF-N / professor emeritus
Kurssted: Rørosmuseet  
Bygningsvernsenteret, Kurantgården

Kurs 3. Bæresystemer i reiste 
konstruksjoner
Instruktører: Jon Bojer Godal, formidlar
Kurssted: Rørosmuseet 
Bygningsvernsenteret, Kurantgården

Kurs 4. Smiing av eggverktøy - 
grunnleggende teknikker 
Instruktør: Mattias Helje, smed
Kurssted: Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, 
Kurantgården og Hyttsmia
Plats: Rørosmuseet  
Bygningsvernsenteret i Kurantgården
Mer information: www.rorosmuseet.no
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Förevisningar
Sommar och höst 2013 
Prosjekt Løveapoteket

Arbeidet med å sette i stand Løveapoteket 
og utføre vindusutskifting, paneling m.v. vil 
pågå gjennom sommer og høst. Vi åpner for 
publikum som kan følge museets håndverkere  
i arbeidet med målningsarbeten. 
Plats: Sverresborg
Mer information: www.sverresborg.no 

Barnverksamhet
Høst 2013 
Snekkerkurs for barn
Under hösten håller Museet Kystens Arv 
Snekkerkurs for barn. Båtbyggare Einar 
Borgfjord leder kursen. 
Plats: Museet Kystens Arv
Arrangör: Museet Kystens Arv i samarbete  
med Jamtli
Mer information: www.kystensarv.no

Höst 2013 
Hantverksteman på Jamtlis 
Öppna förskola 
Under hösten erbjuds barn och vuxna att 
tillsammans med pedagogerna vid Jamtlis  
Öppna förskola att 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
Mer information: www.jamtli.com
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8 september 
Förevisning av arbetet med 
träsniderier till predikstolen i 
Jamtlis kyrka
Under Jamtlidagen kan du följa trähantverkare 
Mattias Knutsson i hans arbete med träsniderier 
till predikstolen i Jamtlis kyrka.
Tid: kl 11–17
Plats: Jamtlis kyrka
Arrangör: Jamtli och Studieförbundet 
Vuxenskolan

Hösten 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 håndverksmetoder 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.
Plats: Sverresborg
Mer information: www.sverresborg.no

23 – 24 september
Nätverksträff  för Tidresegrupper
Under två dagar inbjuds pedagoger från hela 
norden som arbetar inom förskola, skola och 
museer att lära sig mer om forntid. Uppslag 
ges bland annat om hur man kan arbeta med 
forntida hantverk i sin verksamhet.
Tid: 23 september kl 13.30–21.30, 
24 september kl 8.30–14.30
Plats: Norderön, Wilhelmsberg
Mer information: britt-marie.borgstrom@ 
jamtli.com • www.jamtli.com

Seminarium
Hösten 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 
materialuttak av emner til takspon, tilvirkning 
og legging av takspon og tjæring av tak. 
Dette vil være en oppfølging av Rørosmuseets 
seminar i mai. Aktiviteten rettes mot 
håndverkere, konservatorer og andre med 
spesialinteresse. Datoer ikke fastlagt.
Plats: Sverresborg
Mer information: www.sverresborg.no
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