
Höstprogram 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.

Kurser
25 – 26 september
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 till: Thor Aage Heiberg, 
thor.aage.heiberg@sverresborg.no

17 – 21 september 
Timmerlagning
Kramfors kommun äger en fäbovall som är 
hårdhänt restaurerad, under hösten ska elever 
vid Träakademin och intresserade utifrån, få lära 
sig om hur man timrar och vårdar timmerhus. 
Alla intresserade är välkomna att anmäla sig! 
Arrangörer: Träakademin och Rörosmuseet
Plats: Kramfors 
Tid: Kl 08–17
Mer info och anmälan till: Jan Eriksson, 
jan.eriksson@traakademien.se
mobil: 070-680 61 35 

17 – 20 oktober
Fönsterproduktion 
En kurs i fönsterproduktion som riktar sig till 
parternas personal och hantverkare. Kursen 
startar som en praktisk kurs och avslutas med 
ett föredrag på lördagen i en prästgårdslänga 
i Melhus utanför Trondheim. Gamla tekniker, 
verktyg och hyvlar kommer att användas. 
Kursledare är Roald Renmälmo, anställd på 
Högskolan i SörTrönderlag.
Arrangörer och plats: Sverresborg
Anmälan: Thor Aage Heiberg, 
thor.aage.heiberg@sverresborg.no

Förevisningar
Under september
Målning av Gulleboden
Gulleboden ändrar skepnad. Byggnadsantikvarie 
Clara Nyström berättar om Gullebodens tidiga-
re färglager och om olika typer av fasadfärg. 
Arrangör: Jamtli Plats: Gulleboden 
Tid: onsdag 12 september 16.30–17.00

9 september
Jamtlidagen
Inom ramen för Kulturarvets hantverk 
anordnas visningar och prova-på-aktiviteter 
under Jamtlidagen. Tälj i trä eller testa 
potatistryck! Info: www.jamtli.com
Arrangör: Jamtli Plats: Lignellsalen, Jamtli, 
Östersund Tid: söndag 11–17.

10 – 12 oktober
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
Tid: ons – tor kl 09–12, fre kl 09–15

7–9 december 
Jamtli Julmarknad
Under julmarknaden anordnas visningar och 
prova-på-aktiviteter i hantverk inom ramen för 
Kulturarvets hantverk. Mer info: www.jamtli.com

Föredrag/Seminarier
18 september – 31 oktober
Föredragsserie kring 
byggnadsvård och hantverk
En föredragsserie som riktar sig till alla som är 
intresserade av byggnadsvård och hantverk.  
En timmes föredrag följs av diskussion och fika.
Arrangör: Sverresborg. Plats: Sverresborg 
Tid: tisdagar kl. 19 med start 18 september. 
För mer info: www.sverresborg.no
Anmälan: ingen anmälan, öppet för allmänheten

26 – 27 september
Seminarium kring  
restaureringsideologi
Nattmanshuset som idag är nedtaget ska byggas 
upp igen och i det ska nattmannens historia för-
medlas. Huset togs ned på 1960- talet och har 
sedan dess legat magasinerat. Nu när det ska 
återuppföras är utgångspunkten för återskapan-
det hur det såg ut på 1700- talet, men museet 
vet inte hur huset såg ut under den tidsepoken. 
Den problematik som detta skapar vill museet 
Sverresborg hålla ett seminarium kring, där både 
synen från hantverkare och antikvarier förmedlas. 
Seminariet riktar sig till projektparternas personal 
och till personer som arbetar med byggnadsvård 
och restaurering.
Arrangörer: Sverresborg. Plats: Sverresborg.
Tid: ons 10–18, tor 9–15. Info: www.sverresborg.no

27 oktober
Yllebroderi – från dåtid till nutid
Öppen föreläsning för alla
Kl. 14: Yllebroderier från 1800-talet – en egen 
historia. Anne Grete Sandstad, konservator på 
Sverresborg berättar.
Kl. 15: Hemslöjd idag, moderna tolkningar  
och motiv. Formgivaren Katarina Widegren 
berättar om sitt arbete. 
Arrangör: Jamtli. Plats: Rentzogsalen Tid: Kl 14–16
Anmälan: ingen anmälan, öppet för allmänheten.

5–9 november
Nya Dahls missionskyrka
Missionskyrkan är ett byggnadsminne och har 
drabbats av svåra vattenskador. Arbetet med 
att återställa byggnadsminnet kommer att göras 
av elever vid Träakademin och för intresserade 
utifrån. Alla intresserade välkomnas att anmäla sig!
Arrangör: Träakademin, Kramfors
Plats: Nya Dahls missionskyrka, Kramfors 
kommun. Tid: Kl 08–17. 
Info och anmälan till: Jan Eriksson, jan.eriksson@
traakademien.se, mobil: 070-680 61 35

12–16 november
Retuscheringskurs
I denna kurs kan konservatorer och byggnads-
antikvarier lära av varandra. Detta genom att ut- 
byta kunskaper kring gamla tapeter och schablon- 
målningar och hur dessa kan bevaras varsamt.
Arrangör: Träakademin. Plats: Mittuniversitetet, 
Kramfors. Tid: Kl 09–16. 
Mer info och anmälan till: Jan Eriksson, 
jan.eriksson@traakademien.se

För fler aktiviteter och kurser se www.jamtli.com 
eller www.sverresborg.se – samt:
www.facebook/kulturarvetshantverk.com

Inför våren 2013… 
Om du är nyfiken på smide och möbeltapetsering 
så ska du hålla ögonen öppna för anslag om detta! 
Under våren kommer det finnas möjlighet att 
få se och prova på dessa hantverk på Jamtli och 
Sverresborg.


