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BESKRIVNING

I årets utgåva av Jämten varvas dagsaktuella ämnen och spännande ny forskning med artiklar som särskilt
fokuserar på vårt mer "osynliga" kulturarv. Läs mer om spåren efter dem som en gång kallades för tattare,
fattiga, sinneslöa och sockenlappar samt andra fascinerande berättelser från samhällets utkanter. Lite
lekfullt anknyter boken även till osynlighetstemat genom att lyfta fram gömda bildskatter, arkeologiska
husoffer och modernare metoder för att tämja det okända, liksom nya tolkningar av
Överhogdalsbonadernas dolda budskap.Hela länet finns representerat i boken. Här berättas om
härjedalsböndernas klädmode, turismen i Strömsund, jämtarnas deltagande i bondetåget och mycket annat.
Rykande aktuella är artiklarna om mjölkbonden och framtiden och om länets hembygdsrörelse i
förnyelse!För den konstintresserade finns en rad konstpresentationer och en artikel om Rosa Taikon och
hennes silversmide. Konstkrönikan blir i år extra spännande genom den nationella debatt som under året
brakade lös om Vilks och den konstnärliga friheten...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

LIBRIS - Jämten

Jämten 2014 varvar dagsaktuella ämnen och spännande ny forskning med artiklar som särskilt fokuserar
på vårt mer "osynliga" kulturarv.

Jämten 2014: 107: Amazon.es: Torgärd Notelid, Lena Ljungkvist: Libros ...

Köp boken Jämten 2018 av (ISBN 9789179482572) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb
leverans. | Adlibris. ... Jämten 2014. 186 kr.

Jämten 2014 (Inbunden, 2013) - pricerunner.se

Pris: 186 kr. inbunden, 2013. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Jämten 2014 av (ISBN
9789179482473) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb ...
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Jämten 2014

https://www.bo-fi.club/?p=J%C3%84MTEN%202014&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=J%C3%84MTEN%202014&ln=se
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