Frågeformulär JVBK höstrally 2015-09-12
Vid respektive fråga – markera rätt svarsalternativ. Ibland kan det vara
nödvändigt att stanna bilen, kliva ur, och kanske också gå en liten kort bit.
Ta dig gärna tid att också verkligen titta på konstverken när du nu har bra
tillfälle!
Efter färdvägen kommer ni förutom alla konstverk också passera och/ eller
tydligt se många intressanta kulturbyggnader. Några av dessa byggnader
kommer vi be er identifiera när ni kommer fram till målet för rallyt, Härke
konstcentrum på Frösön. Passa därför på att titta noga efter färdvägen och
försök notera byggnader som kan verka intressanta ur ett kulturhistoriskt
perspektiv. Lycka till!

Fråga nr 1. Vid entren på Ängegårdens äldreboende i Brunflo, gränsvägen, finns
skulpturen Ömhet, gjord av John Erik Berg 1990. Vad föreställer verket?
1. En kvinna med en katt i knäet
X. Ett äldre par sittande tätt inill varandra
2. Fyra stiliserade figurer sittande i en ring
Fråga nr 2. Strax utanför Lockne kyrka står en fristående stenrelief skapad 1952.
Konstnären är en av de flitigast förekommande konstnärerna som finns i Östersunds
kommuns konstskatt, speciellt vad avser den konst som finns tillgänglig utomhus. Vem är
den kände konstnären?
1. Olof Ahlberg
X. Einar Hagnestad
2. Thomas Qvarsebo
Fråga nr 3. Vid Tandsbyns skola, inne på gården står en lekskulptur, Grottdjur skapad av
Gudrun Pierre. Vilket material är Grottdjur gjord av?
1. Diabas
X. Brons
2. Skiffersten
Fråga nr 4. Konstverket Blå porten utgör entre till Konstgömman, på vetevägen i
Torvalla. Entréportikskulpturen är utformad i målad betong och består av två höga delar,
hur höga?

1. 4,5 meter respektive 5,5 meter
X. 7,5 meter respektive 8,5 meter
2. 10,5 meter respektive 11,5 meter
Fråga nr 5. På Torvalla torg i Skogsmon, Barkvägen finns skulpturen Solur, av Karin
Bernholm. Verket har en obelisk som anger klockslag på urtavlan i gatstenen.
Klockslaget 12 visar också ett väderstreck, vilket då?
1. Norr
X. Söder
2. Väster
Fråga nr 6. Vid korsningen Fäboleden/ opevägen vid Fjällmon, Torvalla står en 250 cm
skulptur i brons föreställande Venedighästen. Verket är en avgjutning av ett konstverk
som förmodligen skapades i antikens grekland för 2500 år sedan! Hur står hästen?
1. Med sin västra framhov lyft
X. Med både vänster och höger framhovar lyfta vackert kraftfullt stegrande
2. Med höger framhov lyft
Fråga nr 7. Intill Storsjöbadets entre, Krondikesvägen, står den 65 år gamla Badflickan,
skapad av Emil Näsvall. Verket är en bra representant för en skulptur där den avbildande
flickan står i en position där större delen av kroppstyngden vilar på det ena benet vilket
ger kroppen en harmonisk balans mellan rörelse och vila. Vad kallas denna position?
1. Klassik kontrapostställning
X. Frusen stilleben
2. Krokiposition
Fråga nr 8. Vid entrén till Östersunds travbana, Krondikesvägen, finns kalkstensreliefen
Hästsport från 1956. Förutom naturligtvis hästar finns faktiskt ett annat djur med, vilket
då?
1. Hund av pudelras
X. Pingvin
2. Vattenbuffel
Fråga nr 9. Längs Fagerbacken i Odenskogs industriområde står färgstarke konstnären
Bengt Lindströms skulptur Tors hammare. En del av verket utgörs av en bil, vilken
modell?
1. Volvo 760
X. Volvo 244
2. Volvo 142

Fråga nr 10. Vid entrén till Fyrvallaområdet, längs Genvägen, står en skulptur i brons
gestaltande sportutövare med anknytning till platsen. Vilken sport handlar det om?
1. Isracing
X. Skridsko
2. Häcklöpning
Fråga nr 11. På Campusområdet, längs Kunskapens väg, står som en del av en
skulpturgrupp en underdel av en flickas kropp balanserande på en badboll. Vilka färger
har badbollen?
1. Vit/ svart/ silvergrå
X. Grön/ vit/ gul
2. Blå/ vit/ röd
Fråga nr 12. På Kyrkgatan 47 fanns vid förra sekelskiftet en verksamhet som har
koppling till platsen där Madeleine Heldorssons konstverk nu står. Vilken yrkesman
gestaltar konstverket?
1. Hovslagare
X. Fotograf
2. Sotare
Fråga nr 13. Det minst sagt kontroversiella konstverket Sjunken tärning har väckt
mycket känslor. Den blev det vinnande bidraget i en tävling arrangerad av Östersunds
kulturnämnd. Verket placerades innan det flyttades till nuvarande placering utanför
Östersunds Bibliotek, längs Rådhusgatan, på en helt annan plats. Var i Östersund fanns
konstverket först?
1. Korsningen Södra gröngatan/ Biblioteksgatan
X. Korsningen Färjemansleden/ Köpmangatan
2. Korsningen Frösövägen/ Fjällgatan
Fråga nr 14. På Jämtlands gymnasium Wargentins gård, längs Rådhusgatan står en
porträttbyst av den som brukar kallas den svenska statistikens fader. Han var prästsonens
från Jämtland som gjorde stora insatser inom astronomi, disputerade på en avhandling om
Jupiters månar och blev medlem av vetenskapsakademin. Vad hette han i förnamn?
1. Pehr
X. Andhers
2. Folkhe
Fråga nr 15. På Stortorget mitt i Östersund står konstverket Kören med fem körsångare,
flöjtist och dirigent. Skulpturgruppen avtäcktes vid ett speciellt tillfälle, när då?
1. På Östersunds 200-årsdag 23 oktober 1986
X. Den 1/ 1 år 2000, vid midnatt på millenieskiftets första dag

2. Det enligt vissa lyckobringande datumet 10 oktober 2010, klockan 10.10
Fråga nr 16. På piren intill sjötorget och Östersunds båthamn står Hjärtat av guld/
Raketen, skapad år 2005. Skulpturen föreställer en racklig raket som lyser som en fyr,
samtidigt som den skapats som en mötesplats med inbyggda vindskyddade soffor. Som
en del av konstverket skedde leveransen inför invigningen av skulpturen på ett
spektakulärt sätt. Hur gick det till?
1. Den kom ner från himlen med hjälp av helikopter
X. Den kom som fyrar alltid gör enligt tradition levererad med båt
2. Den kom på plats med hjälp av en kranbil som nära brakade igenom träbryggan
Fråga nr 17. Vid Museiplan mellan Länsmuseet och Landsarkivet utanför Jamtlis entré
finns flera konstverk. Ett av dem föreställer hästar. Hur många då enligt konstnären?
1. Tre hästar
X. Fyra hästar
2. Fem hästar
Fråga nr 18. Intill Sommarhagen strax söder om Frösö kyrka står en bronsbyst
föreställande den välkände tonsättaren, pianisten och musikkritikern som ofta brukar
kallas kort och gott PB. Hans dröm om ett sommarhus på Frösön blev till slut av och han
flyttade också år 1930 till Sommarhagen för att bo där året runt. Men hur var det med
hans namn egentligen. Vad står det att han heter på bronsbysten, pass på med stavningen.
1. Wilhelm Pettersson-Berger
X. Wilhelm Peterson-Berger
2. Wilhelm Petersson-Berger

Bilderna på ”byggnad 1 – byggnad 5” finner du i Härke konstcentrum på
Frösön. Vad är det för byggnad/ var finns den? Skriv rätt svar !
Rätt svar på fråga ”byggnad 1” Kyrkstallar vid Lockne kyrka
En ledtråd på vägen: Bevarade byggnader av denna typ är inte direkt ovanliga även om
byggnadstypen idag har helt förlorat sitt ursprungliga syfte. Med dagens resvanor finns
helt enkelt inte behovet som det gjorde förr.

Rätt svar på fråga ”byggnad 2” Flyghangar vid infarten till Ope
flygfält
En ledtråd på vägen: En byggnad som har ett kulturhistoriskt värde då det speglar en
tidsanda och en verksamhet som tydligt präglade Östersundsområdet under lång tid men

nu mist sitt ursprungliga syfte. Byggnaden är inte riktigt vad det ser ut att vara vid första
anblicken.

Rätt svar på fråga ”byggnad 3” Brunflo Hembygdsgård i Grytan
En ledtråd på vägen: En kulturbyggnad som har en mycket lång historia. Delar av den
pampiga huset härstammar från 1700-talet. Nuvarande utformning fick det i början av
1800-talet. Här har funnits gästgiveri och under drygt 30 år fungerade byggnaden som
tingshus.

Rätt svar på fråga ”byggnad 4” Kastalen vid Brunflo kyrka
En liten ledtråd på vägen: En byggnad som har mycket lång historia, delar av
byggnadsverket kommer från 1100-talet! I området runt Storsjön finns faktiskt resterna
av ytterligare en sådan byggnad. Den är dock raserad och endast ruiner finns kvar.

Rätt svar på fråga ”byggnad 5” Loke föreningshus Furubacken
En liten ledtråd på vägen: En byggnadstyp som absolut har ett kulturhistoriskt värde då
den är en typisk representant för alla de bygdegårdar och föreningshus som finns i väldigt
många av byarna runt om i Jämtland/ Härjedalen. Men i vilken by ligger den här?
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