
 

NATIONALDAGEN 
Republiken Jamtlands nationaldag infaller den 12 mars. Att det blev just det datumet har att 

göra med att Jamtamot, alltinget, redan på 930-talet hölls på Bynäset på Frösön i den vecka 

som den I2 mars inföll. I samband med Jamtamot hölls en marknad, Jamtamotsmarknaden, som 

var en mötesplats för forbönder med alla sorters varor, mat och kultur.  

När marknaden flyttade in till Östersund 1798 fick den namnet Gregoriemarknaden eftersom 

Gregoriusdagen inföll den I2 mars. Den arrangeras än i dag, dock med ett uppehåll mellan I9I4-

I985. Det var i samband med Östersunds 200-årsjubileum I986 som marknaden startade upp 

igen. De senaste åren har nationaldagen firats bland annat i Badhusparken i Östersund, med 

musikunderhållning, historieföreläsning med mera. Presidenten, Ewert Ljusberg, har också varit 

på plats.  

Annars är det i Rissna, Sundsjöbygden, som medlemmarna varit flitigast att fira nationaldagen. 

Där har den firats med hembygdsföreningens hjälp sedan slutet av I990-talet. Ett populärt inslag 

är stekning och försäljning av kolbullar.  
 

ANDRA FLAGGDAGAR 

• Den 16 juni då Lagting på Sproteidet (sommartinget) hölls på Frösön under perioden 1200-

16oo-talet. 

• Den 23 juni infaller Jænsmässafta, jämtarnas ursprungliga midsommarafton, som till skillnad 

från den svenska midsommaraftonen alltid firas den 23 juni.  

Läs mer på www.bo-oscarsson.org/Jaensmess.html 

 

• Noteras kan att 1964 ansåg man att första fredagen i juli skulle vara nationaldag eftersom 

Storsjöyran hölls då. Men sedan 1983 infaller nationaldagen den I2 mars. 

• Den 23 juli är det Jamtlandska flaggans dag - till minne av det första officiella hissandet den 

23 juli 1983. 

• Den 23 december är det årets kortaste flaggdag - Sjursmäss, som är en jämtländsk flaggdag 

som förefaller ha anor från 1000-talet. Ingen vet varför den firas men en trolig förklaring är att 

Sjur (Sigurd) var ett helgon som dog den 23 december.  

Mer om detta kan läsas på Bo Oscarssons sida. www.bo-oscarsson.org/Sjursmess.LT.html. 
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