Hantverkslaboratoriet och arbetsgruppen för stolpverk bjuder in till;

Seminarium om stolpverksbyggande
samt bildande av förening för stolpverksbyggande
Fredag – lördag 3-4 februari 2017

Fortsättning på nästa sida med mer information !

Trädgårdens skola, Mariestad
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Seminarium om stolpverksbyggande
Intresset för stolpverksbyggande (eller ramverk, korsverk, bindingsværk, reisverk, stavbygg eller timber frame-konstruktioner) har ökat de senaste åren. Denna teknik var förr vanlig i olika typer av byggnadskonstruktioner, men har i modern tid länge levt i skymundan av andra träbyggnadstekniker. Numera jobbar allt fler företag med tekniken, kurser anordnas och 2014 fick vi världens kanske första
hantverksdoktor inom just stolpverksbyggande då Ulrik Hjort Lassen disputerade på ämnet!
Vi är en grupp personer som är intresserade av denna byggnadsteknik och som en tid har diskuterat
att bilda en förening med fokus på stolpverksbyggande. Vi bjuder nu därför in alla intresserade hantverkare, antikvarier, arkitekter m.fl. till ett seminarium där ett flertal experter belyser olika aspekter
av stolpverksbyggande. I slutet av seminariet kommer vi att bilda en förening för stolpverksbyggande
öppen för medlemmar från hela Norden. Är du intresserad av denna byggnadsteknik – i historiska
byggnader eller för nybyggnad – anmäl dig då till detta seminarium !
Välkomna önskar arbetsgruppen!
Nils-Eric Andersson
Henrik Larsson

Kristoffer Frederiksen
Ulrik Hjort Lassen

Johannes Kästel
Karl-Magnus Melin

Lennart Pranter

Program
Fredag 3 februari 2017
8.30-10.00

Registrering & förmiddagskaffe, Aulan i Trädgårdens skola, Mariestad

8.30-10.00

Parallellt med registreringen pågår praktiska demonstrationer av stolpverksrelaterade produkter och verktyg i Murhus 1, Murgården;
 Mafell-verktøj, Niki Martiny, Martiny Byg
 Demonstration av hur man gör tapphål med handverktyg; Miller´s Falls borrmaskin och stämjärn, kreutzaxt, hålyxa och bisaiguë.
 Isoleringsmaterial i stolpverkskonstruktioner, Johan Jönsson

10.00-10.30

Presentation av programmet och tanken att bilda en förening för intresserade av stolpverksbyggande. Kort introduktion kring begrepp samt en översiktlig presentation av
stolpverksbyggande i Norden. Ulrik Hjort Lassen

10.30-11.30

Timber framing in UK – History & The Globe Theatre project
Peter McCurdy, McCurdy & Co
Peter McCurdy has worked with timber framing for 40 years. McCurdy & Co is one of
the leading companies in UK both in historic and contemporary timber frame constructions. They reconstructed Shakespeare´s Globe Theatre and has made a great
number of other reconstructions of historic timber frame buildings and they are commissioned by National Trust and Historic England. www.mccurdyco.com
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11.30-12.30

Timber framing in USA – history to present. Will Beemer, The Heartwood School
Will Beemer is the director of Heartwood programs. Will has taught many timber
framing courses and has been designing and building houses for over 40 years. He
served as co-Executive Director of the Timber Framers Guild for eleven years, and he
has organized and taught practical workshops around the world. He has written several books and articles on timber framing and he is a major contributor to the bestselling book Timber Framing Fundamentals, published by the Timber Framers Guild.
www.heartwoodschool.com

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.00

Historiske reisverk och stavbygg i Norge – Sjur Mehlum & Leif Anker, Riksantikvaren
Riksantikvaren har vart ansvarlig for bevaringsprogrammet for stavkyrkjene som vart
avslutta i 2015. Läs mer om stavkyrkor; http://www.riksantikvaren.no/index.php/Tema/Kirker/Stavkirker

14.00-14.30

The Invisible Tools of a Timber Framer – A survey of principles, situations and procedures
for marking. Ulrik Hjort Lassen, Göteborgs universitet.
Ulrik Hjort Lassen är kanske världens första hantverksdoktor. Du kan läsa mer om Ulriks avhandling här; http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/ny-bok-om-timmermannens-osynliga-verktyg.cid1221368

14.30-15.00

Klockstaplar i Skara stift, Mattias Hallgren, Hallgren Bygghantverk/Traditionsbärarna
Mattias Hallgren är en av de drivande krafterna i nätverket Traditionsbärarna som
blev utsedda till Årets Byggnadsvårdare 2015 av Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
Mattias har bland annat varit ansvarig för restaureringen av takkonstruktionen på
Skokloster och ett flertal klockstaplar och vindkvarnar.

15.00-15.30

Fika

15.30-16.00

Taklaget på Södra Råda kyrka – utslagning och praktisk geometri.
Karl-Magnus Melin, Knadriks Kulturbygg AB
Karl-Magnus Melin har genom ett flertal år drivit restaurerings- och forskningsprojekt
om den sydsvenska timmermanskonsten och han har i de senaste åren undersökt ett
flertal av de skånska medeltida kyrkorna. Han ansvarar för rekonstruktionen av taklaget på Södra Råda gamla kyrka och är även doktorand vid Göteborgs universitet.

16.00-16.30

Medeltida taklag i kyrkor
Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB/Traditionsbärarna
Daniel Eriksson är en av de drivande krafterna i nätverket Traditionsbärarna som blev
utsedda till Årets Byggnadsvårdare 2015 av Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Daniel
Eriksson har genom flera år arbetat med rekonstruktionen av Södra Råda Kyrka och på
uppdrag av flera stift arbetat med undersökning och dokumentation av taklag i kyrkor.
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17.00-19.00

Montering och resning av stolpverksbyggnad med delar som deltagare i seminariet har
tillverkat hemma och tagit med sig så att vi bygger ett litet gemensamt projekt under seminariet: Dass till Nordens Ark! After work-öl med tilltugg! Ange vid din anmälan om du
är intresserad av att tillverka en del till byggnaden!

19.00

Buffé-middag och studentpub!
Efter middagen är det open mic + Power Point-stund i angränsande sal; möjlighet
att visa egna stolpverksprojekt under 10-15 minuter – Obs! Föranmälan krävs!

Lördag 4 februari 2017
9.00-9.30

Wandergeselle – det tyska systemet för vandrande hantverkare, Stefan Gehrman
Stefan Gehrman är en tysk wandergesäll som idag fungerar som ålderman (Altgeselle) för den danska gruppen av vandringsgesäller inom den äldsta och mest traditionsrika falangen i Tyskland.

9.30-10.15

Stolpverksbedrift i Skandinavien – varför bygga i stolpverk? Hur drivs projekt?
Vilka är kunderna? Anders Frøstrup, Timber AS
Anders Frøstrup har skrivit ett flertal böcker om både historisk och konventionell träbyggnation, och han har genom många år drivit det största stolpverksföretaget i Skandinavien, Timber AS.

10.15-10.45

Fika

10.45-11.15

Stolpverk i lekfulla miljöer. Lennart Pranter, Lunds kommun
Lennart Pranter har byggt stolpverkskonstruktioner i mer än 25 år och har länge intresserat sig för hållbart byggande och att bygga för och med barn.

11.15-11.45

Stolpverks-projekt hos Järna Bjälklag, Johannes Kästel, Järna Bjälklag AB
Johannes Kästel har arbetat med stolpverk i 20 år och han är en av de få
som bygger stolpverk på full tid i Sverige.

11.45-12.15

Är stolpverk hållbart? Ulrik Hjort Lassen, Göteborgs universitet.
Ulrik Hjort Lassen har 2016 drivit ett forskningsprojekt kallat Historisk träbyggnadshantverk
är hållbart – en undersökning av energieffektivisering vid hantverksmässigt stolpverksbygge –
med stöd från Hantverkslaboratoriet och Göteborgs universitets klimatfond.

12.15-13.15

Lunch

13.15-15.30

Presentation av förslag till bildandet av en förening för stolpverksbyggande i Norden, diskussion kring det framlagda förslaget och därefter formellt bildande, val av
styrelse, beslut om verksamhetsplan, medlemsavgifter, budget m.m. Underlag skickas
ut till alla anmälda till seminariet. Ca 15.30; Avslutning & hemfärd
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Praktisk information
Plats; Aulan, Trädgårdens skola, Magasinsgatan 4, Mariestad
Tid; 3-4 februari 2017
Avgift; 1200:- + moms. I avgiften ingår seminariet samt mat och fika.
Studerande 600:- + moms. Om du anmäler dig som student måste du uppvisa studentlegitimation vid registreringen!
Obs! Det finns maximalt plats för 120 deltagare på seminariet.
Anmälan; Mejla din anmälan till Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet; henrik.larsson@conservation.gu.se
Följande uppgifter måste anges i din anmälan;
- Namn och personnummer (för privatpersoner) eller
Namn, företagsnamn samt organisationsnummer (för företag & organisationer).
- Fakturerings-adress
- Om du har särskilda behov rörande kost, t.ex. om du har någon allergi eller är vegetarian.
- Om du vill tillverka någon del till dasset till Nordens Ark.
- Om du kort vill presentera något stolpverksprojekt i open mic-punkten fredag kväll.
Tips på boende; I Mariestad finns flera hotell och vandrarhem; http://www.vastsverige.com/mariestad/bo/allt-boende-listningssida/
Har du frågor?
Ring Henrik Larsson på 070-529 99 41 eller mejla på henrik.larsson@conservation.gu.se
www.craftlab.gu.se

