
 
 

Timber frame-kurs med Jack Sobon i Windsor, 
Massachusetts, USA, 28 augusti-3 september 2017 

 

 

   Jack Sobon under kursen på Gotland 2015 samt Mats Almlöf, Lasse Lindahl, Mårten Forssman och Johnny Ahlström. 
 
Timber frame-kurs hemma hos Jack Sobon i Windsor, Massachusetts, USA 28 augusti-3 september 
Efter de två kurserna 2015 och 2016 tar Jack Sobon en paus från resandet till Skandinavien och 
erbjuder i stället en kurs hemma hos sig i Windsor, Massachusetts, USA.  

Kursen omfattar 7 dagar; måndag 28 augusti – söndag 3 september. Sex dagar är hantverkskurs och 
en dag är studieresa då vi åker och besöker Shaker-byn i Hancock, timber frame-entreprenören Dave 
Lanoue och kanske tittar på något kyrktak eller någon annan gammal byggnad. Du behöver inte ta 
med några verktyg – Jack tillhandahåller alla verktyg du behöver under kursen. Det finns möjlighet 
att tälta på gården och där kommer att finnas utedass, utedusch samt möjlighet till enkla 
matlagningsmöjligheter för frukost och middag. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Den som önskar 
högre standard kan bo på B&B eller hotell i närområdet, t.ex. i Pittsfield.  

Vi kommer att bygga ett par mindre byggnader under kursen och fälla, bila och hämta en del virke 
direkt från Jacks egen skog som har ett större utbud av virkestyper än vad som är vanligt i svenska 
skogar – i det här fallet uppemot 25 olika arter. Både square rule- och scribe rule-teknikerna 
kommer att behandlas under kursen. 
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Jack reser en stomme tillsammans med kursdeltagare under tidigare kurs i USA. 

 

 
Jack Sobon demonstrerar bilning under tidigare kurs på Hancock Shaker Village-museet utanför Pittsfield. 

 



 

Jack Sobons gård i Windsor där kursen hålls 28 augusti-3 september 2017. 
 

Fakta; 
Instruktörer; Jack Sobon & Dave Carlon. Jack och Dave har mycket lång erfarenhet av att hålla i 
utbildningar och har t.ex. hållit kurs på Hancock Shaker Village tillsammans i över 30 år. Jack Sobon 
har hållit kurser på Gotland 2015 och 2016. Dave har hållit kurs på Gotland 2005 tillsammans med 
Josh Jackson (som är instruktör för kurs på Gotland 14-20 augusti 2017 - se egen pdf.) 

Boende; du kan tälta på Jacks gård och det kommer att finns tillgång till utedass, utedusch och 
utekök (för egen tillagning av frukost och middag). Du kan även hyra rum i trakten eller bo på hotell i 
t.ex. Pittsfield. 

Verktyg; du behöver inte ta med några verktyg till kursen, utan Jack tillhandahåller alla verktyg du 
behöver. Enbart handverktyg kommer att användas under kursen. 

Antal platser; Det finns 20 platser på kursen. 

Kursavgift; $750 som inkluderar kurs, ritningar, verktyg, lunch och fika. Faktureras direkt av Jack. 

Anmälan; sker till Henrik Larsson på henrik.larsson@conservation.gu.se  

Resa; Du ordnar din flygresa till New York eller Boston själv med t.ex. Icelandair, SAS, Wow air, 
Norwegian eller något annat flygbolag. Hyr bil på flygplatsen tillsammans med reskamrater! Boka 
gärna en hyrbil med navigation! Det går även att ta tåg från Penn station mitt på Manhattan till 
Pittsfield, Massachusetts och där går det säkert att bli upplockad av någon kurskamrat. 

Adress till Jack Sobon; Shaw Road , Windsor, Massachusetts 

Tips! Det finns mycket intressant att se i New England, så den som är intresserad av en levande 
landsbygd och vacker natur rekommenderas att t.ex. lägga några dagar på en tur upp i Vermont i 
anslutning till kursen. Googla fram bilder på Vermont så får du ett intryck av vad som väntar dig! 



 

Dave Lanoues verksamhet är top-of-the-line inom timber framing. Här företagets verkstad. 

 

Hancock Shaker Village med den välkända runda ladugården i centrum av bilden. 


