Timber frame workshop med Jack Sobon
Är du intresserad av att gå en kurs i timber frame med en av världens bästa ledare, Jack Sobon?
Då har du möjlighet att vara med under en vecka i maj 2018 på Jamtli Museum, Östersund.

Om Jamtli
Jamtli museum i Östersund startade 1912 och i över 100 år har vi skapat en fantastisk miljö för hela familjen. Vi
håller också på att dra igång vår kursverksamhet på allvar, med fokus på traditionellt hantverk och husbyggande i
modern tid. Vi har 110 byggnader varav 80 kulturhistoriska hus, varav det äldsta är från 1500-talet. Dessa hus är
våra kursobjekt!

Varför Timber Frame?
Timber frame är ett utmärkt sätt att bygga en stomme på, vilket är ett klimatsmart sätt som ger friska hus och
människor, med små avtryck i naturen. Traditionen är världsomspännande, med anor i Sverige från 1600-talet. En
finurlig sak är att du kan producera alla delar till stommen själv under en längre period, för att sedan montera
ihop den ensam eller helst med vänner och resa den på någon dag.

Projekten på Jamtli
Vi skall bygga en större veranda med amerikansk twist, på vår loge som ligger vid vår stora scen. Logen hyrs idag
ut till olika arrangemang och används vid våra egna arrangemang. På verandan muras det en öppen spis, en
bakugn och verandan utrustas med bord och stolar etc. Bakugnen muras samtidigt i en parallell workshop! En
annan workshop i slöjd och smide tillverkar detaljer till verandan. Workshopen tar max 20 personer och vi har
kvällsarrangemang, mingel samt en utflykt. Alla deltagare och instruktörer från 3 workshops! är med på samtliga
kvällsaktiviteter, vilket utgör ett väldigt bra forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte! Vi hoppas även att
någon eller några deltagare vill presentera något intressant projekt de arbetar med eller har arbetat med. Du
behöver inga förkunskaper men det är bra om du snickrat lite innan.

Jack Sobon
Jack är förmodligen en av världens bästa förmedlare av Timber Frame, med
ett antal böcker i bagaget, 50-talet kurser på flera håll i världen och han är
dessutom en fantastisk pedagog och historieberättare.

Tid: 14-20/5 2018
Pris: 5500:- inkl. Moms, Jack´s bok "Build a Classic Timber-Framed
House" och medlemskap i Stolpverk Norden.

2 fika/dag samt lunch, avslutningsmiddag och kvällsarr.
Köp till helpension: 5500:- 7 dagar logi på vårt vandrarhem, frukost
och middag
Man jobbar ofta I par och här borrar Mårten
& Fredrik tapphål.

Du behöver själv:
Handsåg-fogsvans min 22" lång crosscut och gärna en klyvsåg också men inget krav.
Vi arbetar i tum.
Stämjärn (chisel) för Timber frame 1½
Måttband (tape) 25 fot
Kombinationsvinkel (combinationsquare) med tum
Klubba (mallet) - helst med rawhide
Timmermanshake (framingsquare) i tum
Det finns: Borrmaskiner, Bourneman layout template samt lite verktyg som kan
lånas.
Vi jobbar uteslutande med handverktyg, dels för att det är mindre skaderisk, man
hör varandra och slipper snubbla över kablar och man hör lätt när Jack vill berätta
vem som skall få "The Frog" (inget att sträva efter)!
Inköpstips:
Jim Bode Tool-www.jimbodetools.com
Länkar: www.jamtli.com, www.stolpverk.org/, www.byggnadsvardmitt.se

Kontakt för intresseanmälan (OBS ej bindande i detta läge):
Mats Almlöf, 070-665 17 32, mats.almlof@jamtli.com

