Konferens tisdag 7 maj 2019, Trädgårdens skola, Mariestad.

Historic timber framed constructions, layout methods,
carpenter´s marks and tool marks.

Hantverkslaboratoriet arangerar en helspäckad konferensdag med en rad intressanta föreläsningar
med fokus på historiska stolpverksbyggnader, t.ex. medeltida klockstaplar, tak-konstruktioner,
geometri, mm. Ett tema under denna dag är historiska utslagningsmetoder och metoder för
sammanfogning – något som är levande tradition i vissa länder men som är borta i svensk
kunskapstradition. Flera svenska specialister medverkar liksom två internationella experter på
området; Jack Sobon, USA samt Peter McCurdy, UK. Alla föreläsningar sker på engelska. Här följer ett
preliminärt programinnehåll – rubriker och föreläsare kan komma att justeras!
The Invisible tools of a timber framer – historic layout methods, Ulrik Hjort Lassen
Historic Timber frame constructions in UK, Peter McCurdy, McCurdy & Co, UK
Historic Timber frame constructions in the USA, Jack Sobon, USA
Historic layout methods in UK – tumbling and other methods, Peter McCurdy, McCurdy & Co, UK
Historic layout methods used in the USA, Jack Sobon, USA
Research on prehistoric layout methods in Scandinavia, Magnus Sjöholm, Flors AB.
Medieval use of constructive geometry with references from Södra Råda old church, Ingatorp tithe
granary and others, Karl-Magnus Melin, Knadriks Kulturbygg AB/Göteborgs universitet
Medieval Churches in West Sweden and their Roof Constructions - Shapes and Contexts, Robin
Gullbrandsson, Västergötlands museum.

Church roof constructions in Skara Diocese from a craft science perspective, Mattias Hallgren,
Hallgren Hantverk
Medieval timber framed bell towers in Skara diocese, Mattias Hallgren, Hallgren Hantverk
Historic timber frame constructions in Norway, Trond Oalann, Oalann Tradisjonsbygg
Historic layout methods used in timber frame constructions in Denmark, Ulrik Hjort Lassen
Antal deltagare; Max 100. Pris; 1.000:- + moms. Halva priset, 500:- + moms för medlemmar i
Stolpverk Norden eller branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen, BVF.
Anmäl dig genom att mejla Henrik Larsson på henrik.larsson@conservation.gu.se Ange namn,
företag, faktureringsadress, organisationsnummer eller personnummer samt särskilda kostbehov.

