KYRKSPÅN

Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning
Tid:
Plats: 		
Kostnad:
		
Ingår: 		
Anmälan:
		
		
Betalning:

Tisdagen den 28 och onsdagen den 29 april 2015
Församlingshemmet i Ingatorp, Eksjö kommun
1.200 kr exkl. moms (medlemmar i Ingatorp församling
får rabatt och betalar 800 kronor exkl. moms)
Fika, lunch, middag, utbildningsmaterial, studieresa
Lennart Grandelius, lennart@grandelius.se.
Märk ”Spånkurs”. Uppge namn, värdering av förkunskap,
kontaktuppgifter, om ni inte har yxa och anspråk på rabatt.
(8150-5) 924 834 145-6, glöm inte att märka med namn!

Kursen har plats för 20 deltagare. Först till kvarn!
Deltagare förväntas ha lämpliga arbetskläder, skyddsutrustning och en
huggyxa. Deltagare ordnar själv sitt boende, exempelvis Kullagården (www.
kullagarden.com), Pensionat Solhöjden (www.pensionatsolhojden.se) eller
Movänta camping (www.movantacamping.se).
Tisdag 28 april
09.00 Samling, fika
09.30 Spån - ett historiskt byggnadsmaterial, Christina Persson &
Börje Samuelsson
Byggnadshistoria och restaureringen av Ingatorp kyrkbod,
Karl Magnus Melin & Lennart Grandelius
12.00 Lunch
13.00 Säkerhetsgenomgång
Demonstration och huggning av kyrkspån
Börje Samuelsson och Karl-Magnus Melin
15.30 Studiebesök Tidersrums kyrka
18.30 Middag
Onsdag 29 april
08.00 Samling, uppsummering
08.30 Kvalitetssäkring av spån och tjära, Christina Persson
09.30 Forts. Huggning av kyrkspån
12.00 Lunch
13.00 Forts. Huggning av kyrkspån
14.30 Restaureringsprinciper, Gunnar Almevik
15.30 Kursavslut, utvärdering

ANMÄLAN
SENAST

7 april

Södra Vedbo pastorat

Tak av stavspån är ett relativt vanligt takmaterial på kyrkobyggnader, slott och herrgårdar. Taktypen förekommer också på lusthus och paviljonger, tingshus, gästgiverier och äldre mangårdsbyggnader. Renovering och underhåll av stavspåntak är kostsamma projekt för kulturmiljövården och det är viktigt med hög
kvalitet i material och arbete. Slutresultatet är avhängigt kvalificerade bedömningar under hela processen
från avverkning av träråvaran, materialhantering, transporter och lagerhållning, produktionen av stavspån, läggning, ytbehandling och underhåll.
Syftet med kursen är att deltagarna ska få god kännedom om skadebilder och krav på kvalitet i materialval, tillverkning och läggning. Deltagarna ska få praktisk kunskap i tillverkning av stavspånämnen. Kursen kombinerar föreläsningar, studiebesök och praktiska övningar. I kursen tillverkas spån till Ingatorps
kyrkbod - en av Sveriges äldsta bevarade träbyggnader från omkring 1229!
Restaureringen av Ingatorps kyrkbod pågår för närvarande och i kursen som arrangeras för andra året i
rad tillverkas spån till restaureringen av kyrkobodens spåntäckning. Det kommer att behövas fler spån
till restaureringen än de som tillverkas under kursen och den som är intresserad av att arbeta med detta
uppdrag ska se till att gå kursen. Södra Vedbo pastorat har nämligen som krav att den som får uppdraget
har deltagit i kursen under 2014 eller 2015. Mer information och rapporter om Ingatorps kyrkbod, finns
på www.timmermanskonst.se
Kursen arrangeras av Hantverkslaboratoriet och Södra Vedbo pastorat. Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk, som drivs i samarbete med
hantverksföretag, branschorganisationer och samhällssektorer. Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att
dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper, dels att säkra kvalitet och utveckla metoder inom fältet kulturmiljöns hantverk. Hantverkslaboratoriet ger kompetensutrymme för hantverkare att medverka i
forskning och utvecklingsarbete om teknik och material.

