Hantverkslaboratoriets nyhetsbrev nr 3 - aug 2017

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Till hemsidan Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Nyhetsbrev nr 3 - augusti 2017
Skapa pdf

Ny publikation!
HANTVERKSVETENSKAP skulle kunna följa den
akademiska traditionen och presentera forskning
om hantverk. Vetenskapen som diskuteras i denna
bok avser forskning i och genom hantverk.
Skillnaden är avgörande. Texterna som presenteras
tillhör olika genrer, den röda tråden är relationen
mellan vetenskap och praktisk kunskap. Redaktör
är Gunnar Almevik.
Hantverksvetenskap

Byggnadsvårdens konvent 2017
Årets program har en spännvidd från praktiska
hantverksworkshops till dataspelsutveckling. Att
hinna med allt är inte möjligt, se programmet som
ett smörgåsbord! Årets nyhet är att
materialstudion tar form av en större mässa, som
på fredagen öppnar för allmänheten. Anmäl dig
snarast – förra gången blev det fullt innan sista
anmälningsdagen!
Byggnadsvårdens konvent 2017

Södra Råda i Byggnadskultur
Erfarenheter från det mångåriga
forskningsprojektet om Södra Råda presenteras i
några artiklar i tidskriften Byggnadskultur. Fokus
ligger på byggnadsvårdens hantverk och har
hittills behandlat kluvet virke (nr 4 2016), smidda
spikar (nr 1 2017) samt stavspån (nr 2 2017).

Dags att söka gästhantverkarprojekt!
Hantverkslaboratoriet erbjuder praktiker vetenskaplig handledning och stöd att fördjupa sig i en
problematik eller fråga från sitt arbetslivs vardag. Har du en projektidé? Ett problem du vill lösa i ditt
yrkesarbete? En produkt eller teknik du vill utveckla? Sök till Hantverkslaboratoriet innan den 31 oktober.
Gästhantverkarprojekt

Nyheter från projekt och nätverk

Landskap

Träff om betesmarker
och betesdrift

Träff om trädskötsel
och hamling
Nätverket Svenska
kulturlandskap ordnar en
praktiskt inriktad träff om
trädskötsel och hamling.
11-12 september. Mysten söder
om Alingsås i Västergötland.
Trädskötsel och hamling

Träff om åkerbruk rågsådd
Träffen är upplagd som en
praktisk verkstad där vi deltar i
sådd av kulturråg med
hästdrivet redskap. Det
praktiska blandas med
diskussioner av frågeställningar
knutna till traditionellt åkerbruk.
29-30 september. Maglehem i
Skåne.

Med denna temadag drar
nätverket igång ett nytt
fokusområde. Det finns många
frågor att ta upp, belysa,
diskutera och utveckla. Vi
kommer att besöka ett par
mycket fina områden i Roslagen
och träffa brukare och
landskapsvårdare. 11 oktober.
Roslagen i Uppland.
Betesmarker och betesdrift

Åkerbruk - rågsådd

Ny skrift om gräsbränning
RAÄ har givit ut en skrift om bränning av gräs i
äldre fodermarker. Skriften tar upp gräsbränning i
ett historiskt perspektiv, hur gräsbränning kan
användas idag samt en "steg för steg" beskrivning
av hur en gräsbränning kan genomföras.
RAÄ:s skrift om gräsbränning

Trädgård

Årets nätverkskonferens! Gröna mattor och prunkande rabatter
Årets tema behandlar bevarandet och skötseln av perennplanteringar och gräsytor i våra historiska
trädgårdar och parker. Innehållet i konferensen utgår från projektet ”Utvecklande skötsel” som syftar till
att ge praktiska kunskaps- underlag och erfarenhetsutbyten kring antikvariska ställningstaganden för att
trygga de historiska trädgårdarnas och parkernas kulturvärden.
Gröna mattor och prunkande rabatter

Byggnader

Seminarium om skiffertak
Skiffertaken är spridda över Sverige men har en
starkare koncentration till områden där
skifferbrytning har förekommit. I Värmland, Västra
Götaland och Bergslagen finns skiffertak i högre
grad på bostadshus och uthus, medan det i hela
landet också är vanligt på kyrkor och andra
officiella byggnader. Karlstads stift och
Hantverkslaboratoriet har i två olika projekt
undersökt skiffertaken ur olika aspekter. Vid
seminariet presenteras resultat från projekten,
under eftermiddagen görs ett studiebesök vid restaureringen av taket på Bro kyrka.
5 oktober. Säffle kyrka.
Skifferseminarium

Kurser
Hantverkslaboratoriet erbjuder korta kompetensutvecklande kurser för yrkesverksamma hantverkare
inom landskaps-, trädgårds- och byggnadshantverk.
Korta kurser för yrkesverksamma hantverkare

Återläggning av
tegeltak
Kursen riktar sig till
yrkesverksamma aktörer i byggoch fastighetsbranschen. Målet
är att ge insikt i de olika
aspekter som finns att beakta
vid renovering av tegeltak där
fokus ligger på återläggning av
tegel.
9 november. Mariestad.
Återläggning tegeltak

Traditionella
murverkskonstruktioner I

Traditionella
murverkskonstruktioner II

Kursen behandlar murverksoch beklädnadsförband. Genom
praktiska övningar ges insikt i
de traditionella tegelförbandens
teori, de traditionella
förbandens mönsterbild samt
deras raka avslut och hörn.
18-20 januari 2018. Mariestad.

Kursen behandlar tillämpad
valvgeometri - segmentbåge.
Genom praktiska övningar ges
insikt i konstruktionsritning av
segmentbåge i tegelmurverk.
8-10 februari 2018. Mariestad.
Tillämpad valvgeometri segmentbåge

Murverks- och
beklädnadsförband

Tips!

Staden tar form. Föreläsningar och hantverksworkshops om stadsutvecklingens och kulturmiljövårdens
utmaningar och möjligheter. Sundsvall 14-15 sep.
Staden tar form

Nordiska kulturlandskapsförbundet och SABIMA ordnar workshop om kulturlandskap. Oslo, 28-29 sep.
Workshop om kulturmark

The 18th International Course on Wood Conservation Technology. Kursen är indelad i en fem veckors
online-kurs i april-maj samt en 4 veckors workshop i juni 2018. Oslo, Norge. Ansök senast den 30 sep.
ICCROM 2018

Bloggen Tradisjonelt bygghandverk följer verksamheten vid NTNU.
Tradisjonelt bygghandverk

Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, Magasinsgatan 4, Mariestad.
craftlab@conservation.gu.se

