2013/3219–17

Opplæringsprogram for håndverkere 2013/ 2014
Kursrapport
Kurs i lafting – nylaft og tilstandsregistrering
på Lier bygdetun
19. – 24. august 2013

Mål for kurset:
19. – 22. august 2013 - Lafting – nylaft
Kunnskap om laft og lafting er vesentlig for håndverkere som skal jobbe med fredete og verneverdige
bygninger. En stor del av bygningsmassen oppført før 1850 er laftet. Det er mange ulike
lafteteknikker og hver region har sine særpreg. Vi vil i denne samlingen komme inn på noen av de
vanligste lafteteknikkene og målet er at deltakerne etter samlingen skal ha grunnleggende kunnskap
om tradisjonelt håndlaft.
Vi starter med å lafte opp et fjøs som skal være tilbygg til en 1800-talls låve.
I løpet av samlingen vil vi gå gjennom følgende temaer i teori og praksis:
1. Restaureringsprinsipper og prosessuell autentisitet - målet er at arbeidet som utføres skal
være i tilnærmet lik teknikk som tidligere - hvordan tolke verktøyspor?
2. Oppsetting og bruk av håndverktøy
3. Praktiske øvelser – nylaft
a. Oppmerking og hugging av barkelaft
b. Bearbeiding av stokk med øks, bandkniv og håndhøvel
23. – 24. august 2013 - Tilstandsregistrering og dokumentasjon
Målet med dette kurset er å gi en grunnleggende innføring i tilstandsregistrering av bygninger.
Kursdeltakerne skal kunne grunnleggende prinsipper for tilstandsregistrering og utarbeide en
skriftlig tilstandsrapport. Prinsipper for dokumentasjon av et istandsettingsprosjekter med bruk av
foto og tekst vil også bli gjennomgått.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktuelle dokumentasjonsmåter og verktøy
Hvordan gjør vi det?
Tilstandsrapport
Kostnadsvurderinger
Oppmåling
Loggføring / dokumentasjon av istandsettingsprosjekt over lengre tid – arbeidsmetode og
utarbeidelse av rapport

Kursholder 19. – 22. august:
Tømrermester og restaureringshåndverker Tore Sønju og
restaureringshåndverker Tomas Nørstebø
Kursholder 23. – 24. august:
Arkitekt og håndverker Vegard Røhme
Kurssted: Lier bygdetun, Lier
Tidspunkt: 19. – 24. august 2013 – kl 0830 – 1700 ( 0830 – 1500 lørdag)

Kursdeltakere:
Per Olav Bakken
Jeppe Chr. Knudsen
Ole Magne Refsahl
Ivar Jørstad
Erlend Pettersen Ruud
Henrik Coucheron
Christian E. Knudsen
Anders Fragått

Teamleder Turid Kolstadløkken ønsket
alle velkommen og orienterte om
bygningsvernsenteret.

Tømrermester Tore Sønju startet med
en orientering om
opplæringsprogrammet og
restaureringsverktøy.

Foto: Else Høyer Tangen

Her er gutta i gang med bandkniven for å
pusse/telje stokken.
Tømrermester og restaureringshåndverker
Tore Sønju instruerer.
Her skal det settes opp et lite fjøs i nylaft.

Foto: Else Høyer Tangen

Foto: Else Høyer Tangen

Foto: Else Høyer Tangen

Foto: Else Høyer Tangen

Stokkene må merkes nøyaktig og hugges til med ei
sylskarp bile.

Foto: Tomas Nørstebø

Foto: Else Høyer Tangen

Her lages medrag i stokken. Først ble medraget merket opp. Kjøreøksa var godt egnet til å hugge opp
et fiskebensmønster, som gjorde det lettere å hugge ut resten av medraget.

23. og 24. august var det tilstandsregistrering med arkitekt og håndverker Vegard Røhme:

Arkitekt og håndverker Vegard
Røhme underviser i
tilstandsregistrering.
Eksempler på
registreringsskjemaer og tidligere
rapporter ble delt ut.

Foto: Tomas Nørstebø

Her vurderes tilstanden i kjelleren på
en av bygningene på Lier bygdetun.

Foto: Tomas Nørstebø

Her ble håndverktøy byttet ut
med PC, papir og blyant mm.
Her skal det lages
tilstandsrapport.

Foto: Tomas Nørstebø

Rapport: Else Høyer Tangen

