Arkivsak 13/3219–3

Fagdag for elever ved videregående skole Vg2 BA
i samarbeid med DKS
Kursrapport
Onsdag 29. mai 2013 Hønefoss v.g. skole
Mandag 3. juni 2013 Åssiden v.g. skole
Torsdag 6. juni 2013 Åssiden v.g. skole

www.buskerudbygningsvern.no
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Kursrapport
Målet med fagdagen var å gi elevene en grunnleggende innføring i kulturminnevernets
hovedprinsipper med fokus på fredete og verneverdige bygninger og antikvariske
retningslinjer for istandsetting. Hoveddelen av dagen gikk til praktiske øvelser der elevene
fikk bruke tradisjonelt håndverktøy til bearbeiding av tre.

Kursholdere:

Tore Sønju, tømrermester og restaureringshåndverker Buskerud
bygningsvernsenter og
restaureringshåndverker Håvard Sønju i tillegg 29. mai

Kursdeltakere:

Hønefoss videregående skole – vg2 BA ca 22 elever 29. mai
Åssiden videregående skole – vg2 BA ca 15 elever 3. juni
Åssiden videregående skole – vg2 BA ca 15 elever 6. juni

Program for dagen:
1000 -1045

Foredrag om kulturminnevernets hovedprinsipper og istandsetting
etter antikvariske retningslinjer
ved Tore Sønju

1045 -1130

Formiddagsmat med matpakke for de som hadde med

1130 -1215

Omvisning på friluftsmuseet
ved Tore Sønju og i tillegg Håvard Sønju den 29. mai

1215-1400

Demonstrasjon av forskjellig tradisjonelt håndverktøy ved Tore Sønju og i
tillegg Håvard Sønju for Hønefoss v.g..
Arbeidsstasjoner der elevene får prøve seg med tradisjonsverktøy.
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Dagen startet med foredrag om
kulturminnevern.
Følgende temaer ble berørt:
- Kulturminneforvaltningen
i Norge – Riksantikvaren
og fylkeskommunen
- Verneverdige kulturminner
- Fredete kulturminner
- Istandsetting etter
antikvariske retningslinjer

Her gir Tore Sønju elevene en innføring i virkeskvalitet.

Elevene fikk også en kort
innføring i
vindusrestaurering, og
viktigheten av å ta vare på
gamle vinduer.

Tore Sønju tok deretter elevene
med på en rundtur på museet for å
vise noen eksempler på arbeid
utført etter antikvariske
prinsipper.

Til høyre ser vi elever og lærere
fra Hønefoss videregående skole.
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Her forteller Tore Sønju
om restaureringen av den
gamle kverna på
Lågdalsmuseet.

Her ser vi elever og lærer
fra Åssiden videregående
skole.

Her viser Håvard Sønju hvordan
man tegner opp og hugger til et
nylaft.

Elever og lærere fra Hønefoss
videregående skole følger nøye
med og de som hadde lyst fikk
prøve seg etterpå.

Til venstre er det
elever fra Åssiden
videregående skole
som prøver
okshøvelen.
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Elev fra Åssiden
prøver
meddragskniven.

Elever fra Åssiden
prøver de
forskjellige øksene.

Tekst og foto: Else Høyer Tangen
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