Når må vi reparere reparasjonene?
Fagseminar på Engøyholmen, Stavanger, 1. - 2. juni 2017
Hva betyr klimaendringer og materialkvalitet? Hvor mye skal vi skifte ut?
Hvor lenge holder reparasjonene vi gjør?
Skal vi gjenta det vi møter eller gjøre konstruksjonene bedre?
Problemstillingene drøftes på seminar med utgangspunkt i pågående restaureringsarbeider på
Engøyholmen og ved domkirken i Stavanger. Begge steder har det også tidligere vært omfattende
istandsettinger, som vi nå kan høste erfaringene fra.
Seminaret passer for håndverkere, museumsansatte, forvaltere, huseiere og ansatte innen
kulturminneforvaltningen.
Dag 1 (torsdag 1. juni) - tema: Mur, mørtel, stein, overflater.
13:00-14:00

Registrering for seminaret i lobbyen og lunsj i restauranten på Thon Maritim.

14:00-14:15

Kort spasertur til Petrikirken og inn i Petrikjelleren.

14:15-14:45

Velkommen/Gjennomgang av seminarinnhold og praktisk informasjon
Mathilde Sprovin (FMF, leder Kulturminner for alle) og Ketil Thu (Engøyholmen
Kystkultursenter, daglig leder).

14:45-15:15

Hans D. Olesen (Jærmuseet, avdelingsdirektør): Konklusjoner fra prosjektet: «Varm,
våterare, villare».

15:15-16:00

Ola Fjeldheim, (FMF, generalsekretær): Reparasjon eller utskiftning – hva varer?

16:00-16:15

Pause.

16:15-17:00

Live Gram, (Arkitektkontoret schjelderup & gram as): Restaureringsarbeidene i
Petrikirken, med spesielt fokus på mur/mørtel/ overflatebehandling.

17:00-17:30

Forflytning til Stavanger domkirke (Sangsalen ved Kongsgård)
– konkrete problemstillinger med utgangspunkt i domkirkerestaureringen.
•
•

Per Schjelderup, (Arkitektkontoret schjelderup & gram as).
George Murphy, (Restaureringstekniker Arkeologisk museum UiS).

19:00

Ordskifte.

20:00

Middag på Rødt kjøkken ved De Røde Sjøhus

Med støtte fra:

Dag 2 (fredag 2. juni) - tema: Tre, mur og stål i kystklima
09:00

Oppmøte på Skansekaien for båtfrakt til Engøyholmen og Natvigs Minde.

09:30

Engøyholmen, befaring – valg og problemstillinger under restaureringsarbeidene.
•
•
•
•

Rune Thele (Fylkeskultursjef): Velkommen til Stavanger.
Ketil Thu, (daglig leder EKS).
Jens Gerlach Sørensen as v/Håvard Obrestad Wøien, (tømrer med ansvar for
gjennomføringen av siste restaureringsarbeider).
Egil Laugaland Eike (prosjektleder i Stålteknikk AS): Restaurering av stål- og
betongkonstruksjoner i Nottørken.

11:30

Lunsj på Natvigs Minde.

12:15

Bygg i forfall, bygg i bruk, bygg i endring: Gjenta «dårlige» løsninger eller forbedre.
konkrete problemstillinger med utgangspunkt i befaringen.
3 restaureringshåndverkere:
-) mur, George Murphy (Restaureringstekniker Arkeologisk museum UiS).
-) tre, tradisjonshåndverker (navn kommer).
-) stål overflate, Geir Ove Salte (Norsk Overflate Teknikk, NOT).
•
•
•

Bygningsantikvar Kirsten Hellerdal Fosstveit (arkitekt, i fellesstilling for
regionsmusea i Rogaland).
Restaureringsarkitekt.
Vernemyndighet Hanne Windsholt, (Byantikvar i Stavanger).

Ordskifte
13:45

Pause med tid til vandring på Natvigs Minde

14:15

Einar Engen, (Kulturminnefondet, kontorsjef): Hvordan sikre varigheten?
Hvordan unngå reparasjon av reparasjonene?

15:30

Avslutning og vel hjem

Deltakeravgift: kr 1 200
Påmelding til mathilde@fortidsminneforeningen.no, innen 1. mai 2017.
Det er plass for 50 deltakere – første mann til mølla!

Med støtte fra:

Den enkelte bestiller og betaler selv overnatting på:
Thon Hotell Maritim
[Her er det registrering, mingling og lunsj fra kl 12 til 14 torsdag].
Kongsgaten 32
4005 Stavanger
Telefon 5185 0500
e-post maritim@thonhotels.no
www.thonhotels.no/hoteller/norge/stavanger/thon-hotel-maritim/
Oppgi referansenr 24643161
Enkelt/dobbelt-rom kr 995 / kr 1095 (ved bestilling innen 1.5.2017)
Alternativt Havly hotell:
Best Western Havly Hotell
Valberggata 1
4006 Stavanger
Telefon 5193 90 00
e-post post@havly-hotell.no
www.havly-hotell.no
Oppgi referanse FMF
Enkelt/dobbelt-rom kr 890 / kr 990

Med støtte fra:

