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NETVÆRK FOR BINDINGSVÆRK
8. N O V E M B E R
2 0 1 7

N

E

T

V

Æ

R

K

S

M

Ø

D

E

STENGADE 20-CASEGENNEMGANG A-Z

Dansk bindingsværk findes både i byerne og på landet, der er stor forskel
på materialer, konstruktioner og kulturhistorien disse steder. Ved sidste
netværksmøde var vi på Frilandsmuseet for at blive klogere på landbindingsværket.

09:30 - Dørene åbnes

Denne gang holder vi møde i Helsingør i den fantastiske og fantastisk skæve,
bindingsværksbygning Klarérgården. Dagens fokus på bybindingsværk bliver
udfoldet gennem casen Stengade 20, hvor alle aktører i restaureringsprojektet
fortæller om deres erfaringer med istandsættelsen set fra deres vinkel.

10:15 - Arkitekten: Finn Strabo om arkitektarbejdet i med hjørnehuset på
Stengade 20 i Helsingør. Han fortæller om registering og opmåling af de gamlebygninger, og hvilke overraskelser der dukkede op i arbejdet i 1600-tals hus.

Vi skal også rundt i byen, så husk praktisk og varmt tøj.
Dagen efter - torsdag den 09. november afholdes netværkskursus nr. 2 i
samme lokale i Klarergården. Se program og tilmeld dig på www.byogland.dk
Som altid håber vi, at du vil sende invitationen videre til dem i dit netværk, der
brænder for bindingsværks bevaring og udvikling.
Husk også at sætte X i kalenderen den 18. april 2018, hvor der er tværfagligt
bindingsværkskursus i Viby på Fyn. Søren Vadstrups firlængede gård og Viby
landsby danner ramme for kurset.
Dato: Den 8. november 2018
Sted: Skibsklarergården, Strandgade 90, 3000 Helsingør
Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer af Landsforeningen for Bygningsog Landskabskultur. Alle andre skal betale 250,- kr.
Tilmelding: Senest den 2. november 2017 på www.byogland.dk
Arrangementet er åbent for alle. Tilmelding sker via først til mølle.

10:00 - Velkommen: Søren Hossy byder velkommen og giver en kort orientering om netværkets kommende kurser og træstadsseminar i Eksjö

11:00 - Ingeniøren: Bo Andersen om ingeniørarbejdet med afstivelse af historisk bindingsværk inden restaureringarbejdet går i gang.
11:30 - Tømreren: Søren H. Rasmussen fortæller om de tømrerfaglige udfordringer og processen med byggeriet
12:00 - Frokost
13:00 - Byen: Arkitekt Per Godtfredsen viser rundt i Helsingør med fokus på
byens bindingsværk
14:30 - Pause: Kaffe og kage
15:00 - Ejeren: Henrik Mohr fortæller om sine erfaringer som bygherre for
Stengade 20. Hvad har han lært og hvad ville han ønske, han vidste inden
restaureringsarbejdet gik i gang
15:30 - Farvel og tak for i dag

