Kurs i vikingtids møbelsnekring. Larvik 19. og 21. Mai 2017.
Det arrangeres nå i mai et møbelkurs (stol) som ledd i Helhetlig attraksjonsstrategi for
vikingtidsformidling i Vestfold 2015 – 2018.
Helg- 19-21 mai
Kurset går med en ren teoridel på Fredag kl. 1800-2100, og deretter snekring lørdag kl. 1100 - 1600
og søndag 1100-1600.
Sted:
Kurset holdes på Thor Heyerdahl vgs i Larvik (se adresse og kart side 2)
Kursholder:
Are Pedersen, Borre vikinglag.
Are tar med noe forarbeidet materiale, tungt utstyr finnes på skolen, men alle kursdeltagerne må
selv ta med håndverktøy.
Mål med kurset:
Kurset blir for nybegynnere og de litt mer erfarne. Det er en fordel om du har jobbet litt med tre før,
men har du hatt sløyd på skolen skal vi nok få det til! Are har tenkt at man skal lage et enkelt
sittemøbel, siden det er noe de fleste trenger. Man lager en forenklet variant av et stolfunn fra Lund i
Sverige, datert til ca. år 1000 (se foto side 2). Dette funnet inneholder de fleste av de grunnleggende
teknikkene en trenger for siden å kunne lage kister, senger, bord og så videre.
Kurset vil bestå av en kort teoridel der Are snakker litt om hva vi faktisk har av møbelfunn fra
vikingtiden, hvilke trearbeidsteknikker som ble brukt (og hvilke som kom senere, og som derfor bør
unngås), demonstrasjon av rekonstruert vikingtidsverktøy, litt om verktøyspor og
overflatebehandling, og litt grunnleggende sløydteori.
Are demonstrer hvordan man lager en tapp, hugger ut et tapphull og fester tappen med treplugger,
hvordan man enkelt og raskt lager en plugg, hvordan man limer sammen flater til stolseter,
bordplater og kister, og det vi ellers måtte rekke. Målet er at deltakerne skal sitte igjen med nok
kunnskap til at de kan fullføre stolen hjemme dersom de ikke blir ferdige på kurset.
Det du trenger av redskap er:
- Fintannet sag, gjerne en såkalt Japansag. Disse er rimelige og kan kjøpes på Clas Ohlsson.
- Vinkelhake
- Målestokk
- Spikkekniv (skarp)
- Blyant
- To stemjern, ca. 1,5 cm bredt og ca. 4 cm bredt
- Skrutvinger, 2 stk.
- Høvel, gjerne også tverrhøvel om du har.
- Drill kan også være kjekt, for å redusere ventetiden.

NOTAT
Are skaffer materialer, som betales på kurset. I tillegg vil du trenge et stykke lær på ca. 60x60 cm
eller et tynt tau til å flette sete på stolen.
Mat:
Ta gjerne med matpakke og drikke. Kaffe og te er tilgjengelig på skolen.
Kostnad:
Kurset er gratis, men deltagerne må selv bekoste material.
Påmeldingsfrist er 12 mai:
Meld dere på til: Ragnarortel@vfk.no
Navn

Adresse

Epost

Tlf

Lag/stiftelse

Maks 8 deltagere. Dersom interessen for dette kurset er liten, (3 eller færre) så blir kursene avlyst.
Medlemmer fra Vestfolds vikinglag prioriteres ved stor pågang. Påmeldingene vektes slik at alle
lagene som ønsker det for minst en deltager på kurset.
Kontakt:
Kursholder: Are Pedersen, epost; are_pedersen@hotmail.com
Kulturarv: Ragnar Orten Lie, epost; ragnarortel@vfk.no

Adresse:
Thor Heyerdahl vgs ligger ved Fram stadion. Adressen er: Hoffs gate 6, 3262 Larvik
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