SEMINAR OM RESTAURERING AV

STEINPORTALER
STAVANGER / UTSTEIN KLOSTER 14.-15. FEBRUAR 2017

Stavanger Domkirke og bispekapellet gjennomgår en omfattende restaurering frem mot kirkens og byens 900 års jubileum
i 2025. Oppdragsgiver er Stavanger kirkelige fellesråd og prosjektet ledes av Stavanger kommune. Prosjektet ”Domkirken
2025” er basert på restaureringsplanen fra 2013, utarbeidet av arkitektkontoret Schjelderup & Gram. I løpet av 2014 ble
Vestfasaden restaurert, med unntak av selve hovedportalen, som er planlagt restaurert i løpet av 2019-2020.
Målsetning:
En viktig målsetning med dette seminaret er å drøfte de problemstillinger man står overfor ved restaurering av en slik
steinportal. I restaureringsplanen for Stavanger domkirke er skadeomfang og forslag til tiltak alt beskrevet. Samtidig vet vi
at flere andre steinportaler er nylig restaurert eller under nært forestående restaurering, og at det gjøres ulike erfaringer og
trekkes ulike konklusjoner mht. skadevurdering og tiltak. Vi vet også at en rekke andre steinbygg er berørt av disse
komplekse problemstillingene. Ved Stavanger domkirke er den rikt utsmykkede gotiske Østfasaden allerede under
restaurering, noe som byr på mange av de samme utfordringene. Vi vil derfor benytte denne anledning til
erfaringsutveksling og faglige meningsbrytninger, og forhåpentligvis også komme nærmere noen omforente retningslinjer
for arbeidet med slike portaler.
Stor faglig tyngde / stort faglig utbytte:
Alle foredragsholderne er blant Norges absolutt fremste kapasiteter på sine felt og seminaret vil holde et høyt nasjonalt og
internasjonalt nivå. Portalenes historiske betydning, deres oppbygning og deres sårbarheter vil bli behørig belyst, i tillegg til
de utfordringer og valg man står over for mht. skadebegrensning, konservering og restaurering. Her vil både
vernemyndigheter, praktikere, forskere og forvaltere komme til orde og vi skal sammen ta portalene på Stavanger domkirke
og Utstein kloster i øyensyn, - og bli kloke av skade.
Kort om opplegget:
Etter en innføring i arbeidene ved Stavanger domkirke, vil vi først samles på Arkeologisk museum i Stavanger. Siden går
turen til Utstein kloster for flere faglige innspill, god mat, og sosialt samvær og overnatting i inspirerende og vakre
omgivelser.
Hvem bør delta?
Seminaret vil være svært relevant for alle som har faglig interesse for steinportaler eller annet konserveringsarbeid med
stein, enten man er eier, forvalter, fagmyndighet, praktiker eller forsker.
NB! Begrenset antall deltakere.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

PROGRAM
TID
STED
DAG 1. TIRSDAG 14.02.2017
10:00 - 10:15
Stavanger Domkirke
10:15 - 10:30
Stavanger Domkirke
10.30 - 11:30
Stavanger Domkirke

HVEM/HVA

11:30 - 11:45
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:15
14:15 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:45
15:45 - 16:10
16:10 - 16:45

Kirkevergen/ PL
Harald Ibenholt
Schjelderup & Gram
Ann Meeks/ Per Storemyr
Vi spaserer til Arkeologisk museum (10 min)
Arkeologisk museum
Arkeologisk museum
Restaureringsarkitekter
Arkeologisk museum
Øystein Ekroll
Arkeologisk museum
Margrete Syrstad Andås
Arkeologisk museum
Alle
Arkeologisk museum
Morten Stige
Arkeologisk museum
Ann Meeks
Arkeologisk museum
Per Storemyr

17:00 - 18:00
19:30 - 20:30
20:30 - 20:50
20:50 - 23:00

Buss til Utstein
Utstein kloster, refektoriet
Utstein kloster, refektoriet
Utstein kloster, refektoriet

DAG 2. ONSDAG 15.02.2017
08:00 - 09:00
Utstein kloster
09:00 - 10:00
Utstein kloster

Alle
Middag
Mathies E. Erlandsen
Alle

INSTITUSJON

TEMA

Kirkevergen/prosjektleder
Riksantikvaren
Schjelderup & Gram/AM/UiS

Velkommen
Introduksjon til nasjonalt portalseminar
Befaring, omvisning i Stavanger domkirke og på stillaset

Schjelderup & Gram
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
NTNU
Byantikvaren i Oslo
AM/ UiS
Archaeology & Conservation Services

MUST, Museum Stavanger

Informasjon om klosteret
Samvær på klosteret

MUST, Museum Stavanger
Schjelderup & Gram as

Befaring og informasjon om anlegget.
Fra Abbedens hus til klosterkirken
Utstein Kloster, klebersteinsportaler, en teknisk gjennomgang
Gamle og nye skader på Utsteins vestportal:
Fra «Den lille istid» til i dag
Pause/ kaffe
Utfordringer rundt restaureringen av Korskirken og Bergen
domkirke
Reparasjoner av kleberstein med pigmentert kalkmørtel.
Lunsj

10:00 - 10:15
10:15 - 10:45

Utstein kloster
Utstein kloster

Felles frokost på klosteret
Mathies E. Erlandsen/
Per M. Schjelderup/ Live Gram
Mathies E. Erlandsen/
Per Storemyr

10:45 - 11:00
11:00 - 11:15

Utstein kloster
Utstein kloster

Øystein Mortensen

Akasia, Bergen

11:15 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:15

Utstein kloster
Utstein kloster
Utstein kloster
Utstein kloster
Utstein kloster
Utstein kloster

Frank Henriksen

Akasia, Bergen

NDR
Atle Elverum

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Oddbjørn Sørmoen?

KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige
virksomheter

15:15 - 16:00

Utstein kloster

Stige, Storemyr, Ekroll, RA,
Sørmoen

16.00.-17.00
Buss til Stavanger
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Lunsj i kaféen
Litt om domkirken2025
Steinportalenes historikk
Portalenes bruk og symbolikk
Pause/ kaffe/ litt å bite i
Restaureringen på 1860-t/ restaureringsmetodikk
Vestportalen i Stavanger domkirke
En portal er en del av bygningen!
Fra skadeforståelse til konserveringsplan

Pause/ kaffe
”Hvem eier utfordringen?”
Om restaureringsmetodikk og forvaltning
Avslutning. Korte innlegg. Drøfting og oppsummering.

PRAKTISK INFORMASJON
PÅMELDINGSFRIST
Bindende påmelding innen 1. februar 2017
PRIS:
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Alternativ 3:
Alternativ 4:

2 dager inkludert alt (mat, busstransport og overnatting). Pris 3500,Kun dag 1 inkl. middag, uten overnatting 1700,Kun dag 1 inkl. lunsj, eks middag/ overnatting. Pris 1100,Kun dag 2 inkl. lunsj 1100,-

Seminaret etterfaktureres.
OVERNATTING
Det er to alternative overnattingssteder. Vi ber om at du oppgir foretrukket overnattingssted ved påmelding.
Overnatting på klosteret:
Klosteret har 19 disponible gjesteværelser, med totalt 26 senger.
Vask på hvert av rommene, og felles toaletter og dusjer finnes i gangene.
Info: http://www.utsteinklosterhotell.no/klosteret/
Overnatting på Utstein hotell:
Et moderne kurs-og konferansehotell 5 min kjøretur fra klosteret.
Det blir sørget for busstransport mellom klosteret og hotellet
Info: http://www.utsteinklosterhotell.no
PÅMELDING:
Eli Skarestad, Stavanger kommune: eli.skarestad@stavanger.kommune.no
Husk å oppgi hvor du vil overnatte og om du har allergier eller har andre spesielle behov. Begrenset antall plasser.

VELKOMMEN !
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

