
  	

VELKOMMEN TIL 
Smed og Handverksdagene på Næs Jernverksmuseum 

28.-30. juni– 2019	
!
Litt praktisk informasjon til deltakere på treffet til helgen: !
HANDVERKERNE: De som vil kan komme på fredag å rigge, ellers er det god tid til det på lørdag formiddag. 
Museet åpner for publikum kl. 11.00.	

KURS: Det blir smikurs som begynner onsdag (fulltegnet) Laftekurs (takkonstruksjon), Ovnskurs, Kurs i 
linoljemaling.	

SMEDTREFFET: De som vil og kan, kommer på fredag ettermiddag. Da har vi satt opp telt, og vi kan 
begynne å organisere utstyr der. De øvrige kommer lørdag morgen.	

MUSEET ER ÅPENT: Vi annonserer dette treffet bredt for publikum. Så fint om dere ”tar dere litt av” 
nysgjerrige publikummer. Vise dem litt teknikker, og svare på spørsmål.	

Fredag: De som kommer denne kvelden, får litt å bite i ca kl. 19.00. Ellers rigging.	

Lørdag:	
Kl. 08.00: Frokost ved Snekkerboden 
Kl. 09.00: Felles velkomst og start på helgen i Snekkerboden. 
Kl. 12.30-13.00: Lunsj, vi spiser litt på skift. 
Kl. 16.00: Museet stenger 
Kl. 16.30: For smedene: Årsmøte i Norsk smedforening. 
Kl. 17.00: For andre interesserte: Guidet tur i verkets nærområde ved Knut Aall.	
Oppmøte ved Snekkerboden	

Kl. 1900: Feiring av smedtreffets 20 års jubileum med middag. Det serveres stekt flesk og duppe.	

NB: ALLE SOM ØNSKER Å VÆRE MED PÅ MIDDAGEN MÅ MELDE SEG PÅ.	

Det blir også satt fram kaffe og dessert. 
Under middagen vil det bli vist bilder fra årene med smedtreff, og smed og handverksdager. Videre utover 
kvelder er det fritt fram for smiing og videre sosialt samvær på tunet.	

Søndag:	
Kl.11.00: Museet åpner. 
Kl. 12-13: Lunsj, vi spiser litt på skift.	
Kl. 12.30: Foredrag: Om kalkmaling ved stipendiat og kalkmaler Bent Erik Myrvoll, Norsk håndverksinstitutt.	
Kl. 13.30 Foredrag om linoljemaling ved fargearkeolog Kerstin Lyckman Gevert.	
Kl.16.00 Museet stenger, og vi rydder telt og område.	


