
 
 Timber frame-kurs på Gotland med Jack Sobon  

Scribe rule-kurs 15-20 augusti 2016 Hummelbos i Burs, Gotland  

  
Tag chansen att delta i en timber frame-kurs för Jack Sobon på Gotland 2016 ! Jack är en av USAs 
mest erfarna instruktör inom timber frame och har skrivit en rad böcker och artiklar om ämnet och 
har över 30 års erfarenhet av att lära ut timber frame-tekniken. Jack är initiativtagare till TTRAG – 
The Traditional Research & Advisory Group inom Timber framer´s Guild. Jack är en lysande pedagog 
och har bl.a. undervisat på Hancock Shaker Village i mer än 30 år tillsammans med Dave Carlon! 
Kursen pågår under sex dagar. Denna gång bygger vi ett hus 30 x 18 fot som är inspirerad av 
Skånegårdens lada på Skansen. Se preliminär skiss från Jack nedan. 

 

  
  

HUMMELBOS BYGGNADSVÅRD AB   
Restaurering, rådgivning & reservdelar till gotländska kulturhus  



Praktisk information;  
Under denna kurs bygger vi i den så kallade scribe-tekniken där vi utgår från den dimension 
timmerbitarna råkar ha. Vi kommer också att pröva på att infoga kurviga bitar i konstruktionen. Den 
här tekniken ligger närmare svensk hantverkstradition. ( Under den kurs som genomfördes 2015 
tillämpades den så kallade square rule-tekniken som i korthet innebär att alla delar tas ned till 
standardiserade dimensioner i mötespunkterna. Delarna kan då prefabriceras innan konstruktionen 
sätts samman.) Vi arbetar enbart med handverktyg - i huvudsak stora stämjärn, klubba, fogsvans och 
antika manuella borrmaskiner från 1800-talet. Alla el- eller bensindrivna verktyg är bannlysta av 
säkerhets-skäl och för att vi ska få en lugn och trivsam arbetsmiljö. Mer info om vilka verktyg du ska 
ta med följer längre ned. All undervisning av Jack sker på engelska. Arbetet sker på gården 
Hummelbos i Burs. I händelse av regn flyttar vi in i ladugården. 
Tid;  måndag – lördag 15-20 augusti. Arbetstider 8.00-16.30.  
Målgrupp; kursen riktar sig i första hand till hantverkare.  
Kvällsarrangemang; under kursen sker några frivilliga kvällsaktiviteter; 
- Föreläsning av Jack Sobon  
- Kvällsutflykt för att besöka äldre byggnader å Gotland.   
- Grillning fredag kväll 19/8 om vädret tillåter.  
Pris; 5900:- + moms. I avgiften ingår kurs, någon av Jack Sobons böcker, ritningar och virkeslista till 
det hus vi bygger, fika och lunch. Du har garanterat din plats när du betalt kursavgiften. Vid 
avbokning tidigare än 1 månad före kurs återbetalas hela avgiften. Avbokning senare än 1 månad 
före kursstart återbetalas 50% av avgiften.  
Anmälan sker till Henrik Larsson, Hummelbos Byggnadsvård AB  Telefon; 070-529 99 41  
E-post; henrik.larsson@conservation.gu.se eller info@hummelbos.se  
 

 
 
 



Hitta hit; Hummelbos i Burs, 60km sydost om Visby. För vägbeskrivning; sök på eniro.se och skriv in 
följande adress; Hummelbos Byggnadsvård AB, Burs Hummelbos 904, 623 49 STÅNGA  

    
Boende;   
Det finns många olika boenden att hyra på Gotland. Huvudsäsongen har precis tagit slut när kursen börjar, så det finns ett rikt utbud av boenden att välja mellan. Kolla t.ex. följande länkar;  

- B&B på Stall Änggårde, ca 5km från arbetsplatsen (där vi även kommer att äta lunch), se 
www.enggaarde.se .  

- Mulde fritidsby, ca 30 minuter med bil; www.guteinfo.com/mulde   
- www.gotland.net eller www.guteinfo.com   
- Hyr stuga på www.stugknuten.com  
- Camping finns i Ronehamn, ca 6km söderut och i Herta, ca 5km norrut.  

Resa till Gotland; 
Reser du med bil bokar du färja med www.destinationgotland.se (Nynäshamn & Oskarshamn) eller 
med www.gotlandsbaten.se (Nynäshamn & Västervik). Det går även att flyga till Gotland med 
SAS och Gotlandsflyg från flera orter i Sverige.  
 
Verktyg som finns på plats;  
  

 

Till vänster ser du en manuell 
borrmaskin från Miller´s Falls 
från ca 1900. Vi använder dessa 
borrmaskiner under kursen för 
att borra ur tapphåll som sedan 
huggs rena med stämjärn. Till 
höger ser du ett modernt 
hjälpmedel som kan användas för 
att snabbt rita ut tapphål m.m. – 
The Bourneman Template eller 
Big L som den också kallas.  

 

  
   



Verktyg att ta med;  
Du måste ta med de personliga verktyg som du ska använda på kursen och de beskrivs på följande 
sidor. Några av verktygen är svåra att hitta i Sverige eftersom de måste ha tum-skala (engelska tum – 
verktyg med svensk verktum kan inte användas !), men du beställer enkelt nya verktyg på nätet från 
t.ex. www.amazon.co.uk. 
Timmermans-stämjärn 1½” (Chisel)  

 
Du behöver ett kraftigt stämjärn med 1½ tums bredd (38mm) avsett för timber frame-arbete. Nya bra stämjärn kan beställas från t.ex. amerikanska Barr Chisels, ca 1300 SEK+ frakt www.barrtools.com   eller av det engelska fabrikatet Sorby; https://www.classichandtools.com/acatalog/Robert_Sorby_Chisels.html  Jim Bode Tools i USA säljer antika stämjärn för ca 700-1000:- + frakt.  
www.jimbodetools.com 

     
Klubba (Mallet)  
  

     
Timmermansvinkelhake (Framing square) med tum-skala  

    
Timmermanspenna  

    
  
  
  
  

Du behöver en rejäl klubba som tål tuffa tag, gärna av den här typen, 
men andra varianter funkar också.  

Vinkeln används i många moment för att rita 
ut tapphål, tappar etc och här kan du se hur 
den kan användas för att rita på takvinklar 
på högben; 
https://www.youtube.com/watch?v=H1 
y49oXMEhM   



Stål-måttband med tum-skala (Steel Tape Measure)  

    
  
Justerbar vinkelhake ( Combination square )  

    
  
Fogsvans  
 

     
  
  

  

Fin såg i traditionellt utförande som kommer att 
leda till Jacks gillande finner du här; 
http://www.almlof.se/butik/ 
  



    
  
  
 
Hälsningar,  
 
Henrik Larsson, Hummelbos Byggnadsvård AB  
Tel 070-529 99 41 
E-post info@hummelbos.se 


