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 Canterbury Cathedral: 
Påbegynt år 1070.  Eldste del 

oppført i romansk stil.  

Steinhuggerarbeider i 

normannisk stil i eldste del.  

Englands viktigste katedral.

 Sto ferdig i 1517 

 Fullført i  gotisk stil



Canterbury Cathedral bygghytte

Katedralen har egen bygghytte med separat 

verksted i utkanten av Canterbury. Omfattende 

arbeid med hot mortars de siste tre årene, 

blandet i store kvanta på verkstedet. 

En rekke pågående arbeider blant annet med 

gjenåpning av middelalderens vannrenner rundt 

kirkebygget, supplert med drilling av nye. Nytt 

mottakssenter under oppføring på innsiden av 

Christ Church Gate. Lottery funding!



Utflukt til Western Heights, 

Dover

-Dover sterkt befestet siden romertiden

- Dover Castle fra 1100-tallet på østsiden 

med underjordiske ganger i kalk-klippen 

«Hellfires Corner, kjent fra 2. verdenskrig

- Western Heights: Største fort fra 

Napoleonstiden i England

- Viktig base for den britiske hær på hele 

1900-tallet

- Største attraksjon: «The grand Shaft» 



The Grand Shaft: 
- 43 meter dyp sjakt med tre trappeløp

- oppført for å sikre rask atkomst mellom fortet og 

byen



St Nicoholas Church Barfreston
- liten, normannisk kirke, anlagt på veien mellom Dover og 

Canterbury. Eldste del oppført 1050-1100. 

- Endret og utsmykket med normanniske steinhugger-arbeider 

mellom 1180 og 1185. Hvem utførte arbeidene?

- regnet som Englands best bevarte kirken fra denne perioden





Foredrag og diskusjoner på BLF-møtet om 

Pozzulans, Additives& Natural Cement: 

Materialbruk og historikk
- Bruk av teglknus og ulike typer 

pozzulaner som trass 

/vulkansk aske

- Roman Cement / Natural 

Cement: Tilgang, fremvekst og 

tilbakegang i England. Hvor 

har man anvendt RC/NC?

- Hvor kom materialene fra? 

Analyser

Tilgjengelige (tilsvarende) 

materialer i dag: 

- Hvilke materialer er på 

markedet, for eksempel 

prompt

Eksempler på 

restaureringsprosjekter





Hva vet vi om bruk av pozzulaner og Roman 

Cement/ Cement i Norden?




