Oppdatert 22.6.2022

Invitasjon til Nordisk kalkforum 2022
Domkirkeodden, Hamar, Norge 28. september - 1. oktober

Nordisk Kalkforum v/ den norske arrangementskomitéen og Anno Museum Domkirkeodden
har gleden av å invitere til Nordisk kalkforum 2022 på Domkirkeodden Hamar, Norge 28.
september – 1 oktober.
Nordisk kalkforums fagkonferanse og årsmøte er et medlemsarrangement. For innmelding,
se https://2766.foreninglet.dk/memberportal/frontpage

ONSDAG 28. SEPTEMBER
1900- Velkomstarrangement på Domkirkeodden
Registrering og enkel servering
TORSDAG 29. SEPTEMBER
0900-1630 Konferanse
Etter tre år med sporadisk kontakt er årets tema status for kalkfaget, nyheter og det videre
arbeidet.
Konferansen er lagt opp tradisjonelt med faglige innlegg der vi vil få en oppdatering av den
nordiske kalkverden siden sist. Som hovedtaler har vi vært så heldige å få Prof. Eng. David Wiggins
fra Clach Conservation Engineering Ltd. Tema er bl.a. Hot Mixed Mortars.
Andre temaer: Statusrapporter fra de nordiske landene, kalkbrenning og anvendelse av egenbrent
kalk fra kalkstein og stillehavsøsters, hvordan ta kalkprøver, værdalskalk, betong, Lime wash on a
test wall, renovation of Turku castle, puss/plaster på stenkirker, materialforståelse med mere.
1630-1700 Konsert i Domkirkeruinen

1900 Festmiddag i Victoriahaven restaurant

FREDAG 30. SEPTEMBER
0930-1715 Konferanse
1715-1800 Årsmøte i Nordisk kalkforum
Kvelden fri til å utforske Hamar

LØRDAG 1. OKTOBER
0900-1400 EKSKURSJON PÅ HEDMARKEN
Kalkbrudd, middelalderkirke, ruin, kalkovn mm. i Hedmarks fantastiske kulturlandskap. Vi er
tilbake på Hamar stasjon kl 1400.
Detaljert og oppdatert program legges ut på hjemmesiden etter hvert.
Reise og overnatting
•
•
•
•

•

Fly til Oslo lufthavn Gardermoen (OSL)
Tog fra OSL (flyplassen) til Hamar tar ca 1 time
Tog fra Oslo S (jernbanestasjon) til Hamar tar ca 1’30
Hotell: Det finnes flere hoteller i Hamar, og vi har fått en avtale med Thon Partner Hotel
Victoria Hamar. Pris er NOK 1150 for enkeltrom og NOK 1400 for dobbeltrom. Bestilles via epost til victoria@olavthon.no evt. telefon +47 62 02 55 00. Oppgi referansen ‘Kalkforum’ ved
bestilling. Dette hotellet ligger like ved jernbanen og det er ca 25 min å spasere til
Domkirkeodden. Parkering like ved hotellet (fri parkering mellom 1700 og 0900).
Seiersted pensjonat. Meget praktisk for parkering.

