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Redaktörens ruta
Att fönster är något som engagerar, blev tydligt för vår kom-
munikatör Josefina när hon på föreningens Instagram ställde 
frågan »Vill du berätta för oss om ditt favoritfönster?«. Hon 
fick många svar och berättelser om byggnader och deras 
fönster, om synen på underhåll och renoveringar och om 
känslan av att blicka ut genom gammalt fönserglas. Två av 
berättelserna presenteras här i Mellanrum. Om du också har 
ett favoritfönster som du vill presentera, kan du mejla till 
Byggnadsvårdsföreningens kansli. 

Snart är det dags igen för Fönsterrenoveringens dag, en 
dag för att sprida kunskap om alla fördelar som finns med att 
vårda sina fönster istället för att byta ut dem. Runtom i landet 
ordnas aktiviteter såsom kurser, rådgivning, utställningar och 
stadsvandringar, allt med syftet att visa värdet i att behålla 
sina gamla fönster. Dagen har en egen hemsida där du kan 
läsa om vad som händer i din del av landet. Där kan du också 
ta del av tio tydliga argument för renovering, sammanfattade 
under rubriken »Tio budord för fönsterrenovering«. 

Andra aktiviteter som är på gång är Bygnadsvårdsfören-
ingens höstresa som i år går till Rügen, och Byggnadsvårdens 
konvent med föreläsningar, workshops och hantverksutställ-
ning . Förra gången blev konventet fullbokat och vi var över 
500 deltagare, så ett tips är att inte vänta för länge med att 
boka en plats. Ett utmärkt tillfälle för att både få ny kunskap 
och knyta kontakter. 
 Anna Lokrantz, redaktör
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Problematiskt 
kulturarv

BYGGNADSVÅRDARE  
GER NYTT LIV TILL  
UTDÖMDA STATIONSHUS

HUR FÖRVALTAS ÄLDRE 
 INSTITUTIONSBYGGNADER?

SAMTIDSARKEOLOGI

NÄSTA NUMMER AV BYGGNADSKULTUR 

I DIN BREVLÅDA 15 JUNI

I nästa Byggnadskultur:

Fönsterrenoveringens dag 
i Norrbotten förra året.

Fönsterrenovering-
ens dag på Bunge-
museet förra året.
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 Med kvalitet utöver det vanliga!

LGB GOLV
”Ett LGB trägolv vinner i längden. Det är slitstarkt, 

miljövänligt och blir bara vackrare med åren.”

Allt i trä till gamla hus. Ring eller skriv för referenser  
samt profilprover eller besök vår hemsida.

Illersjövägen 1, 591 52 Motala • 0707-61 71 32/31 • lgb@lgbtimmerhus.se

www.lgbtimmerhus.se

slojdochbyggnadsvard.se/reko
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Har du sett att föreningens hemsida har fått en ny kostym? Om du missat det så kan 
du på byggnadsvard.se bland annat hitta artikelbanken med 753 artiklar från Bygg-
nadskultur, som är öppna för alla. Här finns också frågeforum med 955 besvarade 
 frågor och Gula listan med 261 hotade byggnader och miljöer i Sverige. 

Vad tycks? In och titta! Är det något du saknar på hemsidan? Vi kan inte lova att 
lägga in allas önskemål, men vi tar tacksamt emot tips.

Kungliga Konsthögskolans kurs Restaurerings-
konst har som sitt nästa tema Demokratins 
 byggnader. Kursen riktar sig till yrkesverksamma och 
ger fördjupning inom restaureringskonst. Ansökan 
senast 8 maj. Mer information finns på www.kkh.se

  
 

Finns det kulturvärden i 
din omgivning som inte tas 
tillvara? Vi fortsätter att med 
din hjälp uppmärksamma 
hotade byggnader och 
miljöer genom att sätta upp 
dem på Gula listan. Läs mer 
på www.byggnadsvard.se/
gula-listan.

Gula Listan är en nationell 
varningslista där vi upp-
märksammar kulturmiljöer 
som hotas av förfall, för-
vanskning eller rivning.  

  Danvikens hospital i Nacka är 
uppfört 1719 och är enda byggnaden 
som återstår i en grupp av vård-
hemsbyggnader som tidigare fanns 
här. Byggnadsminne sedan 2016. 
Det har varit många turer med ägar-
byten och konkurser. Sedan 2017 
finns en ny ägare, men byggnaden 
förfaller fortfarande. 

  Lantmännen har stoppat 
produktionen i Glykosfabriken i 
Räppe med anor från 1876. Växjö 
kommun planerar nu att riva alla 
fabriksbyggnader med undantag 
för direktörsvillan

   Industrimiljö på Holmen i 
Visby från början av 1900-talet 
som enligt länsstyrelsen bör 
skyddas som en del av riksin-
tresset. Industriminnet hotas nu 
av exploateringsintressen. 

Gula listan 
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GÅ PÅ KONVENT  
MED OSS!

Hallå där! 

Nu har anmälan till Byggnadsvårdens  
konvent öppnat, en tre dagars mötesplats 
för byggnadsvården i Sverige och Norden. 
Konventet är en arena för myndigheter, 
kulturvårdsinstitutioner, antikvarier, 
 hantverkare, näringsidkare, förvaltare och 
beställare att knyta kontakter, orientera 
och förkovra sig – samtidigt som man 
 träffar sina kollegor inom branschen. 

Kan du berätta något om årets program?
– Vi har flera intressanta föredrag på 

 temat klimat och hållbarhet, både vad gäller 
ett förändrat klimat men också vilka bygg-
nadsmaterial som är hållbara och hur vi kan 
förhålla oss till det. Vi har också lyft frågan 
kring hur kommunerna hanterar Plan- och 
bygglagen och hur kulturvärden lätt försvin-
ner i byggprocessen. Nytt för i år är att det 
är möjligt att navigera genom hela program-
met och höra dragningar på engelska. 

Vilka är ni som arrangerar konventet? 
– Det är Västarvet, Hantverkslabora-

toriet, Svenska byggnadsvårdsföreningen, 
Byggnadsvårdsföretagen och Riksanti-
kvarieämbetet. 

Hur gör man för att anmäla sig?
– Gå in på www.byggnadsvardenskonvent.

se. Teman 
och ett 
färdigt 
program 
kommer 
att presen-
teras på 
sidan lite 
senare i 
vår.

Sara Roland, byggnads-
antikvarie på Västarvet, 
en av arrangörerna vid 
Byggnadsvårens kon-
vent i Mariestad. 

bk mellanrum • våren 2019 • 5

I år går Svenska byggnadsvårds-
föreningens höstresa till tyska 
östersjökusten, närmare bestämt 
till Rügen. Mer information om 
resan och hur man anmäler sig 
kommer lite längre fram i vår. Håll 
gärna koll på hemsidan för snabba 
upplysningar. 

Höstresan går 
till RügenF
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På Gula listan hittar du  
en lathund för att skapa 

opinion. Läs mer på www.
byggnadsvard.se 

/gula-listan

Vill du driva  
ett eget ärende? 

Kika in på nya hemsidan

Stadsporten i Stralsund.

Åk på läger med oss!
Att ligga i hängmattan hela semestern är 
inget för den som är intresserad av bygg-
nadsvård: sommaren är den bästa tidpunkten 
för att få saker gjorda! 1992 anordnade 
Svenska byggnadsvårdsföreningen sitt första 
Byggnadsvårdsläger. Sedan dess har mer än 
2000 deltagare på över 200 läger tagit chan-
sen att på ett handfast sätt lära sig mer om 
traditionella hantverk, träffa nya vänner och 
samtidigt vara med och bevara kulturarvet.

Har man själv ett gammalt hus är bygg-
nadsvårdslägren ett bra sätt att lära sig mer 
om beprövade metoder som använts länge 
och som man därför vet fungerar. Under läg-
ren varvas praktiskt bygghantverk med före-
drag och utflykter där målet är att ge delta-
garna en lärorik och unik upplevelse.

2019 erbjuder Svenska byggnadsvårds-
föreningen sex olika läger från Jamtli i norr till 
Källnääs i söder. Deltagarna kommer bland 
annat att få lära sig mer om fönsterrenovering, 
timmerlagning, takomläggning, dekorations-
målning, återskapande av en herrgårdspark 
från 1700-talet och slamfärgstillverkning. 

Lägren har olika profil och inriktning bero-
ende på vilken typ av objekt man arbetar 
med. Det finns fortfarande platser kvar till 
några av sommarens byggnadsvårdsläger. 

Vill du gå tipsar 
vi om att boka 
din plats 
fort!
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Fullt med folk. Skynda att boka en plats på något av sommarens 
byggnadsvårdsläger. 
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Berätta om ditt  
favoritfönster!
På Svenska byggnadsvårdsföreningens sociala medier 
ställde vi en fråga: vill du berätta för oss om ditt favorit-
fönster? Tanken var att använda mini-intervjuerna till 
marknadsföreningen av Fönsterrenoveringens dag. Vi fick 
så fina svar och bilder, att vi gärna vill dela med oss av 
 några här. Vill du berätta om ditt eget fönster? Det är inte 
för sent! Mejla oss på kansli@byggnadsvard.se, så skickar 
vi några frågor som du kan besvara i lugn och ro.

Jag och min man Kim har köpt en före detta 
skola/bönhus från 1932 i Bjurån, Skellefteå. 
Vi renoverar fönstren på traditionsenligt sätt 
och har gått en tvådagars fönsterrenove-
ringskurs på Enskede möbelhantverksgård. 

I somras fixade vi i ordning det runda fönst-
ret i trappan upp till före detta lärarinnebo-
staden. Jag älskar ljuset genom fönstret och 
att sitta drömma mig bort och filosofera om 
vilka som suttit här innan mig och sprungit i 
trappen. Vår dröm är att få huset levande, 
bo i lärarinnebostaden och använda det vid 
vernissage och annan verksamhet. 

Även i kyrksalen renoverar vi fönster för 
fullt. En annan dröm är att få fota bröllops-
par där, eftersom vi är fotografer. Tänk att få 
föreviga paren i vår egen »kyrka«! 

 Susanne Rehnfeldt, Bjurån
 Instagram: bonhusetbjuran

Renoverar på  
traditionsenligt sätt

Vill du veta mer om  
dagen och vad som händer 

i ditt län?  Gå in på www. 
fonsterrenoveringensdag.se.
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VAD HÄNDER UNDER  
FÖNSTERRENOVE-
RINGENS DAG?
Nu är det snart dags för Fönsterrenover
ingens dag igen, vad är det för något?

– Det är egentligen en dag för att upp-
märksamma det kloka i att laga istället för 
att byta. Det gäller så mycket – klimatet, 
ekonomi, skönhet och mycket mer. Och 
fönster är ett så tydligt exempel på hur vi 
kan vända utvecklingen.

Är det några nyheter i år? 
–Ja, framför allt att idén har spridit sig till 

andra länder, redan i år har både Estland och 
Finland egna Fönsterrenoveringsdagar.

Vad ska du själv göra den 30 maj?
–I år är det ju en ledig dag så jag ska abso-

lut ta itu med något av mina egna fönster!

Har du ett favoritfönster? Varför är det 
 en favorit?

– Det finns ett par fönster i hörnen på en 
gård i Gamla stan i Stockholm med några 
bevarade munblåsta glasrutor som är 
 rundade för 
att passa in  
i gårdens 
rundade 
hörn. Mycket 
elegant och 
hantverk på 
 högsta nivå. 

Hallå där! 
Stephan Fickler,
verksamhetsledare  
i Svenska byggnads-
vårdsföreningen

Favoritfönster i 
Gamla stan med 
rundade glasrutor. 
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Vid det runda 
fönstret kan man 
sitta och dröm-
ma sig bort. 

Många av fönstren 
behöver vård och 
underhåll. 
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En känsla som är  
svår att förklara
Jag bor i en sekelskiftesvilla med original-
fönster, med andra ord många fönster 
som behöver lite kärlek. Trots att min 
make faktiskt arbetar med att tillverka 
nya fönster i gammal stil så har vi aldrig 
tyckt att det skulle vara ett bättre alterna-
tiv. Det virke som finns i originalfönstren 
går knappt att få tag på idag och det är en 
enorm tillfredsställelse att ge nytt liv till 
fönster som har varit instängda i plastiga 
färger under lång tid. 

Mitt favoritfönster sitter i ett av sov-
rummen och är det fönster som var i 
 absolut sämst skick när vi flyttade hit. 
Många  lager med färg hade suddat ut alla 
profiler och ett stort hål i fönsterbrädan 
hade  lagats med ett tuggummi-liknande 
material. Färgen satt så löst att den gick 
att skala bort med fingrarna. Träet i neder-
kanten var helt grått och kändes mjukt. 
Men efter ett par drag med skrapan 
 skalades ytveden bort och plötsligt fram-
trädde ett helt kärnfriskt virke – vilken 
lycka! 

Vårt hus byggdes av disponenten på 
ett intilliggande sågverk. Han bodde själv 
på nedervåningen och hyrde ut två lägen-
heter på andra våningen. I överkanten på 
innanfönstren kan man fortfarande läsa 
vad rummen hade för funktion och därför 
vet jag att rummet varit sovrum redan 
från början.

Det är en obeskrivlig känsla att se 
fönstret idag och hur det har gått från ett 
hopplöst objekt till att bli husets finaste! 
Jag känner både stolthet och kärlek när 
jag tittar på resultatet. Jag tror att det är 
en känsla som är svårt att förklara för nå-
gon som inte lever i ett gammalt hus men 

Catharinas favorit-
fönster gick från att 
vara det i sämst skick, 
till att bli det vackraste 
i hela huset. 
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som andra byggnadsvårdare däremot 
verkligen kan känna igen sig i. 

 Catharina Ingvarsson, Vallsta 
 Instagram: @kulvin1984
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Södermanlands län  
i samarrangemang med Västmanlands län

LÖRDAG 15 JUNI KL 11–16
Byggnadsvårdsdagen på Julita gård

Kom och träffa lokala hantverkare och 
byggnadsvårdare. Under dagen fylls Julita 
skans, Löjtnant Bäckströms friluftsmuseum, 
med byggnadsvårdare av alla olika slag. Lär dig 
om gamla hantverksmetoder, hur du kan 
renovera dina gamla fönster, koka egen rödfärg 
och hur du kan vårda ditt hus. Experterna 
berättar och svarar på frågor om byggnadsvård 
och ger tips och råd. 

Plats: Julita gård, öppet 10–17. Gården ligger  
i vackra Södermanland mellan Eskilstuna och 
Katrineholm.
Kostnad: 120 kr, halva priset för medlemmar  
i Byggnadsvårdsföreningen. 
Anmälan: Ingen föranmälan. 
Info: Sofia Meurk, sofia.meurk@byggnadsvard.
se, 0708-21 02 47

Kursen innehåller teori men tyngdpunkten ligger 
på praktiskt arbete. För dig som kommer 
långväga ifrån, finns Regnagårdens Pensionat 
och vandrarhem. Bokning sker online via www.
svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/
stf-regna-vandrarhem/

Deltagarantal: max 6 st.
Plats: Bratteberg, Regna Kyrkby, Östergötland
Kursavgift: 2 000 kr. Medlemmar i Byggnads-
vårdsföreningen erhåller 10 % rabatt. 
Anmälan: info@byggnadsvardsbutik.se, ange 
kontaktuppgifter samt ev medlemsnummer  
i Byggnadsvårdsföreningen. Anmälan är 
bindande, men din plats kan överlåtas till annan 
person. Vid avbokning senare än 14 dagar före 
kursstart debiteras hela avgiften. 

Deltagare får 10 % rabattkupong på Engwall 
& Claessons sortiment, löses in i butiken Färg & 
Måleriprodukter.

Länsombuden Tomas Nyström och Gunilla Strömberg 
bemannade förra årets upplaga av Jättegrönt. 

Runtom i landet finns Svenska byggnadsvårdsföreningens läns
ombud. De bistår med rådgivning till medlemmar och ordnar 
aktiviteter såsom  guidningar och utbildningsdagar. Kontaktupp
gifter finns på www.byggnadsvard.se/lansombud/

Länsombudens arrangemang

Östergötlands län

SÖNDAGEN DEN 5 MAJ KL 1–16
Jättegrönt  

Välkommen till den årliga trädgårds- och 
byggnadsvårdsdagen Jättegrönt i Gamla 
Linköping. Du kan köpa växter och få tips på 
hur du kan renovera och förbättra ditt hus av 
hantverkare inom byggnadsvård. Byggnads-
vårdsföreningens länsombud medverkar med 
bokbord.

Plats: Friluftsmuseet Gamla Linköping, 
Malmslättsvägen, Linköping
Kostnad: Ingen kostnad

LÖR–SÖN 4–5 MAJ
Keramik och kakelugnar

Välkommen till vackra Regna på kurs i ler-  
klining. Lär dig momenten från blandning av 
lera till färdig vägg. Passa på att ställa frågor 
om ditt eget husprojekt, ta gärna med bilder. 

Träffa hantverkare på Julita gård. 

Lär känna ett anrikt byggnadsmaterial. 
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Gotlands Län 

TORSDAG 30 MAJ
Fönsterrenoveringens dag  

Prova på fönsterrenovering med värmelampor, 
kittning, målning och mycket mer. 

Arrangörer: Läsombuden Paul May och 
Sandra Såger
Plats: Hotel Stelor, Västergarn 
Tid: 11–16 


