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Välkommen till



Redaktörens ruta
Vi laddar för årets vårresa! Den här gången 
utgör Göteborg utgångspunkten, och liksom 
tidigare år är det ett späckat program. Förutom 
årsmöte, utdelning av stipendium och föreläs-
ningar, kombineras vårresan med en byggnads-
vårdsdag på Gunnebo slott. Mer information 
om allt detta finns att läsa här i »Mellanrum«. 
Även på andra platser runtom i landet anordnas 
byggnadsvårdsdagar, liksom läns arrangemang 
och byggnadsvårdsläger. 

Här i »Mellanrum« lyfter vi några av alla de 
insatser som görs av engagerade medlemmar, 
föreningar, museer och organisationer. Vid 
sådana här arrangemang är det inte enbart 
rödfärgen och fönsterkittet som står i centrum, 
utan mycket handlar förstås också om att träf-
fas och utbyta erfarenheter. Kanske finns det 
också ett extra stort behov av att ge sig ut just 
nu. Vårsolen pockar på vår uppmärksamhet 
oavsett om fönsterglasen är munblåsta eller ej. 
Hoppas att vi ses där ute! 	

	 Anna	Lokrantz,	redaktör
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Restaurering  
genom tiderna

NÄR DET NYA VERKAR 
ÄLDRE ÄN DET GAMLA

ÅTERSKAPAD FASAD 
PÅ GRAND HOTEL

RENOVERA TILLBAKA 
TILL URSPRUNGET 

NÄSTA NUMMER AV BYGGNADSKULTUR 

I DIN BREVLÅDA 15 JUNI

I nästa Byggnadskultur:

Utblick Dresden: 

Följ med till Gunnebo 
slott under Svenska 
byggnadsvårdsförening-
ens vårresa. 

MISSA INTE 
 VÅR BYGGNADS-

VÅRDSDAG 19 MAJ 
PÅ GUNNEBO
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Platser kvar på sommarens läger!
På Jämtlands länsmuseum 
Jamtli i Östersund anordnas 
byggnadsvårdsläger med teo-
retisk och praktisk handledning 
kring en sydsamisk torvkåta, 
en hölada och en gärdesgård. 
Under lägret får du lära dig 
handhyvling, snickeriarbeten, 
nävertäckning, torvtäckning 

och gärdesgårdsstängning. 
Utöver hantverksmomenten 
arrangeras även föreläsningar 
och utflykter. 

På Öland är väderkvarnarna 
karakteristiska element i land-
skapet. Kvarnen i Bröttorp tros 
vara byggd redan 1760, men 
flyttades till sin nuvarande 

plats under 1800-talet. Under 
årets byggnadsvårdsläger får 
du handledning i olika snickeri-
arbeten, tillverkning och monte-
ring. Föreläsning och utflykter 
ingår också. 

För mer information läs här: 
www.byggnadsvard.se/arran
gemang/byggnadsvårdsläger

I sommar fortsätter radioserien 
Husesyn med Ulla Skoog
och Byggnadsvårdsföreningens 
verksamhetsledare Stephan Fick-
ler.  Programmet tar upp varför det 
är så viktigt att vårda de gamla 
 husen, och hur det görs på bästa 
sätt. Sändningstider är veckorna 
26–29, söndagar kl 14.30 med 
repris måndagar kl 19.03.

Husesyn   
i P1 fortsätter

Under som-
maren 
 kommer nya 
avsnitt av 
Husesyn.

Vår kommunikatör Lovisa 
Lannerstedt slutar sin 
tjänst på Byggnadsvårds-
föreningen i mitten av 
maj. Vi kommer att på-
börja rekryteringen av en 
ny person till vårt kansli 
under sommaren. Håll 
utkik på hemsidan och läs 
våra nyhetsbrev för mer 
information.

Ledig tjänst  
på kansliet »Våra äldre städer byggdes kring torg, parker och 

gator – kring rum som var till för människor.«

  
 

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/
gulalistan.

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

  Stationshuset i Öxnered 
Stationen och järnvägshotellet 
är åter rivningshotade. Trafikver-
ket vill riva trots att kommunen 
kan möjliggöra försäljning. Där-
med överges tidigare överens-
kommelse som skulle möjliggöra 
ett bevarande. 

   Lindbergs prästgård ansågs 
som Hallands bäst bevarade 
prästgård. Församlingen beslöt 
att riva för att sälja marken. Bygg-
nadsvårdsföreningen har begärt 
att prästgården skulle förklaras 
som byggnadsminne. I april på-
börjades rivningen.  

  Bulhus i Visby Rivnings-
lov har beviljats inom fastig-
heten Atterdag 6, en av de 
sista köpmansgårdarna. Fast-
igheten är av omistlig karaktär 
för staden, och om projektet 
genomförs kommer det även 
att innebära rivning av ytter-
ligare minst fem byggnader. 

Gula listan 
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FÖRSTA GÅNGEN: FÖNSTER-
RENOVERINGENS DAG

Varför vill ni uppmärksamma fönsterrenovering 
med en egen dag?

– Vi vill skapa uppmärksamhet hos en bredare 
allmänhet och sprida kunskap om alla de miljö-
mässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara för-
delarna med att bevara och vårda sina fönster. 
Fönsterbytarbranschens marknadsföring är 
stenhård, och med löften om underhållsfria och 
energieffektiva lösningar byter allt fler ut sina 
fönster – helt i onödan. Vi behöver ta hand om 
våra vackra hus. Och om jordklotet. 

Vad kommer att hända under dagen?
– Ihop med våra samarbetspartners kommer 

vi att ordna aktiviteter runt om i hela landet, det 
kan vara allt från workshops och kurser till ut-
ställningar och stadsvandringar. Vi hoppas också 
att byggnadsvårdsbutiker och andra lokala före-
tag tar tillfället i akt och ser Fönsterrenoveringens 
dag som en möjlighet att visa upp sin verksamhet.

Hur får man mer information om lokala aktiviteter? 
– På www.fönsterrenoveringensdag.se, som 

uppdateras löpande, finns mer att läsa. Bland 
annat om initiativet till dagen, länsmuseernas roll 
och praktisk information till dig som vill vara med 
och arrangera egna aktiviteter. Där finns också en 
film om fönsterrenove-
ring och inte minst – våra 
10 budord! 

Hallå där! 

Den 30 maj arrangerar Svenska byggnadsvårds
föreningen i samarbete med Sveriges läns
museer och Riksantikvarieämbetet Fönster
renoveringens dag. Det är en ny, nationell dag 
som är tänkt att återkomma varje år. 

Lovisa Lannerstedt vid 
Svenska byggnads-
vårdsföreningen. 
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Lär dig av experterna under byggnadsvårdsda-
gen på Julita. 

Jan Gehl vid Nordisk Trästadskonferens i Alingsås 12 april

Runt om i 
landet ordnas 
aktiviteter 
kring fönster-
renovering. 

Julita gård ligger 25 km från 
 Katrineholm, och drivs av Nord-
iska museet. Gårdsmiljön är ett 
besöksmål och museum sedan 
1930, med byggnader, park och 
trädgård, samt verksamheter 
som café och restaurang. 

På Julita arrangeras den 16 juni 
en byggnadsvårdsdag, då det 
finns möjlighet att lära sig om 
gamla hantverksmetoder. Experter 
finns på plats och svarar på frågor 
om byggnadsvård. Medlemmar  
i Byggnadsvårdsföreningen betalar 
halva priset i inträde, det vill säga 
60 kr. 

Byggnadsvårds- 
dag på Julita gård

Under byggnadsvårdslägret på Jamtli får man bland 
annat lära sig renovering av en torvkåta. 
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Även detta år arrangeras byggnadsvårdsläger kring 
väderkvarnen i Bröttorp. 

F
O

T
O

: 
S

V
E

N
S

K
A

 B
Y

G
G

N
A

D
S

V
Å

R
D

S
F

Ö
R

E
N

IN
G

E
N

F
O

T
O

: 
H

A
N

N
E

S
 A

N
D

E
R

S
É

N
, 

N
O

R
D

IS
K

A
 M

U
S

E
E

T

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? 
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Byggnadsvårdsdag på Gunnebo slott
Gunnebo slott byggdes i slutet 
av 1700-talet som en påkos-
tad lantvilla åt köpmannen 
John Hall. Med sitt handels-
hus Hall & Co, som exporte-
rade järn, brädor och sill, hade 
han skapat en stor förmögen-
het. Göteborgs stadsarkitekt 
Carl Wilhelm Carlberg fick 
uppdraget att  uppföra Gun-
nebo med kringliggande 
byggnader och trädgårdar. 
Carlberg var inspirerad av de 
nyklassicistiska strömningar 
som rådde på kontinenten.

John Hall dog 1802 och 
därefter gick det snabbt utför 
för familjen Hall. Handels-
huset försattes i konkurs 
1807. För Gunnebos del följde 
åratal av förfall på grund av 

bristande underhåll.
När Mölndals stad förvär-

vade egendomen 1949 på-
börjades omfattande restau-
reringsarbeten av huvud-
byggnaden. Sedan 1990-talet 
har arbetet fortsatt genom 
projektet Gunnebo åter till 
1700-talet. Tjänstefolksbo-
stad, drivhus, två flygelbygg-
nader och trädgårdar har re-
konstruerats. 

En ovärderlig källa har varit 
arkitekt Carlbergs origina-
lritningar varav 206 finns be-
varade. Projektet har belönats 
med EU:s pris Europa Nostra 
för bevarande av kulturmiljöer. 

Kulturmiljövården på Gun-
nebo består idag av land-
skaps-, trädgårds- och bygg-

nadsvård och egendomen är 
ett av Göteborgsregionens 
mest populära besöksmål. 

Just nu rekonstrueras 
orangeriet. En central del i det 
arbetet är att bevara kunska-
pen om kulturmiljövårdens 
hantverk och utbilda en ny 
generation av hantverkare. 
Utbildningen vid Gunnebo 
orangeri bedrivs i samarbete 
med bland annat Västra 
 Götalandsregionen och Göte-
borgs universitet. Rekon-
struktionen innebär en sats-
ning på unga hantverkare 
inom bland annat timring, 
finsnickeri, stuckatur, mureri 
och kakelugnsmakeri.

 

Äskhults by är ett besöksmål 
som ligger två mil från Kungs-
backa. Byn genomförde stor-
skifte och laga skifte under 
1800-talet, men gårdarna 
splittrades inte utan ligger kvar 
på sina ursprungliga platser.

Den 9 juni arrangeras en 
byggnadsvårdsdag med före-
läsningar, paneldebatter, work-
shops och möjlighet att ställa 
frågor. Ulla Skoog finns på 
plats, liksom Svenska bygg-
nadsvårdsföreningen, bygg-
hantverkare och  företag.  
Mer information hittar du på 
www.askhultsby.se

Ta i trä  
– byggnadsvårdsdag  
i Äskhults by 

Bli kulturmålare. Till hösten star-
tar en utbildning i traditionellt 
byggnadsmåleri vid Dacapo 
hantverksskola i Mariestad. Här 
får du lära dig om hållbara, tradi-
tionella färger som tempera, lim-
färger, linoljefärger och kalkfärg. 
Pappspänning, måleriets historia 
m.m. ingår också . Läs mer här: 
www.dacapomariestad.se/ 
sidor/utbildningar/yrkeshogskole-
utbildningar/kulturmalare

Kom till Gunnebo Slott och Trädgårdar i 
Mölndal och träffa andra byggnadsvårds-
intresserade under byggnadsvårdsdagen 
arrangerad av Svenska byggnadsvårds-
föreningen. Möt hantverkare, antikvarier 
och andra yrkesverksamma inom bran-
schen. Var med vid demonstrationer och 
föreläsningar, ta chansen att rådfråga en 
målare, stuckatör, lerbyggare, timmer-
man, fönsterhantverkare, finsnickare 
eller urmakare. Byggnadsvårdsföreningens 
styrelse, kansli och länsombud kommer 
också att finnas på plats. 

Det är fri entré till byggnadsvårdsdagen, 
och ingen föranmälan krävs. Lunch och 
fika finns att köpa på plats, men du kan 
också ta med dig egen picknickkorg. 

Välkommen till vår stora  
byggnadsvårdsdag

 
   

Syn och sammanträde Nobel Center  Staden 
samt de överklagande motparterna – två fastig-
hetsägare och tre miljöorganisationer bl.a. 
Svenska byggnadsvårdsföreningen – inbjöds av 
mark- och miljödomstolen till syn och samman-
träde som ett komplement till de skrivna in-
lagorna. Synen på plats skedde i strålande sol-
sken. De överklagande parterna lyfte fram sina 
huvudargument med bildillustrationer och var 
väl samstämda i sin kritik. Dom kommer att 
meddelas tisdagen den 22 maj. Domen kommer 
med all säkerhet att överklagas av förlorande 
part till Mark- och miljödomstolen som är hög-
sta instans och där prövningstillstånd krävs. 

11–12 APRIL

Granskning av planförslag för 
Marstrands turisthotell  Svenska 
byggnadsvårdsföreningen har vid 
granskningen av planförslaget 
anfört att den påtagliga skadan på 
riksintresset i någon mån skulle 
kunna minskas om krav införs att 
inte bara restaurangbyggnaden 
»Oscars« utan även hotell- och 
annexbyggnaderna uppförs som 
exteriört exakta rekonstruktioner. 
Eftersom villkoren i rivningslovet, 
att dokumentera och bevara 
oskadade byggnadsdelar, endast 
tycks gälla »Oscars« har fören-
ingen skrivit till bygg- och miljö-
nämnden i Kungälv och begärt att 
dokumentation och tillvarata-
gande av delar även ska gälla ho-
tellet och annexet. Detta innebär 
att hela den viktiga fronten mot 
havet skulle kunna rekonstrueras.  

28 FEBRUARI

Preliminärt föreläsningsprogram: 
13.00  Om Gunnebo slott

13.30 Blyfönster. Susanne Marlow, 
konstglasmästare och bebyg-
gelseantikvarie, Blyfönsteriet

14.10 Linoljefärg och linolja. Kerstin 
Lyckman, målerikonservator, 
Färgarkeologen

14.50 Fasadur. Olof Pipping, 
 urmakare, Stjernsunds slott

15.30 Vad är träkvalitet? Sven 
 Sillén, fönsterhantverkare, 
Silléns fönsterhantverk
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Opinion

Byggnadsvårds-
dagen äger rum på 
Gunnebo slott i 
Mölndals kommun. 

Kom och var med vid föreläsningar, 
debatter och workshops. 
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Mattias	Johansson,	Gunnebo
Slott	och	Trädgårdar

Gäster på Gunnebo flanerar i parken. På akvarellen 
från 1800-talet syns huvudbyggnaden i bakgrunden 
och orangeriet till höger. 

Vid Gunnebo orangeri bedrivs utbildning av hantverkare. 
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Glöm inte årsmötet! Var med och påverka föreningens 
framtid fredagen den 18 maj i Sjömanskyrkan, Göteborg.

19 MAJ PÅ  
GUNNEBO SLOTT

FRI ENTRÉ!

SVENSKA BYGGNADSVÅRDSFÖRENINGEN ARRANGERAR:
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Norrbottens län

LÖRDAG 26 MAJ KL 11–15
Byggnadsvårdsdag på Hägnan

För tredje året i rad anordnas en byggnadsvårds-
dag på friluftsmuseet Hägnan. Dagen bjuder på 
ett brett utbud av byggnadsvårdsaktiviteter där 
besökarna får lära sig konsten att klyva stockar 
och stenar, renovera fönster, laga timringar, 
dekorationsmåla och mycket, mycket mer. Under 
dagen finns också möjlighet att delta i byggnads-
vårdsvandring bland Hägnans byggnader och 
även testa sina byggnadsvårdskunskaper genom 
tävlingar och tipsrunda. 

Utöver aktiviteter och föreläsningar håller den 
anrika handelsboden, den vackra Storgården och 
det mysiga caféet öppet för alla besökare. 

Plats: Friluftsmuseet Hägnan.
Arrangör: Dagen är ett samarbete mellan 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Frilufts-
museet Hägnan, Norrbottens museum, Läns-
styrelsen, Nederluleå kyrkstugeförening och  
Luleå kommun.

Västmanlands län

SÖNDAG 3 JUNI KL 14–16
Huseyn – uppbyggnad efter hussvamp

Välkommen hem till Conny var hus drabbades 
av hussvamp som gjorde att han var tvungen 
att riva huset. Men skam den som ger sig; 
Conny byggde upp huset igen. Han återan-
vände den gamla grunden och murstocken 
samt även alla fönster och dörrar. Dessutom så 
sparade han alla smidda spikar som han rätade 
ut och använde på nytt. Conny har ett stort 
intresse för färg och tapeter och är noga med 
detaljerna. Endast traditionella material och 
färgtyper har använts i huset. 

Plats: I Surahammarstrakten, utanför Västerås
Husägare: Conny
Kostnad: 125 kr. Fika ingår. 10 % rabatt för 
medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen, 
ange medlemsnummer vid anmälan.
Anmälan: info@kursmedtradition.se eller Åsa 
0707-77 52 44. Ange namn, adress, mobilnum-
mer, e-postadress och personnummer vid 
anmälan. 
Arrangör: Kurs 
med tradition i 
samarbete med 
Svenska 
byggnads-
vårdsfören-
ingen.

Lilla Bjerges i Lau renoveras varsamt. xxxx

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/hos-dig/länsombud.

Länsombudens arrangemang

Gotlands län

LÖRDAG 12 MAJ KL 13.30–15
»Det här är en livsstil. Att bli klar  
existerar inte«

Visning av gården Lilla Bjerges med trädgård i 
Lau socken. På Gotland har många hört talas 
om gården Lilla Bjerges i Lau. Här bor Stefan 
Haase och Helen Wahlström, som har vunnit 
tävlingen Gotlands charmigaste hus. Vi kommer 
att få höra gårdens historia och hur paret tagit 
sig an de många vägval och detaljer som följer 
när en komplett gårdsbild ska bevaras och 
renoveras till ett vackert och bekvämt boende. 
Följ med på en resa om hur viktigt det är att gå 
försiktigt fram som också kan ge kunskap och 
inspiration till dina egna husprojekt.

Plats: Lau Bjerges 526, 623 62 Ljugarn
Kostnad: Medlem i Svenska byggnadsvårds-
föreningen 80 kr, icke medlem 120 kr.
Kaffe i den inbyggda tröskvandringen ingår.
Anmälan: Senast 8 maj till bill.necander@
byggnadsvard.se. Max antal deltagare 20.

Missa inte!
att besöka www.byggnads-

vard.se/hos-dig/landet-runt 
där finns mer information 

och även fler 
 arrangemang.

Under dagen anordnas aktiviteter kring byggnadsvård. 

Gå på Huseyn hemma hos Conny. 
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