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   Ordförande har ordet
En tid har passerat sedan det senaste
Nyhetsbrevet skickades ut. Detta brev
därmed desto mer omfångsrikt. FIBOR har
hunnit flytta och vi trivs mycket bra på den
nya adressen.

Hemsidan har vi talat om länge, i mars
kommer den äntligen att vara förändrad
till det bättre med helt nytt utseende,
många bilder, sökmotor mm.
Medlemmarna kommer att synas bättre
och bli lättare att hitta. Maila gärna in bra
arbetsbilder som vi kan använda oss av.

Styrelsen bearbetar nu kriterierna för
medlemskap i FIBOR med syfte att göra
dem ekvivalenta med det som skall
karaktärisera FIBOR-kompetens. Nya
ansöknings- och uppföljningsblanketter
skall färdig-ställas. Materialet presenteras
på årsmötet i Sundsvall.

Höstseminariet blev tyvärr inställt pga för
få anmälningar. Nu blir ”Husen och våra
sinnen” av den 9 mars, på en dag istället
för två.

För ett par år sedan hade vi en lyckad
Skåne-resa i samarbete med BEVIS. Nu
är det aktuellt med nästa rundresa, den 7 -
9 april. Programmet är späckat med
spännande föredrag och besök på orter
med visning av moderna byggnader likaväl
som     byggnadsvårdprojekt. Gammalt och
nytt, metoder och material, går det att
kombinera? Finns det plats för hantverk i
dagens byggande? Följ med på resan , var
med och diskutera frågorna.

FIBORs studieresa går förhoppnings-vis
till S:t Petersburg i september. Men
dessförinnan ÖPPET HUS- restaureringar
under vecka 36 !

Vårvinterhälsningar,
Marie Klingspor RotsteinMarie Klingspor RotsteinMarie Klingspor RotsteinMarie Klingspor RotsteinMarie Klingspor Rotstein
08- 504 387 20

N y h e t s b r e v
FIBOR
Företag inom byggnadsvård och restaurering
En branschorganisation

-Missa inte SEMINARIET  ”Husen och våra sinnen”  9 MARS!

Du som är intresserad av byggnadsvård men ej är företagare kan nu bli
FIBOR PARTNER.                                                          Läs mer om detta på sidan 5

Seminariet i samarbete med DACAPO i Mariestad ”Vikten av hantverksutbildning”
var givande. Nyhetsbrevet presenterar innehållet ganska ingående eftersom det
var många tankvärda ord som sades i ämnet under dagen. Och FIBOR som base-
rar sin verksamhet på det goda hantverket är intresserad av att det skall finnas
hantverkare även i framtiden. När man läser referaten från de olika medverkande
så visar det sig att de flesta har en stark tilltro till att det yrkesmässiga hantverks-
kunnandet skall komma att leva kvar bra länge. Intressant att notera  är att detta
ifrågasätts enbart av de två som själva är hantverkare till yrket.

ÅRSMÖTE DEN 21-22 APRIL I SUNDSVALL

Reservera dessa dagar redan nu. På fredagen blir det ett innehållsrikt
seminarium med intressanta föredragshållare. Exempel på byggnadsvård
och restaurering i STENSTADEN - men inte bara sten. Förhoppningsvis er-
bjuds deltagarna att gå en TAKVANDRING någon av dagarna, en speciell
aktivitet för just Sundsvall. Årsmötesförhandlingar. Dagen avslutas med
gemensam middag på en utsökt krog.
På lördagen gör vi en halvdags rundtur till några pågående restaurerings-
projekt och annat spännande i trakten.
Programmet är under bearbetning och presenteras på hemsidan i mars.
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FIBOR
Företag inom Byggnadsvård
och Restaurering

TEL / FAX:
08 - 665 49 90

ORG.NR:
80 24 08 - 4918

Postadress:
Box 6159
102 33 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sabbatsbergsvägen 6
STOCKHOLM

En 3-DAGARS SEMINARIERESA I SKÅNE den 7-9 APRIL i
samarbete med BEVIS följer upp temat från ”Vikten av hantverksutbildning”
Se inbjudan på Nyhetsbrevets baksida.



Informationsträff i västra Sverige!
I vår strävan att informera entreprenörer och andra intresserade av FIBORs
arbete anordnades tillsammans med ”Byggnadsvård Nääs” en informationsträff
fredagen den 11 november 2005 på Nääs slott. Från FIBOR deltog Peter
Johansson och Per Hallgren, från ”Byggnadsvård Nääs” Björn Ohlén. Ett
femtontal intresserade företagare deltog under eftermiddagen. Det blev trevliga
och livliga diskussioner om bla hur man definierar begreppet byggnadsvård och
vikten av samarbete mellan våra organisationer.

Eftersom ”Byggnadsvård Nääs” administrerar ett stort hantverksregister i
Västsverige finns stora möjligheter till ett givande samarbete mellan
organisationerna. Vi delar målsättningen att utveckla ett nätverk för att säkra
kvaliteten, samt att genom samarbete hitta nya intressenter. Det är glädjande att
vi startat detta samarbete då det är viktigt för trovärdigheten att det finns en
gemensam syn på bevarandet av hantverkstradition och restaurering i landet.
Idag finns ett antal olika lokala nätverk runt om i landet som skulle fungera som
värdiga lokalpartners till FIBOR, vilket på sikt alla tjänar på.

                   BOK
FIBOR har deltagit i utgivning-
en av faksimilutgåvan

Handledning i Allmänna
Byggnadsläran med

hufvudsakligt afseende på
Byggnadskonsten

Av EE von Rothstein
1890. Med 9 planscher.

Vi har kvar ett antal böcker till
försäljning till en kostnad av 450
kr inkl. moms och frakt. Önskar
Du en bok, kontakta Mary-Ann
Owens 08- 665 49 90 eller e-post
info@fibor.org

FIBOR kontaktades av

NORDBYGG
med inbjudan att delta i mässan
och bidra till att bredda innehållet
med en avdelning för byggnads-
vård. Eftersom tiden då var knapp
till mässtart tackade vi nej, men
beslöt vi att vara ute i god tid inför

mässan år 2008
Då räknar vi med att ha en mon-
ter och medlemmarna är väl-
komna att sluta om. Mer om detta
hösten 2007.
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UTSTÄLLNINGEN med tema
BYGGNADSVÅRD på Stock-
holms Stadsmuseum som det är
tänkt att FIBOR skall deltaga i är
framskjuten till 2007. Inom kort
kommer det att vara ett möte där
riktlinjerna för utställningens
upplägg och innehåll skall disku-
teras. Förutom FIBOR är svenska
ICOMOS och Samfundet S:t
ERIK möjliga samarbetspartners
till Stadsmuseet. Initiativet till ut-
ställningen kom från oss.

Kostnadsfri service för FIBOR-
medlemmar:

JURIDISK RÅDGIVNING
Kamill Szeker, vår FIBOR-kursledare i juridik,
står till tjänst med rådgivning per telefon
angående juridiska knivigheter i fråga om
avtalsrätt och entreprenader.

Kontakta Marie Klingspor Rotstein för mera
info och länk till Kamill.

Förslag till årsmötet:

DIFFERENTIERAD MEDLEMSAVGIFT
FÖR ENMANSFÖRETAG
500 kr + 1000 kr (+ moms)



Gunnar
Ottosson

Peter
Beling

Hans
Claesson

Mikael Brantsjö

    Purulin

VÅRSEMINARIUM  9 MARS
Slottsbiografen, Uppsala

HUSEN OCH VÅRA SINNEN
Hur påverkas vi av husen vi lever i? Färger, ljus, tapeter? Fukt, mögel, radon?
Är Feng Shui, den kinesiska läran, applicerbar på vårt boende här i Sverige?
Under dagen får vi lyssna till personer med särskild insikt i dessa frågor.

Tor Broström lektor  Inneklimat - husets själ och skäl
Aime Must byggnadsmykolog  Hur vi påverkas av mögel?

Per Hallberg radonkonsult  När ska man oroa sig för radon?
Helena Tallius Myhrman slottsarkitekt Svartsjö slott Färgsättning vid restaureringen

Ingela Broström antikvarie Hur människan har påverkats av färger
Clara von Rettig ljusarkitekt  Hur påverkas vi av ljussättning?

Vivi Asplund Feng Shui - Nytänkande om färg och ljus

Moderator är Kerstin Westerlund, Statens Fastighetsverk.

           Fruktstund, kaffepaus och lunch ger tillfälle till kontakter med vidare diskussioner.

Slottsbiografen är en av Sveriges äldsta. Det var hit som Ingmar Bergmans mormor, som bodde
på Trädgårdsgatan ett kvarter från biografen, tog med den unge Ingmar på matiné. Och det var
här han för första gången klättrade upp i maskinrummet och fick se projektorerna som skapade
magik på den vita duken.1994 förklarades biografen som byggnadsminne. Idag används den för
kulturevenemang, kurser och konferenser.

              Deltagaravgift 900 kr. FIBOR-medlem 700 kr. Studerande 500 kr.

              Anmälan till FIBOR info@fibor.org eller tel/fax 08-665 49 90
                              senast den 1 mars. Anmälan är bindande.
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                                                     FIBOR-FÖRETAG I FOKUS

Till ombyggnadsarbetena i Sollefteå kyrka har fyra FIBOR-företag anlitats

Sollefteå kyrka behöver en invändig restaurering, bland annat skall bänkkvarter byggas om, fönster målas, mm. Därtill
skall den direktverkande elvärmen ut och ersättas med fjärrvärme. Arkitekt Helena Tallius Myhrman har svarat för
arkitektarbetet inför ombyggnaden som leds av byggledare Leif Markström vars företag LM bygg och
Restaureringskonsult AB sedan många år är FIBOR-medlem.
– FIBORmedlemsskapet hade en avgörande betydelse vid upphandlingen, berättar Leif Markström. Vi ser FIBORföretag
som en garant för proffisionellt utförande med kunniga hantverkare.
Till generalentreprenör har utsetts Jämtfasad AB, även det en FIBOR-medlem. I dagarna har arbetet startats upp och
det är en vässad byggtid som krävt en minutiös planläggning av byggprocessen
– Tidsplaneringen är dagknuten, varje delmoment i bygget har sin bestämda dag när det skall utföras, berättar Tommy
Olsson, entreprenörens ombud för bygget.
– Varje i entreprenaden ingående aktör har tagit del i tidsplaneringen och godkänt densamma, ibland efter en del
huvudskakningar, fortsätter han och ler.
En aktör i byggprocessen som beretts tidsutrymme på andra entreprenörers bekostnad är målerifirman Lars Sjögren
Målare AB, också det en FIBOR-medlem.
Måleriet utförs som antikvarisk målning, med målningar och retuscheringar i linolja. Här kan inte tiden krympas utan
att det får konsekvenser för kvalitén.
Samtliga bänkkvarter har lämnat kyrkan och ombyggnaderna på dessa sker i en lokal på numera nedlagda regementet
I 21.
– Här gör vi en hel del ombyggnader på bänkarna och rörfirman monterar in konvektorer på undersidorna klara att
anslutas när bänkarna skall återmonteras i slutet av februari, säger Tommy. Arbetena på bänkkvarteren utförs av Lars
Nordin Bygg & Konsult, den fjärde FIBORmedlemmen som ingår i byggprocessen.
Kyrkan skall stå klar för slutbesiktning den 6 april i år, och till dess skall alla restaureringsarbeten vara klara (ombyggnad;
rengöring; målning mm). En tuff tidsplan som måste hållas eftersom kyrkan skall återinvigas i samband med kyrkoårets
stora högtid påsken.

Mary-Ann Owens

Besök hos...
SOLLEFTEÅ KYRKA



Årsmötet 2005 antog förslaget till stadgeändringar och den därpå följande poströstningen resulterade i ett
godkännande med mycket stor majoritet. Stadgeändringen är således fastställd. Vid sidan av ordinarie med-
lemmar kan FIBOR nu också ta emot PARTNERS vilket vi är mycket glada för. Det finns många som är
intresserade av FIBOR men som inte fyller kraven på ordinärt medlemsskap. Vi välkomnar dem som nu enligt
4§ kan bli PARTNER och  genom FIBOR stödja byggnadsvård i Sverige. Se nedan utdrag ur stadgeändringen:

4§ FIBOR har två kategorier av medlemmar, företagare och stödjande medlemmar.
FIBOR är öppen för alla företag och enskilda företagare som från kulturhistoriska utgångspunkter utför arbeten vid vård och

restaurering av byggnader och andra byggnadsverk i Sverige. Exempel på sådana arbeten är entreprenad- och konsultuppdrag
som gäller stenhantverk, murning, putsning, timring, snickeri, smide, gjutning, plåtslageri, glasmästeri, stuck, ... isolering och
handikappanpassning.

FIBOR är öppen för alla enskilda personer, organisationer, myndigheter och sammanslutningar som, utan att själva
utföra arbeten, har intresse av de arbeten som avses i första stycket och önskar stödja FIBORs verksamhet.

5§...Medlemskap som stödjande medlem skall beviljas den som
- utan att vara en sådan företagare som avses i 4 § andra stycket är beredd att medverka i FIBOR enligt vad som sägs i
4 § tredje stycket och
- verkar för de målsättningar som anges i 2 §.

7§ ...  Då det gäller stödjande medlemmar skall kommittén grunda sitt yttrande på
- uppgifterna i ansökningen om medlemskap eller vad som eljest är känt, och
- annat av betydelse.

Läs gärna igenom stadgarna som återfinns på www.fibor.org

FIBOR VÄLKOMNAR

FIBOR PARTNERS
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OBS !!  ALLA, INTE BARA MEDLEMMAR, ÄR VÄLKOMNA ATT
               DELTAGA I FIBORs SEMINARIER OCH MÖTEN !

Vecka 36 kommer FIBOR att åter hålla

  ÖPPET HUS RESTAURERINGAR

År 2003 var aktiviteten mycket lyckad
och i år skall vi, om möjligt, göra den
ännu bättre. Under veckan inbjuder vi
allmänheten att besöka pågående
arbeten över hela landet. Vi skall
annonsera gemensamt i dagspressen.

- Med vilket projekt kan ditt företag
medverka? Kontakta oss!

FIBOR syns:
FIBOR har under det gångna året annon-
serat i Byggnadskultur, Gård & Torp,
samt i Fastighetsförvaltaren där det även
var en artikel.
Efter Hantverksseminariet på Dacapo
publicerade Mariestads Tidningen en
artikel om FIBOR.

FIBOR välkomnar två nya medlemmar:
AF Stuckatur Gävle
Tommy Hansson Konstsmide AB
Lindome
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FIBOR har nu installerat sitt kansli i nya lokaliteter på Sabbatsbergsvägen 6,
i Länsmuseets gamla utrymmen. Vi hyr ett stort rum hos Kultur utan Gränser. När-
maste grannar är, förutom KUG, ICOMOS och Hemslöjdskonsulenterna. I huset mitt-
emot huserar Byggnadsvårdsföreningen. Nu finns FIBOR alltså mitt i Stockholm och
det är en stor förbättring. Det gör det lätt att ta emot gäster och hålla möten i egna
lokaler. Den 20 januari höll vi Öppet Hus under eftermiddagen, vilket var trevligt.
FIBORmedlemmar och andra intresserade är alltid välkomna att titta in och hälsa på.
Men ring gärna först, så ska vi se till att finnas där. Kansliet är inte bemannat på
heltid.
Skanska Hus Stockholm Ombyggnad donerade möblerna till vårt nya rum och LA
Måleri stod för materialet till målningen. Vi tackar varmt för detta! Vi tackar också
Överjärva gård för gott samarbete under åren vi huserade i statarlängan.

  Mer stipendiemedel till kulturmiljövårdens kompetenshöjning och internationalisering

MARGARETA BIÖRNSTADS FOND för internationell samverkan inom kulturmiljövården har tillkommit för att fylla
en lucka i svenskt stipendieväsende. Det har varit och är svårt att finansiera utlandsstudier inriktade på att bredda svensk
kulturmiljövårds kunskaper och internationella engagemang. Fonden skapades 1993 på initiativ av kollegor inom
riksantikvarieämbetet i samband med den förra riksantikvarien Margareta Biörnstads pensionering.

Fonden möttes från början av starkt intresse. Hittills har ca 350.000 kr kunnat delas ut till ett 50-tal stipendiater, de flesta på
olika sätt verksamma inom byggnadsvården. Stöd har således t.ex. givits till kalkbruksstudier i Frankrike och Italien, kurser i
stuccolustromåleri och konservering av muralmåleri i Italien, studier av äldre takstolsteknik och fasadrenovering i Danmark,
timmerbyggnadsteknik i Wales, fuktmätning i murverk, restaurering i Egypten, stenkonservering i Italien etc.

Skall fonden fortsätta att verka behövs nytt kapital. Fondens styrelse går nu ut med ett upprop till institutioner, myndigheter,
företag verksamma inom byggnadsvården och enskilda med inbjudan att bidra till fondens överlevnad. Målet är att från nuvarande
300.000 kronor komma upp till ett fondkapital om 1 miljon kronor.

Fonden förvaltas av en stiftelse var styrelse utses av riksantikvarieämbetet, länsantikvarieföreningen resp.
landsantikvarieföreningen. Självskriven ledamot och ordförande är fd riksantikvarien Margareta Biörnstad.

Bidraget mottages tacksamt på Plusgiro 1677588-4 eller SEB konto nr 5213-33 310 93 tillhörigt Margareta Biörnstads fond.

- Självklart kan man söka stipendier i denna fond. Skicka in ansökan med uppgifter till:
   Stiftelsen Margareta Biörnstads fond c/o Lindquist, SOFI;  BOX 135;  751 04 UPPSALA

   Vid frågor kontakta: Björn Lindquist  018-652410    bjorn.lindquist@SOFI.uu.se



RAPPORT FRÅN SEMINARIET VIKTEN AV HANTVERKSUTBILDNING
PÅ DACAPO I MARIESTAD 30 SEPTEMBER 2005

Hantverksskolan Dacapo i Mariestad inbjöd FIBOR att tillsammans med dem ordna ett seminarium
med temat Vikten av hantverksutbildning. Som datum valdes den 30 september, ett såtillvida
olyckligt datum att Riksantikvarieämbetet just den dagen var på besök i området och varken
länsmuseet eller länsstyrelsen därför kunde deltaga.
Programmet var arrangerat så att förmiddagen ägnades åt att först  lyssna till en hantverkare, och
därefter representanter från Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet, och sist Dacapo.
Efter en gemensam  lunch följde en rundvandring på skolan. Eftermiddagen avslutades med en
film med olika åsikter om hantverkets framtid, med påföljande diskussion.

Bengt Breding, den förste talaren, hade en bakgrund med 32 år som modellsnickare på Volvo,
därefter fartygsrestaurerare och ångmaskinsbyggare. Med andra ord, en hantverkare med gedigen
och mångskiftande yrkeskunskap. Breding berättade om sina nuvarande båtbyggnadsprojekt och
om trycksvarvning av ångmaskinsdelar. Elegant utformade trycksvarvade lock och skorstensdelar
förevisades. Trycksvarvning utförs numera enbart i Töreboda av en handfull hantverkare som
bevisar att genuint hantverk kan kombineras med modern teknik. Ångbåtsprojektet är ett EU
projekt där arbetslösa får jobba i två år. Och med detta kom Bengt in på hantverkets framtid. Det
finns ingen regelrätt utbildning för hantverkare i Sverige och om 30 år finns ingen av dagens
hantverkare kvar. Skolan producerar folk som kan spika upp gipsskivor men knappast mera. Han
poängterade att det behövs hantverkskunnande för att sköta dagens maskiner, samt att de som
saknar fingerkänsla fort sållas bort. Enbart skolning räcker alltså inte för att man ska bli en skicklig
hantverkare. Situationen är sålunda kritisk, ingen återväxt. Detta samtidigt som tv programmen
om husbygge och inredning är otroligt populära - vilket visar att det hos de flesta av oss finns ett
inneboende behov att syssla med hantverk.

Ulrika Bergström, biträdande chef för kulturarvsenheten på Statens Fastighetsverk stod
för nästa inslag: Beställarens behov av kunniga hantverkare. SFV är, i detta sammanhang, en
rådgivande instans som gör utvecklingsarbeten. SFV arbetar med stora byggprojekt (t.ex.
Bancohuset i Stockholm) som innefattar ombyggnad, säkerhetskrav osv., större restaureringsarbeten
(t.ex. fönstren i Stockholms slott), samt mindre uppdrag (t.ex. tapeterna på Svartsjö slott). Det
behövs mycket kunnande för att behärska de större byggprojekten. Ett av problemen består i det
svåra i att förstå att ställa de rätta kraven på hantverkaren. Andra problemområden är att hitta rätta
material, rätt kunskap och att kunna kontrollera själva arbetets gång, samt hantverkarens kompetens.

Leif Johannesson, arkitekt och samhällsplanerare, Riksantikvarieämbetet, talade om
certifiering av sakkunniga på kulturvärden under rubriken Kunskapskrav och kvalitetssäkring.
Johannesson har en bakgrund som stadsarkitekt och är nu specialist på bygglov på RAÄs avdelning
för kulturmiljö, samt lärare på Gotlands Högskola. Leif pläderade för att skydda hela kulturmiljön,
inte ett gammalt hus här och ett där. I Sverige finns ingen lagstiftning för kulturmiljön, utan här
måste RAÄ arbeta genom andra, t.ex. Boverket. Lagen om bygglov ändrades 1995, bygglov
privatiserades och nu bestämmer kommunen över allt byggande. Kontroll har blivit svårt och
bygglov byråkratiskt. Om bygglov krävs behövs bygglovsansökan, byggplan, bygganmälan,
byggsamråd, kontrollplan, kontroller och slutbevis. PBL kapitel 3 paragraf 12 reglerar ombyggnad
av kulturbyggnader och förbjuder förvanskning, men tillåter inget straff för förvanskning. I denna
djungel är RAÄs mål sakkunnig kontroll av kompetenskrav, vilket för dem som sysslar med detta
betyder grundutbildning, påbyggnadsutbildning, personlig anpassning, certifiering. RAÄ vill införa
två behörighetsgrader och kontrollera all utbildning inom området. Detta gör sig för dem som
följer ovan kvalificerade utbildningsprocess, men när det gäller dem som har lärt upp sig på andra
vägar uppstår problem. Vilka kontroller, lagar och regleringar kan man följa då?
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KOMMER DET ATT FINNAS HANTVERKSKUNNANDE OM 30 ÅR?

är titeln på en kortfilm av Marie Klingspor Rotstein som börjar med några barn som får frågan om de kan tänka sig
att bli hantverkare i framtiden. Endast ett av de tillfrågade barnen i 11-årsåldern kunde tänka sig ett sådant yrke.

Sedan följer HelenaTallius Myhrman, slottsarkitekt, som däremot nog kunde se en framtid med hantverkare om
30 år. Nu är intresset stort för att ändra på hus, media har gjort väldigt många program där man får höra att det är
enkelt att bygga, att förändra, alla kan och att allt ska gå väldigt fort, säger hon. Det nya hon tror kommer, är att vi
vill något mer, att känna en glädje över att förändra, men också att se kvalitén och där tror hon man ska kunna
bejaka hantverkskunnandet och expertkunnandet. Det kan också bli så att man gör saker tillsammans, man kan
anlita en hantverkare som kommer och ger råd och som gör vissa saker, medan man gör resten själv. Hantverkaren
kan sitt material och sina metoder och själv kan man inte åstadkomma likadant. Hantverkaren bygger på erfarenhet
och tid. För att något ska bli bra krävs tid, och tid ger kunnande. Om vi anlitar en hatverkare får vi ta del i hans
kunnande, i den utsträckning vi har råd. Hantverksyrket kommer att bli väldigt intressant i och med att vår tid är
inställt på teknik och vi inte förstår processen bakom högteknologiska produkter. Däremot har vi lätt att ta till oss
hantverk, det man gör med händerna. Helena tror det kommer att bli en längtan efter att kunna göra saker med
händerna och den egna hjärnan, att kunna få påverka saker. På frågan om hon tror att det kommer att finnas
efterfrågan säger hon att dagens skattesystem gör det svårt att anlita hantverkare. Hon tror att ett skattesystem som
bejakar köp av tjänster och inte bara varor, kommer att behövas och hon hoppas det ska bli möjligt.

Stefan Fickler, Skansens Byggnadsvård tror att det kommer att finnas hantverk så länge vi efterfrågar det. Däremot
har många museala hantverksyrken, kammakare och tunnbindare t.ex, försvunnit. Men det viktiga är att vi utbildar
beställare så att de fortsätter att anlita hantverkare.

Beate Sydhoff, ständig sekreterare, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna: Det är ett grundläggande
behov hos mänskligheten att vilja använda sina händer. Man vill ge avtryck och skapa. Att skapa något för det liv
man lever i är också ett slags grundbehov. Sen kan man fråga sig hur detta behov går ihop med civilisationens nya
tekniker, landvinningar och mediernas sätt att tolka verkligheten osv. Där tror Beate att den stora brytningspunkten
finns i vår tid. Om man tittar på ansökningar för utbildning, till Konstfack t.ex., så finns det en kolossal mängd
ungdomar som vill skapa något som kan användas i den dagliga miljön. Hennes tes är att behovet av hantverk inte
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Sista talare var Peter Sjömar, forskningsledare på Dacapo, som berättade om Idén
och motivet bakom en Hantverksinstitution. Dacapo är ingen vanlig hantverksskola
utan ett centrum för kulturmiljöns hantverk med inriktning på byggande, trädgård
och landskapsvård. Skolans program är tvåhövdat, att erbjuda hantverksutbildning
samt att bedriva forskning i hantverk. Dacapo vill lära hantverkaren se och förstå,
analysera och lösa problem och den vägen komma till effektivt hantverk. Att producera
hantverk snabbt och billigt genom att tänka över hela processen och via intellektet
förstå hur man ska göra, är skolans motto. Hantverk genom utbildning, kunskapsbygge
och kunskapsvård med andra ord.
Dacapo har blivit högskolegranskad och från 2006 består den av två delar, den ena i
Mariestad med inriktning på hantverksutbildning och den andra under universitetet i
Göteborg, med inriktning på teori om hantverkskunnande.

Peter Sjömar visade också bygghantverksavdelningen på skolan för deltagarna.
Utbildningens mål är kunskap och färdighet för att kunna arbeta hantverksmässigt.
Resultatet av elevernas arbete är imponerande. Vi besåg snickeriarbeten av högsta
klass, egenproducerade verktyg, ritningar och tidseffektivt träbyggande, men också
dekorationsmurning och tegelvalv. Skolan bränner sin egen kalk och testar olika
versioner. Utexaminerade elever tenderar att slå sig ihop med tidigare elever och
sålunda bilda små enheter av högt hantverkskunnande. Dacapo utbildar en hantverkselit
som inte kommer att sakna arbete. Men för att skolan ska kunna stå sig behöver den ta
emot dubbelt fler elever.

OBS! Fri tolkning och återgivningav texterna från filmen/  Red. anm.



kommer att försvinna, men det kommer säkert att genomgå olika förändringar och faser där man kan se avtryck av
andra värderingar. Men hantverket är grundläggande och kommer alltid att finnas kvar. Det kommer alltid att
finnas en publik, en kundkrets som har behov av detta. Det är fråga om vad det finns för tillgång till material,
förebilder, lärare, vilka värderingar det finns när det gäller innehållet hantverket ska stå för. Det finns en risk att
det blir kitsch av det hela och det får inte ske. Kanske finns det en chans i detta glesbefolkade land av en återgång
till det primära, vi har en längtan bort från det alltför koncentrerade urbana livet. Beate tror alltså inte att hantverket
kommer att försvinna.

Horace Engdahl, ständig sekreterare, Kungliga Svenska Akademien: När man ser på vilket intresse mänskor
idag kan lägga ner på t.ex. att renovera en gammal båt, att se till att allt blir rätt och i ursprungligt skick, är det
svårt att tro att driften att syssla med sådana saker kommer att försvinna. Det kommer alltid att finnas mänskor
som vill återvända till detta förhållande mellan handen, hjärnan och ögat som det gamla hantverket gör. En annan
sak är om det kommer att ha någon betydelse i stor skala, för att upprätthålla vårt gamla byggnadsarv. Det beror på
utbildningspolitiken och på inställningen hos dem som är ägare till värdefulla gamla byggnader. Om de betraktar
det som en del av uppgiften att se till att de får den vård och behandling som bygger på den gamla hantverkstekniken.
Om man inte insisterar på det och inte är beredd att betala för det försvinner marknaden. Det blir en hobbyverksamhet
som utövas av ett fåtal entusiaster men som inte kommer att ha betydelse för kulturmiljön. Här finns en
utbildningspolitisk uppgift för dem som förvaltar vårt byggnadsarv, att se till att vi inte låter hantverkstraditionen
dö ut.

Magnus Myhrman, arkitekt: definitivt kommer det att finnas hantverkskunnande men det kräver en helt annan
utbildningspolitik. Att ta vara på det lustfyllda i hantverket, att det får vara ett sätt att försörja sig på. Det är
samtidigt ett intellektuellt arbete, det måste lyftas upp på något sätt. När Katarina kyrka brann uppstod en helt ny
typ av hantverkare som lärde sig ett gott hantverk inom projektet, en ”pånytt lärning” för såna som inte kunde
detta från tidigare. Byggaren lärde upp hantverkarna som gärna ville lära sig att göra saker på ett fint sätt, och med
en duktig arkitekt, Ove Hidemark, som kunde vägleda och hjälpa. Samma sak var det på Mälsåker, där fanns det
också fanns en hantverksskola. Det behövs goda beställare som kan och vågar efterfråga ett gott hantverk. Det
behövs bygghyttor och att det satsas pengar på det kulturhistoriska byggandet. Magnus tror verkligen det finns en
framtid men att det behövs stimulans. I det vardagliga byggandet bör man ta vara på de kvalitéer som finns i gamla
hus. Intresset är stort, både på landsorten och i Stockholm.

Eva Witt-Brattström, professor: som humanistprofessor ser Ebba hur en mängd ungdomar inte lyder
utbildningsdepartementets dekret att enbart utbilda sig i vad de tror är bra för Sverige. Nu är det svårt att få
ungdomar att söka sig till tekniska utbildningar, samtidigt är det långa köer till humanistiska utbildningar. Det
beror på att folk vill skaffa sig ett slags kritiskt och förvaltande förhållningssätt till ett kulturarv eller en historia
som de känner att de är en del av. Problemet är att man inte vet hur och vart man ska söka sig, och här krävs
information och tydlighet. Men Ebba tror att både unga kvinnor och män definitivt skulle kunna välja ett
hantverkaryrke.

Giovanni Pedrocco, dekorationsmålare: tror inte mycket på att det kommer att finnas hantverkskunnande om
30 år. Med varje generation blir hantverkarna färre och idag finns det inte många som förstår sig på sånt. Den nya
generationen har inte det intresse som skulle behövas, och marknaden styr detta. Allting ska gå fort, och fort kan
det inte gå om man ska göra ordentligt arbete. Idag är det svårt att hitta en hantverkare som förstår sig på allt det
gamla arbetet, limfärg, kalk, emulsionsfärg. Folk lär sig i böcker, och säger att de kan. I praktiken är det nästan
rena katastrofen. Jag har lärt mig yrket som lärling i Italien, via min far, min farfar, min farfarsfar osv. I Italien
finns en ganska bra tradition med krita, kalk och terratekniker. I Italien använde man fortfarande terra på 60-talet,
och släckt kalk, det bästa som finns. Visst kan det gå att lära sig det i skola om det finns folk som är intresserade.
Med ekonomisk hjälp kan man göra det så länge det finns folk som kan.

Leo, 4,5 år: På frågan om han skulle kunna tänka sig att som yrke snickra och jobba på morföräldrarnas gård på
landet eller på andra gamla hus, svarar Leo att det skulle vara kul men att han måste börja köpa verktyg. Han är
jättebra på att måla, snickra och såga, har byggt en hel riddarborg med vindbrygga.
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BEVIS, Byggnadsvård i Skåne
i samarbete med

FIBOR, Företag inom Byggnadsvård och Restaurering
anordnar

  3-DAGARS SEMINARIERESA I BYGGNADSVÅRDENS TECKEN

En fristående uppföljning av FIBOR-arrangemanget på Dacapo hantverksskola 2005,
”Vikten av hantverksutbildning”

7-9 APRIL

Välkommen till en tredagars Seminarieresa med buss genom Skåne!

”Finns det plats för hantverk i modernt byggande?” En resa som för oss till både spännande
nybyggnationer och äldre skånska byggnader. Nybyggen som har olika synsätt och grundtankar
som drivande krafter. Äldre byggnader som med sin ålder visar på hantverkskicklighet och
kvalité. Vi får ta del av föredrag och visningar. Hantverkare öppnar sina dörrar och låter oss
komma deras yrken lite närmare. De berättar om sina hantverk och ger samtidigt information
om de problem som kan uppstå när traditionella metoder och material kommer i kontakt med
dagens byggkrav. Svenska byggnadsvårdsföreningen är delaktig i arrangemanget.

Fredag. Samling i Höör. Visning av Jakriborg, nybyggd köpstad i Hansa stil; Besök hos stuckatör Hans Räthel,
ta del av hantverkets hemligheter; Visning av Turning torso, nordens högsta byggnad. ”Finns det plats för
hantverk och byggnadsvård i tornet?”; Inkvartering samt middag i Trelleborg.
Lördag. Föredrag ”Hantverkets roll/framtid”, ”Finns det plats för hantverkare i framtiden?” ”Finns det kvar
kunnande?”; Visning av Maglarps nya kyrka, som lever under rivningshot, samt Maglarps gamla kyrka. ”Har
dåtidens skrytbygge något att lära oss?”; Besök hos stråtaksläggare Adam Ooms, visning av gamla och nya
halm/vass tak tekniker. Brandsäkerhet och hållbarhet tas upp.; Inkvartering på Österlen; Guidning och visningar
av korsvirkesstaden Ystad. Upplev nordens äldsta korsvirkeskvarter sida vid sida med modern kvalité. ”Kan
man få två världar att mötas?”; Föredrag, ”Byggmarknad ur funktion?”. Projekt i samarbete med bl.a. Region
Skånes miljöfond, syftet är att verka för återinförandet av äldre kunskaper, material och metoder både inom
bevarandet av äldre byggnader såväl som inom nybyggnation; Diskussion och grupparbete. Middag och
samkväm.
Söndag. Visning av nybyggt område på Baskemölla fiskeläge. ”Går det att få nybyggnation att smälte in i
gammal känslig miljö?” Visning av ekoby utanför Baskemölla; Visning av Äppellunden på Brantevik.

Deltagarantalet begränsat till 60 personer, så det gäller att boka snabbt och senast 20 mars. Pris
2800 kronor inklusive moms för medlemmar, 3000 kronor inklusive moms för övriga.
Avgiften inkluderar resekostnader, guidning, ev. entréavgifter, övernattningar samt alla måltider
och föreläsningar. Anmälan är bindande.
Ytterligare information se hemsida www.bevis.nu, eller ring BEVIS kansli 0413-241 41.Vi tar
emot er anmälan på fax 0413-24001 eller på e-mail info@bevis.nu . Se även www.fibor.org


