
11.00–13.00 trädgårdens skola Registrering

14.30–15.10 mariestads teater 
Invigningsanförande 
Invigningsföreläsning: Att jobba med byggnadsvård, 
Göran Gudmundsson

  

14.30–15.10 mariestads teater  Fika och samtal med föredragshållare

15.10–16.30 mariestads teater 
Byggnadsvård så in i Norden 
Andre Korsaksel,  Riksantikvaren Norge,
Elisa Heikkilä,  Museiverket Finland
Poul Klentz Larsen, Nationalmuseum Danmark, 
Christian Runeby,  Riksantikvarieämbetet Sverige, 
Björn Ohlén, Nordiskt forum för byggnadsvård

måleriateljé 
Limfärg och schabloner

snickeriet
Fönsterrenovering med                         
Mattias Wallin-Brandt

snickeriet                        
Gör en hyvel med  
Patrik Jarefjäll

18.00 residenset marieholm Välkomstmiddag med Mariestads kommun som värd

 

Tema Restaureringsprojekt
Tema Hantverksforskning
Tema Energi
Landet runt
Näringsintaget
Materialstudio
Filmstudio
Hantverksworkshop
Tema Färg
Byggnadsvård så in i norden

Byggnadsvårdens konvent 2013
2–4 oktober i Mariestad

ONSDAG 2 OKTOBER

preLimiNärt  
schemA 

Kan komma  
att ändras 



09.00–10.00 aulan
Visby ringmur – metodut-
veckling av georadarunder-
sökning av skalmurar,  Jaana 
Gustafsson, Tyréns 
Värdig entré i kultur-
historiska miljöer, Per-
Anders Johansson, SFV

sal a
hantverksdoku-
mentation, Gunnar 
Almevik, GU
smidda verktyg och 
smidesprocedurer, 
Patrik Jarefjäll, GU

sal b
cO2OL Bricks. energi och 
kulturlagstiftning inom eU, 
Therese Sonehag, RÄA
energieffektivisering
och bevarande. en fråga 
om avvägning, Heidi Norr-
ström, Chalmers
3encult. efficient energy 
for eU cultural heritage, 
Ola Wedebrunn, Kunst-
akademien

sal c
projektmodell Byggnadsvård & 
sysselsättning – en möjlighet för 
hus och människor, Länsmuseet 
Gävleborg
Uppland – Attraktiv tämnar-
bygd, Upplandsmuseet

sal d
Gesäll- och mästar-
prover, Anders Målar, 
SPEF 
Arbetsmiljö – vad gäl-
ler i små byggprojekt? 
Nils-Eric Anderson, GU
 

materialstudio
på scenen kl 9.00: 
isoleringsmaterial, 
Ulrika Lindh, Slöjd 
& Byggnadsvård

på scenen kl 10.15:
Välja virke, 
Knut Östgård

måleriateljé
tapetsera lim-
färgstapeter 
med Lim- och 
handtryck

snickeriet
Fönsterreno-
vering med                         
Mattias Wallin-
Brandt

snickeriet
ramverks-
snickeri med 
Tomas Karlsson

trädgårds-
mästeriet
Demonstration: 
Gärdesgårds-
seminarium

10.00–10.30 trädgårdens skola  Fika och samtal med föredragshållare

10.30–12.00 aulan
Vibrationsskador på kultur-
arvet, Carl Thelin, Hanna 
Fernandez, Sven Löfvenberg
stripa gruva – betong- 
restaurering i moderna 
kulturarv, Ing-Marie Nilsson 
Tarkkanen, Lindesbergs 
museum
erfarenheter från restaure-
ringen av industriskorstenen 
i Klippan, Thomas Romberg, 
Länsstyrelsen Skåne län

sal a
stolpverkskonstruk-
tioner, Ulrik Hjort 
Lassen, GU
regionala timmer-
traditioner, Göran 
Andersson, GU

sal b
potential och policies för 
energieffektivisering, 
Fredrik Ståhl, SP 
energibesparing i efter-
krigstidens villor, John 
Helmfridsson, Björn Ohlén, 
Passivhuscentrum/ 
Västarvet

 

sal c
hus-smart & byggnadsvårds-
dialogen, Kalmar Läns Museum
hålla hus – informationsportal 
för byggnadsvård, Länsstyrelsen 
i Västerbotten m.fl
husnyckeln & varsamt.org, 
Jamtli

sal d
Att driva företag till-
sammans, Companion 
Att göra affärer med 
privatpersoner, 
Konsument GBG
Att samverka i nätverk, 
Robert Lindgren, Bygg-
nadsvård Värmland 

materialstudio
på scenen kl 10.45:
stickspån & 
stavspån, Anna 
Johansson

på scenen kl 11.30:
puts och kalkfärg, 
Målarkalk AB  

måleriateljé
tapetsera lim-
färgstapeter 
med Lim- och 
handtryck

snickeriet
Fönsterreno-
vering med                         
Mattias Wallin-
Brandt

snickeriet
ramverks-
snickeri med 
Tomas Karlsson

trädgårds-
mästeriet
Demonstration: 
Gärdesgårds-
seminarium

12.00–13.00 trädgårdens skola  Lunchbuffé

13.00–14.30 aulan
Danska landsforeningen 
for bygnings- og landskabs-
kultur, Sören Vaadstrup
Norska Fortidsminne- 
foreningen, Ola Fjeldheim
curatio Byggnadsvårdsför-
ening i Åboland, Marianne 
Hemgård 
svenska Byggnadsvårds-
föreningen, Stephan Fickler

sal a
seminarium: 
Forskning om 
medeltida takstolar, 
Introduktion av 
Kina Linscott, kort-
presentationer av 
stiftsprojekt

sal b
Klimagassberegninger for 
vernede boligbygg vs. nye 
laveenergiboliger, Andre 
Korsaksel, Riksantikvaren
sFV:s arbete med energi-
effektivisering, Mikael 
Gustafsson

sal c
10 000 värdefulla byggnader – 
en halländsk bebyggelseinvente-
ring med potential, Kulturmiljö 
Halland
restaurering i Gallejaurs 
kulturreservat, Gallejaur-Järvlia 
kulturbygdsförening
Åminne bruk – ett lyckat exem-
pel på industrimiljövård i Jön-
köpings län, Stiftelsen Åminne 
Bruk, Jönköpings läns museum, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län

sal d
Kvalitetsplaner – hur 
kan det funka?, Bygg-
nadsvård Qvarnarp
hur säkerställer man 
hantverkskompetens 
i byggprojekt, Mattias 
Hallgren

materialstudio 
på scenen kl 13.00:
Nätverket för 
tungt  murat och 
putsat byggande, 
Tomas Gustavsson

på scenen kl 14.00: 
murhantverket i 
ett historiskt och 
nutida perspektiv. 
Tommy Johansson, 
SPEF

måleriateljé
schabloner

måleriateljé
tapetsera lim-
färgstapeter 
med Lim- och 
handtryck

timmergård
Omvänd 
timring med                            
Paul Zsaludek

trädgårds-
mästeriet
Demonstration: 
Gärdesgårds-
seminarium

14.30–15.00 trädgårdens skola  Fika och samtal med föredragshållare

15.00–16.30 aulan
restaureringen av stock-
holms slott – problem och 
lösningar med puts och 
sten, Malin Myrin, SFV                      
Visby ringmur – bruk och 
skalmursproblematik, Carl 
Thelin & Kristin Balksten, 
Tyréns/HGO

sal a
södra råda rekon-
struktionsforsk-
ning, Bengt Bygdén
Örnanäs – restau-
rering med lokala 
material och lokal  
hantverksdialekt, 
Gunnar Almevik, GU

sal b
energieffektive bevarings-
verdige vinduer, Andre 
Korsaksel, Riksantikvaren
energieffektivisering i 
kyrkor, Poul Klentz Larsen, 
Nationalmuseum 
isolering av vind och käl-
lare, Bengt Adolfi, Svenska 
Byggnadsvårdsföreningen

sal c
Finnskogen natur- och  
kulturpark, Monica Björklund, 
Värmlands museum/Finnkultur-
centrum Torsby

tid finns för ytterligare projekt-
presentationer

sal d
hur får jag uppdragen?
LOU – vad gäller?, 
Anders Nordström, 
Historiska hus
Umeå residens – 
prekvalificering och 
hantverksprov enligt 
LOU Linda Lindblad, P-A 
Johansson, GU/SFV

materialstudio
på scenen kl 15.15: 
murverk i modern 
tillämpning, To-
mas Gustavsson                                  

på scenen kl 16.00: 
samtal om mur-
verk i framtiden 
med Ola Wede-
brunn

måleriateljé
schabloner

måleriateljé
tapetsera lim-
färgstapeter 
med Lim- och 
handtryck

timmergård
Omvänd 
timring med                            
Paul Zsaludek

trädgårds-
mästeriet
Demonstration: 
Gärdesgårds-
seminarium

18.00 trädgårdsmästeriet 100% miNGeL Svenska byggnadsvårdsföreningen                                  

 

TORSDAG 3 OKTOBER

preLimiNärt  
schemA 

Kan komma  
att ändras 

sal b 
Utställningar 

Spara och 
bevara och 
Coolbricks



09.00–10.30 aulan 
Kaseinfärg, Arja Käll-
bom, Station Ormaryd
Färgforum – exempel-
studier, Kathrin Hin-
richs Degerblad, RAÄ
Kulturkulör – ny lin-
oljefärgslikare, Stefan 
Lindgren, RAÄ

sal a
Byggnadsvården och 
kalken, Jonny Eriksson, 
GU
Fogbruk – putsbruk, 
Annika Haugen, NIKU

sal b
Urajärvi 
herrgårdsmu-
seum. Konserve-
ring och forskning, 
Nanna Kymäläinen
helsingfors 
Olympiastadion 
– restaurering 
och utveckling av 
området, Musei-
verket 

tid finns för ytter-
ligare projekt- 
presentationer

mötesrum
Litet, medel, stort

sal d
Gula listan – ett sätt 
att rädda hus, Svenska 
Byggnadsvårds- 
föreningen
Bebyggelseregistret, 
Karin Sterner och Jonas 
Malmdal, RAÄ
Kulturarvsforum – ett 
diskussionsforum för 
proffesionella och kul-
turarvsintresserade, 
Ingela Chef Holmberg, 
RAÄ

materialstudio
möten med material-
producenter och 
företag

f ilmstudio
Filmer om hantverk 
och byggnadsvård

måleriateljéi                        
handhyvla golv 
och paneler 
med Mats 
Renström

måleriateljé 
papptak                           
Björn Andersson

timmergård
Omvänd 
timring med                            
Paul Zsaludek

studieresa
Avresa 8.00 
till Södra Råda 
återresa till 
Mariestad

10.30–11.00 trädgårdens skola Fika och samtal med föredragshållare

11.00–12.30 aulan
Färganalyser inom 
NiKU, Merete Winnäss 
Brandhämmande 
ytbehandling, Barbro 
Wedrik, RAÄ
restvärdesräddning, 
Erika Hedhammar, 
RAÄ

sal a
Verktøymaking til 
snikring og restau-
reringsarbeid – eit 
samarbeid mellom 
snikkar og smed, Roald 
Renmaelmo, HIST/GU
ramverksdörrar, 
Tomas Karlsson, GU

mötesrum
Litet, medel, stort

mötesrum
Litet, medel, stort

sal d
seminarium: 
hur kan vi samverka 
bättre? Byggnads- 
vårdsbutiker, läns-
ombud och föreningar. 
Svenska Byggnads-
vårdsföreningen

materialstudio
Lim och handtryck om 
vad som krävs för en 
lyckad tapetsering 

f ilmstudio
Filmer om hantverk 
och byggnadsvård

måleriateljé i 
schabloner                        

måleriateljé ii
papptak                           
Björn Andersson

timmergård
Omvänd 
timring med                            
Paul Zsaludek

studieresa 
11.00 till Skara, 
Rackebyladan
Återresa via 
Skövde

13.30–14.00 trädgårdens skola Samling och avslutning, lunchbuffé

FREDAG 4 OKTOBER

preLimiNärt  
schemA 

Kan komma  
att ändras 

Anmälan och information bvk2013@vgregion.se, www.vgregion.se/bvk2013 
pris 1 200 kr exkl moms


