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TJÄRSEMINARIUM MED NORDISKT FOKUS 
 
 
 
Tisdagen den 5 november 2019 på Rikssalen, Västerås slott  
 
Sedan 2017 finns ett nordiskt nätverk som utbildar, utforskar och förmedlar kunskap gällande furu-
tjära. Två gånger per år har Nordic tar network träffats i Norge, Finland och Sverige. I samarbete 
med Västerås stift anordnas nu ett avslutande nätverksseminarium dit även en bredare publik av 
personer som i sin yrkesvardag behöver kunna mer om tjära är inbjudna att delta. 
Länk till anmälan på nästa sida! 
 
 
PROGRAM 
 
kl. 9.50  Fika och registrering 
 
kl. 10.30 Introduktion med aktuell information från de tre deltagande länderna. 
 
kl. 11.00 "Sverige som svartast. Tjärbränning i det odelade svenska riket (1500-1800)" 
 Nils-Erik Villstrand, professor emeritus i nordisk historia vid Åbo Akademi 
 
kl. 11.40 " Kan industriell tjärbränning lösa bristen på inhemsk tjära"  

Frode Falkenhaug, Slöjd- och formkonsulent på Gotlands Museum, Visby 
Pär Malmros, Fastighetsförvaltare och -utvecklare, Visby stift 

 
kl. 12.15 Lunch 
 
kl. 13 "Västerås och Linköpings stift i startgroparna att börja bränna tjära" 
 Mikael Karlsson Aili, stiftsantikvarie Västerås stift 
 Johan Stråhle, stiftsingenjör Västerås stift 
 Niclas Fredriksson, stiftsantikvarie Linköpings stift 
  
 "Erfarenheter från två norska tjärbränningstraditioner" 
 Steinar Moldal, Hjerleide skole- og handverkssenter, Dovre 
 

«Erfaringer fra det norske Tjæreprosjektet 1990-2006 – forvaltning, 
forskning, finansiering og mandat» 
Inger Marie Egenberg, Avdelingsleder konservering, Arkeologisk 
museum/Universitetet i Stavanger 

 
 "Världens största tjärmila i Kuhmo 2000" 
 Introduktion av Ilkka Pollari, ordförande Föreningen Leve tjäran 
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kl. 14.30 Fika 
 
 
kl. 15.00 "Praktiskt hantverk inom tjära" 
 Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga/Traditionsbärarna 
 
 "Bygga skikt med tjära" 

Ole Jörgen Schreiner, Norsk folkemuseum 
 
"REACH-registrering av tjära" 
 Ilkka Pollari, Föreningen Leve tjäran 
 
"Vårda väl-blad om tjära" 
 Sara Norrehed, Riksantikvarieämbetet, Visby 
 
"Claessons trätjära" 
Staffan Claesson, Claessons trätjära i Göteborg 
 
"Kan Stiftsskogarna vara en leverantör av material till tjärtillverkning?" 
Erik Ling, Stiftsjägmästare och Vd för Västerås Stift skog, Västerås 
 

Kl. 16.45 Avrundning 
 
 
Anmäl dig här: 
https://www.dacapomariestad.se/sidor/information/aktorerpatradgardensskola/hantverkslaboratori
et/kurserforyrkesverksamma/kopia1avnordictarnetwork.4.23e4907e16d676f00794b6b8.html 
  
 
Deltagande kostar 375 kr exkl moms (gäller ej medlemmar i nätverket) 
Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår i avgiften. 
 

Varmt välkomna! 
 
 
Kontakt: craftlab@conservation.gu.se 
 
Genom stöd av och i samarbete mellan: 
Svenska kyrkan 
Riksantikvarieämbetet 
Sveriges hembygdsförbund 
Riksantikvaren 
Norska kyrkan KA 

Norska Forntidsminnesföreningen 
Museiverket Finland 
Kyrkostyrelsen Finland 
Föreningen Eläköön Terve (Leve tjäran) 
Hantverkslaboratoriet 

 
Nordic tar network medfinansieras av medel från Nordisk kulturkontakt. 
 

 


