
   
 

Hantverkslaboratoriet och Forsa-Högs församling bjuder in Svenska 

kyrkans personal och förtroendevalda samt byggnadsvårdsföretag till 

praktiskt seminarium om trätjära  

26 april 2022 kl. 9.00-15.30  

Högs församlingshem vid Högs kyrka strax utanför Hudiksvall 

 
Foto; Daniel Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB samt Mimmi Göllas, Migo Byggnadsvård 

 

 

De senaste åren har det pågått ett omfattande utvecklingsarbete kring produktion, 

behandling och applicering av tjära. Under denna praktiskt inriktade dag presenterar Pär 

Malmros från Visby stift de tester av olika tjäror som genomförts på Gotland, Daniel 

Eriksson, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB berättar om den färdiga produkt han tillverkar 

utifrån ett recept från 1790 och målaren Ludvig Tigerhielm, Öfwerselö Byggnadshantverk 

presenterar sina erfarenheter och det utvecklingsprojekt kring tjära han genomför vid 

Hantverkslaboratoriet. 

Välkommen! 

Mimmi Göllas & Henrik Larsson 

Hantverkslaboratoriet 



Program  

9.00 Mimmi Göllas, projektledare vid Hantverkslaboratoriet hälsar välkommen 

 
Metoder för bränning och smörjning av tjära – erfarenheter från försök med tjärfärger och 
kolblandade tjäror på gotländska takytor. Pär Malmros, Fastighetssamordnare Visby stift 
 
10.00 Kaffe 
 
10.30 Förädlad tjära – tjära med kropp eller inkokt tjära. Pigmentens inverkan på tjärfärgen.  
Ludvig Tigerhielm, Kulturmålare, ÖfwerSelö Byggnadshantverk och Kulturvård 
 
11.00 Taktjära 1790 – storskalig tjärstrykning med historiska referenser.  
Daniel Eriksson, Timmerman, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB 
 
Diskussions- & frågestund med föredragshållarna  

Ca 11.45 Presentation av de nyligen utförda restaureringsarbetena på klockstapeln i Hög. 

Daniel Åkerman, Gamla Trähus i Färila AB tar oss med ut till klockstapeln. 

 

Ca 12.15-13.00 Lunch  

 

13.00-15.30 Praktiska demonstrationer vid kyrkboden på klockstapeln vid Högs kyrka.  

De tre föredragshållarna visar praktiskt sina olika tjäror och exempel provstryks på bodens nyligen 

restaurerade spåntak. Det finns möjlighet att känna på olika konsistenser och provstryka. 

 

Anmälan & Kostnad 
Medarbetare inom Svenska kyrkan betalar 200:- för lunch och fika genom samarbetsavtal med 

Hantverkslaboratoriet. Avgiften betalas kontant eller med swish direkt på plats. (Svenska kyrkan ger 

årligen ett stort ekonomiskt stöd till Hantverkslaboratoriet och som motprestation erbjuds Svenska 

kyrkans personal möjlighet att delta utan avgift.) Mejla namn och uppgift om arbetsställe i Svenska 

kyrkan till; mimmi.gollas@gu.se Obs! Ange behov för specialkost! 

Övriga deltagare - t.ex. byggnadsvårdsföretagare - betalar 600:- + moms. Avgiften faktureras av 

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Mejla uppgifter om namn, organisation, 

faktureringsadress samt organisations-/personnummer till henrik.larsson@conservation.gu.se  

Obs! Ange behov för specialkost! 

 

Foto; Hantverkslaboratoriet respektive Pär Malmros, Visby stift 

Arja Källbom har på uppdrag av Hantverkslaboratoriet skrivit en förnämlig kunskaps-

sammanställning om tjära. Läs mer här där du också finner en länk där du kan ladda ned rapporten 

gratis; https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet/tjara-pa-tratak  

mailto:mimmi.gollas@gu.se
mailto:henrik.larsson@conservation.gu.se
https://www.gu.se/hantverkslaboratoriet/tjara-pa-tratak

