
   
 

 
 

Inbjudan till praktiskt seminarium om furutjära 

 
Onsdag 31 augusti 2022 kl.9-16 
Granhults kyrka i Uppvidinge, Växjö kommun, Kronobergs län 
 
 
 

Foto: Pär Malmros, Visby stift, och Karl-Magnus Melin, Knadriks kulturbygg 

 
De senaste åren har det pågått ett omfattande utvecklingsarbete kring produktion, behandling och 
applicering av trätjära. Med fokus på den praktiska användningen av tjära, utifrån olika tjäror och 
appliceringsmetoder, vill vi dela denna nya kunskap med er som på olika sätt förvaltar kulturarvet.  
 
Hantverkslaboratoriet arbetar på uppdrag av Svenska kyrkan med att sprida kunskap bl.a. om 
underhållet av våra kyrkobyggnader. Under temadagen ska vi tillsammans med Svenska kyrkans 
kyrkoherdar, fastighetsansvariga och förtroendevalda samt hantverkare, medverkande i 
beslutsprocessen och konsulter som arbetar med kyrkomiljöer lära mer om vilka alternativ som finns 
vid tjärning av trätak.  
 
Under dagen kommer de tester som har utförts med tjära på gotländska kyrktak presenteras, den 
tjärprodukt som tagits fram efter ett recept från 1790-talet demonstreras och det utvecklingsprojekt 
som har utförts med pigmenterad tjära redovisas. 
 
Välkommen! 

 
Granhults hembygdsförening Växjö pastorat Växjö stift 
Hantverkslaboratoriet   Byggnadsvårdsföretagen 
  



Program 
9.00 Välkommen! 
9.15 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 
11.45-12.15 Granhults kyrka, en introduktion.  

Karl-Magnus Melin, timmerman och hantverksforskare, Knadriks Kulturbygg, och 
doktorand vid Göteborgs Universitet. 

12.15-13.00 Lunch 
13.00-15.30 Praktiska demonstrationer. 

Föredragshållarna visar praktiskt hur tjäran fungerar i olika temperaturer och med olika 
tillsatser på tre stationer. Grupperna roterar mellan stationerna. 

 

Praktisk information 
Dagen inleds med ett antal presentationer inomhus. Efter lunch blir det besök vid stationer, delvis 
utomhus. Ta med: oömma kläder att använda vid tjärstrykning, handskar och övrig peronslig 
skyddsutustning. 
 
Avgift 
Medarbetare inom Svenska kyrkan betalar 200:- för lunch och fika genom samarbetsavtal med 
Hantverkslaboratoriet. Avgiften faktureras av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. 
 
Övriga deltagare - t.ex. byggnadsvårdsföretagare - betalar 600:- + moms. Avgiften faktureras av 
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. 
 
Anmälan 
Anmälan sker via denna länk: https://forms.office.com/r/NXGBgka2gi 
(Om länken inte öppnas automatisk kan du kopiera den och lägga in i din webbläsares sökfält.) 
 

Sista anmälningsdag 15 augusti 2022 
 
 
 

 
 

 

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt 
centrum för kulturmiljöns hantverk, 

med Göteborgs universitet som 
huvudman. Hantverkslaboratoriet 
utgör en plattform och resurs för 

hantverkare inom kulturmiljövården. 

https://forms.office.com/r/NXGBgka2gi
http://www.gu.se/hantverkslaboratoriet

