
   
Hantverkslaboratoriet och företagsnätverket Byggnadsvård Norr 

bjuder in byggnadsvårdsföretag och Svenska kyrkans personal och 

förtroendevalda till praktiskt seminarium om trätjära 

24 februari 2023 kl. 9.00-15.30   Skellefteå museum Nordanå   Plats: Hörsalen  

 
Foto: Richard Löwall  Fastighet: Aschanska villan Umeå, ritad av Ragnar Östberg, målad med tjärfärg från Byggnadsvård Robertsfors  

   

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

och applicering av tjära. Denna praktiskt inriktade dag presenteras tre utvecklingsarbeten;    

- 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   

- Målaren Ludvig Tigerhielm, Öfwerselö Byggnadshantverk presenterar sina 

erfarenheter och det utvecklingsprojekt kring pigmentering och inkokning av tjära han 

genomfört vid Hantverkslaboratoriet.   

Välkommen! Henrik Larsson, Hantverkslaboratoriet samt Kent Vesterlund & Rickard Löwall 

Byggnadsvård Norr   

     

    



Program    

9.00 Henrik Larsson, 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   

   

11.15 Taktjära 1790 – storskalig tjärstrykning med historiska referenser.    

Daniel Eriksson, Timmerman, Bygg & Hantverk i Karlskoga AB   

   

Ca 12.00-13.00 Lunch Nordanågården 3min promenad    

   

13.00-15.30 Praktiska demonstrationer och prova på.    

De tre föredragshållarna visar praktiskt sina olika tjäror och det finns möjlighet att provstryka och känna 

på hur de olika tjärorna och uppför sig. 

   

Anmälan & Kostnad   
Du anmäler dig genom att skanna QR-koden eller kopiera in följande länk i 

ditt webbläsarfönster och fyll i de uppgifter som efterfrågas;   

https://response.questback.com/ntverkwestum/38vqiokn4u  

 

Avgift 600:- + moms. Avgiften faktureras av Hantverkslaboratoriet vid 

Göteborgs universitet.    

   

Har du frågor kring arrangemanget? Ring Henrik på 070-529 99 41 eller mejla på 

henrik.larsson@conservation.gu.se   

   
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    
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