
Praktiska upplysningar

Kostnad
3 600 kr för medlemmar i Svenska byggnadsvårds-
föreningen eller Sveriges Hembygdsförbund. 
4 000 kr för övriga
En veckas läger kostar 2 500 kr för medlemmar, 
för övriga 2 900 kr.

Vad ingår i kostnaden?
• Logi (enkel vandrarhemsstandard)
• Mat  • Handledning 
• Föredrag • Studiebesök  
• Utfl ykter  • Exp.avgift   
• Olycksfallsförsäkring • Kursintyg
 
Kontaktperson
Karolina Lundquist 
Svenska byggnadsvårdsföreningen
tel 08-30 37 85, 30 77 85
e-post karolina.lundquist@byggnadsvard.se

 
Anmälan och mer information 
fi nns på föreningens webbplats

www.byggnadsvard.se
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Gunnebo Slott, Västra Götalands län 
14 - 25 juli
Trädgårdsläger på Gunnebo slott från 
1700-talets slut. Arbeten: trädgårdsarkeolo-
gisk utgrävning av vinkastgrunder (växthus 
för vindruvor, från 1700-talet), dokumenta-
tion, arbete i den historiska köksträdgården 
och i slottsparken.

Österbybruk, Uppsala län 
20 juli - 1 augusti
Restaurering av byggnader i bruksmiljö 
från 1700- och 1800-talen samt världens 
enda komplett bevarade vallonsmedja från 
1600-talet. Arbeten: Fönsterrenovering, 
snickeriarbeten på portar och dörrar samt 
diverse underhållsarbeten. 

Fågelsjö Gammelgård, Gävleborgs län 
28 juli - 9 augusti
Restaurering av timrad hälsingegård med 
många uthus från 1700- och
1800-talet. Arbeten: Enklare timringsarbe-
ten, rödfärgskokning och -målning,
fönsterarbeten, fi nsnickeri (bygga staket), 
spänta och spika takspån.

Olofsfors Bruk, Nordmaling, 
Västerbottens län • 3 - 15 augusti
Restaurering av bagarstuga på järnbruket 
från slutet av 1800-talet Arbeten: Fasadar-
bete - snickeri, takarbete på tvåkupigt tegel-
tak, fönsterrenovering, slamfärgsmålning. 
Prova på smide som kvällsaktivitet.

Ingmarsö, Stockholms län 
24 aug - 7 september
Restaurering av skärgårdshemman från 
1800-talet, mangårdsbyggnad samt svinhus. 
Arbeten: Fönsterrenovering, omläggning 
av tegeltak, renovering av timmerstomme, 
diverse underhållsarbeten.

Vita Villan, Öland, Kalmar län 
1 - 14  september
Arbeten: Måleri- och snickeriarbeten inte-
riört och exteriört. Lagning av pappspända 
tak och väggar.

Aggarön, Västmanlands län • 8 - 18 juni 
Restaurering av fi skarboställe, ladugård med 
sammanhängande loge. Arbeten: Snickeri – 
reparationer av fasad och panel, timmerarbeten 
– reparation av rötskador, fönsterrenovering, 
justering av granitgrund, tjär- och slamfärgs-
målning. 

Hven, Öresund, Skåne län • 8 - 19 juni 
Restaurering av Nämndemansgården, en 
skånegård från tidigt 1800-tal. Arbeten: till-
redning av färg, målning, lerklining, kalkning, 
putsarbeten, snickeri, golvläggning, markarbe-
ten och ryggning av tak med råghalm.

Tomtan, Klövsjö, Jämtlands län • 16 - 27 juni
Restaureringsarbeten på jämtländsk kring-
byggd gård med de äldsta byggnaderna från 
1600-talet. Arbeten: timring, färdigställande av 
skvaltkvarn, gärdesgårdsstängning samt diverse 
underhållsarbeten.

Rosersbergs Slott, Stockholms län
1 veckas läger • 23 - 28 juni
Arbeten: Renovering av fönster på Rosers-
bergs Slott från 1630. 

Broarp Gästgiveri, Jönköpings län
1 veckas läger • 29 juni - 5 juli 
Restaurering av gästgiveri från 1700-talet. 
Arbeten: Rekonstruktion av raserad veranda, 
pappspänning av väggar och tak.

Vita havet och Målilla mekaniska verkstad  
Kalmar län • 6 - 19 juli
Restaurering av disponentvilla från 1799 samt 
en mekanisk verkstad från 1908. Arbeten: 
Läggning av plåttak, fönsterrenovering, blanda 
linoljefärg, bryta färg med torra pigment, 
streckdragning, stänkmålning, slipa verktyg, 
skära glas, isättning av glas, ställa in gamla verk-
tyg ex handhyvel.

Åk på byggnadsvårdsläger!

Upplevelse och erfarenhet 
Vill du ha en annorlunda semester? Semestra med bästa kom-
pisen, familjemedlemmen eller träffa nya vänner? Utveckla det 
där avsomnade hantverks- eller trädgårdsintresset? Du kanske 
till och med har ett sommarhus eller trädgård som ivrigt väntar 
på att bli omhändertaget? Åker du på läger kan du räkna med 
en aktiv semester i vackra omgivningar, att träffa nya människor 
och utveckla nya färdigheter.

Att åka på byggnadsvårdsläger innebär att man får prova på 
praktisk byggnadsvård med traditionella hantverksmetoder och 
material under en till två sommarveckor.

Är du intresserad av att blanda färg, prova lerklining, timra, 
renovera fönster eller lära dig mer om historiska trädgårdar? 
Indelade i arbetslag växlar man mellan olika arbetsmoment. 
Tillsammans med likasinnade, i blandade åldrar och med olika 
bakgrund får du praktisk erfarenhet samt uppleva en ny miljö 
och natursköna omgivningar. Målet är inte att byggnaden ska 
stå klar efter lägrets slut, utan att du bidragit till dess bevarande 
och samtidigt lärt dig något på vägen. Det praktiska arbetet 
varvas med föreläsningar, utfl ykter och studiebesök. 

Deltagare
På varje läger deltar 8 – 16 deltagare. Inga förkunskaper krävs. 
Deltagarna har genom åren haft varierande bakgrund. Gemen-
samt för alla är dock ett brinnande intresse för byggnadsvård, 
att arbeta praktiskt och att få prova på de traditionella hant-
verksmetoderna.

Lägerledare
Förutom deltagarna så är handledare och lägerledare med. 
Våra lägerledare och handledare är hantverkare, arkitekter 
eller byggnadsantikvarier, alla med mångårig erfarenhet av 
restaurering och byggnadsvård.

Arrangörer
Arrangörer är Svenska byggnadsvårdsföreningen i samarbete 
med Sveriges Hembygdsförbund, Riksantikvarieämbetet, be-
rörda länsstyrelser & länsmuseer och inte minst, alla lokala och 
regionala medarbetare.
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KORTKURSER
Stenegård, Järvsö  •  www.byggnadsvard.com

Sörmlands museum  •  www.sormlandsmuseum.se

Vikbolandet, 1-2 aug, Byggnadsvårdskurs  •  Info 0125-310 54


