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MARIESTAD. Byggnadsvård lockar 400 personer från hela Norden
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ÖVAR.
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För Maria Petersson och
Carina Holm från Karlskrona är schablonmålning ingenting nytt. Men man kan
alltid bli bättre, menar Carina.
FOTO: CHARLOTTE FERNEMAN

– Det ﬁnns en hel del människor
som vill ha handtryckta tapeter.
Den som köper ett gammalt hus
är oftast intresserad av materialet.
Det är samtidigt ett billigt alternativ.
En trappa ned, i snickeriet, hittar vi Karolina Matts som arbetar
på länsstyrelsen i Stockholm. Hon
har tagit chansen att utforma sin
egen hyvel.
– Jag tycker det är jätteroligt att

UPPSKATTAD RESA

Det är lärorikt
och jag ångrar
inte att jag åkte till
Mariestad.

”

Carina Holm

400 byggnadsvårdare
I Mariestad kan Karolina träffa närmare 400 byggnadsvårdare från
hela Norden.
– Det är första gången jag är på
ett sådant här konvent och det är
otroligt mycket folk, säger hon.
Mats Renström från Skövde är
en gammal Dacapo-elev och har
kallats in för att leda en workshop
om handhyvlande av golv och
paneler.

Karolina Matts var koncentrerad när hon gjorde sin egen hyvel.

Gammal arbetsteknik
– Det är nytt för de flesta, men
faktum är att detta är en gammal
arbetsteknik från 1800-talet. I dag
är kunskapen dessvärre nästan
bortglömd, trots att det är den enklaste arbetsmetoden.
Konventet avslutas i dag. Förutom ﬂer föreläsningar och workshops anordnas studieresor till
Södra Råda och Rackebyladan i
Skara.
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Till vardags arbetar Carina med
pappspänning, att renovera fönster samt målning och tapetsering.
På torsdagsförmiddagen var hon,
tillsammans med Maria Petersson,
på plats i måleriateljén för att öva
på schablonmålning.
– Egentligen kan jag redan det här,
men det går alltid att bli bättre. Just
schablonmålning är beprövat sedan
gammalt och det handlar om att testa
sig fram. Jag använder mig av en färg
bestående av krita, lim och vatten.

Finns en efterfrågan

göra något praktiskt, samtidigt
som är det är roligt att höra vad
som händer inom byggbranschen.
Att det blev hyveltillverkning i dag
var kanske inte planerat, men det
är kul att testa på.
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Övar på schablonmålning

Carina skar ut mönstret redan i
onsdags och räknar med att resultatet, som snart visar sig på den
vita väggen, blir bra.
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Hon menar inget negativt. Carina
Holm uppskattar snarare det digra utbudet på Trädgårdens skola.
Men det ﬁnns inte en chans att
egenföretagaren från Karlskrona
kan närvara vid samtliga föreläsningar och workshops.
– Här får jag utbyta kunskap och
erfarenhet med andra personer
inom samma bransch. Det är lärorikt och jag ångrar inte att jag åkte
till Mariestad, säger hon.
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PRAKTISKT. Hantverkare, antikvarier, forskare och arkitekter är samlade i Mariestad.
Tiden på byggnadsvårdens konvent är
knapp och alla vill lära sig något nytt.
– Det är för mycket att välja bland, säger
Carina Holm från Karlskrona.
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Konvent ger ny inspiration

Mats Renström använde sig av en
långhyvel för att släta ut kanterna
på brädan.

”Jag är intresserad av hantverket”,
säger Christian Råberg från
Värnamo.

