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Sammanfattning/Abstract  
I  den  här  uppsatsen  beskriver  jag  hur  ett  byggnadsvårdsuppdrag  kan  fungera  
som  plattform  för  förmedling  och  kunskapsutbyte  av  kulturhistoria,  
materialkunskap  och  metod.  Uppsatsen  baseras  på  det  praktiska  arbetet  med  
att  rekonstruera  tre  väggpartier  till  stora  sovkammaren  i  det  brandhärjade  
Regnaholms  herrgråd.  Jag  har  genomfört  projektet  i  samarbete  med  Marwa  
Hussei  och  Rola  Hamza.    
  
Uppsatsen  beskriver  det  metodiska  arbete  som  väggarnas  uppbyggnad  
innebar,  att  bygga  spännramar,  spänna  linneväv,  limma  lumppapp,  kredera  
ytan,  måla  ytskiktet  och  slutligen  måla  dekor  och  utifrån  det  redogöra  jag  för  
den  kunskap  som  vi  delat,  om  våra  olika  kulturer,  den  samtida  och  dess  
historia,  om  material  och  metoder  som  används  och  har  använts  samt  hur  
besluten  kring  material  och  metod  som  väggpartierna  slutligen  utfördes  med.  
Den  redogör  även  för  de  likheter  vi  fått  syn  på  och  som  härigenom  fått  en  
konkret  förankring,  till  exempel  hur  begrepp,  former,  metoder  har  inspirerat  
och  gett  avtryck  i  svenska  formuttryck  och  om  kulturella  likheter  och  olikheter  
som  vi  erfarit  under  projektets  gång.    
  
Uppsatsen  baseras  på  det  dagliga  arbetet  dokumenterat  genom  foto,  
dagboksanteckningar  samt  diskussioner  och  egna  reflektioner.  Avslutningsvis  
summeras  de  resultat  projektet  medför  som  plattform  för  integration  samt  en  
diskussion  om  dessa  värde,    

Nyckelord/Keywords 
Regnaholm  Herrgård,  Rokoko,  Interiör,  Linnevävsspänning,  Kredering,  
Integration,  Interkulturella  möten,  Kulturhistoria,  Byggnadsvård,  Förmedling    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Alla  har  vi  en  relation  till  hus  och  till  en  historia.  Vår  svenska  historia  har  i  sin  
tur  koppling  till  en  internationell  historia  och  till  historiska  kanon  av  stil  och  
smak.  Ända  sedan  jag  började  studera  på  inriktningen  för  Trä  och  
Byggnadshantverk  har  jag  intresserat  mig  för  de  aspekter  och  möjligheter  arbete  
med  byggnadsvård  innebär  för  förmedlingen  av  kulturhistoria.    
  
Kulturhistoria  kan  definieras  dels  utifrån  ett  fysiskt  objekt  som  bevaras  dels  
genom  det  hantverkskunnande  som  utövas  genom  val  av  verktyg,  material  
och  metod  liksom  genom  val  av  metoder  för  vård  och  skötsel.  I  
byggnadsvården,  dess  historiska  och  hantverksmässiga  aspekter  finns  en  
intressant  grund  för  att  samtala  och  kopplingar  till  kulturella  referenser  och  
erfarenheter.  Grundtanken  med  bevarande  och  vård  av  kulturhistoriska  objekt  
formuleras  bland  annat  i  propositionen  Kulturarv  -‐‑  kulturarv  och  
kulturföremål.  (1998/99:114).  Där  anses  att  dialog  och  ökad  delaktighet  är  
viktiga  utgångspunkter  och  ett  hållbart  samhälle  där  respekt  för  olika  
gruppers  kulturarv  förs  fram.  Här  avses  det  vi  ser  omkring  oss  och  det  vi  
tänker  när  vi  ser  det,  liksom  till  de  kopplingar  vi  gör  till  våra  egna  personliga  
referenser  och  till  vår  traderade  kulturhistoria.  
  
Genom  att  skapa  en  plattform  för  förmedling  av  kulturhistoria  och  gemensamt  
hantverksmässigt  arbeta  på  kulturhistoriska  objekt  kan  intresse  och  förståelse  
för  samtida,  transkulturella  och  historiska  kontexter  synliggöras.  Ett  sådant  
möte  kan  berika  och  vidga  individuella  kunskaper,  referenser  och  
erfarenheter.  Förutom  de  kulturella,  historiska  och  hantverksmässiga  utbyten  
vi  kan  göra  mellan  varandra  innebär  också  ett  sådant  möte  att  få  möjlighet  att  
kommunicera  kring  själva  hantverket  när  det  utförs  tillsammans.  Deltagarna  
får  därigenom  erfara  en  kulturhistorisk  kontext,  reflektera  över  den  och  
samtidtidigt  delge  sin  egen  kulturs  historia.  På  så  sätt  är  arbetet  i  sig  att  bli  
delaktiga  i  förmedlings-‐‑  och  bevarande  arbetet.  
  
Med  den  här  bakgrunden  blev  jag  intresserad  av  att  arbeta  med  personer  med  
en  annan  nationell  och  kulturell  bakgrund  och  som  hade  ett  annat  utgångsläge  
och  annan  insyn  i  den  svenska  kulturmiljövården.  I  sökandet  efter  
samarbetspartners  fick  jag  kontakt  med  Rola  Hamza  och  Marwa  Hussein  som  
direkt  visade  ett  stort  intresse  för  projektet.    
  



5  
  

I  projektet  vill  jag  synliggöra  hur  erfarenheter  och  kunskaper  delas  och  
fördjupas  genom  en  process  av  praktiskt  arbetet.  Det  som  inte  är  ett  konkret  
faktiskt  resultat,  det  som  bygger  på  mellanmänskliga  möten  och  individuella  
tillgodogörande  av  erfarenhet  och  kunskap,  är  svåra  att  dokumentera  och  
värdera  så  att  det  för  en  utomstående  blir  begripligt  på  samma  nivå  som  det  
upplevts  för  de  inblandade.  Trots  denna  svårhanterliga  aspekt  av  kunskaps  
skapande  produceras  det  trots  allt,  oss  emellan  i  olika  grad  och  på  olika  sätt  
hela  tiden.  Vi  gör  det  utan  att  alltid  veta  och  förstå  vad  och  hur  vi  gör.  Många  
projekt  har  försök  att  fånga  och  presentera  detta  svår  greppbara  i  
projektbeskrivningar  och  dokumentation.  Detta  projekt  utgör  ännu  ett  försök  
att  förstå  och  beskriva  var  och  hur  kunskap  förmedlas  och  byggs.  
  
Byggnadsvårdsprojektet  
Våren  2017  brandhärjades  Regnaholms  herrgården  i  Östergötland  svårt.  Hela  
vindsvåningen  och  större  delen  av  andra  våningsplanet  förstördes.  
Byggnadsvårdsprojektet  i  min  undersökning  blir  att  återskapa  tre  
väggsektioner  från  stora  sovkammaren  på  herrgårdens  övre  plan.  
  
Lars  Sjöberg,  ägaren  till  herrgården,  vars  livsgärning  är  att  dokumentera  och  
föra  vidare  hantverkskunskap  från  gångna  århundraden,  står  genom  branden  
inför  en  ny  bevarandegärning.  Hans  önskan  är  att  herrgården  kan  återskapas.  
På  så  sätt  blir  byggnaden  både  ett  studieobjekt  och  restaureringsobjekt.  Huset  
byggdes  på  1760-‐‑talet  och  köptes  av  Lars  familj  1966.  Genom  varsamt  
skrapande  har  Lars,  tagit  bort  århundradenas  lager  av  tapeter  och  färg  för  att  
frilägga  den  ursprungliga  ljusa  rokokointeriören.  Lågorna  och  vatten  från  
släckningsarbetet  förstörde  dessvärre  större  delen  av  byggnaden.  Genom  
hantverksprojektet  med  väggpartierna  har  arbetet  med  att  återskapa  
Regnaholm  påbörjats.1  
    

  
Bild  1.  Stora  sovkammaren  Regnaholm  Herrgård  före  branden.  Foto:  Lars  Sjöbers  arkiv  

                                                                                                                
1  Sjöberg,  Lars,  (2010),  Nio  hus  och  en  kyrka.  s  7  ff  
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1.2 Problemformulering 
Projektet  består  av  att  tillsammans  med  en  mindre  grupp  SFI-‐‑studerande  
kvinnor  från  Syrien  utföra  ett  byggnadsvårdsuppdrag  med  traditionella  
hantverksmetoder,  material  och  tekniker  och  delge  varandra  kunskap  om  
kulturvård,  hantverk,  historia  och  tradition.  Efter  projektet  kommer  vi,  genom  
det  faktiska  objektets  kontext  och  genom  hantverket  förmedlat  och  delat  
kunskap  om  kulturhistoria  och  kulturhantverk.  Vi  kommer  alla  ha  fått  en  
bredare  kunskap  om  vår  egen  och  varandras  traditioner,  historia  och  
hantverksmetoder.    

1.3 Syfte 
Syftet  med  uppsatsen  är  att  få  ökad  förståelse  för  hur  ett  
byggnadsvårdsuppdrag  kan  fungera  som  plattform  för  integration  och  
kulturhistorisk  kunskapsutbyte  samt  att  undersöka  hur  kunskapen  om  svensk  
kulturmiljövård  kan  förmedlas,  berikas  och  vidgas.    
  
Genom  min  undersökning  hoppas  jag  kunna  inspirera  och  väcka  lust  hos  
andra  att  genomföra  samverkansprojekt  där  personer  med  olika  kulturella  
bakgrunder  kan  mötas  och  lära  av  varandra.    
  
Frågeställningar  
På  vilket  sätt  såg  kunskapsförmedling  och  kunskapsdelning  ut?  
Hur  såg  samarbeten  och  interaktionen  ut?  
Vilka  värden  medförde  byggnadsvårdsprojektet  och  samarbetet  för  den  
enskilda  deltagaren?  
På  vilket  sätt  kan  ett  byggnadsvårdsprojekt  fungera  inkluderande?  

1.4 Avgränsningar 
Projektet  kommer  inte  att  undersöka  olika  metoder  och  material  för  
väggbeklädnader  utan  kommer  att  i  möjligaste  mån  kopiera  och  efterlikna  det  
originalutförande  som  går  att  utläsa  från  foton  och  små  rester.  Projektet  
kommer  heller  inte  att  värdera  eller  bedöma  de  språkliga  och  historiska  
kunskaper  deltagarna  kan  uppnå  under  projektets  gång  utan  undersöka  de  
grunder  och  möjligheter  hantverk  och  byggnadsvård  kan  utgöra  för  
kulturhistorisk  förmedling.  Projektets  mål  är  inte  att  färdigställa  de  tre  
väggsektionerna  även  om  det  är  en  önskan,  utan  kommer  snarare  att  fokusera  
på  att  använda  varje  moment  för  att  söka  grunder  för  en  gemensam  förståelse  
och  kunskap.  I  projektet  kommer  vi  systematisk  arbeta  igenom  varje  moment,  
förbereda  och  planera  för  nästa.    

1.5 Metod 
Projektet   leds   av   mig   som   student   på   inriktningen   för   Byggnadsvård.   Som  
samarbetspartners   har   jag   bjudit   in   två   kvinnor   från   Syrien   som   parallellt  
studerar   SFI.   Arbetet   utförs   gemensamt   utifrån   våra   individuella   kunskaper  
och   professioner.   Jag   ansvarar   för   förberedelser,   fördjupning,   materialinköp  
och  dokumentation.      
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Under  projektperioden  arbetar  vi  oss  metodiskt  igenom  de  moment  som  ingår  
i  arbetet  med  väggsektionerna.    
  
Projektet  genomförs  med  en  praktisk,  social,  kunskapsdelande  metod  vars  
innehåll  och  resultat  styrs  av  interaktionen  mellan  deltagarna.  Vi  genomför  
tester  av  olika  material  och  hantverksmetoder  för  att  få  belägg  för  val  på  
utförandet.  Vi  diskuterar  utifrån  våra  ståndpunkter,  erfarenheter,  kunskaper  
och  testresultat.  
  
Arbetet  grundar  sig  på:  

-‐‑ relationsskapande  mellan  de  medverkande  
-‐‑ historisk  och  kulturell  förankring  och  reflektion  
-‐‑ hantverkskunnande;  kunskap,  tankar,  experiment,  expertis  och  råd  
-‐‑ utförandet  av  hantverket     



8  
  

1.6 Befintlig kunskap 
Förmedling  av  kulturminne  och  kulturpolitik  
Våra  kulturmiljöer  är  laddade  med  betydelser  som  bär  på  berättelser  om  
historien,  banden  mellan  människor,  händelser  och  platser.  På  landets  museer  
och  i  våra  kulturmiljöer  pågår  arbeten  med  att  levandegöra  kulturminnena.  
Arbetet  grundar  sig  på  Kulturminneslagen  inledande  stycke;    

  
I  kap  I  §:  Det  är  en  nationell  angelägenhet  att  skydda  och  vårda  vår  kulturmiljö.  
Ansvaret  för  detta  delas  av  alla.  

  
Boken  Miljön  som  minne  från  Riksantikvarieämbetet  vittnar  om  dessa  många  
och  ambitiösa  arbeten.  Här  presenteras  bland  annat  insatser,  erfarenheter,  
problemformuleringar  och  en  steg  för  steg  mall.2    
  
I  Sverige  finns  en  stark  tradition  och  drivkraft  att  föra  berättelsen  om  vår  
svenska  kulturhistoria  vidare.  Boken  Miljö  som  minne  är  skriven  som  en  
handledning  eller  källa  till  idéer  om  hur  berättelser  om  vårt  kulturarv  kan  förs  
fram.  Grunden  till  idén  om  kulturbevarandet  beskrivs  ha  sin  grund  i  det  tidiga  
1900-‐‑talet  och  folkbilningstanken.  Hembygdsrörelsen  växte  fram  under  mitten  
av  1800-‐‑talet  och  hade  en  intention  att  värna  om  det  då  snabbt  försvinnande  
bondesamhället  i  och  med  industrialismens  framväxt.  Institutioner  så  som  
Skansen3  och  Kulturen4  startade  jämsides  med  bygdemuseerna  med  syftet  var  
att  föra  samhällets  gemensamma  historia  vidare.5    
  
Arbetet  fortgår  ännu  i  dag  men  har  utvecklats  till  att  ha  ett  bredare  motiv  och  
ett  vidare  arbetsfält  genom  att  även  värna  om  helheterna,  landskapet  och  
sammanhangen.  Kulturmiljöerna  ingår  ofta  i  vår  vardagliga  omgivning  och  är  
förutom  miljöerna  och  byggnaderna  vi  vistas  i,  också  berättelserna  och  den  
nedärvd  kunskap  om  dessa  miljöer  som  vår  historia  bär.    
  
Arbetet  kring  kulturmiljövård  är  en  fråga  om  demokrati  om  vad  och  varför  
bevarande-‐‑  och  förmedlingsarbetet  ska  bedrivas.  Dess  styrka  menar  man  beror  
på  samhällets  kunskap  och  intresse.  6  Kulturpolitikens  mål  är  att  förstå  och  
värdera  vår  gemensamma  historia  och  våra  kulturmiljöer  och  där  det  
demokratiska  perspektivet  ligger  i  att  verka  för  bildning  och  förståelse;  att  dela  
den  kunskap  som  ligger  inbunden  i  kulturmiljöer  och  objekt  och  att  föra  fram  
de  berättelser  de  bär.  Detta  bidrar  till  att  stärka  hemhörighet  och  identitet  i  
samhället  när  berättelserna  kopplas  samman  med  som  oss  som  lever  och  vistas  
här.  Samtidigt  menar  Af  Geijerstam,  kan  verksamheten  och  rörelsen  bidra  till  
segregation  och  diskriminering,  beroende  på  i  vilket  syfte  och  på  vilket  sätt  
den  historiska  berättelsen  behandlas  och  förs  fram.7  

                                                                                                                
2  Af  Geijerstam,  Jan,  1998,  Miljön  som  minne,    
3  Skansen,  Stockholm,  instiftades  1891  av  Artur  Hasseliuz  
4  Kulturen,  Lund,  instiftades  1892  av  Georg  Karlin  
5  Af  Geijerstam,  s  11  ff  
6  ibid,  s  14  ff  
7  ibid  ,  s  33  ff  
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Hagg  konventionen,  som  är  ett  internationellt  dokument  för  bevarande  av  
kulturmiljöer,  deklareras  det  gemensamma  ansvar  arbetet  innebär  både  på  
både  nationell  och  internationell  nivå.    

  
  ”Skada  på  kulturegendom,  som  tillhör  vilket  som  helst  folk,  innebär  en  skada  på  
hela  mänsklighetens  kulturarv,  för  alla  folk  ger  sina  bidrag  till  världskulturen”  
  
”Bevarandet  av  kulturarvet  är  av  största  betydelse  för  alla  världens  folk  varför  det  
är  viktigt  att  detta  arv  skall  åtnjuta  internationellt  skydd”8  

  
De  kulturella  värdena  ligger  alltså  inbundet  i  miljöer,  byggnader  och  material.  
Dessa  värden  förmedlas  genom  att  vi  dela  information  och  bygga  kunskap  i  
nationella  arbeten  och  internationella  samarbeten.    
  
I  Svenska  Byggnadsvårdsföreningens  stadgar  står  det  att  föreningen  ska  verka  
för  att  utveckla  internationella  kontakter  på  byggnadsvårdsområdet.  Det  
huvudsakliga  syftet  är  att  föra  byggnadsvården  framåt  i  Sverige  samt  att  
berika  medlemmarna  med  nya  kunskaper  utifrån.  Dessa  internationella  och  
interkulturella  läger  sprider  information,  kunskap  och  engagemang  liksom  de  
också  bidrar  till  att  raserar  fördomar  kring  andra  kulturer.  Kunskaperna  
vidgas  om  hur  arkitekturen  influerats  av  andra  kulturers  byggnadssätt  och  stil  
och  om  hur  traditionella  material  hanterats.9    
  
Begreppet  att  levandegöra  innebär  att  på  något  sätt  berätta  om  en  kulturmiljö,  
ett  objekt  där  graden  av  ”levande”  kan  varierar  från  skyltning,  till  aktörer,  till  
aktivering  av  besökare.  Genom  att  uppleva,  se  och  göra  så  som  något  
förmodas  ha  gjorts,  förankras  och  stärks  upplevelsen  och  också  minnet  av  den  
historia  som  berättats.  10  
  
En  aspekt  av  levandegörandet  som  växer  fram  är  aktionsbaserade,  den  så  
kallade  skapande  vetenskapsmannen  eller  skapande  guiden  agerar  i  ett  aktiva  
museum  sinnen  aktiveras  och  hela  det  mänskliga  spektra  utnyttjas.    
Många  frivilligbaserade  ideella  verksamhet  levandegör  många  av  
landsbygdens  kulturmiljöer  och  bygger  på  folkrörelsetraditionen.  De  som  
deltar  aktivt  i  ett  sådant  arbete  deltar  i  en  kunskaps-‐‑  och  förmedlingsprocess  
oavsett  om  hen  bakar  bullar,  liar  ängen,  skriver  skyltar  eller  guidar  turister.  
Forskningen  knyter  också  an  till  mer  praktiserande  aktivitet  i  så  kallad  
experimentella  forskningen.  11    

                                                                                                                
8  Haag-konventionen till skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. 
9  Von  Essen,  Calle,  2009,  artikel:  Byggnadsvårdsföreningen  och  världen,  
Byggnadskultur  4/2009  
10  Af  Geijerstam,  J.  s  26  ff  
11  ibid,  s  90  ff    
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Institutet  för  Forntida  tekniker  arbetar  med  att  främja  forskning,  undervisning  
och  dokumentation  på  landets  fornbyar.  Detta  är  ett  exempel  på  där  forskning  
och  publika  händelser  är  två  sidor  av  samma  verksamhet,  där  praktiska  
försöksarbeten  utförs  med  en  vetenskaplig  metodik  i  en  öppen  
museiverksamhet.12    
  
På  yrkeshögskolan  i  Nässjö  användes  en  pedagogisk  princip  som  kallades  
Fältstation.  Deltagarna  arbetade  med  riktiga  projekt  där  olika  yrkesgrupper  
och  olika  nivåer  av  professionerna  blev  verklighet.  Den  största  delen  av  
utbildningen  tillbringades  på  byggplatsen.13  
  
Denna  form  för  studier  och  forskning  passar  väl  in  för  att  förstå  och  skapa  sig  
en  erfarenhet  och  kunskap  om  hur  och  varför  något  gjordes  eller  ska  göras.  
Inom  många  hantverksyrken  har  hantverkskunskaper  gått  förlorade,  även  så  
sent  som  till  1900-‐‑talets  kunskaper  om  byggande.  Yrkeskunniga  hantverkare  
får  i  sådana  här  förmedlande  projekt  en  viktig  funktion  att  förmedla  kunskap  
och  färdighet  genom  görandet.14  
  
Vilka  risker  kan  då  finnas  med  att  tradera  kunskaper  och  berättelser  vidare.  
Inom  förmedlingsarbetet  diskuteras  begrepp  som  äkthet,  genuin  och  
autenticitet.  Här  finns  en  risk  att  levandegörandet  gradvis  kan  komma  att  
förskjuta  och  ändra  det  ”äkta”  genom  berättelsen,  rekonstruktion,  
restaurering,  displayen  och  tillgängliggörandet.15    
  
Rekonstruktionens  realism  kan  bli  så  ”genuin”  att  ”de  själva  blir  verklighet”.  
Med  medvetenheten  om  den  risken  pågår  förmedlande  verksamheter.  Om  inte  
de  traditionella  hantverkskunskaperna  efterfrågas  faller  de  i  glömska.  16      
  
2012  initierades  projektet  Hantverkare  emellan  som  ett  kunskapsöverförande  
projekt  från  hantverkare  till  hantverkare  med  syftet  att  verka  både  för  ett  
bevarandeperspektiv  och  ett  kunskapsperspektiv.17    
  

                                                                                                                
12  ibid,  s  118  ff  
13  Fridén,  Bertil,  2011,  artikel:  Ombyggnad  och  renovering:  exempel  på  en  ny  
yrkeshögskoleutbildning,  Byggnadskultur  2.11  
14  Lindblad,  Linda.  Johansson,  Erika.  Byggnadsvårdens  utbildningar  och  
kompetensbehov,  Byggnadskultur  2.11  
15  Af  Geijerstam,  J.  s  26  ff  
16  ibid  s  124  
17  Almevik,  G.  Höglund,  S.  Winbladh,  A.  Red.  2014,  Hantverkare  emellan,  
Hantverkslaboratoriet,  Mariestad  
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Inledningsvis  diskuterar  Gunnar  Almevik,  doktor  i  kulturhistoria,  vad  
hantverkets  kunskap  innebär,  var,  hur  och  varför  ett  hantverkskunnande  ska  
traderas  vidare.  Projektet  vill  komma  åt  den  så  kallade  tysta  kunskapen,  ett  
begrepp  som  ofta  används  för  hantverkarens  praktiska  hantverkskunnande,  en  
kunskapsform  som  verkar  omedveten  i  handling.  Han  pekar  på  svårigheten  att  
”[…]  fånga  sinnenas  koreografi  i  hantverkets  komplexa  cybernetiska  
kunskapssystem”18  
Han  tar  upp  begrepp  om  hantverkets  autenticitet  och  menar  att  det  inte  är  
något  statiskt,  att  en  tradition  alltid  är  levande  och  den  anpassar  sig  till  sin  
samtid  och  återskapas  av  varje  ny  generation.  Detta  väcker  frågor  som;  Vilka  
förändringar  är  acceptabla?  och  När  sker  ett  traditionsbrott?19  Därmed  
balanserar  också  hantverkets  traditioner  i  sin  överlevnad  mellan  att  
överlämnas  eller  överges.20  
  
För  att  hantverkare  ska  utvecklas  och  fortsätta  bära  en  tradition  krävs  ett  
vidare  utrymme  där  hantverkaren  kan  forma  sina  egna  villkor,  där  hela  
processen,  utövandet  som  rör  sig  mellan  teori  och  praktik  finns  med  som  en  
integrerad  kunskap.  Almevik  tar  upp  ett  resonemang  ur  texten  Tankens  frihet  
och  längtan  efter  verklighet:  om  ”teori”  som  idé,  begrepp  och  retorik  av  Bengt  
Molander21  där  tre  teoretiska  riktningar  identifieras,  objekt_riktad  teori  som  
huvudsakligen  hör  till  resultatinriktad  forskning,  subjekt_riktad  teori  som  
främst  undersöker  processen  samt  praktik_riktade  teori,  hur  en  ska  utföra  något  
praktiskt,  bearbeta  och  ingripa  i  verkligheten  och  som  är  dominerande  inom  
hantverksområdet.22    
  
Vidare  menar  Almevik  att  fokusen  i  en  lärande  situation  ofta  ligger  på  hur  
lärandet  sett  ut  istället  för  att  titta  på  det  förmedlande  –  att  lära  ut.  Att  vara  
hantverksskicklig  menar  han,  medför  inte  automatiskt  en  pedagogisk  
skicklighet;  att  kunna  uppmärksamma,  bearbeta  och  transformera  sin  egen  
tysta  kunskap.  I  arbeta  med  kulturvård  ingår  förmedlandet  i  bevaratanken  
förutom  i  att  utveckla  och  främja  kunskap.  Att  visa  upp  och  förmedla  de  
immateriella  aspekterna  liksom  de  praktiska  och  faktiska  kunskaperna  är  
kulturvårdande.23    
  

                                                                                                                
18  ibid,  s.  18    
19  ibid,  s.  10  
20  ibid,  s.  11  
21  s.  21,  Molander,  B.  2013,  Tankens  frihet  och  längtan  efter  verkligehet:  om  ”teori”  som  idé,  
begrepp  och  retorik.    
22  Almevik,  G.  s.  22  
23  ibid,  s  22.  
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Almevik  lyfter  också  det  större  perspektivet  på  traditionella  
hantverkskunskaper  som  en  fråga  om  resiliens  för  många  samhällen24.  I  länder  
med  högt  välstånd  och  högteknologiska  produktionssystem  kan  behovet  av  
hantverkskunskaper  vara  en  god  beredskap  om  en  katastrof  eller  kris  skulle  
inträffa.25    
  
Projekt  som  samverkar  över  nationsgränser  verkat  resilient.  Där  knyts  band  
samman,  förståelse  för  traditioner  över  nationsgränserna  bildas  och  respekt  för  
varandras  kunskaper  stärks.  Sverige  som  samhälle  är  i  en  period  av  resilien  
efter  den  stora  flyktingströmmen.  Yrkesprofessioner  valideras  och  insatser  för  
att  ta  tillvara  hantverkskunskaper,  konstnärliga  förmågor  och  tyst  kunskap  
pågår  genom  Arbetsförmedlingen  och  tillexempel  Hantverkarna.26  

                                                                                                                
24  Resiliens:  förmågan  att  stå  emot  och  återhämta  sig  efter  stora  påfrestningar  så  som  
krig,  naturkatastrofer  eller  ekonomisk  kollaps.  Hantverkare  emellan.  s  25.  Resiliens  är  
ett  begrepp  som  anvädns  mer  och  mer  vid  olika    
25  Almevik,  G.  s.  25  
26  Hantverkarna:  http://www.hantverkarna.se/sidor/yrkeskunnande-‐‑i-‐‑eu/  
Arbetsförmedlingen:  https://www.arbetsformedlingen.se/For-‐‑arbetssokande/Valj-‐‑
yrke/Validera-‐‑din-‐‑kompetens.html  
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2 Undersökning/Genomförande 
Inledningsvis  vill  jag  redogöra  för  den  struktur  jag  kommer  att  redovisa  
projektet  med.  Jag  beskriver  processen  och  de  praktiska  momenten,  vad  vi  
gjort,  erfarit  och  uppnått  genom  frågeställningar  nedan.  
  
Moment  

-‐‑ Vad  gjorde  vi?  
  
Utförandet  

-‐‑ Hur  gick  det  till?    
-‐‑ Vad  och  varför?  

  
Samarbete  

-‐‑ Vad  bidrog  var  och  en  med?    
  
Erfarenhet/lärdom;  

-‐‑ Vad  har  vi  lärt  oss?  
-‐‑ Hur  lärde  vi  oss?  
-‐‑ Vad  händer  oss  emellan?  

  
Delmoment  i  arbetsprocessen  är:  

-‐‑ Första  mötet  
-‐‑ Bygga  ramar  
-‐‑ Linneväv  
-‐‑ Väggfälten  över  fönsterbågen    
-‐‑ Material  prover  -‐‑  Lim  och  kredering  
-‐‑ Limma  Lumppapp  
-‐‑ Ramarna  slog  sig  –  stadga  upp  
-‐‑ Kredera  
-‐‑ Måla  ytskikt  
-‐‑ Dekormåla  

  
Redogörelsen  av  genomförandet  baseras  på  information  som  jag  samlat  in  
under  processen  i  form  av  anteckningar,  dagboksanteckningar,  film-‐‑  och  foto-‐‑
material  samt  intervjuer  med  Rola  och  Marwa.  
  
Översiktschemat  redovisar  arbetsmomenten  över  perioden  på  8  veckor.  
Veckorna  numreras  i  texten  med  1  –  8.  se  Bilaga  1  
  
Anteckningar  och  dagbok,  se  bilaga  2.  
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2.1 Första mötet 
  
Moment:  Skapa  relation  och  introducera  projektet.    
v.  1    
  
Utförandet:  Vi  träffas  över  en  kopp  kaffe  i  fikarummet  på  Träakademin.    
Jag  presenterar  projektet  och  arbetet  med  väggarna  på  Regnaholm  och  berätta  
om  min  intention  att  skapa  ett  kunskapsfördelande  sammanhang  där  kunskap  
och  erfarenhet  delas,  ett  slags  ”melting  pot”.  Jag  berättade  också  om  
Regnaholms  historia  och  katastrofen  med  branden.  
  
Jag  berättade  om  samarbetet  med  Arbetsförmedlingen  och  AME  och  att  de  
kommer  ha  prakikplats  på  Träakademin  under  projektet  och  att  deras  
arbetsförhållande  ska  vara  korrekt  och  tryggt.    
  
Samarbete:  Rola  och  Marwa  berättar  om  sig  själva  och  sin  historia.  De  
beskriver  också  på  vilket  sätt  de  tror  att  dom  kan  bidra  i  projektet.  Marwa  har  
god  kunskap  i  olika  textila  hantverk  och  tillverkning  och  kopiering  av  
mönster.  Rola  har  kunskap  i  konstnärliga  material  och  metoder  liksom  hon  har  
erfarenhet  från  huskonstruktion  och  restaurering  i  Syrien.    
  
Erfarenhet/lärdom:  Vi  lärde  känna  varandra  och  vi  delade  kunskap  om  
Regnaholm,  skolan  och  huskonstruktioner  Syrien.  De  beskriver  också  läget  för  
kulturarv  och  arkitekturen  där,  hur  viktigt  de  tycker  att  bevarande  och  omsorg  
om  det  kulturhistoriska  arvet  är  eftersom  de  sett  hur  stora  delar  av  deras  
förstörts.  
  

2.2 Bygga ramar 
  
Moment:  ta  ut  material,  hyvla  och  kapa,  tapp  och  hål,  krysstag.  
v.  1  -‐‑  2    
  
Utförande:  Storleken  för  de  tre  ramarna  är  2340  mm  höga  och  1330,  108  och  90  
mm  breda.  Konstruktionen  för  ramarna  baserade  jag  på  de  spännramar  som  
finns  att  köpa  för  konstnärliga  målningar.  Jag  byggde  dem  i  björk  eftersom  jag  
ville  undvika  eventuella  genomslag  av  kåda.    
Jag  var  i  kontakt  med  Arbetsförmedlingen  och  AME  och  det  visade  sig  att  det  
bästa  vara  att  Rola  och  Marwa  hade  praktikplats  på  Träakademin  och  jobbade  
med  mig.  
Linnéa  Kempe  är  formellt  handledare.    I  väntan  på  att  alla  beslut  och  att  alla  
papper  skulle  ordnas  träffade  jag  Rola  och  Marwa  ett  par  gånger  inför  vårt  
samarbete.  Jag  visade  dem  ramarna  och  beskrev  konstruktionen  och  tanken  
med  den.  Vi  tittade  på  de  alternativ  för  arbetsplats  som  vi  hade  och  beslutade  
gemensamt  att  vi  skulle  arbeta  nere  i  verkstaden.  Jag  gjorde  i  ordning  och  
förberedde  nästkommande  veckas  arbete.  
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Samarbete:  Jag  byggde  ramarna  själv.  Kontakten  mellan  mig  och  Rola  och  
Marwa  gällde  mest  hur  förloppet  med  deras  praktikplats.  
  
Erfarenhet/lärdom:  Att  inkluderade  Rola  och  Marwa  på  ett  tidigt  stadium  var  
en  viktig  del  av  processen.  Vi  kunde  tidigt  ta  gemensamma  beslut  och  vi  
rådgjorde  med  varandra  kring  vissa  ramarnas  konstruktion.  Rola  hade  
erfarenhet  att  arbeta  på  stora  spännramar.  
  

2.3 Krysstag 
  
Moment;  ta  ut  material,  rikt-‐‑  och  planhyvla,  fräsa  ur  spår  och  tappar,  träplugg  
v  3  
  
Utförande:  .    
Rola  och  Marwa  har  fått  klartecken  att  de  kan  börja.  Ramarna  är  klar  och  
krysstaget  på  den  stora  ramen  är  klara.  Vi  tog  ut  materiel  för  krysstagen  till  de  
två  mindre  ramarna;  sågade,  rikt-‐‑  och  planhyvlade,  kapade  och  fräste  tappar.  
Vi  fräste  ner  för  halvt  i  halvt  med  överhandsfräsen  där  delarna  korsas  och  i  
ändarna  där  de  ska  fällas  in  i  ramen.  (bild  1)  Inför  fräsningen  hade  jag  
konstruerat  en  fräsmall.  Vi  arbetade  tillsammans  med  överhandsfräsen  och  
stämde  ut  det  sista  med  stämjärn.  (bild  2)  Vi  fräste  tapparna  på  tappmaskinen.  
Tappar  och  kryss  pluggade  vi  utan  att  limma  om  krysstaget  eventuellt  ska  tas  
bort  i  framtiden.  
  
Samarbete;  I  arbetet  med  att  ta  ut  virke  var  det  många  tunga  lyft.  Vi  tittade  på  
virket  och  pratade  om  egenskaperna  och  vilken  funktion  och  styrka  det  skull  
ha  i  ramarna.  (bild  3)  Vi  turades  om  att  jobba  med  överhandsfräsen.  Rola  hade  
aldrig  jobbade  med  maskiner  tidigare.  Jag  visade  hur  överhandfräsen  skulle  
användas  och  vad  som  är  bra  att  tänka  på,  vinkel,  tryck  och  att  inte  fräsa  för  
snabbt  utan  låta  maskinen  jobba.  Jag  beskrev  också  hur  maskinen  kan  flisa  ur  
och  att  det  behövs  ett  mothåll.  Vi  monterade  ihop  tvärstagen  och  hjälptes  vi  åt  
att  hålla,  borra  och  slå  i  pluggarna.  (bild  4)  Jag  visade  på  sätt  för  hur  det  går  att  
undvika  att  det  blir  utslag  genom  att  ha  mothåll  på  virkets  undersidan.  
  
Erfarenhet/lärdom;  Rola  beskrev  att  hon  lärt  sig  mycket  eftersom  hon  aldrig  
snickrat  eller  använt  snickerimaskiner  förut.  Hon  berättade  att  hon  jobbat  med  
skulpturer  men  aldrig  med  trä  på  det  här  sättet.  Jag  fick  möjligheten  att  
förklara  maskinens  funktion  och  fräsmallen.  
Kunskapen  om  hur  trä  fungerar,  hur  det  är  uppbyggt  och  vilka  egenskaper  det  
har  liksom  att  arbetet  med  handverktyg,  var  något  som  Marwa  och  Rola  inte  
kände  till  sedan  tidigare  och  uppskattade  att  de  fått  lära  sig.  
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Bild  1,  Arbetar  med  överhandsfräsen.  Foto:  R.  Hamaza                      Bild  2,  Rola  stämmer  ur  för  tappar.  Foto:  eget  

  

     
Bild    3,  Vi  tar  ut  lämpligt  virke.  Foto:  R.  Hamza                                          Bild  4,  Konstruktion  av  krysstag.  Foto:  R.  Hamza  

2.4 Linneväv 
  
Moment:  val  av  väv,  klippa  i  rätt  mått,  spänna  och  spika,  förborra,  vika  hörn.  
v.  3  -‐‑  4  
  
Utförande:  och  linneväven  ska  spännas  upp.    
  
Val  av  väv  
Vi  börjar  med  att  titta  på  den  väv  Lars  Sjöberg  köp  in.  Vi  anser  alla  att  den  inte  
känns  bra,  den  är  för  fin  i  sin  struktur  samt  att  den  är  blekt.  Vi  löser  det  genom  
att  köpa  oblekt  linneväv  från  skolan.  Väven  måttas  upp  och  klipps  till.  (bild  5)  
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Materialet  räcker  till  två  hela  rama  och  den  ena  ramen  får  en  skarvad  duk  där  
vi  syr  ihop  två  stycken.  Väggens  utsträckning  över  fönsterbågen,  ”vingarna”  
som  vi  kallar  dem,  sparas  ut  för  att  göras  i  nästa  steg.  
  

  
Bild  5,  Rola  och  Marwa  mäter  och  klipper  linneväven.  Foto:  eget  

Spikavstånd    
Vi  gör  en  provbit  där  linne  spikas  upp.  På  listen  undersöker  vi  avståndet  
mellan  spikarna  med  utgångspunkt  från  de  rester  som  finns  från  Regnaholm.  
Vi  hittar  ett  bra  avstånd  på  ca  3  cm  mellan  spikarna.  Spiken  vi  använder  är  i  
sin  utformning  lik  handsmidd  spik.  Spikarna  slogs  först  ner  halvvägs  tills  vi  
tyckte  att  väven  såg  sträckt  och  rakt  ut  då  den  fixerades  helt.    
  
Spänna  upp  väven    
Vid  uppspänningen  arbetar  vi  utifrån  kryssmetoden  där  väven  sträcks  först  
över  mitten  mot  kortsidorna  och  sedan  över  mitten  på  längden  korsvis.  Väven  
sträcks  på  så  sätt  lite  i  taget  från  alla  sidor  växelvis.  (bild  6a  och  b)  Vi  
diskuterade  också  en  metod  som  Rola  brukar  använda  för  att  spänna  målar  
duk,  där  en  hel  sida  spikas  upp  först  och  därefter  spikas  motsvarande  och  sist  
längd  sidorna.  Eftersom  jag  hört  från  Björn  Andersson  och  Alf  Blom27  att  vi  
skulle  spänna  med  kryssmetoden  samt  att  jag  själv  har  använt  den  vidhöll  jag  
att  det  var  en  lämplig  metod.    
     

                                                                                                                
27  Björna  Andersson  har  företaget  BRA  kulturmåleri  i  Örnsköldsvik  och  Alf  Blom  
arbetar  som  tapetmakare  och  inredningmålare  i  Delsbo.  
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Väven  spänns  inte  runt  kanten  på  ramen  utan  viks  och  läggs  kant  i  kant  på  
framsidan,  eftersom  ramen  motsvarar  en  innervägg  på  herrgården  där  väven  
är  spänd  direkt  mot  planken,  kant  i  kant  med  fönsterfoder,  bröstlist  och  taklist.  
Genom  att  titta  på  bilder  och  på  de  förkolnade  resterna  kund  vi  förstå  
konstruktionen.  
  

       
Bild  6a  och  6b,  Spänna  och  spika  väv.  Foto.  eget  

  
Ramen  spricker  
Efter  att  vi  spikat  en  lägre  sträcka  på  långsidan  på  första  ramen  upptäcker  Rola  
och  Marwa  att  ramen  spricker.  Vi  bestämmer  oss  för  att  förborra  hål  för  
spikarna  vilket  motverkar  att  virket  spräcks.  Lärarna  Mikael  Semneby  och  
Emma  Söderström  Friz  beskriver  för  mig  hur  spikarna  är  formade  och  vilken  
effekt  det  har  på  träet.  Spiken  är  spetsigt  konformad  som  skär  i  en  ledd,  men  
spränger  i  den  andra  beroende  på  fiberriktningen  i  träet.  När  jag  berättar  det  
för  Rola  och  Marwa  har  de  redan  diskuterat  spikarnas  utseende  och  vilken  
funktion  de  har  och  kommit  fram  till  dess  effekt.  Därefter  trubbar  vi  nubbens  
spets  så  att  den  ska  skära  av  fibrerna.    
  
Väven  drar  sig  snett  
Vid  några  tillfällen  drog  sig  väven.  Vi  fick  då  dra  ut  spiken,  ibland  längst  en  
hel  längd  och  spänna  om.  När  spikarna  var  helt  nedslagna  var  det  svårt  att  dra  
ur  dem  så  att  inte  väven  skadades.    
  
Vika  hörn  frågade  vi  om  råd  hur  vis  skulle  gå  till  väga.  Mary  Forsén  lärare  på  
tapetseringen  visade  oss  att  vi  kunde,  genom  att  klippa  av  hörnet  ca  1  cm  från  
vikningen  skapa  ett  veck  och  ger  en  jämn  och  tunn  vik-‐‑kant.    
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Skarva  och  sy  ihop  väven  
Ena  ramens  väv  skarvades  samman  av  två  stycken.  Vi  lånade  tapetserarnålar  
från  tapetseringen,  något  som  ingen  av  oss  hade  använt  tidigare.  Marwa  
började  sy  med  en  metod  från  Syrien  med  efterstygn.  (bild  7a)  Linnea  Kempe,  
lärare  på  möbeltapetseringen  visade  en  metod  för  raksöm  för  hand,  där  väven  
häftas  fast  i  övre  och  nedre  kant  så  att  tyget  spänns  upp.  Stygnen  är  på  så  sätt  
lättare  att  få  raka  och  strama.  (bild  7b)  
  

         
Bild  7a:  Marwa  syr  på  en  vinge.          Bild  7b:  Linnea  visar  hur  vi  kan  sy  raksöm  för  hand.  Foto:  eget  

  
Samarbete:  Arbetet  innebar  många  diskussioner  om  material  och  metod  innan  
vi  kunde  sätta  igång  och  arbeta  praktiskt.  De  tester  vi  gjorde  med  spik,  veck  
och  stygn  bidrog  till  att  vi  lättare  kunde  förstå  varandra  och  ta  beslut  om  
tillvägagångssätt.  Det  praktiska  samarbetet  med  att  spänna  väven  förfinades  
efterhand.  Vi  arbetade  oftast  två  tillsammans  där  en  spände  och  en  spikade.  Vi  
kunde  efterhand  arbeta  utan  att  kommunicera  så  mycket.  Vi  såg  och  lästa  av  
den  andres  behov.  
  
Resonemang  uppstod  kring  de  flesta  moment  och  vi  diskuterade  tills  vi  
förstod  varandra  och  kunde  vara  överens  om  en  lösning.    
Diskussionerna  rörde;    

-‐‑ Vilken  duk  som  passade  bäst?  
-‐‑ Vilket  material  är  vanligast  i  Syrien?  
-‐‑ Vilken  metod  för  att  spänna  duken  har  troligast  använts?  
-‐‑ Skulle  vi  arbeta  med  väven  fuktig  eller  torr  vid  uppspänningen  
-‐‑ Skulle  väven  vara  tvättade  eller  otvättad  när  vi  spände?  
-‐‑ Hur  många  procent  är  vävens  krympverkan?  
-‐‑ Hur  skiljer  sig  ett  traditionellt  material  från  ett  modernt?  
-‐‑ Har  linneväven  någon  ytbehandling?  
-‐‑ Kunde  vi  använda  häftpistol  för  att  häfta  fast  väven?    
-‐‑ Hur  kunde  vi  undvika  att  virket  sprack?  
-‐‑ Hur  kunde  vi  skarva  och  sy  ihop  två  stycken  med  en  så  osynlig  söm  

som  möjligt.  
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Vid  vissa  moment  uppstod  inga  eller  mindre  diskussioner  och  en  persons  
arbete  eller  metod  blev  rådande  som  tillexempel  Marwas  teknik  att  sy  ihop  
väven.  
  
Erfarenhet/lärdom:  Rola  och  Marwa  som  upptäckte  att  ramen  spräcktes  och  
som  sedan  diskuterade  och  kom  fram  till  sambandet  mellan  spikens  
utformning  och  funktion,  vilket  senare  bekräftades  av  lärarna  på  snickeriet.    
Vi  lärde  oss  att  vi  inte  kan  slå  ner  spikarna  hela  vägen  förrän  väven  var  helt  
spänd,  vilket  var  en  bra  metod  eftersom  det  visade  sig  att  om  vi  ibland  var  
tvungna  att  spänna  om.  Vi  lärde  oss  hur  vi  viker  hörn  på  bästa  lämpliga  sätt  
vilket  var  något  vi  alla  var  osäkra  på  till  en  början.  
  

2.5 Väggfälten över fönsterbågen  
Arbetsnamn;  vingar  
  
Moment:  förlänga  ramkonstruktionen,  skarva  på  väven,  spänna  väven,    
v.  4  
  
Utförande:  Jag  arbetade  med  vingarna  i  CAD  för  att  försöka  hitta  rätt  radie  på  
bågen  samtidigt  som  Marwa  arbetade  utifrån  en  brandskadad  originaldel.  
(bild  8)  Till  en  början  stämde  inte  bågformen  med  originalet  och  min  
uppmätning,  men  när  ritningen  över  väggen  kompletterades  med  en  taklist  
som  fönstervalvet  skar  upp  genom,  hittade  vi  rätt  radie.  Vi  gjorde  en  mall  för  
vingens  form  och  tog  ut  den  i  björk.  
  

         
Bild  8,  Vi  räknar  ut  radien  på  bågformen  för  konstruktionen  av  ”vingar”.  Foto:  eget  
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Väven  till  vingarna  skarvade  vi  på  med  samma  teknik  som  tidigare.  (bild  9a)  
Ramkonstruktionen  byggdes  på  med  en  trä-‐‑”vingen”  som  väven  spännas  upp  
på.  (bild  9b)  En  viktig  aspekt  som  vi  förhöll  oss  till  var  att  väggen  i  ett  senare  
skede  måste  vara  lätt  att  transportera.  Första  tanken  var  att  konstruktionen  
skulle  vara  fixerad  och  fällas  in  i  fönsterbågens  överstycke.  Utifrån  den  
lösningen  togs  björkämnet  fram.  Därefter  beslutade  vi  att  göra  vingarna  
möjliga  att  vika  in  istället  eftersom  väggarna  ska  vara  funktionella  att  
transportera.    
  

         
Bild  9a:  Väven  till  en  "ʺvinge"ʺ  sys  fast.                      Bild  9b:  Väggpartiet,  ”vingen”  över  fönstret  är  på  plats.  Foto:  

R.Hamza  

                 och  väven  monteras  bort  från  träkonstruktionen  när  den  är  färdig  målad.  Dessa  beslut  påverkade  hur  vi  skulle  arbeta  med  väven  vid  uppspänningen  och  i  senare  moment  med  papp  och  kredering.  
Ta  ut  ämnen  i  björk  
Vi  letade  en  björkplanka  som  hade  de  mått  som  vingen  krävde  så  vi  inte  
behövde  göra  en  limfog.  Vi  arbetade  gemensamt  med  att  ta  ut  virket,  kapa  och  
hyvla  och  såga.    
  
Samarbete:  Alla  är  engagerade  och  vi  driver  arbetet  framåt  i  diskussioner,  
egna  tankar,  tester  av  olika  metoder.  Vi  tar  hjälp  av  varandra  när  det  krävs.  I  
varje  moment  tar  vi  gemensamma  beslut  eller  berättar  om  vår  slutsats  för  
varandra.  
  
Vi  diskuterade    

-‐‑ hur  vi  skulle  få  rätt  radie  för  bågformen  
-‐‑ virkets  egenskaper    
-‐‑ olika  möjligheterna  för  konstruktion  av  vingarna  
-‐‑ hur  väven  skulle  skarvas  och  monteras  
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Arbetet  med  vingarna  pågick  parallellt  som  testerna  för  olika  mixer  av  lim  och  
kredering  gjordes.  Vi  växlade  mellan  att  arbeta  alla  tre  på  ett  moment  och  i  
olika  konstellationer  eller  enskilt.  Marwa  var  mer  engagerad  i  konstruktionen  
för  vingarna  och  Rola  med  limmerna.  Ibland  pågick  en  diskussion  mellan  ett  
par  av  oss  och  avslutningsvis  tog  vi  alltid  en  gemensam  diskussion  för  att  
komma  till  ett  beslut.  
  
Erfarenhet/lärdom:  Genom  att  jämföra  och  kombinera  digitala  och  analoga  
metoder  kunde  vi  få  fram  rätt  radie.  Originaldelen  var  en  förutsättning,  att  ha  
något  att  mäta  mot.  
  
Träets  egenskaper  återkom  vi  till,  liksom  konstruktion  och  hållfasthet.  
  

2.6 Material prover - Lim och kredering 
  
Moment:  recept  på  limblandningar,  tillverkning  och  test,  måla  ut,  polera  
v  1  -‐‑  5  
  
Utförande:  Arbete  med  att  ta  fram  och  prova  olika  blandningar  för  lim  har  
pågått  sedan  projektet  startade.  Genom  litteratur,  internet  och  egna  
erfarenheter  har  vi  jämfört  recept  och  blandningar.  Rola  har  erfarenhet  från  ett  
i  Syrien  vanligt  sätt  att  göra  lim  och  kredering,  en  emulsion  med  hudlim,  krita  
och  vita  pigment  som  heter  Hippo  Spidach.  Blandning  liknar  limfärg  men  är  
tjockare  och  limstarkare.  Jag  hade  lite  erfarenhet  av  hur  kaseinemulsion  
fungerar.  Vi  jämför  recepten  och  letar  översättningar  för  att  vi  ska  förstå  vilka  
ingredienserna  är  och  vad  de  heter  på  svenska.  (bild  10  a  och  b)  
  

       
Bild  10a  och  10b,  Översättning  av  ord  och  jämförelse  mellan  recept  från  Syrien  och  Sverige.      Foto:  eget.  
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Processen  med  att  tillverka  limmerna  tog  tid  och  krävde  framförhållning.  
Mixerna  behövde  ibland  stå  ett  dygn  innan  de  gick  att  använda  liksom  de  
behövde  tid  att  härda  efter  de  målats  upp.  Vi  hade  flera  olika  lim  blandningar  
med  olika  limbas  och  olika  mängder  lim  och  krita.  Vi  gjorde  mindre  och  större  
ytor  med  tester  där  lumppappen  limmades  på  linneväven  och  provade  hur  
väven  och  pappen  reagerade  om  det  var  fuktigt  alternativt  torrt.  När  testerna  
torkat  provade  vi  att  slipa  och  polera.  (bild  11  a  och  b)  
  

       
Bild  11a  och  11  b,  Vi  utför  materialtester  med  kaseinemulsion  och  hippo  spidach.  Foto:  eget  

Jag  kontaktade  också  några  målare  och  hantverkare  för  att  få  råd;  Bror  
Högbom  på  Jamtli,  Alf  Blom,  tapetmakare  i  Delsbo  samt  Bengt  Erik  Nilsson,  
bildhuggare  och  dekormålare.  Vi  fick  tips  och  råd  om  hur  de  arbetade  och  
vilka  material  de  föreslog.    Dessutom  läste  vi  om  kasinemulsion,  och  
limfärgsblandningar  i  litteraturen.  Vi  funderade  och  diskuterade  vår  samlade  
kunskap  och  gjorde  tester  på  de  recept  vi  fann.    
  
  
Slutligen  kunde  vi  dra  en  slutsats  som  vi  kände  oss  trygga  med.  Vi  bestämde  
att  vi  skulle  göra  Rola  recept  på  Hippo  Spidach.  Valet  grundades  på  de  
kunskaper  vi  hade,  det  vi  kunde  läsa  oss  till  samt  vad  vi  visste  om  vilka  
material  som  användes  traditionellt  och  var  vanligast  på  den  tiden,  i  den  
miljön  och  på  den  platsen.  Där  används  den  för  att  kredera,  spackla  och  
grundmåla.  Ingredienserna  och  förfaringssättet  var  desamma  som  Bengt  Erik  
Nilsson  använde  när  han  lägger  krederingsgrund  vid  förgyllning  men  
mängderna  skiljde  sig  en  del.    
  
En  ytterligare  aspekt  av  limmets  egenskaper  som  vi  var  tvungna  att  ta  med  i  
beräkningen  var  ”vingarna”  som  ska  vara  möjliga  att  vika  in  vid  transport  och  
förvaring.  Vi  utförde  en  rad  tester  där  vi  provade  flexibilitet  och  avståndet  
mellan  papparken.  Väven  utan  lumppapp  var  möjlig  att  vika.  Vid  vecket  
kunde  det  alltså  vara  krederad  linneväv.  
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Samarbete:  Jag  hade  innan  projektet  start  tagit  fram  några  blandningar  av  
kasinemulsion  och  sedan  gjorde  vi  hudlimsblandningen  enligt  Rolas  recept.  
Ibland  arbetade  några  av  oss  på  med  blandningar  och  tester  på  egen  hand  som  
vi  sedan  delgav  för  varandra.    
  
Vi  diskuterade  

-‐‑ receptens  ingredienser    
-‐‑ hur  blandningarna  skulle  framställdas  
-‐‑ limstyrka  
-‐‑ hållfasthet  
-‐‑ risk  för  krackelering  
-‐‑ fuktresistens  
-‐‑ flexibilitet  
-‐‑ vikning  
-‐‑ fukta  eller  inte  fukta  väven  
-‐‑ pappens  egenskaper  och  historia  

  
Vi  diskuterade  också  hur  vi  skulle  göra  med  väven  om  den  skulle  fuktas  eller  
vara  torr  och  likaså  diskuterade  vi  pappen.    
  
Erfarenhet/lärdom;  
Det  var  ett  intensivt  arbete  att  framställa  alla  olika  emulsioner  och  göra  de  
olika  testerna.  Vi  lärde  oss  mycket  genom  varandra,  genom  våra  tester,  både  
praktiskt  och  hantverksmässigt  och  genom  de  kontakter  vi  hade  med  andra  
hantverkare  liksom  genom  den  litteratur  vi  läste.    
  
Kunskaper  vi  delade  och  fick  var  bland  annat;    

-‐‑ Vad  mängden  av  olika  substanser  i  lim  blandningen  får  för  effekt.  
-‐‑ Tillverkningsmetoder.  
-‐‑ Hur  behandling  och  blandning  av  olika  substanser  går  till  för  bästa  

resultat  t.ex.  att  blötlägga,  lösa  upp,  värma,  vispa.  
-‐‑ Var,  hur  och  när  olika  lim  blandningar  har  funnit  och  hur  de  har  

fungerat.  
-‐‑ Hur  limmet/krederingen  bäst  appliceras    
-‐‑ Hur  krederingen  reagerar  vi  slipning  och  när  den  blir  övermålad  
-‐‑ Om  krederingen  kräver  ett  stop  så  den  inte  suger  ut  oljan  ur  färgen.  
-‐‑ Tidsåtgång  för  torkning  och  härdning.  
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Genom  våra  tester  kom  vi  fram  till  att  väven  liksom  pappen  skulle  fuktas  
innan  limmet  applicerades  för  att  limytan  inte  skulle  bli  för  limstark.    
Vi  lärde  oss  också  vad  vi  själva  var  mer  intresserade  och  kunniga  i,  därmed  
kunde  vi  med  förtroende  överlåta  eller  ta  ansvar  för  olika  delar  av  arbetet.  
(bild  12)  
  

        
Bild  12,  Olika  tester  för  limning  och  kredering.  Foto:  M.  Hussein  

2.7 Limma lumppapp 
  
Moment:  riva  pappen,  slipa  nerkanter,  limma  lumppapp    
v.  5  och  6  
  
Utförande:  Eftersom  lumpappen  som  säljs  i  dag  är  på  rulle  ville  vi  efterlikna  
den  form  pappen  hade  under  1700-‐‑talet  innan  papper  framställdes  maskinellt  
rev  vi  ark  i  formatet  50  x50  cm.  Vi  slipade  ner  de  rivna  kanterna  för  att  
efterlikna  dåtidens  tunna  handgjorda  papp.  Detta  skulle  också  bidra  till  att  de  
överlappande  kanterna  inte  fick  så  hög  nivåskillnad.  Förarbetet  innebar  även  
att  passa  in  pappen  på  bredd  och  höjd  på  de  vävspända  ramarna.    
  
Pappen  liksom  väven  fuktade  vi  med  blomspruta  innan  limmet  applicerades  
på.  Limblandningen,  Hippo  Spidach  är  ett  varmlim  som  vi  höll  varmt  i  
vattenbad  under  processen  (bild  13).  

       
Bild  13,  Limma  lumpapp  med  varmlim.  Foto:  M.  Hussein  
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Samarbete:  Vi  arbetade  omväxlande  tillsammans  och  enskilt.  Rola  som  
tidigare  gjort  limblandningar  arbetade  helst  med  det.    
Vi  diskuterade  mycket  med  varandra  och  lyfte  våra  tankar  kring  recept,  
metoder  och  hållfasthet.  Utförandet  av  testerna  och  resultaten  var  viktiga  när  
vi  undersökte  våra  tankar  om  hur  något  kunde  göras.  Vi  provade  och  kunde  
gemensamt  titta  på  resultatet  och  kritiskt  diskutera  fördelar  och  nackdelar  med  
substans,  metod  och  resultat.  
  
Vid  några  tillfällen  hade  vi  olika  uppfattning  om  vilken  metod  vi  skulle  följa.  
Genom  att  gå  till  källor  och  be  om  tips  och  råd  kunde  vi  komma  fram  till  en  
metod  som  vi  alla  tycket  var  bra.  Genom  att  ge  plats  för  den  andres  förklaring  
och  lyssna  på  varandra  bidrog  till  att  samtalen  tog  mycket  tid.    
  
Erfarenhet/lärdom:  Vi  lärde  oss;  

-‐‑ mycket  om  olika  limblandningar  och  om  hur  material  reagerar  på  
varandra  och  i  olika  tillstånd.  

-‐‑ vilka  material  som  funnits,  hur  de  tett  sig  och  hur  de  använts  genom  
litteraturstudierna  och  hantverkarnas  råd.  

-‐‑ att  konkreta  tester,  att  praktiskt  koppla  utförande  och  resultat  till  
diskussionen  gör  för  skillnad.  Det  konkreta  ger  stöd  åt  ens  ord.  Vi  kan  
visa,  ta  på  och  gemensamt  erfara.  

  

2.8 Ramarna slog sig – stadga upp 
  
Moment:  ta  ut  virke,  borra  och  skruva  fast,  överspänna  
v.  6  och  7  
  
Utförande:  När  limmet  och  lumppappen  torkat  upptäcker  vi  att  ramarna,  
framförallt  den  stora  slagit  sig.  Ytan  på  duken  är  perfekt,  helt  slät  och  spänd.  
Papperets  och  linnevävens  krypkraft  var  starkare  och  har  dragit  ihop  sig  mer  
än  vi  kunnat  tro.  Ramarna    har  bågnat  och  vi  måste  skapa  en  överspänning  åt  
motsatt  håll  vid  nästa  lager    kredering.  För  att  motverka  detta  måste  ramarna  
förstärkas  och  spännas  ner  mot  ett  stabilt  underlag.  Tanken  är  att  när  
väggpartiet  väl  är  färdigbehandlad  och  torr  är  rörelserna  mindre.    
  
Jag  tar  ut  virke  till  stora  ramen.  Jag  skruvar  fast  förstärkningarna  i  
ramkonstruktionen  och  överspänner  genom  att  lägga  in  distanser  i  
stagkryssen.  För  att  göra  väven  och  pappen  så  följsam  som  möjligt  
genomförde  jag  förstärkningen  när  ytan  fuktad  inför  första  lagret  kredering.  
Därefter  tvingade  jag  fast  de  nya  tvärstagen  i  monteringsbordet  för  att  
motverka  att  ramen  trots  de  extra  stagen  skulle  slå  sig.  Vid  arbetet  med  de  
andra  två  ramarna  var  Rola  och  Marwa  med  och  utför  konstruktionen,  
förborrar,  skruvar  och  fäster  tvärstagen.  
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Bild14,  Monteraring  av  förstärkning.  Foto:  R.Hamza                                                        Bild  15,  Distanser  i  kryssen.  Foto:  eget  

Efter  att  lagret  med  kredering  torkat  var  ramarna  plan  och  rak  igen.  Under  
resten  av  arbetet  med  kredering  och  måleri  fick  monteringen  sitta  fast  för  att  
minimera  risken  att  ramarna  skulle  slå  sig  igen.  
  
Samarbete:  Till  en  början  arbetade  jag  ensam  och  tar  egna  beslut  i  arbetet  med  
förstärkningen.  
  
Erfarenhet/lärdom:  Vi  lärde  oss  förstod  vilka  krafter  linne-‐‑  och  
pappersfibrerna  har.  Våra  tankar  om  ifall  vi  skulle  ha  tvättat  linnetyget  före  vi  
spände  upp  det  aktualiserades  när  vi  sett  det  här  resultatet.    Vi  kunde  så  klart  
inte  veta  om  det  avhjälpt  problemet.  Vi  lärde  oss  också  att  rörelserna  går  att  
motverka  och  att  den  ursprungliga  konstruktionen,  att  spika  fast  väven  direkt  
på  en  plankvägg,    är  den  rimligt  bästa  metoden  för  att  undvika  problem  som  
det  här.  
  
Marwa  och  Rola  fick  mer  erfarenhet  av  att  förstå  vikets  egenskaper  samt  att  de  
fick  arbeta  mer  med  handverktygen.  
  

2.9 Kredera 
  
Moment:  blanda  kredering,  applicera,  slipa,  polera.  
v.  6  -‐‑  7  
  
Utförande:  Vi  har  mer  och  mer  utformat  våra  roller  i  gruppen  och  för  några  
rutiner.  Alla  tar  och  ser  var  något  behöver  göras  och  vi  kan  lätt  glida  i  och  ur  
varandras  engagemang  när  det  behövs.  
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Krederingen  baserades  på  samma  limgrund  som  vi  limmade  lumppappen  
med.  Det  viktigaste  med  limblandningen  är  att  den  för  varje  lager  bli  
limsvagare.  Vi  gjorde  därför  exakta  uppmätningar  av  de  olika  ingredienserna  
redan  vi  blandningen  av  limmet  för  att  vi  med  säkerhet  skulle  veta  att  det  vid  
krederingen  inte  blir  för  starkt.  För  limstarkt  ytskikt  kan  medföra  att  ytan  
krackelerar  om  undre  skikt  är  svagare.  
  
Första  lagret  kredering  penslade  vi  direkt  på  pappytan  för  att  använda  de  
ojämnheter  pappen  har  för  att  öka  vidhäftningen.  Inför  andra  lagret  slipade  vi  
ner  ojämnheter  i  ytan  med  fint  sandpapper.  
Sista  lagret  före  grundfärgen  borstade  vi  med  mjuk  bordet  för  att  ta  bort  
ojämnheter  och  för  att  inte  riva  fram  papperets  färg  igen.    
  
Krederingen  applicerade  vi  på  med  en  mjuk  bred  pensel.  Ytan  fuktades  lätt  
med  blomspruta  för  att  det  undre  lagret  skulle  öppnas  något  och  öka  
vidhäftningen.  Innan  lagret  stelnat/kallnat  borstas  det  med  penseln  för  att  dra  
ut  ojämnheter  och  penselriktningar.  
  
Varje  lager  med  kredering  behövde  en  natt  för  att  torka.  Samtidigt  som  lagren  
torkade  började  vi  arbeta  med  kulör  och  fägval  inför  ytmålningen.  När  
krederingen  målads  på  var  den  nästan  transparent  men  när  den  torkade  blev  
den  jämnt  vit.  
  
Samarbete:  Våra  samtal  och  undersökningar  med  under  momentet  Material  
prov  –  limm  och  kredering,  hade  förberett  oss  så  pass  att  vi  nu  kunde  utföra  
momenten.  Krederingen  tillverkade  Rola  så  att  den  skulle  räcka  till  alla  lager.    
Vi  samarbetade  med  att  måla  ut  den.  Rola  var  en  stor  kunskapskälla  i  hur  
själva  utförande  skulle  gå  till  och  det  förmedlade  hon  genom  att  berätta  och  
genom  att  utföra.    
  
Under  dessa  moment  skapades  mycket  stök  vid  sidan  av  själva  arbetet  som  att  
hitta  kärl,  diska  bunkar  och  se  till  att  inte  få  slut  på  ingredienser.    Ja  tog  det  
mesta  ansvaret  för  att  sköta  omkring  arbetet,  förbereda  och  städa  upp  efter  och  
inför  nästa  moment.  Att  vara  både  i  och  före  ett  moment  krävde  ibland  mer  tid  
och  uppmärksamhet  än  vad  som  fanns,  varför  vi  ibland  fick  lösa  saker  
spontant.    
  
I  arbetet  med  krederingen  jobbade  mest  Rola  och  jag  medan  Marwa  börjat  ta  
fram  mönstret  för  ornamenten.  
  
Vi  diskuterade  och  delade  kunskap  och  erfarenhet  kring;  

-‐‑ pigmentens  och  kritans  egenskaper  
-‐‑ skillnaderna  på  de  olika  djurlim  som  finns  
-‐‑ hur  krederingen  appliceras  och  behandlas  
-‐‑ limstyrkans  påverkan  på  underlaget  
-‐‑ hur  en  yta  kan  behandlas  med  borste  eller  trasa  för  att  få  lyster  
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Erfarenhet/lärdom:  Momentet  med  kredering  har  följt  oss  genom  hela  
projektet  eftersom  vi  började  göra  testerna  redan  från  första  veckan.  I  
genomförandet  kunde  vi  då  använda  det  vi  tidigare  kommit  fram  till.  Vi  hade  
också  lärt  oss  hur  vi  samarbetar  och  fungerar  vilket  gjorde  att  arbetet  flöt  på  
och  vi  behövde  inte  lägga  så  mycket  tid  på  diskussioner  och  för  att  skapa  
förståelse  oss  emellan.  
  
Vi  lärde  oss;    

-‐‑ applicera  krederingen  
-‐‑ hur  vi  skulle  arbeta  med  limstyrkan  
-‐‑ metoder  för  att  slipa  och  polera  
-‐‑ vikten  av  bra  underlag  och  förståelse  för  tagna  beslut  

  

2.10 Måla ytskikt 
  
Moment:  färg  och  kulör  analys,  kulörprov,  färgval,  tillverka  färg,  måla  
v.  7  
  
Utförande:  Momentet  att  måla  ytskiktet  bestod  av  fler  delmoment.  Vissa  av  
dem  arbetade  vi  med  parallellt  med  tidigare  moment.  Vi  hade  även  här  olika  
roller  men  där  vi  sammanstrålade  och  delgav  och  rådgjorde  med  varandra.    
  
Färgval    
Val  av  kulör  var  en  utmaning.  I  samtal  med  Lars  Sjöberg  och  genom  att  titta  på  
bilder  samt  att  söka  i  litteraturen,  försökte  vi  härröra  vilken  slags  färg  
väggpartierna  var  målade  med.  Slutligen  beslutade  vi  att  använda  
äggemulsionsfärg.  Det  var  ett  mellanting  mellan  limfärg  och  oljefärg  som  
kändes  relevant.  Väggen  hade  haft  en  lyster  men  hade  inte  upplevts  blank.  
  
Kulöranalys  och  val  
Genom  vårt  bildmaterial  var  det  svårt  att  hitta  en  referens  på  väggens  kulör.  
Lars  Sjöberg  menade  att  det  skulle  vara  ljus  ockra  och  inte  guldockra.  En  stol  i  
skolans  samling  menade  han,  har  just  den  rätta  nyans  på  några  ställen  där  
färgen  finns  kvar.  Genom  att  jämföra  flera  olika  bilder  med  färgen  på  stolen  
mot  färgkartan  Kulturkulör  Linoljefärg  från  Riksantikvarieämbetet,  kunde  vi  
komma  fram  till  en  nyans.  (bild  16)  
  

        
Bild  16,  Kulöranalys,  färgprover  och  slutligen,  färgen  målas  upp.  Foto:  eget  
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Tillverkning  av  färg    
Först  blandade  jag  en  stor  mängd  äggoljetempera  och  gjorde  en  vit  grundfärg.  
Grundfärgen  använde  jag  sedan  att  sätta  kulör  på  med  en  pasta  av  ljus  ockra.  
Ockran  var  ganska  färgsvag  och  jag  fick  använda  mindre  vitt  än  jag  trott.  Trots  
det  blev  nyansen  för  ljus  och  mer  ljus  ockra  krävdes  för  att  få  rätt  nyans.  
Den  mängd  färg  som  nu  var  blandad  ska  räcka  till  alla  tre  väggpartier  i  tre  
lager.    
  
Måla    
Första  lagret  målades  på  med  en  mjuk  bred  pensel  på  den  polerade  
krederingen.  Färgen  var  följsam  och  lätt  att  applicera.    
I  första  lagret  såg  nyansen  något  för  ljus  ut  och  vi  ökade  styrkan  en  aning.  
  
Lager  och  polera    
Färgen  torkade  under  ett  dygn  innan  ytan  polerades  med  en  mjuk  borste.  På  
ojämnheter  slipade  vi  med  fint  sandpapper.  Andra  varvet  målades  på  och  
polerades  inför  tredje  varvet  men  slipades  inte  för  att  undvika  att  fläckar  och  
ojämnheter  framträdde.  
  
Genom  att  polera  och  slipa  ytan  eliminerades  ojämnheter  som  kunde  påverkar  
att  färgen  byggdes  på  och  skapade  mer  ojämnheter.  Den  polerade  ytan  är  
också  i  en  slutbehandling  mer  motståndskraftig  mot  smuts.  
  
Samarbete:  Färganalysen  gjorde  vi  tillsammans  liksom  diskussionen  om  
vilken  färg  vi  skulle  använda.  
Jag  tillverkade  den  vita  färgbasen  och  pastorna  för  brytning.  Rola  och  Marwa  
var  med  och  bröt  fram  rätt  kulör.  Jag  berättade  och  visad  hur  det  går  till  att  
blanda  äggoljetempera.    
  
Jag  och  Rola  arbetade  gemensamt  med  måleriet  medan  Marwa  arbetade  med  
att  kopiera  dekoren.  Vi  arbetade  på  samma  väggparti  när  vi  målade  på  färgen  
färgen.  Rola  tog  sedan  över  och  strök  ut  färgen  för  att  få  den  jämn  och  med  så  
svaga  och  jämna  penselstreck  som  möjligt.  
  
Erfarenhet/lärdom:  Marwa  och  Rola  hade  inte  arbetat  med  äggoljetempera  
tidigare  så  det  var  en  ny  kunskap  och  erfarenhet  för  dem  att  det  gick  att  
framställa  färg  genom  varor  som  vi  har  i  hemmet.  
  
Jag  hade  inte  arbetat  med  att  efter  stryka  väggfärg  på  det  sätt  som  Rola  gjorde  
och  heller  inte  polera  ytan.  Hon  beskrev  ofta  hur  handleden  skulle  röra  sig  för  
att  få  bästa  penselföring.  Rola  visade  vilken  slags  bortse  som  krävdes  för  at  
inte  rispa  ytan  när  den  polerades.    
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2.11 Dekormåla 
  
Moment:  ta  fram  mönster,  rita  upp  mönstret,  analysera  kulörer,  ta  fram  
pigment,  måla  dekoren  –  grundfärgen,  skuggor  och  hög  dagrar.  
v.  6  -‐‑  8  
  
Utförande:  På  de  bilder  som  vi  hade  att  till  gå  för  att  ta  fram  mönstret  på  
väggen,  var  nedre  delen  av  väggpartiet  med  mönstret  alltid  täckt  av  något,  ett  
bord,  en  vas,  en  skulptur.  Det  återstod  för  oss  att  göra  en  tolkning  på  den  
nedre  sektionen  utifrån  det  material  vi  hade.  Dekoren  fanns  bara  på  det  
mittersta  av  väggpartierna  men  Lars  Sjöberg  vill  att  den  ska  målas  upp  även  
på  sidoväggarna.  Han  menar  att  det  förmodligen  var  dekor  på  alla  väggpartier  
i  hela  rummet  från  början,  men  som  genom  tiderna  har  målats  över.  
  
Kopiera  
För  att  få  fram  rätt  mått  och  dimensioner  på  dekormålningen  beslutade  vi  oss  
för  att  ritade  vi  upp  den  i  1:1  på  ett  pappersark.  Vi  ställde  in  en  projektor  så  att  
projektionen  av  väggpartiet  passade  in  på  ett  ark  papper  i  samma  storlek  som  
väggpartiet.  
  
Analysera  kulörer  och  ta  fram  pigment  
Kulörerna  på  bilderna  var  svåra  att  tolka.  Genom  att  utgå  från  de  vanligaste  
pigmenten  vid  den  här  tiden  kunde  vi  skapa  en  förmodad  färgskala.  Vi  tyckte  
oss  se  ljus  ockra,  grön  jord,  obränd  terra,  bränd  sienna  och  rå  umbra  som  möjliga  
komponenter  i  kulörerna.  Genom  samtal  med  Björn  Andersson  har  jag  också  
fått  veta  att  kulörer  blandades  i  liten  grad  och  rena  pigment  eller  blandningar  
av  två  olika  och  tillsammans  med  vitt  var  vanligast.    Genom  att  göra  
färgprover  kunde  vi  besluta  oss  om  vilka  vi  skulle  använda.  Vi  valde  obränd  
terra  som  grund  färg  på  dekoren,  rå  umbra  för  skuggorna  och  ljus  ockra  i  
högdagrarna.  
  
Måla    
Inför  dekormåleriet  berättade  jag  om  hur  former  och  mönster  förvandlats  och  
förvanskat  i  tradering  över  kulturgränser  och  i  över  tid  och  i  olika  regioner  i  
Sverige.  Jag  visade  bilder  på  allmogens  förvandlat  barocka  mönster  och  
ådermålning.    
  
När  vi  skulle  måla  upp  dekoren  undersökte  vi  hur  penslarna  fungerade  at  
skapa  linjer,  början  och  avslut.  Det  var  en  viktig  faktor  för  att  veta  hur  linjerna  
skulle  komma  att  te  sig.  Vi  hade  flera  olika  penslar  att  välja  mellan  men  endast  
ett  fåtal,  de  med  en  avrundad  halvhård  borst,  fungerade  som  vi  önskade.  Det  
var  svårt  att  dra  de  första  strecken,  att  arbeta  flödigt  och  frejdigt  med  
linjeföringen.  Efter  att  ha  arbetat  en  stund  kunde  vi  hitta  den  rätta  svingen  i  
handrörelserna.  
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Bild  17,  Rola  målar  dekor.  Foto:  M.  Hussein            Bild  18,  Dekorationen  målas  på.  Foto  R.  Hamza  

På  bilderna  framstod  mönstret  som  något  mörkare  och  skuggorna  var  därför  
svåra  att  uttyda.  På  vissa  bilder  är  däremot  kontrasten  mellan  väggytans  färg  
och  mönstrets  grundfärg  mindre.  Vi  löste  dilemmat  genom  att  laserades  på  rå  
umbra  tunt  på  vissa  partier  och  accentuerat  på  vissa.  Högdagrarna  växlade  
mellan  en  färgstark  ljus  gul  och  en  nästa  vit.  Ytterligare  en  svårighet  var  att  
skapa  skuggor  och  högdagrar  så  att  ”ljuset”  föll  konsekvent  från  ett  håll  och  att  
formen  trädd  fram  som  ett  tredimensionellt  ornament.  

Vi  målade  fram  hela  dekoren  på  mittersta  väggpartiet,  och  delvis  på  det  
vänstra.  På  det  högra  har  vi  vid  projektets  slut  endast  överfört  mönstret.  (bild  
17  och  18)  

Samarbete:  Tiden  för  när  arbetet  skulle  vara  klart  började  närma  sig  vi.  I  ett  
försök  att  skapa  en  gemensam  agenda  pratade  vi  om  hur  vi  kunde  
effektivisera  och  strukturera  arbetet  de  sista  dagarna.  
  
Rola  visade  hur  vi  kunde  göra  överföringen  och  tillsammans  hade  Marwa  och  
Rola  kopierat  över  mittpartiets  mönster.  Jag  arbetade  själv  efter  skoltid  med  att  
förminska  mönstret.  Måleriet  genomförde  vi  tillsammans.    
  
Erfarenhet/lärdom:  Marwa  visa  oss  var  olika  ornament  som  hon  kunde  utläsa  i  
dekoren,  härstammade  ifrån  och  vad  de  föreställde.  Jag  fick  kännedom  om  hur  
ornament  används  och  om  hur  de  används  i  deras  kultur.  Genom  att  berätta  
lite  om  dekorationsmåleriet  i  Sverige  kunde  jag  ge  Rola  och  Marwa  fick  vi  en  
bild  av  den  skillnad  i  förhållningssätt  våra  olika  kulturer  har.  Även  om  
formerna  liknar  varandra  är  utförandet  ett  helt  annat.  Det  kändes  viktigt  att  vi  
alla  skulle  ha  samma  känsla  för  hur  en  form  målats  fram.  
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3 Resultat 
  
Jag  har  undersökt  om  ett  byggnadsvårdsuppdrag  kan  fungera  som  plattform  
för  integration  och  kulturhistoriskt  kunskapsutbyte.  Genom  ett  praktiskt  
arbete,  att  konstruera  tre  väggpartier  till  Regnaholms  herrgård,  har  jag  erfarit  
en  mängd  kvaliteter  som  är  av  värde  för  hur  kunskapen  om  svensk  
kulturmiljövård  kan  förmedlas,  berikas  och  vidgas.  Väggarnas  har  jag  
betraktat  som  värd  för  detta  kunskapsutjämnande  och  förmedlande  projekt.  
  
Resultatet  av  arbetet  finns  dels  som  väggpartierna  –  det  faktiska  
hantverksuppdraget  och  dels  som  en  skapande  process  med  mellanmänskliga  
värden,  förmedling  av  tyst  kunskap,  hantverksmetoder  och  material,  utbyte  av  
kulturhistoriska  kunskaper  och  erfarenheter.  
  
Byggnadsvårdsprojektet  som  vi  arbetade  med  har  varit  grund  för  att  kunna  
förmedla  och  dela  kunskaper  om  svensk  kulturhistoria  och  de  kulturhistoriska  
referenser  som  Rola  och  Marwa  kunnat  bidra  med  traditioner  från  Syrien  och  
mellanösterns.  Jag  har  genom  projektet  fått  en  djupare  förståelse  för  likheter  
och  kopplingar  till  dessa  kulturer  och  för  hur  kulturella  utryck  färdas,  
utvecklas  och  förändras.  Rola  och  Marwas  har  fått  kunskaper  om  svenska  
historiska  uttryck  och  om  byggnadsvårdens  etik  och  dilemman.  Projektet  har  
också  visat  på  vilka  olika  värden  kulturhistoria  kan  bära.  Ett  exempel  är  de  
former  för  dekor  som  är  vanliga  i  Syrien,  hur  dessa  förfinats  och  fyllts  ut  och  
som  här  i  norden  stiliserats  och  reducerats.  Genom  projektet  har  jag  förstått  
den  kraft  och  den  energi  ett  projekt  som  det  här  kan  ge.  Hur  band  till  den  egna  
kulturen  liksom  till  den  andres  växer  och  blir  mer  förståeliga.  Jag  har  genom  
projektet  blivit  mer  intresserad  av  kunskapsdelade  rum  där  hantverket  är  
grunden  för  utbytet.  
  
Samarbete  och  interaktion  påbörjade  redan  tidigt  i  projektet.  Redan  på  ett  
tidigt  stadium  tog  Rola  och  Marwa  mycket  initiativ  i  projektet  och  visade  
intresse,  hade  åsikter,  förmedlade  de  kunskaper  och  metoder  de  var  bekanta  
med.  De  tog  vid  flera  tillfällen  initiativ  och  drev  sin  egen  process  samtidigt  
som  vi  alla  delade  och  interagerad  i  varandras  arbeten.  Att  delge  varandra  och  
vara  aktiv  del  utvecklades  tidigt  till  en  arbetsmetod.  
  
Samarbetet  visade  sig  skapa  fler  värden  än  förväntat.  Intresset  för  den  egna  
kulturen  och  för  den  andres  visade  sig  redan  på  ett  tidigt  stadium  och  blev  ett  
återkommande  samtalsämnen.  Vi  frågade  och  berättade  för  varandra.  Vår  
informella  struktur  och  det  delade  ansvaret  gjorde  det  möjligt  att  se  och  
förmedla  sin  egen  kunskap.  Min  egen  kunskaps  bank  byggdes  på  liksom  
arbete  i  projektet  bidrog  till  att  skapa  en  förståelsegrund  om  byggnadsvård  hos  
Marwa  och  Rola.  Ett  exempel  är  hur  min  kunskap  och  förståelse  byggdes  på  
genom  att  få  förståelse  för  hur  innerväggar  traditionellt  krederas  i  Syrien.    
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Byggnadsvården  har  stor  potential  att  fungera  som  plattform  för  integration.  
Genom  byggnadsvårdsobjekt  har  vi  som  deltagare  skapat  kunskap  och  
förståelse  för  den  egna  och  den  andres  kultur.  Det  största  värdet  ligger  kanske  
i  att  se  och  förstå  och  förmedla  de  gemensamma  uttryck  och  stilar  som  finns  i  
tradition,  hantverk  och  konstruktion.  Vi  har  alla  upplevt  att  vi    utvecklats  
genom  de  utmanande  momenten  vi  har  stått  inför,  i  ett  utföranden  som  ingen  
av  oss  kände  till  och  där  ingen  information  fanns  att  få.  Där  vi  fick  använda  oss  
av  vår  samlade  kunskap  och  slutledningsförmåga,  söka  råd  från  litteratur  och  
andra  hantverkare  och  ta  beslut  grundade  på  den  samlade  kunskap  vi  besatt.  
De  diskussioner  och  tester  vi  gjort  på  material  och  av  metoder  ledde  oss  fram  
till  vårt  resultat;    väggarna.  Vi  har  utvecklat  våra  kunskaper  och  förmågor  på  
ett  individuellt  och  på  ett  gemensamt  plan  genom  att  vi  i  processen  varit  
delaktiga  och  bidragande  till  att  nå  det  färdiga  resultatet.    
  
Processens  olika  förmedlande  och  kunskapsutjämnande  situationer  
resulterade  i  följande  former  av  kunskapsförmedling  och  utövning  av  
kunskap.  

-‐‑ Undervisande  situationer  -‐‑  en  person  förevisar  och  berättar  för  de  
andra.  

-‐‑ Lyssna  och  observerande  situationer  –  en  eller  två  personer  samtalar,  
undersöker  eller  berättar  något.  

-‐‑ Arbete  sida  vid  sida  –  pågående  arbete  där  händers  kunskap  delas,  där  
vi  förfinar,  undersöker  och  utvecklar  egna  arbetssätt  och  metoder  
samtidigt  som  vi  betraktar  varandra,  prövar  varandras  metod.  Att  
arbeta  sida  vid  sida  innebär  också  interaktion  i  varandras  arbete  där  
händer  ser  och  följer  varandra,  fyller  i  hjälper  till  och  ibland  även  stör  
och  förstör.  

  
  

-‐‑ Diskussioner  –  tillfällen  när  vi  inte  förstått  varandra  eller  varit  oeniga  
om  något  har  vi  diskuterat,  givit  varandra  utrymme  att  beskriva  och  
förklara,  men  också  varit  påstridiga  att  lägga  fram  ens  egen  åsikt.  
Diskussionerna  har  fått  pågå  tills  någon  form  av  förståelse  eller  
gemensamt  beslut  nåtts.    

-‐‑ Tillit  –  till  varandra  kompetenser  och  kunskaper.  En  slags  
ansvarsfrihet.  När  tillit  inte  funnits  har  diskussioner  uppstått.  

-‐‑ Eget  ansvar  –  utrymme  för  att  ta  egna  initiativ,  starta  upp  eller  
undersöka  något.  Samarbetes  karaktär  har  dock  varit  sådant  att  vi  
delgivit  varandra  och  fallit  in  i  varandras  arbeten  så  att  det  endast  varit  
ett  fåtal  delmoment  som  utgjorts  som  ”egna”.    

-‐‑ Material  prover  och  metod  tester  –  genom  att  utföra  många  
materialprover  har  vi  haft  underlag  för  samtal,  diskussioner  och  för  att  
nå  ett  gemensamt  beslut.  Materialproverna  har  också  utgjort  ett  bra  sätt  
att  ta  eget  ansvar  och  genomföra  en  egen  undersökning.      
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De  kunskapsförmedlande  och  kunskapsutjämnande  situationerna  kan  inte  helt  
särskiljas  från  varandra  förutom  vid  några  enskilda  tillfällen.  Situationerna  har  
glidit  över  i  varandra,  samverkat  eller  pågått  parallellt.    
  
Situationer  när  kunskap  förmedlades  mellan  oss  var  när  någon  av  oss  ansåg  att  
denne  hade  erfarenhet  av  en  metod  eller  ett  material.  Genom  diskussionerna  
lyftes  aspekter  av  kulturhistoriska  värden  som  annars  kanske  legat  dolda  som  
en  självklar  normativ  referensbank.  Genom  diskussionerna  har  vi  tvingats  
formulera  oss  och  synliggjort  dessa.  Samarbeten  och  kunskapsutväxling  
pågick  i  princip  hela  tiden  mellan  oss.  Vi  hade  för  det  mesta  stor  insyn  i  de  
andras  arbeten  vilket  gjorde  att  vi  enkelt  kunde  var  behjälpliga.    
  
Initialt  i  projektet  arbetade  jag  för  att  skapa  en  platt  struktur  för  kunskaps  
förmedling.  Diskussionerna  och  viljan  att  nå  ett  gemensamt  beslut  ledde  till  att  
diskussionerna  tog  tid  och  energi,  men  också  styrka  och  bidrog  till  att  alla  
kände  sig  som  en  oersättlig  del  i  projektet.  I  vissa  situationer  har  någras  åsikter  
varit  mer  framstående  och  någon  har  förhållit  sig  mer  i  bakgrunden.  
Sammantaget  anser  jag  att  vi  har  haft  en  plan  icke  hierarkisk  arbetsstruktur.    
  
Och  trots  att  jag  tänkt  att  vi  skulle  visa  väggarna  i  det  stadium  de  var  när  
projektperioden  var  slut  hade  vi  svårt  att  koppla  av  i  det.  Vi  ville  gärna  nå  ett  
färdigt  resultat.    
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4 Diskussion och reflektion 
Det  praktiska  arbetet  har  varit  väldigt  roligt,  intressant  och  utmanande.  
Karaktären  på  arbetet  har  bidragit  till  att  vi  kunde  genomföra  och  utveckla  den  
hantverkssmedja,  eller  ”melting  pot”  jag  hade  för  avsikt  att  göra.  Det  
mellanmänskliga  skeende  har  lett  till  en  djup  vänskap  mellan  oss  liksom  en  
stor  respekt  inför  varandras  kunskaper.  
  
En  platt  kunskapsstruktur  har  i  det  här  projektet  varit  en  förutsättning.  Även  
arbetes  karaktär,  att  arbeta  fram  tre  väggpartier  moment  för  moment  har  varit  
en  förutsättning  för  det  skapa  det  rika  och  livfulla  samarbete  vi  haft.  
Diskussionerna  som  uppstått  har  medfört  att  angränsande  ämnen  har  kommit  
upp  och  därmed  har  kunskapsfältet  vidgats.    
  
Arbetssättet  kan  på  många  sätt  jämföras  med  de  aktionsbaserade  metoder  för  
kulturhistorisk,  hantverkshistorisk  och  arkeologisk  forsning  som  finns,  där  
studierna  baseras  på  att  återskapa  en  situation  för  att  förstå  också  för  att  kunna  
ställa  nya  frågor.    
  
Att  få  möjligheten  att  arbeta  med  ett  verkligt  projekt  har  varit  väsentligt  för  
vårt  fulla  engagemang.  Att  komma  så  nära  det  ursprunglig  som  möjligt  har  
varit  den  stora  diskussionspunkten.  Trots  att  vi  inte  arbetat  på  plats  på  
Regnaholm  finns  många  beröringspunkter  med  projektet  i  Nässjö  där  YH  
studenter  arbetade  i  ”riktiga”  projekt.  Det  har  skapat  ett  allvar  hos  oss  att  lösa  
de  problem  som  uppkommit  kring  väggarnas  uppbyggnad  men  också  om  
sådant  som  handlat  om  konstruktion,  förflyttning  (utställningar)  och  framtida  
installation.  
  
Redan  i  första  mötet  med  Rola  och  Marwa  beskrev  de  situationen  i  Syrien  och  
visade  intresse  och  engagemang  för  ett  bevarande  och  traderande  av  
kulturhistoria.  Jag  upplevde  det  som  att  de  hade  ett  djupare  allvar  inför  
uppgiften,  kanske  eftersom  de  hade  varit  med  en  så  massiv  förlust.  Att  
nyanlända  personer  från  krigshärjade  länder  kan  förstå  och  ta  ansvar  för  det  
kulturarv  vi  har  i  Sverige  tycker  jag  har  visat  sig  genom  det  här  projektet.  
Kulturarv  som  under  årtusenden  har  traderats,  översatts  och  förändrats  
över  nationsgränserna,  för  oss  samman  om  vi  tar  oss  tid  att  undersöka  det.  
  
Att  knyta  nyanlända  hantverkare  till  bevarandet  av  det  Svenska  kulturarvet  
har  jag  genom  projektet  upplevt,  stärker  den  enskildes  kulturella  förankring  
liksom  vår  gemensamma  kulturella  identitet.  Intresset  för  det  nya  hemlandet  
hos  dem  är  viktigt  att  ta  tillvara  på  och  skapa  inkluderande  situationer  så  att  
de  har  en  möjlighet  att  bli  en  del  av  det  som  nu  också  är  deras.  
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Sverige  befinna  sig  i  en  tid  av  reseliens  efter  flyktingströmmen  hösten  2015.  Nu  
har  den  akuta  krisen  och  de  samlade  insatserna  tonats  ut  och  tillståndet  har  
blivit  en  ny  normalitet.  Trots  det  finns  det  mängder  med  mellanrum  där  
individers  resurser  inte  kan  tas  tillvara  på.  Frågan  är  alltså;  Hur  kan  vi  
använda  de  kunskaper  och  krafter  som  bärs  av  alla  dessa  människor?  Sverige  
och  världen  har  genom  alla  tider  varit  utsatta  för  eller  använt  sig  av  
förflyttning  av  människor.  Kulturer  möts  och  traditioner  byts  och  nya  
kunskaper  och  värden  skapas.  
  
Utifrån  den  tanken  menar  jag,  är  den  hantverkssmedja  som  jag  arbetet  med  i  
projektet  med  väggarna  på  Regnaholm,  en  aktion  av  resiliens:  att  skapa  
möjligheter  för  människor  som  är  nya  i  Sverige  att  få  möta  den  svenska  
kulturhistorien  genom  hantverk.  De  ökar  sina  möjligheter  att  knyta  an  sina  
egna  kulturella  kunskaper  och  färdigheter,  använda  och  utveckla  dem  i  en  ny  
kulturell  kontext  i  samband  med  ett  kulturmiljövårdande  projekt.    
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Rola och Marwa Första mötet Process AME och Arbetsförmedlingen R&M börjar R&M R&M R&M R&M R&M R&M R&M R&M R&M R&M R&M Utställninen

Lim och kredering Testa kasin temepera Kredera  öppnar

Praktiskt bygga konstruktion Bygga ramar Krysstag konstruktion Vingar konstruktion Förstärka ramarna Bygga

Linneväven Välja väv Spänna väv Sy ihop väv utställning

Lumppapp Förbereda papp, riva och slipa Limma papper

Måleri bottenfärgen Ta fram kulörer/pigment Måla botten färg

Dekoren rita upp/måla Rita upp mönstret Ta fram kulörer/pigment Rita över mönstret Måla dekoren
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Dagbok	  
	  
V	  12	  	  
21	  mars	  
Träffar	  Rola	  en	  syriansk	  kvinna	  av	  en	  slump	  i	  Nordingrå.	  Jag	  berättar	  vad	  jag	  vill	  göra	  
som	  examensarbete.	  Hon	  säjer	  direkt	  att	  hon	  är	  intresserad	  av	  att	  vara	  med	  i	  projektet.	  
	  
24	  mars	  
Besök	  på	  Regnaholm	  
Starka	  intryck	  av	  det	  brunna	  huset.	  Tapeterna	  fångar	  mitt	  intresse.	  Olikheterna.	  När	  jag	  
klättrar	  upp	  på	  en	  stege	  för	  att	  se	  närmare	  på	  en	  tapetbård	  ser	  jag	  mönstren	  av	  mögel	  
som	  vuxit	  fram	  olika	  beroende	  på	  underlagets	  färg	  och	  kulör.	  
Jag	  tar	  med	  mig	  de	  två	  små	  förkolnade	  resterna	  av	  pappen	  som	  var	  klistrad	  på	  
linneväven.	  Endast	  dessa	  två	  och	  en	  liten	  bit	  linneväv	  finns	  kvar	  på	  väggarna	  jag	  ska	  
rekonstruera.	  
	  
v	  1	  /	  v	  13	  	  
Adminsitrativt	  researeche	  arbete	  
Träakademin;	  träffar	  Rola	  i	  skolan.	  Hon	  har	  med	  sig	  Marwa.	  Vi	  tittar	  på	  projektet	  och	  
dricker	  kaffe.	  Jag	  lovar	  att	  återkomma	  när	  jag	  vet	  mer	  om	  det	  går	  att	  dom	  får	  delta	  i	  
projektet,	  få	  ersättning	  och	  vara	  på	  samma	  premisser	  som	  jag	  i	  skolan.	  
	  
28	  mars	  
Kontaktar	  arbetsförmedlingen	  och	  AME	  och	  skolan	  för	  att	  kolla	  om	  Rola	  och	  Marwa	  kan	  
vara	  med.	  	  
	  
Test	  av	  kaseintempera	  tillverkning	  
	  
26	  mars	  –	  1	  april	  
Dagbok:	  	  
I	  skolan.	  
Uppmätningar	  och	  ritningar	  från	  Regnaholm.	  –	  renritar	  i	  CAD	  	  
	  
I	  kontakt	  med	  AMF	  (arbetmarkandsenheten)och	  Arbetsförmedlinen	  angående	  praktik	  
eller	  extratjänst	  för	  Rola	  och	  Marwa.	  
	  
Arbetar	  med	  ramarna.	  	  
Jag	  börjar	  ta	  ut	  material	  för	  ramarna	  i	  björk.	  	  
	  
	  
v	  2	  /	  14	  
Ramarna:	  
Rikthyvlade	  planhyvlade	  	  
fräste	  tappar	  
tapphål	  
	  
inköp	  av	  material	  –	  pappspik	  och	  lumppapp	  
	  
v	  3	  /	  v	  15	  



10	  april	  
Ramarna	  klara.	  	  
Rola	  och	  Marwas	  första	  dag.	  
Vi	  bestämmer	  linneväv.	  Väljer	  mellan	  det	  blekta	  vita	  och	  det	  oblekta	  som	  skolan	  har.	  
Men	  det	  räcker	  inte.	  Emma	  har	  som	  tur	  6	  meter	  för	  att	  komplettera.	  Det	  känns	  
otidsenligt	  att	  ha	  det	  blekta.	  
	  
10	  och	  11	  april	  
Ramarna	  klara,	  jag	  inser	  att	  jag	  behöver	  göra	  tvärstag.	  Funderar	  tillsammans	  med	  Emma	  
om	  hållfasthet	  och	  konstruktion.	  Beslutar	  mig	  för	  krysstag	  och	  infällt	  halvt	  i	  halvt.	  
	  
12	  april	  
Rola	  Victoria	  
	  
Krysstagen	  
Fräste	  tappar,	  halvt	  i	  halvt,	  krysstagen	  
Överhandsfräs	  
	  
Mätt,	  räknat	  ställt	  in	  maskinen	  
Korrigerade	  djupen	  med	  faner	  när	  det	  blev	  för	  djupt.	  Maskinens	  inställning	  rubbas	  när	  
den	  får	  tryck.	  
	  
Tittade	  på	  linnetyg	  
	  
Pratat	  om	  kasein,	  
Rola	  ska	  skriva	  ner	  sina	  egna	  recept	  
	  
Tittade	  på	  kasinproverna	  
	  
Förberedde	  en	  provram	  
	  
Tittade	  på	  och	  använde	  olika	  verktyg,	  stämjärn,	  vinkelhake,	  skjutmått,	  måttband	  
	  
Handläggaren	  Egil	  från	  arbetsförmedlingen	  kom,	  skrev	  papper.	  
	  
Rola;	  
Lärde	  mig	  mycket,	  har	  inte	  jobbat	  med	  trä	  förut,	  Har	  jobbat	  med	  skulptur	  så	  jag	  har	  
använt	  några	  verktyg.	  Första	  gången	  	  
Vi	  såg	  på	  animaliskt	  lim,	  jag	  har	  aldrig	  använt	  det	  utan	  använt	  hartslim	  förut.	  	  
	  
Jobba	  tillsammans	  ger	  kraft	  och	  ger	  mycket	  idéer.	  Jag	  lär	  mig	  mycket	  att	  jobba	  så	  här	  och	  
vi	  hittar	  lösningarna	  tillsammans.	  Diskuterar	  och	  förstår	  	  
	  
Olika	  bakgrund	  ger	  oss	  olika	  kunskaper.	  Jag	  har	  erfarenheter	  som	  jag	  får	  använda	  igen.	  
	  
Bra	  med	  fika	  pauser.	  
	  
13	  april	  
Göra	  klart	  ramarna	  



Fräsa	  tappar	  4	  st	  
Fräsa	  kryss	  6	  x	  2	  st	  
Föra	  över	  bilder	  –	  sortera	  
Printa	  bilder	  
Göra	  billboard	  
Flytta	  stolar	  
Göra	  arbetsrum	  
	  
14	  april	  	  
Hemma	  hos	  Rola	  
Kalk	  kaseinfärg	  –	  massan	  blev	  för	  tjock.	  Ställde	  den	  i	  kylen	  med	  en	  msk.	  vatten	  uppepå	  
	  
Blandar	  kasein	  med	  hjorthornssalt.	  Det	  luktar	  starkt	  av	  ammoniak,	  Vi	  ställer	  
blandningen	  att	  svalan,	  sen	  in	  i	  kylen.	  
	  
Rolas	  blandning,	  Hippo	  Spidach	  
	  
steg	  1	  
1	  del	  Animaliskt	  lim	  och	  2	  delar	  vatten,	  smälta	  i	  vattenbad.	  
3	  delar	  släkt	  kalk	  utrört	  i	  lite	  vatten.	  
Pressa	  kalken	  genom	  en	  sil	  så	  den	  blir	  finfördelad	  
Blanda	  i	  det	  i	  limmet	  
	  
Steg	  2	  
1	  del	  zink	  
1	  del	  kokt	  linolja	  
3	  droppar	  förtunning	  
	  
v	  4	  /	  v	  16	  
16	  april	  
Bestämt	  oss	  för	  oblekt	  linne	  
Provat	  limma	  papper	  på	  linnet	  

1. kaseinlim	  
2. Hippo	  Spidach	  –	  kalk	  och	  hudlim	  
3. kasein	  och	  släkt	  kalk	  –	  boken	  

	  
Pluggat	  och	  gjort	  klart	  ramarna.	  Efter	  fikat:	  Mäta	  tyget	  
Spika	  upp	  på	  mellan	  stora	  ramen.	  
	  
18	  april	  	  
Råd,	  ringer	  livlinor	  
Bror	  Högbom	  -‐	  krysstekniken	  
Blomspruta	  efteråt	  
Alf	  Blom	  –	  makulatur	  –	  kraftpapper	  -‐	  spärr	  
Flödigt	  med	  lim/	  vävlim	  
Först	  sträcker	  sig	  väven,	  spänner	  väven.	  
Grund	  med	  oljefärg	  på	  makulaturen.	  
Lumpappsklister	  
Lumppappen	  tar	  mycket	  lim.	  Varven	  vill	  ha	  mycket	  lim.	  



Dränka	  in	  väven	  
Lumppappen	  tjock	  i	  dag.	  Stjäla	  mycket	  lim.	  Skapa	  en	  spärr	  mellan	  väven	  och	  pappen.	  
	  
18	  april	  
Dagbok	  	  
Vi	  började	  med	  att	  ringa	  Bror	  och	  Alf	  och	  fråga	  om	  råd	  för	  linnespänningen.	  
	  
Vi	  bestämde	  formen	  för	  fönstrens	  överkant	  som	  också	  ska	  ha	  duk.	  Bygga	  ut	  som	  vinkar.	  
I	  massiv	  trä.	  
Vi	  diskuterar	  var	  sömmen	  ska	  vara,	  inte	  i	  vecket	  kom	  vi	  fram	  till	  efter	  diskussioner	  och	  
samtal	  med	  Linnea.	  Rolas	  idé	  att	  lägga	  i	  skarven	  för	  att	  kunna	  ändra,	  göra	  om,	  längre	  
fram.	  
Ringde	  Emma	  om	  vingarna.	  Konstruktionen	  Transportbara,	  möjlig	  att	  monter	  på	  	  
Rola	  och	  Marwa	  spikar	  linnet.	  När	  de	  gjort	  krysset	  ca	  40	  cm	  på	  vardera	  sida,	  upptäcker	  
de	  att	  	  ramen	  spricker	  –	  göra	  om	  –	  	  
Vi	  börjar	  förborra	  med	  borr	  nr	  2	  och	  då	  dras	  spiken	  i.	  Förborr	  fungerar	  –	  blir	  starkt.	  Vi	  
förborrar	  om	  alla	  spikar,	  drar	  ur	  först	  –	  borrar	  –	  spikar	  i	  nytt,	  nu	  lite	  längre	  in	  på	  listen	  
	  
Besök	  praoungdomar	  från	  Ådalsskolan.	  Syrien	  och	  Iran	  tillsammans	  med	  Ninni	  på	  
kulturenheten.	  
	  
Rola:	  Det	  var	  bra	  att	  vi	  vet	  hur	  vi	  löser	  problemet	  med	  att	  ramen	  spricker.	  Att	  vi	  vet	  hur	  
vi	  ska	  lösa	  hörnen.	  
Bra	  erfarenhet	  att	  ta	  ut	  virket	  som	  vi	  ska	  använda.	  Att	  ta	  bort	  kärnan	  -‐	  beroende	  på	  hur	  
träet	  sväller.	  Bra	  diskussioner	  med	  linnea	  om	  hur	  vi	  ska	  sy	  på	  linnet	  och	  vingarna.	  Hur	  vi	  
ska	  lösa	  hörnet	  och	  var	  vi	  ska	  sy.	  
	  
.	  
	  
18	  april	  
Kasein	  lim	  och	  grundering	  
Göra	  varje	  lager	  magrare	  och	  magrare	  
Spikarna	  spränger	  åt	  ena	  hållet,	  skär	  åt	  andra	  
Hästskosöm	  
	  
Testar	  att	  göra	  veck	  för	  vingarna,	  1,	  2,	  3	  cm	  mellan	  
	  
19	  april	  
-‐	  ta	  ut	  delar	  till	  vingar	  
-‐	  förborra	  	  
-‐	  CAD	  ritning	  
	  
20	  april	  
Dagbok	  
Rola;	  Jag	  tänker	  på	  hur	  vi	  fixerad	  kanvasen	  på	  ramen.	  
Proven	  på	  olika	  substanser	  som	  vi	  limmade	  och	  krederade	  papperet	  med.	  
	  
Hur	  vi	  använde	  maskinerna	  för	  trä	  förra	  veckan	  var	  imponerande.	  Har	  aldrig	  använt	  
maskiner	  förut.	  När	  vi	  kapade	  bitar	  från	  ett	  stort	  trästycke,	  tog	  ut	  material.	  



	  
Hur	  vi	  valde	  trä	  vilka	  delar	  som	  vi	  ska	  använda	  och	  hur	  vi	  använder	  det.	  
	  
Hur	  vi	  syr	  kanvasen,	  hur	  vi	  fixerar	  tyget	  på	  trä	  för	  att	  kunna	  sy	  -‐	  hur	  spikarna	  är,	  bryter	  
spetsen	  på	  spiken	  för	  att	  den	  inte	  ska	  spräcka	  träramen.	  Riktningen	  på	  spiken	  för	  att	  
skära	  träfibrerna.	  
	  
Fundera	  på	  hur	  vi	  ska	  fixare	  vingen	  –	  jag	  fundera	  över	  helgen.	  
	  
Marwa	  
Var	  med	  2	  ½	  dag	  
Vi	  spikade	  kanvasen	  och	  gjorde	  proverna	  vårt	  sätt	  att	  spika	  blev	  fel	  så	  vi	  fick	  göra	  om.	  
Förborra	  med	  borrmaskin.	  
	  
Vi	  hade	  inte	  tillräckligt	  med	  kanvas	  så	  vi	  fick	  sy	  ihop.	  
Och	  vi	  har	  använt	  en	  gammal	  syrisk	  tekning	  för	  att	  sy	  ihop,	  kaststygn	  med	  förskjutning.	  
	  
Vingen,	  vi	  hittade	  tillslut	  rätt	  linje	  för	  bågen	  efter	  att	  ha	  måttat	  och	  räknat	  och	  jämfört	  
med	  ett	  stycke	  från	  ett	  fönster.	  
	  
Vi	  gjorde	  proverna	  för	  vikta	  delen	  för	  att	  se	  om	  det	  går	  att	  göra	  så.	  	  
	  
Jag	  tycker	  att	  det	  är	  roligt,	  vi	  har	  en	  bra	  atmosfär	  och	  vi	  har	  ett	  bra	  arbetsklimat.	  Vi	  
förstår	  varandra.	  
Vi	  skulle	  vara	  onödiga	  här	  om	  vi	  inte	  gav	  varandra	  idéer.	  
Vi	  ger	  varandra	  idéerna	  genom	  praktik	  och	  inte	  genom	  att	  prata.	  Vi	  undersöker	  
tillsammans	  när	  vi	  jobbar	  
	  
v	  5	  /	  v	  17	  
24	  april	  
Blandar	  borax	  kasein	  tempera	  
	  
Dagbok	  
Riva	  papper	  i	  stl	  50X50cm	  
Slipade	  papper	  
Konstruerade	  vingarna	  
Monterade	  vingarna	  
Tester	  på	  limgrund	  
	  
Marwa	  
Förra	  veckan	  –	  vi	  tog	  många	  beslut	  efter	  alla	  tester.	  Vi	  kunde	  hitta	  det	  rätta	  limmet.	  
Vi	  konstruerade	  vingarna.	  
	  
Vad	  jag	  minns	  särskilt	  var	  när	  de	  olika	  limerna	  vi	  gjorde	  torkade	  	  
Jag	  tänkte	  verkligen	  att	  det	  skulle	  bli	  ett	  bra	  resultat.	  När	  dom	  torkade	  var	  resultatet	  inte	  
så	  bra	  som	  jag	  trodde.	  Vissa	  fastnade	  inte	  på	  canvasen,	  vissa	  sprack	  så	  det	  var	  bra	  att	  se	  
för	  att	  veta	  hur	  vi	  skulle	  gå	  vidare.	  
	  



Vi	  slipade	  papperen	  i	  kanterna	  på	  papperet	  för	  att	  få	  dem	  tunnare	  och	  inta	  skapa	  en	  kant	  
i	  överlappningen.	  	  
	  
Rola	  
Någonting	  äter	  på	  mina	  tankar	  –	  färgen	  är	  det	  sista	  steget	  och	  den	  riktiga	  utmaningen.	  
Hur	  gjorde	  man	  färgen,	  jag	  vill	  prova	  många	  recept	  och	  känna	  mig	  nöjd	  med	  resultatet.	  
	  
Förra	  veckan	  var	  bra-‐	  vi	  gjorde	  många	  olika	  recept	  och	  provade	  många	  olika	  
blandningar.	  Vi	  hade	  många	  olika	  saker	  att	  göra.	  Vi	  hade	  verkligen	  att	  jobba	  försiktigt	  så	  
att	  vi	  inte	  gjorde	  några	  misstag.	  Vi	  var	  tvungna	  att	  vara	  försiktiga	  och	  säkra	  på	  vårat	  
ansvar.	  Det	  var	  bra	  att	  ha	  flera	  prov	  så	  att	  vi	  verkligen	  kunde	  känna	  oss	  säkra	  på	  vårt	  
beslut.	  
	  
Victoria	  
Vi	  glömde	  sätta	  plast	  på	  vingarna	  och	  jag	  fick	  öppna	  och	  lägga	  in.	  
	  
	  
v	  6	  /	  v18	  
1	  maj	  
Provar	  kaseinlimmet	  
Har	  gjort	  3	  l	  
	  
Har	  lagt	  pärllim	  och	  djurlim	  i	  blöt	  för	  att	  prova	  limma	  papper	  
Kommer	  också	  göra	  en	  limblandning	  av	  rågmjöl/rågsikt	  
4	  delar	  vatten	  1	  del	  mjöl	  
	  
lim	  70	  g	  lim/	  1	  l	  vatten	  
	  
2	  maj	  
blandar	  Hippo	  Spidach	  
80	  g	  hudlim	  
1	  l	  vatten	  
2	  delar	  krita,	  löses	  i	  lite	  vatten	  
	  
4	  maj	  
Hudlim	  
Guldet	  	  

– Ljus	  och	  mörk	  ockra?	  
– Slagmetall,	  guld,	  bronspulver	  (grön	  känsla)	  

	  
Dekoren	  –	  rita	  av	  
Kredering	  
Nyans	  på	  väggen	  
Dagbok	  
	  
Stamlösning	  –	  recept	  av	  Bengt	  Erik,	  Bildhuggarn	  
1	  del	  lim	  
7	  delar	  vatten	  
	  



Vi	  blandar	  ny	  limblandning,	  kredering	  
	  
Stamlösning	  
+	  3	  dl	  krita	  
20	  g	  zink	  
20	  g	  titan	  
	  
Champagnekrita	  eller	  marmor	  krita	  –	  de	  finast	  av	  kritsorterna.	  
	  
v	  7	  /	  v	  19	  	  
7	  maj	  
Ramarna,	  de	  två	  mindre	  slår	  sig.	  Jag	  har	  kompletterat	  den	  ena	  med	  tvärstag,	  den	  
mellersta	  slår	  sig	  också.	  
Göra	  nya	  tvärstag	  till	  mellersta	  och	  stora	  
Även	  tvärstag	  i	  övre	  och	  nedre	  kant	  
Tvärstagen	  ska	  vara	  något	  längre	  +	  fästas	  i	  bordet	  
Har	  blandat	  ny	  kredering	  
Varv	  3	  (lim	  +	  kredering	  grund,	  2	  lager)	  
+	  1	  liter	  +	  2	  ½	  dl	  krita	  30	  g	  titan	  10	  g	  zink	  
	  
blanda	  färg	  
50	  g	  ockra	  
60	  g	  äggoljetempera	  
	  
Vit	  grund	  
500	  g	  titan	  vit	  
600	  g	  äggoljetempera	  
50	  g	  Zinkvit	  
60	  g	  äggoljetempera	  
	  
8	  maj	  
Vi	  arbetade	  med	  krederinge,	  gjorde	  stag	  till	  tredje	  ramen,	  den	  lilla.	  
Rola	  gjorde	  sista	  krederingen	  med	  champagnekrita	  som	  är	  finare.	  Ger	  en	  slätare	  yta.	  
Marwa	  jobbade	  med	  dekoren.	  Ritade	  in	  ordning.	  Hon	  hittar	  designen	  samtidigt	  som	  hon	  
ser	  metoden.	  Vilket	  löv	  –	  penseldrag	  som	  är	  gjort	  först	  –	  hittar	  ordningen.	  
	  
Vi	  blandar	  färg.	  Problem	  med	  att	  få	  rätt	  pigment.	  Hittade	  tillslut.	  Fick	  från	  Bergman	  och	  
Boij.	  Vi	  fick	  gul/ljus	  ockra	  så	  det	  räcker	  –	  Emma	  har	  en	  burk	  med	  halmgul	  till	  en	  soffa	  
(färg	  som	  Lars	  godkänt).	  
	  
Jag	  provar	  om	  de	  olika	  emulsionerna	  går	  att	  blanda	  (den	  från	  Ovolin	  och	  den	  egen	  
tillverkade).	  Blanda	  till	  rätt	  nyans.	  
	  
Vi	  bestämde	  också	  att	  vi	  skulle	  resa	  till	  Regnaholm.	  Lördag	  em.	  till	  söndag	  kväll.	  Vi	  sover	  
i	  min	  stuga	  och	  åker	  tidigt	  på	  söndag	  morgon	  till	  Regna.	  
	  
9	  maj.	  
Jag	  gör	  en	  egen	  äggoljetempera	  så	  jag	  kan	  göra	  dubbelt	  så	  mycket	  färg.	  
4	  ägg	  



4	  delarkokt	  linolja	  
4	  delar	  vatten	  
torkmedel,	  sickativ	  0.2	  %	  
	  
Samma	  pigment	  blandning,	  vit.	  
Blandade	  750g	  Ovolin	  +	  750	  egen	  
	  
Frågor	  till	  intervju:	  film	  

-‐ Vad	  var	  dina	  förväntningar	  när	  du	  kom	  hit	  till	  projektet?	  
-‐ Vad	  har	  du	  fått	  ut	  av	  att	  vara	  med	  –	  nu	  när	  vi	  nästan	  är	  klara?	  
-‐ Vad	  har	  det	  givit	  dig	  personligen?	  
-‐ Vad	  skulle	  du	  vilja	  göra	  senare	  efter	  det	  här?	  
-‐ Vad	  tror	  du	  ett	  sådant	  här	  projekt	  kan	  betyda	  för	  någon	  som	  kommer	  ny	  till	  

Sverige?	  
Historiskt/	  kultur.	  
-‐ Vilka	  likheter	  ser	  från	  ditt	  hemland,	  från	  andra	  länder?	  
-‐ Var	  ser	  du	  att	  liknande	  projekt	  skulle	  kunna	  finnas?	  
	  
Personlig	  ingång	  
-‐ Vilka	  hantverk	  kan	  du	  sedan	  tidigare?	  
-‐ Hur	  ser	  skolutbildningen	  ut	  i	  relation	  till	  hantverk?	  
-‐ Hur	  upplever	  du	  möjligheten	  att	  få	  arbeta	  som	  hantverkare	  i	  Sverige?	  

Projektet	  
-‐ Vad	  tycker	  du	  att	  du	  har	  bidragit	  med	  i	  projektet?	  
-‐ Vad	  har	  du	  givit	  mig?	  

	  
11	  maj	  
Resan	  till	  Regnaholm	  ställs	  in	  på	  grund	  av	  sjukdom.	  Jag	  hoppas	  det	  kommer	  en	  dag	  i	  
framtiden	  som	  vi	  kan	  resa	  dit	  tillsammans.	  
	  

	  
v	  8	  /	  v	  20	  	  
16	  maj	  
	  
Rola	  
Väldigt	  fin	  färg,	  	  
Bara	  från	  två	  pigment	  
Skugga	  och	  hög	  dagrar	  på	  grundmönstret.	  
Känslan	  på	  kanvasen	  är	  att	  det	  är	  en	  illusion.	  Det	  ser	  ut	  som	  trä,	  som	  en	  relief.	  
Jag	  upplever	  skillnaden	  mellan	  att	  måla	  med	  tempera	  och	  hur	  jag	  målar	  med	  vitlim	  och	  
vatten.	  Skillnaden	  är	  att	  färgen	  är	  mjukare,	  den	  blir	  mer	  lysande	  med	  äggen.	  
Sista	  dagen.	  Jag	  kan	  inte	  tro	  det	  att	  det	  är	  slut	  Vi	  har	  verkligen	  hittat	  språket	  och	  
uttrycket	  mellan	  våra	  tre	  ögon	  –	  hittat	  nåt	  som	  matchar	  mellan	  oss.	  
	  
Jag.	  Ryggsäcken	  av	  kunskap	  som	  vi	  delat	  och	  försökt	  skapa	  förstå	  mellan	  oss.	  
	  
Rola,	  om	  vi	  hade	  mer	  tid	  skulle	  vi	  göra	  det	  mer	  balanserat.	  Skillnaden	  mellan	  mönstren	  i	  
Mellanöstern	  är	  att	  de	  är	  regelbundna	  och	  symmetriska	  och	  ingen	  yta	  är	  utan	  detaljer	  
dekor	  och	  mönster.	  



	  
Marwa.	  
Erfarenheter	  –	  jag	  har	  fått	  så	  mycket	  från	  er	  båda,	  Rola	  och	  dig.	  	  
Resultatet	  av	  vår	  praktik.	  
Personligen	  -‐	  jag	  har	  fått	  två	  nya	  vänner.	  Jag	  känner	  I´m	  a	  winner!	  
Profession	  -‐	  att	  fått	  göra	  den	  här	  restaureringen	  och	  måleriet.	  Jag	  har	  gjort	  flera	  
måleriarbeten	  men	  inte	  hitta	  mig	  själv.	  Men	  drömmer	  om	  det	  i	  mina	  dagdrömmar.	  
Kanske	  är	  det	  här	  mönstret	  inte	  så	  avancerat	  men	  jag	  har	  lärt	  mig	  mycket.	  
	  
Rola:	  Jag	  har	  lärt	  mig	  mycket.	  Att	  få	  jobba	  med	  det	  historiska	  och	  bevara	  det,	  det	  är	  så	  
värdefullt.	  
	  
Marwa:	  I	  Syrien	  har	  vi	  så	  många	  historiska	  platser.	  Jag	  brukar	  fundera	  på,	  hur	  gjorde	  
dom	  och	  hur	  tänkte	  dom.	  
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