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När ska man renovera och när
ska man restaurera? Vad är det
för skillnad mellan renovering
och restaurering? Spelar det
egentligen någon roll vilken typ
av stuprör man väljer? Läs mer
om våra tankar om just stuprör
på sida 9.
Kärleken och fascinationen för
byggnadsvård hittade Lassas
grundare Patrik Uhras vid
renoveringen av sin egen gård.
En djupdykning i handtryckta
tapeter för att ta fram en ny
variant av originalet förde honom
in i en fantastisk värld av både
omtanke och eftertanke när det
gäller renovering. Tapeterna kan
du se på sida 5.
I hjärtat av Hälsingland växte
idén fram om ett byggföretag
med duktiga hantverkare och en
gedigen kunskap om byggnadsvård.
Med en vision om att finnas här
för dig som ställer lite extra höga
krav och vill ha en renovering med
varsam hand startades Lassas
Byggnadsvård. För oss är det en
ynnest att få vara med och vårda
vårt kulturarv!
Vi är stolta över alla våra projekt
och det här magasinet är framtaget av oss entusiaster för er
entusiaster. Ett av våra lite större
projekt 2017 kan du läsa mer om
på sid 6-7.

Lassas Byggnadsvård
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Skorsten (1800-tal)

Skorstenarna på bryggstugan på
gården Anderses var kraftigt skadade. I samband med att Lassas
Byggnadsvård renoverade taket
murades två nya skorstenar upp
med handslaget tegel. Skorstenen fick sedan ny nedre plåt och
en plåtöverbyggnad. Gården
Anderses ligger i Älvkarhed och
är från 1800-talets mitt.
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Nyrustat
Handtryckta tapeter

”För oss handlar byggnadsvård
i grunden om kärleken
till gamla hus”

Fönsterrenovering på 1-2-3
Varför handhyvlat?
Hälsinglands sagolika brokvistar

ETT MAGASIN AV ENTUSIASTER FÖR ENTUSIASTER
Ansvarig utgivare - Lassas Byggnadsvård
Redaktion - Patrik Uhras & Sofia Leanders
Grafisk form & text - Sofia Leanders
Omslagsfoto - Marias of Sweden
Tryck - Reklamab
Produktionsår - 2017
Upplaga - 2.000 ex
Ett stort och varmt tack till medverkande familjer!

Kontakta oss gärna för offert och
rådgivning, vi finns här för att
hjälpa dig!

info@lassas.se
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Jordkällare (anno 1868)

Den timrade delen framför den
här gamla jordkällaren var svårt
rötskadad och hade rasat av
grundläggningen. Vid restaureringen grävde Lassas Byggnadsvård tog bort jorden, flyttade
stenarna i grundläggningen till
rätt läge, bytte det rötskadade
timret och flyttade tillbaka byggnaden till sitt ursprungsläge. Vi
tillverkade också en helt ny dörr
enligt den gamla förlagan och
lade ett nytt tak med lertegel.
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VÄLJ RÄTT DETALJER
Spårskruv

Förr i tiden var spårskruv den enda
skruven som fanns. Det är också den
enkla förklaringen till att spårskruv
är den enda rätta vägen att gå när vi
renoverar och restaurerar våra gamla
hus med extra omtanke.

Bakelit

I början av 1900-talet tog Leo Baekenland
patent på materialet och gav det namnet
Bakelit. Sedan dess har den
osmältbara plasten använts
till allt från lysknappar till
telefoner och kastrullhandtag. Idag finns
dessa att få tag på
med modern teknik i
gammalt uförande.

Linoljefärg

En ren naturprodukt från linfrö som
både vårdar och bevarar träet.
Skön att jobba med, doftar gott och
blir bara vackrare med tiden.

Boktips!

Instagram

Stora boken om
Byggnadsvård

Hantverkarna för dig som vill bygga & renovera med extra omtanke!

Adress ROTEBERGSVÄGEN 211, 828 34 EDSBYN Telefon

0271-201 13

E-post INFO@LASSAS.SE Webb LASSAS.SE

NYRUSTAT

1
2
3

Recept på klassiska färger, tips
på hur man målar, lagar kakelugnar,
såpskurar golv och mycket mer!
Den här boken är skriven av
Göran Gudmundsson som vi på
Lassas skulle beskriva som en
praktiker, inte en fanatiker.

Följ oss på @lassas_byggnadsvård

HANDTRYCKTA TAPETER
Ett bra hantverk tål att synas i sömmarna
och blir bara vackrare med tiden!

Någon gång på 1600-talet började tapeter att tryckas på ark och en bit in på 1800-talet
kom papper på rulle och man kunde börja att valstrycka tapeter. Dessa tapeter är original
och finns i gott förvarat skick på gården Lassas i Roteberg, Hälsingland.

Modern farstu i gammal stil
på sekelskifteshus.
Timmerlagning på
bostadshus.
Fönsterfoder på den gamla
kvarnen i Axmar Bruk.

(Finns vad vi vet ej på fler ställen i Sverige)
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(Den här tapeten finns på några gårdar i Edsbyn)
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(Fågelsjötapeten finns i nyproduktion)

(Ännu inte hittad på fler ställen än Lassas)

Frå n s t an t i ll S kog e ns
I sommar byter Elin och Henrik tillsammans med sina barn en modern lägenhet med
utsikt mot Uppsala slott och domkyrka till ett vitt 1800-talshus med läktpanel,
36 spröjsade fönster och ett valmat tak. Utsikten blir istället sjön Grängen och
omgivningarna blir hälsinglands grönskande ängar med betande kor.

Fem snabba
Funktion eller form?

Båda annars blir det inget
Vit eller bakelit?

Bakelit

Linolja eller luktfritt?

Linolja

Gör det själv eller proffs

Proffs

Pris eller miljö?

Miljö

Att bara vara

Frans 5 år och Helmer 3 år blir den 13:e generationen
med barnspring på gården Skogens.
Att kunna kliva ut och bara vara eller göra något
vettigt istället för att vara ganska passiv, som vuxen
i en park, är något som lockar både Elin och Henrik.
Närheten till Elins föräldrar som bor på samma gård är
förstås också en viktig faktor.

I sommar flyttar Elin Skogens och Henrik Josefsson med sina barn från lägenhet i Uppsala till familjegården i Hälsingland.

Från himla bra till ännu bättre!

- Vi flyttar alltså från himla bra till ännu bättre, ur vårt perspektiv,
säger Elin som jobbar med trafikplanering på Uppsala kommun.
Henrik forskar på Uppsala universitet och båda väljer att ha kvar
sina arbeten på distans. Ägarskiftet genomfördes i april 2016. Nu
börjar Frans förskoleklass och det känns som en bra tid för oss att
genomföra flytten. Barnen har fått plats i både förskola och skola i
Viksjöfors. Den samma skola där Elin började ettan för 30 år sedan.

Gården Skogens

Här korsar flera olika epoker, byggnadstyper och händelser varandra.
Nuvarande släkt har bott här sedan åtminstone 1625. Boningshuset
byggdes 1793 och festhuset byggdes i typisk Voxnadalsstil 1851.
Ladugården som finns idag ritades av Olof Johansson, den store
byggmästaren från Edsbyn.

Respekt för då och nu
För att nyttja övervåningen har man låtit Lassas Byggnadsvård ta hål
i taket och satt in en nytillverkad trapp i senvuxen fura.

”Vi drar åt samma håll och tar alltid
gemensamma beslut. Först läser vi på,
frågar andra och pratar ihop oss.”

- Jag är tolfte generationen på gården, med det kommer såväl
respekten som ansvaret för att vi har den till låns och ska lämna över
den i minst lika gott skick som vi tog över den i, säger Elin som nog
innerst inne alltid vetat att hon ska komma tillbaka.
Med respekt för då och nu hoppas familjen på att kunna både förvalta
och förändra det gamla och samtidigt leva på sitt sätt på gården.
-Vi använder bagarstugan med stenugn för att grädda pizzor.

Renovering vs restaurering

– Det är inget som varit i dåligt skick och behövt restaureras
av det skälet. 2010 renoverade vi en lägenhet i tre fjärdedelar av
nedervåningen. Resterande del är en feststuga och hall med väggmålningar som vi bara förvaltar och inte bor i. Nu när vi tagit över
gården och bestämt oss för att bo här permanent ville vi ha några
fler funktioner som arbetsrum, gästrum, klädkammare och ett andra
badrum. Det har Lassas Byggnadsvård hjälpt oss att förverkliga på
övervåningen. Vi har tagit ett stort rum och två skrubbar till förfogande
och satt in en ny trappa.
- Vi hade tur som fick Lassas på kroken så snart, för både dem och
oss passade det att göra det mesta arbetet innan flytten. Att renovera
på distans har gått bra, vi känner vid det här laget Lassas Byggnadsvård väl och litar på deras omdöme. Vi har en tydlig bild av vad vi
vill ha och ibland har det varit viktigt att vara på plats för att prata
om vissa frågor – delar går inte att göra på distans.

Personlig smak eller tradition

- Det är tydligt att var generation gjort sina val. På 40- och 50-tal
ville man ha lättskötta material, speglar och bröstlister höggs bort
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Trappräcket är nytillverkad avbild från originalet.

och enkla ytskikt sattes upp. Tidigare generationer har alltså låtit
personlig smak och tidens tand gå före tradition. För oss är det
viktigt att göra val som respekterar husets ursprungstanke men att
samtidigt ha en bra standard där vi framför allt kan trivas!

”Största våndan har nog varit att ta
upp hål i taket & installera trappen”
Vad är byggnadsvård?

För oss handlar det om att ta hand om byggnaderna utifrån deras
förutsättningar samt att ha respekt för hantverket och tidstypiska
detaljer. Men det bästa för byggnaden kan också finnas i något nytt,
som exempelvis värme och rinnande vatten.
Vi har brottats med vad en ”får” göra och lutat oss mot både
tidigare generationers förändringar och mot vad som bäst tjänar vår
egen vardag här. Största våndan har nog varit att ta hål i taket och
installera en trappa. Vi är galet nöjda med resultatet!
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Fina fakta

1 Balkongdörr + 57 Fönsterbågar
Restaurerades i 4 omgångar
Trälagningar med senvuxen fura
Nytt linoljekitt & linoljefärg
Lagades med draget kulturglas
Samtliga beslag återanvänds

Våra favoriter

TRADITIONELLA VERKTYG

VIKTOR KUHLES väljer

Gnesta Fönsterpensel
En pensel som håller färg, är lätt att stryka med,
hårar inte och har perfekt hårdhet/mjukhet för
arbete med linoljefärg.

PETTER LANDIN väljer

Bilningsyxa
57 FÖNSTERBÅGAR RESTAURERADE
På gården Norrgårds intill Ovanåkers kyrka har
Wictoria & Stefan Kastemyr bott i 17 år nu. Här är
Wictorias mamma född, och nu växer en ny generation barn upp. Det finns papper som tyder på att
gården har funnits ända sedan 1500-talet.

”Det kändes väldigt bra att kunna
behålla dom befintliga fönstren”
Paret hade funderat på ett fönsterbyte men
bestämde sig i samråd med Lassas Byggnadsvård
för att originalfönstren var i så gott skick att en
restaurering var ett bättre alternativ.
- Det kändes väldigt bra att kunna behålla de
befintliga fönstren, säger Wictoria.

MARTIN KARLSSON väljer

Handhyvel

Restaureringen påbörjades mitt i vintern och
gjordes i tre omgångar. De tomma karmarna täckte
Lassas med skivor av kanalplast. Det blev lite
mörkare, men det påverkade inte värmen inomhus.
- Det hade det blivit betydligt dyrare att köpa
helt nya fönster, fyller Stefan i.
Paret Kastemyrs tips till den som går i egna
restaureringsfunderingar är att be någon kunnig
komma ut och se på dina fönster. Att ta in offerter
på de olika alternativ som finns och tänka efter
hur mycket jobb du själv vill lägga.
- Visst, det kostar mer om andra gör jobbet, men
det tar väldigt mycket tid och kraft att göra allt själv
också. För oss som har så många fönster hade det
varit övermäktigt, avslutar Stefan.

FÖNSTERRENOVERING PÅ

En gammal trähyvel som ligger bra
i handen, är lätt att arbeta med och
ger ett vackert liv i brädan.

HANDHYVLAT
Vi på Lassas Byggnadsvård föredrar handhyvlat. Våra uppdrag handlar
ofta om restaurering av byggnader som är äldre än maskinhyveln, varpå
originalpanel och lister är handhyvlade. Vi tycker faktiskt att det är så
vackert med den handhyvlade och ojämna ytan att vi gärna gör det även
i nyare hus också!

1-2-3

Att restaurera sina fönster är absolut ett jobb man kan göra själv.
Vårt tips är att du gör en tidsplan för att inte hamna i stress och tappa lusten .
Har du en tydlig vision om att göra arbetet grundligt så kommer du att lyckas utmärkt!

ORDLISTA
Kitt

En mjuk massa för tätning av fönster.

Spänta

Att yxa till/klyva exempelvis takspån.

Skärpning

1

Plocka ur bågen ur karm, märk
dom väl. Ta bort det gamla
kittet och demontera glaset.
Skrapa bågen trären. Till dessa
två moment hjälper det om du
värmer färg & kitt först.

2

Byt eventuellt rötskadat trä.
Olja och grundmåla allt trä
med linolja och linoljefärg.
Gör en kittbädd i falsen &
tryck försiktigt fast glaset.
Fäst rutan med stift i falsen.
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En vinklad yxa att bila timmer
med. Den här yxan ger timret
dess karakteristiska mönster när
man jämnar kanterna med den.

3

Profilhyvlat trä med den karaktäristiska pärlan.

Skurkloss

Den nedersta utbytbara delen av ett dörrfoder.

Kammare

Ett rum, exempelvis barnkammare.

Smitt

Ett värmt och format metallstycke.

Sickel
Förzinkad
Blyinfattning
Farstukvist

SKARP VINKEL

Att vässa ett blad, exempelvis ett yxblad.

Pärlspont

Svinborst
Stryk ytterligare två gånger
med linoljefärg, kom ihåg
att måla över kittet och cirka
2 mm in på glaset. Montera
in bågen i karmen enligt din
märkning.

BÖJD VINKEL

En borst gjord på hår från svinet.
En metallskrapa för spackling el. färgskrapning.
Ett ytbehandling av zink för att förhindra rost.

Det är detaljerna som gör det!
Låt dig inte tröttas ut av alla val en renovering eller restaurering
innebär och tro att plåt är plåt. Nu är vi kanske plåtnördar på Lassas
Byggnadsvård, men håll med om att raka vinklar är så mycket snyggare,
speciellt för dig som renoverar ett gammalt hus!

En list av bly som håller ett fönsterglas.
En takbeklädd plats utanför ytterdörren.
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Sagolika Brokvistar
1

Fina fakta

Nytimrat underrede
Nytt broplan & plansteg av fin fura
Oljad med varm linolja
Handspäntat takspån (inom kort)
Målas slutligen med linoljefärg
Färgsättning enligt foton & sägen

NY BRO PÅ GAMMALT VIS
Gården Espespellas har funnits i Christina Embretzen Larssons släkt
sedan 1641. Huset som hon och hennes man Thomas Larsson bor i
med sina barn är byggt 1868 och har varit i deras ägo i ett år nu.
Insidan målades om och familjen kunde flytta in, men utomhus fanns
det mycket jobb kvar att göra! Att prioritera var inte lätt, och där kom
Lassas Byggnadsvård med i bilden. Efter rådgivning och noggrant
övervägande blev beslutet att jordkällaren borde göras först. Ett annat
prioriterat projekt är det moderna garage som nybyggs i gammal
stil. Just nu är fem renoveringsprojekt på gång, och kanske det mest
speciella av dom är restaureringen av brokvisten.

2

”Det är en speciell känsla att
leva och bo i dessa unika hus”

1
2
3

- Vi känner ett stort ansvar för hur huset skall renoveras. Vår ambition är att göra det rätt och bevara så mycket som möjligt. Brokvisten på
den här typen av hus är väldigt viktig, menar Christina och Thomas.
I början upplevde paret det som en ganska tuff uppgift att ta sig an
en hälsingegård. Det var mycket att tänka på, men dom vill ändå
uppmuntra fler till att våga ta steget.
- Det är en speciell känsla att leva och bo i dessa unika hus och vi
känner idag både glädje och stolthet över att vi vågade. Kunskapen
finns hos Lassas Byggnadsvård och det är en trygghet för oss.

Ol-Anders i Alfta

Gammelgården i Fågelsjö
Jon-Lars i Långhed

Fina fakta

Musbräda
Så heter den bräda som hindrar
mössen från att klättra på foten
och in i härbret som var till för
dåtidens matförvaring.
Att den här brädan är kupad var
ovanligt men säkert effektivt!
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Farstukvist, förstukvist, farstubro och brokvist – kärt barn har många namn. Vilket som används är
lite beroende på var i Sverige du är. Här i Hälsingland kallar vi dom oftast för brokvist, och det som
håller dom alla gemensamt är att det finns tak och räcke över bron.

STORA HÄLSINGEGÅRDARS VÄG
Här byggde hälsingebönderna stora
ståtliga gårdar med fler och större
festsalar än bönder gjorde någon
annanstans i världen.

Brokvisten på Jon-Lars
är nyligen restaurerad av
Lassas Byggnadsvård.

ETT AV MÅNGA PROJEKT PÅ GREVA

Stefan och Maria Andersson har gjort flera renoveringar som inte syns för ett otränat öga. Att hålla
efter gården så att inga byggnader förfaller är en
ibland otacksam men alltid lika viktig uppgift.

”Vi känner oss tacksamma och nöjda
med både resultat och kostnader”

Rummen smyckades med unika målningar.
Stora Hälsingegårdars väg är skyltad med den
brunvita blomman och går genom tusenårigt
kulturlandskap med storslagen natur. Här ser
du de största gårdarna med de ståtligaste
brokvistarna och interiörer med överdådigt
måleri. Flera av gårdarna har öppet varje dag
under sommaren.

Greva har varit Stefans släktgård sedan 1909 då
den köptes av en soldat som just blivit änkeman.
För 20 år sedan köpte Stefan och hans fru Maria
loss hela gården och nu när barnen blivit större
tillbringar dom mer och mer tid här.
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- Lassas Byggnadsvård har guidat oss med sitt
gedigna kunnande inom byggnadsvård. Ibland har
det lett till åtgärder som vi från början kanske inte
hade tänkt oss, oftast på grund av okunnighet. Vi
känner oss tacksamma för det och nöjda med både
reslutat och kostnader!
Bland annat så har timmersockeln på det gamla
härbret blivit utbytt, den ska senare flyttas in i
trädgården och inredas till familjens gäststuga.
- Om du går i renoveringsfunderingar så tänk
noggrant igenom vad som behöver göras, det är
förmodligen mer än du tror. Ta då hjälp av erfarna
byggföretag som kan hantera gamla byggnader
och timmerhus så är chansen större att du gör rätt
från början, tipsar Stefan och Maria.
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ETT CENTER FÖR BYGGNADSVÅRD I HÄLSINGLAND
Kontakta oss för offert och rådgivning,
vi finns här för att hjälpa dig!
info@lassas.se

