hantverkaregatan , malmö
huset byggdes 1928 vid S:t Knuts torg,

ursprunglig fräschhet

helhetssyn

på hörnet mot Hantverkargatan.
Samtliga fönster till ett 20-tal hushåll
och några butiker behövde nyligen
renoveras. Att arbetet skulle göras
med beprövad teknik och känsla
för både tradition och estetik var
självklart för Per Lindskog, som äger
fastigheten. Han är mycket intresserad
av byggnadsvård och tycker att de
kulturella värdena är alltför viktiga för
att slumpas bort.
– Ett vanligt alternativ är att byta ut
fönstren när de behöver renoveras,
men det var helt uteslutet. Då förstör
man totalt de kvaliteter som finns i
huset, säger han.
Färg och Form Hantverkarna är
traditionsbärare, menar Per Lindskog,
och det var en av anledningarna till
att valet föll på företaget när fönstren
skulle renoveras. En liten, seriös firma
med rätt inställning, specialiserad på
den traditionella målartekniken – det
var precis vad Per Lindskog ville ha.

Per Lindskog är mycket nöjd.
– Det är inte bara utsidan på
fönsterna som gjorts i ordning.
Även innerbågarna och insidan av
karmarna samt hasparna har återfått
sin ursprungliga fräschhet och
slutresultatet har blivit fantastiskt bra!
Färg och Form Hantverkarna
är noggranna med allt de gör, och
det gäller inte minst grundarbetet.
Fönsterbågarna skrapades rena,
både ut- och invändigt, innan de
handslipades. Skadat trä byttes ut och
fogades in på ett sätt som inte syns
efter ommålningen. Hantverkarna tog
loss glasrutorna ur bågarna och satte
tillbaka dem i nytt kitt. De valsade
originalglasen återanvändes, och där
det behövdes sattes nya valsade glas
in, två millimeter tunna. Därefter
ströks linoljefärg på flera gånger innan
fönstren målades i en färgnyans som
låg nära originalet.

Med hjälp av en murare har Färg
och Form Hantverkarna också sett
över fogningen runt fönstren, så att
kalkbruket är helt och snyggt och i
rätt nyans. Det är ett exempel på den
noggrannhet och helhetssyn som
präglar arbetet, menar Per Lindskog.
– De gör ett jättejobb på varje
fönster. En så här grundlig genomgång
håller minst 50 år och är väl
investerade pengar. Hyresgästerna är
nöjda.
Per Lindskog är glad över att han
inte försökte renovera fönstren på
egen hand, utan överlät arbetet på
yrkeskunniga hantverkare.
– Jag kan varmt rekommendera Färg
och Form Hantverkarna, säger han.
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