Tidstypiska snickerier och detaljer
och
Kökets historia
Dubbelföreläsning lördag 30 mars 13:45-16:15
Tidstypiska snickerier och detaljer
All vår bebyggelse bär spår av sin tid, från husets helhetsarkitektur till byggnadsdelar och detaljer. De val som
gjorts när huset byggdes och de förändringar som kan ha gjorts genom årens lopp präglar byggnadernas karaktär,
såväl exteriört som interiört. Vi är alla, i stort eller smått, med och förvaltar vårt byggda kulturarv. Att få upp
ögonen för sitt hus befintliga värden kan ge en mer varsam syn på bevarande och förändring, vilket kan gynna både
huset och vår miljö. I föreläsningen visas tidstypiska byggnadsdetaljer och snickerier från olika tidsepoker.
Föreläsare: Laila Reppen, arkitekt
Kökets historia
Föreläsningen kommer att behandla kökets historia med tonvikt på 1900-talet som var mycket händelserikt på detta
område.
De svenska köken har förändrats åtskilligt under de senaste 150 åren. Tiden innan dess präglades framförallt av
öppna eldstäder och en primitiv köksutrustning som i många fall levde kvar in på 1900-talet. I och med vedspisens
segertåg i slutet av 1800-talet förändrades förutsättningarna radikalt och grunden för det moderna köket lades.
I början av 1900-talet kom el, rinnande vatten och avlopp som väsentligt underlättade köksarbetet, även om det
dröjde lång tid innan samtliga hushåll hade tillgång till dessa faciliteter. På 1940-talet gjordes intensiva köksstudier
vilket resulterade i den svenska köksstandarden som slogs fast 1950 och därmed kan man säga att det moderna
köket var här.
Föreläsare: Gustav Bergström, bebyggelseantikvarie hos Historiska Hem
Plats: Båt & Byggnadsvård i Roslagen
Tid: Lördag 30 mars 13:45-16:15
Kostnad: 100 kr, 80 kr för medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen
Sista anmälningsdag: 26 mars 2019
Anmälan: info@bbviroslagen.se

Med hjälp av stöd från Roslagens
sparbank har vi kunnat hålla
nere priset på denna föreläsning
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