
Ohranjanje stavbne dediščine v Angliji 
ponedeljek, 20. junij 2016 

V okviru projekta Erasmus+ sem se med 2. in 9. aprilom 2016 usposabljala v podjetjih CJR 

Heritage Services Ltd. in Demaus Building Diagnostics Ltd. iz Leominstra v Veliki Britaniji. 

Leominster leži v zahodnem delu srednje Anglije (grofiji Herefordshire in Shropshire). 

Večja mesta tega območja so Shrewsbury, Ludlow in Birmingham. Območje ima ruralen 

značaj, težka industrija vanj ni posegla, zato je pokrajina do današnjih dni v veliki meri 

ohranila nekdanjo podobo (v duhu angleškega rekla »what is old, is good«, slovenjeno 

»kar je staro, je dobro«). Značilne angleške vasi ohranjajo tipično arhitekturno zasnovo, 

polja med nizkimi položnimi griči so prepredena z ozkimi cestami, ki jih praviloma obdaja 

gosta visoka živa meja. Ta je značilen in zelo pomemben gradnik kulturne pokrajine, ki ga 

Angleži negujejo in obnavljajo zavedajoč se, da s tem ohranjajo pomemben habitat 

številnih živalskih in rastlinskih vrst ter svojo zgodovino. Po poljih se pasejo ovce, ki so 

ravno v času obiska kotile jagenjčke. Nastanjena sem bila v Ludlowu, ki je eno najlepše 

ohranjenih angleških mest. Stavbe so, podobno kot v Stratford upon Avon (rojstno mesto 

Shakespearja), večinoma zgrajene v slogu »black and white«. Med njimi je moč opazovati 

in primerjati nianse v načinu gradnje, ki so v večji meri posledica različne finančne moči 

njihovih lastnikov. 

 
Slika 1: »Black and white« slog na ulicah Ludlowa (foto I. Leban) 

Med bivanjem v Angliji sem obiskala St. Fagans v bližnjem Walesu (nedaleč od Cardiffa). 

Gre za muzej na prostem, kjer so ohranjene in restavrirane številne stare stavbe Walesa, 

ki so jih prepeljali iz prvotnega mesta, jih postavili na zemljišču muzeja in jih s tem rešili 

pred propadom. V vsako stavbo obiskovalec lahko tudi vstopi in si ogleda prvotno 

opremo. Med drugim so razstavljene šola, kmetije in kmečke hiše iz različnih obdobij, 

žaga, kovačnica, mlin, mlin za uleks, stara cerkev, kapela, predilnica, stare trgovine, vrstne 

hiše 20. stoletja, vključno s polsodobno montažno hišo, v kakršnih so ljudje bivali po 2. 
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svetovni vojni. Muzej sproti dopolnjujejo, saj so ravno v času obiska postavljali 

rekonstrukcijo hiše iz prazgodovine. 

 
Slika 2: St. Fagans – detajl strešne konstrukcije in kritine (foto I. Leban) 

En dan usposabljanja sem preživela v družbi Roberta DeMausa, arhitekta, ki se ukvarja z 

ocenjevanjem trdnosti starih stavb. Pridružila sem se mu na ogledu stare cerkve v 

Westburyju, na kateri je propadalo lesena konstrukcija ostrešja in tramovi v stropu. 

Robert pri delu uporablja posebno sondo, s katero vrta zelo ozke luknjice v les ter pri tem 

meri upor proti vrtanju (ki je med drugim odvisen od ohranjenosti oz. poškodovanosti 

vgrajenega lesa). 

 
Slika 3: Sondiranje lesene konstrukcije (foto I. Leban) 



V podjetju CJR Heritage Services Ltd. pa so mi predstavili raznolikost projektov s katerimi 

se ukvarjajo. Zaposlene sem spremljala pri prvih ogledih stavb, kjer so ocenjevali škodo 

oz. potrebna dela za pripravo projektne dokumentacije, pri začetnih delih na stavbah, ki 

obsegajo vse od utrjevanja temeljev in zunanjih sten do obnavljanja strešne konstrukcije 

in kritine,  pri zaključnih delih pred končno predajo obnovljenih stavb lastnikom in pri 

ocenjevanju škod v pred kratkim obnovljenih stanovanjih zaradi počenih vodovodnih cevi 

pri sosedih. V podjetju izvajajo vsa gradbena dela od kamnoseških do zidarskih, tesarskih 

in mizarskih, le dela na vodovodnih in električnih inštalacijah izvajajo pogodbeni partnerji. 

V Angliji skušajo ohranjati čim več starih stavb in jih obnavljati tako, da ohranijo kar se da 

veliko prvotnih materialov in konstrukcije ter da je posegov čim manj. 

Ogledala sem si tudi univerzo Birmingham City University, oddelek za podiplomski študij 

restavratorstva v arhitekturi  in  Leicestercollege Shrewsburyju. V obeh ustanovah so zelo 

zainteresirani za nadaljnje sodelovanje. 

Zelo prijeten je bil ogled parka Croft Castle, kjer uspeva drevored zelo starih (okoli 800 

let) domačih kostanjev (Castanea sativa). Gre za ena najstarejših dreves v grofiji, ki pustijo 

močan vtis na opazovalca. Na območju je tudi nekaj zelo mogočnih dreves doba (ki mu 

angleži pravijo tudi english oak; Quercus robur). 

 
Slika 4: Park Croft Castle (foto I. Leban) 

Anglija je dežela, kjer še cenijo tradicijo, kulturno in naravno dediščino, staro arhitekturo, 

vrtove in parke v mestih (slika 5), kjer rastejo drevesa, ki niso pohabljena in prostaško 

obglavljena, kjer med vožnjo po cesti čutiš pomirjujoč vpliv harmoničnega zelenja živih 

mej. Teden dni je minil kar prehitro, pridobila pa sem veliko novega znanja, pogledov na 



ohranjanje kulturne in naravne dediščine in dragocenih izkušenj ter vpogledov v 

konkretne projekte obnavljanja stavbne dediščine. 

 
Slika 5: Drevored v predmestju Ludlowa (foto I. Leban) 

Več informacij lahko poiščete na spletnih straneh: 

http://www.cjrheritage.com 

https://museum.wales/stfagans 

http://www.bcu.ac.uk 

https://leicestercollege.ac.uk 

http://www.ludlow.org.uk 

https://www.historicenvironment.scot 
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