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Lunch i Fähuset. Foto: Helen Simonsson/RAÄ.

Katrinetorp landeri, Malmö. Foto: Helen Simonsson/RAÄ.
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Inledning

Färgforum 2018 arrangerades 19–20 april 2018 av Riksantikvarieäm-
betet i samarbete med Malmö stad, Göteborgs universitet, Hant-
verkslaboratoriet, Statens fastighetsverk och Byggnadsvårdsfören-
ingen. Konferensen hölls på Katrinetorp i Malmö. 

Rapporten sammanfattar de presentationer som hölls under konfe-
rensen och har sammanställts av Färgforums projektgrupp på Riks-
antikvarieämbetet.

I rapporten ingår:
– sammanfattning av konferensen
– föredragshållarnas sammanfattning av sina inlägg
– konferensprogram.

Projektgrupp för Färgforum 2018:
Karin Calissendorff
Kathrin Hinrichs Degerblad
Tom Sandström
Maria Rossipal
Helen Simonsson
Hugo Larsson
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Sammanfattning

Årets tema för Färgforum var förmedling och hade rubriken Målande 
förmedling- kommunicera färg. Temat valdes eftersom branschen 
länge talat om svårigheter att skapa engagemang i projekt kopplade 
till historisk färg. Ytterst handlar det om att skapa bättre förutsätt-
ningar för färgfrågor i stora och komplexa projekt där kulturmiljöfrå-
gor sällan prioriteras. 

Färgforums ämne fokuserades därför i år på att ge exempel på pro-
jekt där kunskap om färg förmedlats pedagogiskt och kreativt, och 
skapat stort intresse. Dessa goda exempel skulle fungera som inspi-
ration till deltagarna. En av målsättningarna är att på konferensen 
blanda kompetenser så att metoder för kommunikation kan utbytas 
mellan yrkesgrupper.

Eftersom årets tema handlade om förmedling fanns det möjlighet 
för en spridning av talarnas yrke och ämnesval. Huvudsaken var att 
talarna kunde ge exempel på ett drivet arbetssätt vad gäller kommuni-
kation och arbete med traditionell färg inom bebyggelse. Ambitionen 
ledde till att talare från byggbranschen, universitet, byggnadsvård, 
museer och myndigheter kunde dela med sig av sina erfarenheter att 
nå ut med kunskap om traditionell färg och bevarande. 

Årets tema och kanske även platsen skapade ett stort intresse och 
deltagande, totalt 98 deltagare var med på årets Färgforum. Generellt 
märks det att Färgforum har blivit en angelägenhet för byggbran-
schens kompetenser vilket svarar på våra mål att öka kommunikatio-
nen mellan kulturvård och byggbransch. En stor andel av besökarna 
var studenter, en del av dem hade rest över sundet från Konserva-
torskolan i Köpenhamn. Mycket glädjande var att det nordiska och 
europeiska intresset för Färgforum stiger. Det kom deltagare från 
Nederländerna, Danmark, Norge och Finland. En engelskspråkig 
del i Färgforum kan vara en förändring att fundera på till Färgfo-
rum 2019. 

Platsen

Färgforum hölls på Katrinetorp strax söder om Malmö i Skåne. 
Katrinetorp är ett landeri från 1800-talet som har en rik historia och 
bevarade originalytor. Miljön är ett gott exempel på bevarande som är 
möjlig genom kunskapsutbyte och god kommunikation mellan utfö-
rare och förvaltare. Förutom att Katrinetorp var en mycket ända-
målsenlig lokal utgjorde den välbevarade miljön på Katrinetorp en 
inspirerande inramning för konferensen.



RAPPORT, FÄRGFORUM 2018, 19–20 APRIL 2018

6 7 

Talarna

Mats Bohman som är intendent på Katrinetorp välkomnade till kon-
ferensen. Mats beskrev verksamheten på gården och ambitionerna 
kring att skapa en mötesplats där den historiska bebyggelsen, träd-
gårdsanläggningen och restaurangen utgör en upplevelserik miljö.  

Inledningstalare var Karin Fridell Anter, författare till en rad 
böcker om måleriets historia kopplat till bebyggelse. Den mest bety-
dande boken är ”Så målade man […]” som har fungerat som lärome-
del ett 20-tal år. Karin beskrev måleriets idé- och ekonomiska his-
toria i sitt föredrag och framhöll att färg kommunicerar ett lands 
historia ur många aspekter. Karin menade att om man undersöker 
måleriets tillkomst som beställarens avsikter och tekniska förutsätt-
ningar, framträder information och berättelser som kommer nära 
dåtida maktmedel och ideal. 

Efter Karin Fridell Anter följde en rad mycket olika men lika 
inspirerande föreläsningar. Mycket glädjande talade två representan-
ter från utbildningen ”Kulturmålare – traditionellt byggnadsmåleri” 
på Dacapo (Hantverkslaboratoriet) i Mariestad hade inlägg om tra-
ditionellt måleri. Tom Granath, målare och lärare på utbildningen, 
talade om hur utbildningen startades som ett svar på ett stort behov 
av målare som kunde föra vidare de traditionella metoderna inom 
måleriyrket. Helena Bratt, elev på kulturmålarutbildningen, tog där-
efter över stafettpinnen. Helena berättade om ett mycket personligt 
och kreativt projekt som syftade till att skapa ett intresse för histo-
riskt måleri, närmare bestämt schablonmåleri och limfärg. Projektet 
Schablonladan som innebar uppmålning av förstorad schablonde-
kor på lador längs med landsvägar med hjälp av ideella krafter och 
gratis fika. Ladorna, som nu har blivit fler i antalet, har allt efter-
som rönt stort intresse från både lokalbefolkning och rikstäckande 
press. Helena poängterade att projekt som innebär samarbete och 
lokal förståelse har lättare att få genomslag och gehör. Den lyckade 
förmedlingen har en tydlig koppling till den kreativa processen och 
det iögonfallande resultatet. 

Guidning i den historiska miljön

Katrinetorps huvudbyggnad är en rikt dekorerad byggnad i empire-
stil som lämpade sig väl för en guidning. Hanna Eriksson från Skå-
nes målerikonservering och Anders Reisnert från Malmö museum 
höll i guidningen och delade upp berättandet i två delar, interiör och 
exteriör. Hanna Eriksson som följt och delvis utfört konserveringen 
sen 90-talet berättade om interiörernas historia och vilka utmaningar 
som bevarandet och framtagningen av dekoren på väggar och tak har 
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inneburit. Hanna berättade även om det avtal konservatorerna har 
med Katrinetorp; varje år besiktigas de känsliga interiörerna och ska-
dor som uppkommit under turistsäsongen åtgärdas. Ett föredömligt 
upplägg, var nog deltagarna ense om. 

Anders Reisnert, tidigare stadsantikvarie på Malmö museum, 
berättade om Katrinetorps historia och hur anläggningen har föränd-
rats sen 1800-talet. Katrinetorp uppfördes som ett landeri för Mal-
mös mest välbärgade grupp och var därför främst en festlokal. Under 
åren har Katrinetorp haft många ägare och skiftat verksamhet. Under 
80-talet köptes Katrinetorp av Malmö stad som satte upp höga ambi-
tioner för att lyfta fram miljöns ursprungliga utseende. Anders Reis-
nert berättade bland annat om den byggnadsarkeologiska undersök-
ningen som utförts för att kartlägga av fasaderna och putskulörens 
historiska utseende. Även parkanläggningen har återställts, Katrine-
torp omgärdas av en fransk park med lusthus, barockinspirerad träd-
gård och nyttoträdgård. 

Panel och diskussion

Den avslutande paneldiskussionen bjöd upp alla arrangörer till talar-
podiet för att samtala om förmedling och visualisering inom deras 
respektive verksamheter. Bland annat lyftes Statens fastighetsverks 
återkommande evenemang ”Hemliga rum” fram som exempel på 
att nå ut med inblickar i fastigheter som vanligtvis inte är tillgäng-
liga, utan lite ”hemliga”. Statens fastighetsverk lyfte också fram sin 
tidskrift Kulturvärden där många artiklar hittills lyft fram projekt 
med fokus på bevarande av historiska miljöer. Göteborgs universitet 
och Hantverkslaboratoriet såg gärna att visualisering och förmed-
ling hade en självklar plats i utbildningarna. Hantverkslaboratoriet 
beskrev deras sätt att jobba med kommunikation; att skapa mötes-
platser för att föra vidare traditionellt hantverk och kunskap som 
inte går att förmedla med ord. Dessa möten arrangeras utöver Hant-
verkslaboratoriets kurser och utbildningar.  

Svenska byggnadsvårdsföreningen uppmanade deltagarna att 
nyttja deras tidskrift Byggnadskultur för att berätta om olika färg-
projekt runt om i landet. De berättade också om sin kursverksamhet 
som praktiskt lär ut och informerar om byggnadsvård. 

Efter lite uppvärmning fick diskussionerna och frågorna från del-
tagarna fart. Återigen engagerade användningen av linoljefärg och 
frågor kring hur framtidens produktutveckling och byggprojekt ska 
kunna ta hänsyn till traditionell färg och medveten hantering. Ämne 
för nästa års Färgforum efterfrågades. Flera intressanta förslag togs 
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emot tacksamt, bland annat bevarande och estetik samt bruk av tradi-
tionella färger i nybyggnads- och restaureringsprojekt. Återigen kom 
brandskyddsfärg, som problematiserades under Färgforum 2017, upp 
som ett ämne där det finns behov av mer kunskap.  Det återstår också 
att hitta en plats för nästa års Färgforum och att knyta nya samarbets-
parter till arrangörsgruppen. Den planeringen ser vi väldigt mycket 
fram emot.

Exkursion

Konferensen avslutades med en guidad busstur genom Malmö. Temat 
för guidningen var Malmös modernism och det var främst funktio-
nalismen som guiden Tyke Tykesson fokuserade på. Tyke Tykesson 
är byggnadsantikvarie på Malmö stad och har ett stort personligt 
intresse i Malmös funktionalism. Tyke har skrivit ett par böcker i 
ämnet, och stoffet utgjorde guidningens inledning då Tyke beskrev 
hur funktionalismen efter mycket tvekan bröt mark i Malmö. Idag 
finns det många fina exempel på funkishus i centrala Malmö och bus-
sexkursionen erbjöd deltagarna en chans att lära känna ytterligare en 
aspekt av Malmös historia.

Tack för i år!

Vi från Riksantikvarieämbetet tackar våra samarbetspartner, talare 
och personalen på Katrinetorp för ett mycket lyckat Färgforum. Vi 
vill också tacka de engagerade deltagarna som gav Färgforums ambi-
tion kring ökad kommunikation kraft. Årets intresserade och initie-
rade samtal var mycket inspirerade och arrangörerna hoppas att dessa 
kommer leda till nytta och samarbeten framöver.   
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Karin Fridell Anter, Explicator AB

Färg inte bara färg: Att använda 
färgkunskap för att levandegöra his-
torien – och tvärtom 

Karin berättade om två projekt där on förmedlat färgkunskap i bok-
form. I båda fallen har färgen behandlats som en viktig aspekt av his-
torien.

Så målade man – Svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid 
(Fridell Anter & Wannfors, Byggtjänst) kom ut första gången 1989. 
2015 kom den senaste, utvidgade upplagan. 

Ofta utgår man från stilhistoria när man delar upp konst- och arki-
tekturhistorien i epoker, och ord som ”barock” eller ”rokoko” används 
inte bara för konst- och byggnadsstilar utan också för den tid då denna 
stil var som mest populär hos den ekonomiskt och kulturellt domi-
nerande samhällsklassen. I Så målade man utgick man från andra frå-
geställningar: Vem är det som har beställt och bekostat måleriet och 
vilka tekniska förutsättningar har påverkat vad som alls var möjligt 
att utföra?

Berättelsen om byggnadsmåleriets historia speglar den politiska 
och ekonomiska samhällsutvecklingen. Några exempel:

– Gustav Vasas makttillträde 1523 ledde till att kyrkans tillgångar 
drogs in till staten, och målare och andra hantverkare fick arbeta med 
slott och kungsgårdar i stället för med kyrkor.

– 1600-talets upptäckts- och handelsresor till främmande världs-
delar skapade ett intresse för exotiska djur, som avbildades på vägg-
paneler och bjälktak.

– Krigs- och nödåren kring år 1700 innebar ett stort avbräck för 
måleriet, och när det sedan kom igång igen hade mycket av den tidi-
gare kompetensen gått förlorad.

Även teknikutvecklingen sker som en del av samhället i stort.
– Många av 1700- och 1800-talens nya pigment upptäcktes av en 

slump inom den nyetablerade kemiska vetenskapen.
– Utvecklingen av latexfärger drevs fram av bristen på linolja under 

första världskriget och av USA:s utveckling av syntetiskt gummi för 
militärt bruk under andra världskriget.

Så målade man vänder sig främst till dem som är intresserade av 
måleri, men genom sin beskrivning av måleriets historia ger den en 
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överblick över många aspekter av samhället.
Katedralen på landet handlar om Tensta kyrkas medeltida kalkmål-

ningar och deras konservering (red. Fridell Anter, Svenska kyrkan, 
Vattholma pastorat, 2015). Denna bok vänder sig främst till dem som 
är kyrkligt aktiva eller som intresserar sig för senmedeltidens kyrk-
liga kultur. Med utgångspunkt från kyrkans målningar presenteras 
helgon och legender, kyrkofäder och bibliska berättelser. Dessutom 
beskrivs arbetet med att konservera målningarna, och konservator 
Elin Lundmark visar digitala rekonstruktioner av några exempel-
målningars ursprungliga färgprakt. Kunskapen och förståelsen om 
måleri, pigment och konservering ges alltså som någonting extra till 
dem som primärt är intresserade av målningarnas motiv.

Johan Rittsél & Jesper Engström, AIX

Traditionella färgtyper i ny arkitektur

Trä som byggnadsmaterial blir en allt viktigare produkt i byggandet 
av det hållbara samhället. Hur använder arkitekter traditionella färg-
typer i sina nya projekt? Vilka trender kan skönjas och hur resonerar 
arkitektkontoren om trä, kulörer och färgtyper? 

Aix arkitekter, som har många års erfarenhet av kulturvård och 
antikvarisk värdefulla byggnader, visade några exempel på nybyggd 

Johan Rittsél och Jesper Engström. Foto: Helen Simonsson/RAÄ. 
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och planerad samtida arkitektur, utförd med traditionella färger. 
Sticklinge förskola på Lidingö som fick Rödfärgsprisets publikpris, 
Copper Hill i Åre, Järvabadet i Stockholm är några av de exempel 
som Jesper Engström och Johan Rittsél berättade om.

Elisabet Jermsten, Statens fastighetsverk & Helena Kåberg, Natio-
nalmuseum

Färgundersökningar och färgsätt-
ning i Nationalmuseum 

Statens fastighetsverk har genomfört en omfattande renovering av 
Nationalmuseum 2014–2017. En lång rad färgundersökningar har 
genomförts för att öka kunskapen om byggnadens tidigare färgsätt-
ningar, material och metoder. Resultaten har sammanställts på olika 
sätt bl.a. för att användas som beslutsunderlag för den nu genomförda 
färgsättningen. Färgfrågorna har varit komplexa och en gemensam 
plan behövdes som Statens fastighetsverk, Nationalmuseum, 
Riksantikvarieämbetet, antikvarisk konsult, konservator, arkitekt 
och målare var eniga om. 

För att nå dit delades byggnadens rum upp i tre kategorier med 
olika förhållningssätt rörande färgsättningen. I rum med särskilt 

Foto: Helen Simonsson/RAÄ. 
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högt kulturhistoriskt värde värnades den historiska färgsättningen. 
I utställningssalar var det viktigt att Nationalmuseum fick välja 
väggfärger som lyfter fram och förhöjer upplevelsen av museets 
mångfacetterade konstsamling. I alla övriga utrymmen stod arkitekter 
och inredare för färgvalet. Den gemensamma och övergripande 
principen var dock att respektera byggnadens unika arkitektur och 
miljöer samt att Nationalmuseum är en ändamålsfastighet vars 
främsta funktion är att erbjuda besökare engagerande konstupple-
velser.

Edwin Verweij, NIKU & Ida Gamre, Alliero

Om färgundersökning i Tøyen hoved-
gård i Oslo, fra funn av tradisjonell färg 
til rekonstruksjon med moderne färg. 
Er det nødvendig at alle aktører er med?

Tøyen hovedgård er en av de eldste storgårdene i Oslo med deler fra 
1679. Bygningen fikk sitt nåværende utseende omkring 1780-tallet og 
er del av Universitetet i Oslo siden 1812.

Da andre etasjen skulle bli modernisert ble mange aktører invol-
vert, blant annet oppdragsgi-
veren (UiO), brukeren (Natur-
historisk Museum), arkitektene 
(Jarmund), kulturminnerådgi-
vere (Forsvarsbygg), malermes-
tere (Alliero), fargeundersøkere 
(NIKU) samt Riksantikvaren.

Alle aktører hadde sine tan-
ker om fargebruk, ofte basert på 
deres egen eller dagens smak, 
men det ble uklart hvor de his-
toriske farge funn skulle passe 
inn. Hvem skulle egentlig bes-
temme fargesettingen til de nye 
kontorer i en gammel bygning fra 
1700-tallet?

Foto: NIKU 2018 
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Fordelingen av ‘stemmeretten’ skiftet i byggeperioden og dermed 
ble fargesettingen av interiørene varierende. Ved bruk av ny maling er 
det forsøkt å gi et inntrykk at trapperommet er ‘gammelt’.

Anne Milnes, målerikonservator

«En ockra är inte bara en ockra» 
– hva er f.eks. forskjellen mellom 
oker og terra di sienna, og hvilken 
betydning har dette for vårt arbeid 
med historiske overflater?

Hvor bevisste er vi når vi snakker om «oker» eller «rå sienna»? Mener 
vi en farge, eller snakker vi om et pigment? Eller tror vi disse to tin-
gene er det samme?

Presentasjonen vil formidle noen erfaringer som kom ut av et forsk-
ningsprosjekt der målet var å undersøke forskjellen på oker og terra 
di sienna pigmenter. Prosjektet kombinerte forskjellige tilnærminger 
der både malingsprøver, historiske kilder og kjemiske analyser bidro 
til å belyse temaet. Sentrale spørsmål var om det er mulig å skille oker 
og terra di sienna pigmenter både visuelt og rent kjemisk – og om his-
toriske og moderne okere og siennaer er det samme. 

Malingsprøver som ble laget viste tydelig at ekte terra di sienna pig-
menter har helt særegne egenskaper som skiller dem fra andre trans-
parente okere. Prøvene viste også at ferdigproduserte linoljeprodukter 
som kalles terra di sienna egentlig inneholder «vanlige» okere. Rent 
fargemessig viste disse prøvene et stort spekter av nyanser, transpa-
rens og grovkornethet. Ved å se nærmere på de historiske terra di 
sienna pigmentene blir bildet enda mer komplekst – de kunne være alt 
fra lysegule, grønne, rødlige, lysebrune til mørkebrune. 

De vitenskapelige forklaringene på hva som skiller en terra di 
sienna fra andere okere gjør ikke bildet mindre komplekst: i den eng-
elskspråklige verden brukes mangan (Mn) som utslagsgivende para-
meter; tysktalende miljøer beregner en såkalt «Siennafaktor» for å 
bestemme hva som er en terra di sienna, mens mineraloger fra Siena 
ser på forekomsten av arsen (As) i kombinasjon med andre parametere 
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som de viktigste kjennetegn ved en ekte terra di sienna.
Undersøkelsene som ble gjennomført viste at det er vanskelig å bes-

temme hva som er en terra di sienna i historiske malingslag, men gir 
noen nye holdepunkt for å se på denne pigmentgruppen med nye 
øyne. Prosjektet viser også at det kan være viktig med et mer bevisst 
forhold til hvordan vi formidler farger med henvisning til pigment-
navn – prosjektet viste at det er lite meningsfylt å snakke om «oker» 
eller «terra di sienna» som farger og at det er mye tvil knyttet til inn-
holdet i produkter med disse navnene, både pigmenter og maling.

Helen Simonsson, Riksantikvarieämbetet

Vad händer på Riksantikvarieämbetet?

Helen gav deltagarna en överblick över några av de många projekt 
inom färg som är på gång på Riksantikvarieämbetet, bland annat ett 
gästkollegeprojekt om kyrkvindar. Hon berättade vad som är på gång 
för Nätverk för färgundersökningar och presenterade Riksantikva-
rieämbetets nya Utställningsverkstad. Helen informerade också om 
Riksantikvarieämbetets friköp av standarder för bevarande av kul-
turarv 2018–2020. Slutligen berättade hon om vilka standarder som 
är på gång som har med färg att göra och vilka av Riksantikvarieäm-
betets Vårda väl-blad som berör färg.

Foto: Anne Milnes
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Johanna Palm-Avis, NKF-S

Förmedling av en yrkesroll

Nordiska konservatorsförbundet svenska sektionen NKF-S, är en 
ideell medlemsförening för alla konservatorer i Sverige. Föreningen 
arbetar på olika plan för att stärka yrkesrollen och belysa konserve-
ring för en bredare publik. NKF har i år startat Konserveringens dag 
för att uppmärksamma  konservering till allmänheten, arbetsgivare 
och organisationer. 

Konservering innebär i första hand att fördröja nedbrytningspro-
cesser i olika material för att bevara dess originaltillstånd och autenti-
citet så långt det är möjligt. Konservatorns främsta uppgift är därmed 
att förebygga och förhindra nedbrytningen av konst-, kultur- och 
naturhistoriskt värdefulla föremål och miljöer. Konservering är ett 
tvärvetenskapligt yrke som behandlar naturvetenskap, konsthisto-
ria och materialkunskap. Konservatorn jobbar interdisciplinärt med 
många olika yrkesgrupper så som arkeologer, intendenter, arkitekter 
och arkivarier, konstnärer och konsthantverkare.
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Guidad visning på Katrinetorp. Foto: Karin Calissendorff/RAÄ. 

Guidad visning på Katrinetorp. Foto: Karin Calissendorff/RAÄ. 
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Kathrin Hinrichs Degerblad, Riksantikvarieämbetet

Information om standardiserings-
arbetet i WG 13

Under drygt två år har en internationell arbetsgrupp, WG 13 inom 
CEN/TC 346 tagit fram ett utkast till standard för undersökning av 
arkitekturbundna ytor. Den 6 juni frisläpptes utkastet för kommen-
tering i Europa. Remissrundan stänger en 30 augusti 2018 – så nu har 
du chansen att ta del av och påverka innehåll i en standard som kom-
mer kunna bli ett viktigt verktyg för ett av Färgforums fokusområ-
den – färgundersökning.

Kathrin bjöd även in till ett planerat referensgruppsmöte i maj för 
svenska intressenter.

Den föreslagna svenska titeln på standarden är för närvarande: 
Bevarande av kulturarv – Ytbehandlingar och ytskikt på byggt kulturarv 
– Undersökning och dokumentation (APR). Om du vill påverka titel och 
innehållet i den kommande standarden behöver SIS få in dina förslag 
på förändringar senast 2018-08-06. Förslaget i sin helhet finner du 
här: http://kommentera.sis.se/Home/Details/5811. Svaret på remis-
sen och dina eventuella kommentarer kan du lämna på samma sida 
eller skicka till elin.lindblom@sis.se. 

Max Laserna, Max Laserna Byggnadsantikvarie

Från periferi till centrum – färgunder-
sökning som katalysator i  
restaureringsprojektet

Hösten 2016 samlades en projektgrupp inför en exteriör restaurering 
av Storkyrkan i Gamla stan i Stockholm. Gruppen utgjordes av stifts-
antikvarien, domkyrkoförsamlingens förvaltare samt tre konsulter 
inom ämnesområdena plåt, natursten samt puts och färg. Efter avslu-
tade förstudier beslutades att låta ta fram en särskild undersökning 
av färgsättningens historik, dels då kunskapsunderlaget behövde utö-
kas, dels då det framstod som uppenbart att såväl församlingen som 
sakkunniga men även en intresserad allmänhet skulle komma att ha 
åsikter i frågan.
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Storkyrkans ursprungliga färgsättning. Illustration: Max Laserna.

Exteriören präglas av den omgestaltning som utfördes 1737–1743 
under ledning av arkitekten Johan Eberhard Carlberg, och fokus rik-
tades därför mot perioden 1737–2017. Eftersom upprepade nedknack-
ningar av fasadputsen under 1900-talet försvårade underökningarna 
på plats blev arkiven blev utgångspunkt. Materialet var omfattande 
och inbegrep såväl räkenskaper och arbetsbeskrivningar som konst-
närliga avbildningar och inte minst fysiskt material från byggnaden. 
En viktig upptäckt var att färgsättningen och arkitekturens orna-
mentik delvis förenklats vid tidigare restaureringar. Tidigare rekon-
struktioner av fasadernas 1700-talskulör visade sig också uppvisa ett 
påfallande brett spektrum, trots att alla hade haft samma målbild.

Kunskapsunderlaget kring färgsättningen möjliggör ett slutfö-
rande av det återställande som inleddes vid den senaste restaureringen 
1978. Färgundersökningen kom på så vis att gå från att ha varit en 
perifer del till att spela en nyckelroll i förarbetet till restaureringen 
som planeras påbörjas 2019.
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Helena Bratt, Helena Bratt konst & hantverk

The battle for Hälsingemåleriet – 
schablonlador, allmogemåleri och 
odödlighet

Helena är konstnär och arbetar ofta med utgångspunkt i det traditio-
nella byggnadsmåleriet. Färgsättningar som är galna, formspråk som 
rymmer alltifrån naivistens grova penseldrag till målarmästarens 
delikata utföranden, bredden inom området faschinerar och inspire-
rar. Hon har ett öppensinnat förhållningssätt till traditionen, något 
som är viktigt för henne för att kunna och vilja fortsätta gräva runt i 
vad kulturarvet har att erbjuda.

Schablonladan – två projekt för att uppmärksamma gamla kultur-
skatter: Interiöra väggmålningar från hembygdsgårdar monumentalt 
uppförstorade på stora laduväggar. Tanken med projekten var att lyfta 
hembygdsgårdarna. Det kan vara en plats som inte så många kom-
mer i kontakt med. De ser kanske en glass-skylt utmed vägen, stan-
nar och set att här finns ett museum, de går runt lite, det är kallt och 
dammigt, så de går ut och äter glass istället och ser inte föremålen. 
Helena ville lyfta målningarna där inne och lyckades med hjälp av ett 
20-tal volontärer att utföra arbetet med den första ladan 2012 under 

Foto: Helena Bratt.
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AR-app med kormålningarna i Södra Råda. Foto: Gunnar Almevik.

1,5 månads tid. Schablonladorna är nu offentliga utsmyckningar som 
setts och uppskattas av många förbipasserande men även längre bort 
än så via tv, tidningar och socialamedier.

The battle for hälsingemåleriet – Hur ser hälsingemåleriet ut i 
idag, vad har vi för föreställning om det, hur förmedlar vi det? Att 
visa och prata om något på ett annorlunda sätt kan det vara en väg att 
gå för att möta nya målgrupper?

Recept på odödlighet – att bli limfärg efter sin död och samtidigt 
ett med kulturarvet. Att med humor och konst förmedla kunskap om 
traditionella material.

Gunnar Almevik & Jonathan Westin, Göteborgs universitet

Digitala dioramor 

Heritage Visualisation Lab är en ny forskarmiljö vid Göteborgs uni-
versitet som stödjer forskning och utbildning i nya teknologier för 
kulturvårdens dokumentation och kommunikation. I det här före-
draget presenteras fyra pågående arbeten som berör både konstfö-
remål och arkitekturbundet måleri: Ivar Arosenius verk på Konst-
museet i Göteborg, kormålningarna i Hammarö kyrka, tak- och 
väggmålningarna i den nedbrunna kyrkan i Södra Råda och de dolda 
muralmålningarna i Kaga kyrka. Exemplen används för att visa hur 
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digitala tekniker kan användas för att dels analysera färg och måleri, 
dels visualisera informationslager och källkritiska bedömningar från 
konservering och forskning. 

Hanna Eriksson & Ingrid Wedberg, Skånes Målerikonservatorer

Från mikroskop till 3d-visualisering

För närvarande arbetar Hanna och Ingrid tillsammans med sina två 
anställda i två kyrkor i Skåne. Det rör sig om konservering av med-
eltida kalkmåleri och även undersökningar av romanskt måleri ovan 
valv. Under 2017/18 leder de också tillsammans med Henrik Nilsson 
och Petter Jansson Stiftsprojektet Medeltida kalkputs och kalkmål-
ningar på kyrkvindar i Lunds stift, där de undersöker och skadeinven-
terar både kalkputs och målningar som finns kvar på kyrkvindarna 
och som är dolda för de flesta av besökarna. De tittar på material, 
utförande, ikonografi och pigment och bindemedel. 

Detta har lett till att de under 2018 är Gästkollega hos Riksantik-
varieämbetet för att titta närmare på olika pigment från olika kyrkor. 
Detta för att kunna jämföra pigment och bindemedel från olika kyr-
kor, där målningarna tillskrivits samma målarverkstad. Studier av 
material, teknik och ikonografi kan ge information om hela byggna-
dens historia.

Ingalill Nyström & Liv Friis, Göteborgs universitet

Att undersöka historisk färg i Hälsinge-
gårdar: erfarenheter från projektet

Denna presentation handlar om de erfarenheter som erhållits i sam-
band med färgundersökningar gjorda i det fyraåriga forskningspro-
jektet Interiörer i dekorerade hälsingegårdar: en holistisk studie. Pro-
jektet har varit finansierat av VR och syftet har varit att få fram ny 
och fördjupad kunskap om färgen i Hälsingegårdarnas väggmåleri 
och målade möbler. 

Genom att förstå materialinnehåll och tillverkningstekniker i 
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1700- och 1800-talens folkliga konst och hantverk kan dåtidens råva-
ruhandel och materialtillgång förstås. Forskargruppen har använt 
sig av historisk källforskning och naturvetenskapliga analysmeto-
der för att göra en allomfattande analys och materialkarakterisering. 
Föremålens råmaterial och tekniker analyseras utifrån sina historiska 
sammanhang. Det övergripande målet i projektet har varit att skapa 
en plattform för conservation science/heritage science och historisk 
materialforskning. Vi har därför engagerat olika institutioner som 
verkar inom fältet, Kulturvård vid Göteborgs universitet, Konserve-
ringsvetenskp vid Riksantikvarieämbetet, Fysik vid Chalmers, Carl 
Malmstens furniture studies vid Linköpingsuniversitet och arkeo-
logisk forskningslaboratorium (AFL) vid Stockholms universitet. 
Forskargruppen har bestått av forskare med olika kompetenser inom 
conservation science, konservering, kemi, fysik, etnologi och konst-
historia. 

Ett femtiotal bemålade objekt har undersökts och analyserats. Ca 
10 olika färgytor har analyserats, i vissa fall har färgprover tagits från 
respektive objekt. Två till fyra skilda analysmetoder har använts för 
att analysera pigment, färgämnen och bindemedel i färgen. Där-
till har analyserna utförts på 2–3 olika punkter på varje prov för att 
vara representativa. Det innebär ett tusental upprepade analyser. Det 
omfattande provmaterialet och analyserna har registrerats och doku-
menterats i en databas. Detta arbete kommer att beskrivas i presen-
tationen.

Den sammanfattande slutdiskussionen. Foto: Helen Simonsson/RAÄ.
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Färgforum 2018 
Målande förmedling – att kommunicera färg 

19–20 april 2018, på Katrinetorp (Magasinet), Malmö 

Torsdag 19 april 

11.00 Registrering och lätt lunch i Fähuset 

12.00 Välkomnande 
Riksantikvarieämbetet och Malmö stad 

 Färg inte bara färg: Att använda färgkunskap för att levandegöra 
historien – och tvärtom 
Karin Fridell Anter, Explicator 

 Traditionella färgtyper i ny arkitektur 
Johan Rittsél & Jesper Engström, AIX 

 Färgundersökningar och färgsättning i Nationalmuseum 
Elisabet Jermsten, Statens fastighetsverk & Helena Kåberg, Nationalmuseum 

14.20 Fika 

14.50 Om färgundersökning i Tøyen hovedgård i Oslo, fra funn av tradisjonell färg til 
rekonstruksjon med moderne färg. Er det nødvendig at alle aktører er med? 
Edwin Verweij, NIKU & Ida Gamre, Alliero 

 En ockra är inte bara en ockra – hva vet vi f.eks. om forskjellen mellom oker og 
sienna, og hvilke betydning har dette for vårt arbeid med historiske overflater? 
Anne Milnes, målerikonservator 

 Vad händer på Riksantikvarieämbetet? 
Helen Simonsson, Riksantikvarieämbetet 

 Förmedling av en yrkesroll 
Johanna Palm-Avis, NKF-S 
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 Dacapo Mariestads kulturmålarutbildning 
Tom Granath, Dacapo Mariestad 

17.00 Paus 

17.30 Föreläsning i huvudbyggnaden: 
Katrinetorps historia, arkitektur och restaurering 
Anders Reisnert, Malmö stad 

18.00 Middag i Fähuset 

 
 
Fredag 20 april 

09.00 Välkommen till dag 2 

 Kort information om standardiseringsarbetet i WG 13 
Kathrin Hinrichs Degerblad, Riksantikvarieämbetet  

 Från periferi till centrum – färgundersökning som katalysator i 
restaureringsprojektet  
Max Laserna, Max Laserna Byggnadsantikvarie 

 The battle for Hälsingemåleriet – schablonlador, allmogemåleri och 
odödlighet 
Helena Bratt, Helena Bratt konst & hantverk 

10.10 Fika 

10.40 Digitala dioramor 
Gunnar Almevik & Jonathan Westin, Göteborgs universitet 

 Från mikroskop till 3D-visualisering 
Hanna Eriksson & Ingrid Wedberg, Skånes Målerikonservatorer 

 Att undersöka historisk färg i Hälsingegårdar: erfarenheter från projektet 
Ingalill Nyström & Liv Friis, Göteborgs universitet 

 Sammanfattning och avslutande diskussion 

12.45 Lunch i Fähuset 

13.45 Avfärd exkursion med buss:  
Funktionalismen i Malmö 
Tyke Tykesson, arkitekt och författare, visar exempel på funktionalismens 
födelse och utbredning i Malmö. 
Bussen går förbi Malmö Centralstation på tillbakavägen för avstigning 
och är åter vid Katrinetorp senast kl. 15.30. 
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