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Stadshuset i Sundsvall. Foto: Anna Donarelli.

Stadshusets trapphus. Foto: Maria Rossipal.
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Inledning

Färgforum 2019 arrangerades 11–12 april 2019 av Riksantikvarieäm-
betet i samarbete med Sundsvalls kommun, Göteborgs universitet, 
Hantverkslaboratoriet, Statens fastighetsverk och Byggnadsvårds-
föreningen. Konferensen hölls i stadshuset i Sundsvall. 

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 2019:
Anna Donarelli
Kathrin Hinrichs Degerblad
Tom Sandström
Maria Rossipal
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Fullsatt i fullmäktigesalen. Foto: Kathrin Hinrichs Degerblad.

Pausmingel. Foto: Kathrin Hinrichs Degerblad. Pausmingel. Foto: Kathrin Hinrichs Degerblad.
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Sammanfattning

Temat för Färgforum 2019 var hållbarhet, ett begrepp som används 
flitigt idag, men som betyder lite olika beroende på vem man frågar. 
Årets talare hade alla sina personliga definitioner av hållbarhet med 
sig i bagaget. Inte mindre än 82 deltagare från hela landet hade rest till 
Sundsvall för att under två dagar mötas och diskutera färg i bebyg-
gelse ur ett hållbarhetsperspektiv tillsammans med kollegor.

Platsen

Färgforum 2019 hölls i fullmäktigesalen i stadshuset i Sundsvall. Det 
rika interiöra måleriet i stadshuset utgjorde en perfekt fond för kon-
ferensens diskussioner kring konservering, underhåll, rekonstruktion 
och dokumentation av bemålade ytskikt.

Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör, hälsade alla Färgforums 
deltagare välkomna till Sundsvall. Han talade om Stenstan och dess 
bevarande utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där han lyfte fram vär-
det av den välbevarade stadskärnan för besöksnäringen, men fram-
förallt för de boende.

Anette Lund, byggnadsantikvarie verksam i Sundsvall med omnejd, 
representerade Svenska byggnadsvårdsföreningen vid konferensen 
och berättade under första dagen om Stadshuset, där vi befann oss, 
och den restaurering som utförts där ett tiotal år tidigare. Anette var 
själv med i det arbetet och beskrev husets historia och omvandlingar. 
Det rika interiöra måleriet hade tagits fram och till stora delar rekon-
struerats under senaste restaureringen, vilket Färgforums deltagare 
fick möjlighet att beskåda under pauserna i programmet. Verksamhe-
terna som sedermera flyttat in i huset, bland annat turistinformation 
och restaurang, har gjort att stadshuset öppnats upp för allmänheten 
och blivit en del av den levande stadskärnan.

Talarna

Föredragshållarnas yrkeskompetenser spände även denna gång över 
ett stort antal professioner – från konservatorer, byggnadsantikvarier, 
arkitekter till färgtillverkare och målare. 

Utbildare, utförare, beställare, förvaltare, konsulter, handläggare 
och leverantörer, alla med byggnadsvård som arbetsfält, delade med 
sig av erfarenheter, dilemman och lösningar, där hållbarbarhet varit 
en bland flera utmaningar att förhålla sig till.

Två lokala experter öppnade presentationssessionen. Anne Braun, 
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konservator verksam i Västernorrland, inledde med bevarandeteo-
rierna som dagens konserveringsetik bygger på. Målaren Anders 
Björklund gav deltagarna en virtuell rundvandring i några av Sunds-
valls trapphus och interiörer, där framtagning av original och efter-
följande rekonstruktionsmåleri var den röda tråden. 

Därefter följde flera inspirerande föreläsningar på temat hållbar-
het, som även redovisas i denna rapport. Några exempel följer här: 
Vicki Wenander, byggnadsantikvarie med eget konsultföretag delade 
skickligt upp färgindustrins utveckling i en pre- och post-petrole-
umålder, med en avslutande vädjan om ett mera hållbart sätt att 
(målnings-)behandla vårt gemensamma kulturarv. Maria Lorentzi, 
fastighetsingenjör och byggnadsantikvarie på Stadsholmens fastig-
hetsbolag beskrev sitt arbete med att balansera bevarande av det äldre 
fastighetsbeståndet med ekonomiska och tekniska krav. Forskaren 
Arja Källbom presenterade sin kravlista på färg, där de tre karak-
tärsdragen ändamålsenlighet, hållbarhet och skönhet särskilt beto-
nades. Dan Hanssen, färgproducent och representant för linoljeför-
eningen gav en historisk tillbakablick på användningen av linolja och 
zink i färgtillverkning och visade på missförstånd och feltolkningar 
som kan uppstå i EU-förordningars kölvatten när dagens miljökrav 
formuleras. Vi fick även höra om två av Statens fastighetsverks pro-
jekt, ett avslutat (Arresten) och ett nyligen påbörjat (Ny opera i Ope-
ran), och hur de i alla led av processen arbetar med hållbarhetsfrågan. 
Dessutom gavs inblickar i hur utbildningar för branschen samt Riks-
antikvarieämbetet resonerar när det gäller hållbarhet.

Panel och diskussion

I den avslutande diskussionspanelen deltog representanter från 
arrangörsgruppen: Anette Lund (Svenska byggnadsvårdsfören-
ingen), Linda Lindblad (Hantverkslaboratoriet), Johanna Ulfsdot-
ter (Sundsvalls kommun), Hélène Hanes (Statens fastighetsverk) och 
Kathrin Hinrichs-Degerblad (Riksantikvarieämbetet). Diskussio-
nerna tog utgångspunkt i de definitioner av hållbarhet som lyfts av 
föredragshållarna.

Några av frågeställningar som togs upp av panelen var följande:
• Hur kan vi inom byggnadsvården närma oss byggbranschen i 

stort? Vi kan se att vår kunskap om traditionella material och 
metoder skulle kunna nyttjas bättre i dagens behov att utveckla 
hållbart byggande.

• Hur kan byggnadsvårdens aktörer kommunicera de goda exem-
plen på hållbar materialanvändning för byggbranschen?
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• Har byggbranschen nått sin peak vad gäller effektivisering? 
Snabb byggnation med kortsiktigt vinstintresse är inte hållbart. 
Hållbarhet får inte bara tolkas som ekonomisk hållbarhet – att 
snabbast är billigast just nu idag och därmed bäst.

• Idag finns kompetens, men den kan vara svår att hitta. Det finns 
också ett behov av att utveckla beställarkompetensen. Större 
upphandlare borde överväga att anställa de hantverkare som 
faktiskt utbildats i kulturvård vid bland annat Göteborgs uni-
versitet. Studenterna behöver arbetsplatser att komma till efter 
utbildning.

• En annan utmaning är att kulturvårdsföretag ofta är små – kan-
ske till och med enmansföretag, och kan ha svårt konkurrera vid 
större upphandlingar. En lösning skulle vara att fler småföretag 
gick ihop för att kunna få uppdrag . 

Panelen reflekterade också över en av Arja Källboms slutsatser – 
att ärlig färg är härlig färg. Borde inte alla färgprodukter redovisa 
innehåll, hållbarhet, och miljömärkas under samma premisser och 
på samma sätt, oavsett om de är moderna eller av mer traditionell 
färgtyp? Vi pratar mycket linoljefärg, men de flesta ytorna idag är 
bestrukna med andra färgtyper. Kanske detta kan vara något att ta 
upp vid kommande färgforum.

Guidning i stenstadens trapphus

Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie på Sundsvalls museum, var 
aktiv i arrangörsgruppen och som avslutning på Färgforum 2019 fick 
vi följa med henne på en guidad tur genom Stenstan, med besök i 
ett flertal trapphus med rikligt dekorationsmåleri från sent 1800-tal. 
Efter branden i Sundsvall 1888 fick enbart stenhus uppföras i stads-
kärnan och flera exklusiva stadspalats uppfördes, bland annat av rika 
träpatroner. Den här bebyggelsen präglar fortfarande stadsbilden och 
ingenstans i Sverige hittar vi ett så renodlat exempel på 1890-talets 
stadsplanering. Sundsvalls stadskärna är skyddad som riksintresse för 
kulturmiljövården. Rundturen avslutades med besök i paradvåningen 
i Hedbergska huset i centrala Sundsvall. 

Tack för i år!

Det är ännu oklart var i Sverige nästa Färgforum kommer att äga 
rum, men oavsett det så hoppas årets arrangörer att traditionen av 
många olika perspektiv i konferensens inlägg och diskussioner fort-
sätter.
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Anne Braun, Västernorrlands museum

Allt vi gör är hållbart!? – aspekter på 
konserveringens hållbarhet

Hållbarhet är ett av konservatorernas ansvarsområden i att bevara det 
materiella kulturarvet för kommande generationer på ett ofördärvande 
och autencitetbevarande sätt.

Hållbarhetstänket har fått mycket popularitet i dagens samhälle 
och används i alla möjliga sammanhang. Begreppet hållbarhet har 
många betydelser i svenska språket och används såväl i samband med 
”bäst-före-datum” av mjölk, naturnära skogsbruk och bilindustrins 
miljötänk. Under de senaste åren har ordet hållbarhet hittat allt-
fler ingångar och innebörder inom kulturarvs- och byggnadsvården. 
Men är begreppet verkligen så ”nytt” inom kulturvården? Föredra-
get försökte belysa aspekter på hållbarhet ur en konservators syn-
vinkel. Frågan väcktes om konservering som bevarande disciplin per 
automatik kan likställas med hållbarhet och vilken roll retuscher och 
rekonstruktioner har.

Anders Björklund, BW måleri

En målarmästare berättar

Längre intervaller mellan ommålningar och mindre materialåtgång vid 
rekonstruktion av ett äldre trapphus med traditionella metoder och mate-
rial ser jag som ett hållbart argument.

Anders Björklund gjorde en digital trapphusvisning och visade några 
av de projekt som de haft äran att få måla.

Foto: Anne Braun.
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Vicki Wenander, Wenanders

Är tiden äntligen inne för ett mer 
hållbart sätt att (målnings)behandla 
kulturarvet?

Begreppet hållbarhet består i samband med färg och måleri av ett fler-
tal beståndsdelar, som i sin tur är starkt kopplade till tiden. Hållbarhet är 
givetvis kopplat till uttaget av jordens resurser, liksom till hur och vad som 
så småningom återgår till jorden när färgskikten gjort sitt, men hållbarhet 
är också en viktig parameter för att tillgodose människans behov av tro-
värdiga intryck och lustfyllda förnimmelser av den gestaltade livsmiljön. 
Lika viktigt är det att erbjuda fysiskt hälsosamma miljöer för såväl dagens 
människor, som för dem som kommer efter oss. En generation får inte ägna 
sig åt rovdrift på kulturmiljön, på bekostnad av en annan generations 
upplevelser och möjlighet till kunskapsuppbyggnad. Slutligen måste håll-
barheten också förhålla sig till respektive byggnads eller kulturmiljös egna 
förutsättningar, så att kulturvärdena bibehålls och lyfts fram på ett adek-
vat sätt, både idag och i framtiden. Hållbarhet är helt enkelt mångfacette-
rat och komplext. Besluten kan därför vara svåra och kraven höga på den 
som vill vara hållbar med färg och måleri. 

Sammanfattningsvis kan hållbarhet i arkitektoniskt måleri i våra kul-
turmiljöer definieras som:
• Ett klokt uttag av jordens resurser och återgång av avfall till jordklotet.
• Hälsosamma arbets- och vistelsemiljöer, som är tekniskt hållbara och 

ekonomiskt försvarbara att underhålla över tid.
• Ett trovärdigt arkitektoniskt uttryck, anpassat till respektive objekts 

kulturvärden och kulturhistoriska karaktär.
• Ett etiskt försvarbart brukande och vårdande av kulturarvet, som 

möjliggör för kommande generationer att uppleva samma sak som vi.  

Föredragets var ett inlägg i debatten om hållbarhet och klimatfrå-
gan, och om att det nu är hög tid att på allvar börja jobba med en 
förändring mot ett på alla sätt mer hållbart byggnadsmåleri, både i 
byggnader med synnerligen höga kulturvärden och i mer vardaglig 
bebyggelse. Det är nu äventyret in i framtiden börjar. Kunskapen har 
funnits länge och ny börjar även plattformen bli stabil nog, så att kli-
vet ska kunna tas på riktigt. Föredraget tog upp frågor om material-
val, underhållscykler, förutsättningar och förhållningssätt.
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Maria Lorentzi, Stadsholmen

Hållbara målningsprojekt i vanliga 
hyreshus – hur tänker vi?

Stadsholmen är ett kommunalt bostadsbolag och för oss handlar håll-
barhet om såväl ekologi, som sociala frågor och ekonomi. Med måleri 
och vårt uppdrag att bevara kulturhistoriska värden i fokus kan 
ett försök att bryta ner det breda begreppet hållbarhet se ut så här:  
Ekologi – Balanserade avvägningar mellan miljöpåverkan och det anti-
kvariska, god hälsa för hantverkare och hyresgäster vid målningsarbeten. 
Socialt – God dialog med hyresgäster om tidplaner, arbetsme-
toder och målningsmaterial, bra arbetsmiljö för hantverkare. 
Ekonomi – Balanserade avvägningar mellan det antikvariska och kost-
nader, val av metoder och material som ger hög kvalitet och rimliga livs-
längder, hålla budget.

Stadsholmens viktigaste uppdrag är att värna de kulturhistoriska vär-
dena i våra 278 fastigheter i Stockholms kommun. Samtidigt ska vi 
också ha en ekonomi i balans, välja tekniskt genomförbara åtgärder 
med god livslängd, försöka vara miljövänliga, ha nöjda hyresgäster 
och medarbetare samt vara en god samarbetspartner för våra entre-
prenörer. Vi är dessutom bara ett helt vanligt hyresbolag, fast med 
ovanliga hus! 

Foto: Maria Lorentzi.
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Vi börjar oftast med att fundera över vad som är antikvariskt och 
historiskt riktigt. Vid våra utvändiga renoveringar använder vi där-
för i princip alltid linoljefärg, slamfärg, kalkputs och kalkfärg. Men 
– ibland måste vi modifiera och utveckla våra val för att förhålla oss 
till verkligheten – ständigt klotter som försvårar ommålning med 
platsblandad kalkfärg, stora mängder plåttak som det varken är eko-
nomiskt eller miljömässigt vettigt att måla alltför ofta osv. Vi har 
dessutom vanligen kvarboende eller kvararbetande hyresgäster som 
ska bo mitt i projekten med fasadblästring, fönsterrenovering, träla-
gning, underarbete och linoljefärgsmålning med stark doft. Det här 
kräver givetvis anpassningar för att förkorta tiden vi är i en lägenhet, 
förkorta torktider och risk för kladd i trapphusen, minimera hälsoef-
fekter mm. Vi behöver också tänka på kostnader för omfattande och 
mer avancerade målningsarbeten i exempelvis stora trapphus. För oss 
gäller ständigt att hitta goda avvägningar mellan det antikvariska och 
andra viktiga värden. 

Föredraget var praktiskt orienterad och handlade om hur vi jobbar 
med dessa avvägningar i målningsrenoveringar av tak, fasader, föns-
ter, lägenhetsinteriörer, trapphus och lokaler. Den handlade också om 
hur svårt det är att hinna vara hållbar när man som projektledare dri-
ver många projekt och hur svårt det är att veta vad som är mest håll-
bart och miljövänligt, egentligen!

Föredragt nämnde också hur vi på Stadsholmen och i vårt moder-
bolag Svenska bostäder arbetar med upphandlingar och entreprena-
der för att verka för hållbarhet på flera områden – ekologisk, socialt 
och ekonomiskt. 

Kersti Lilja, Riksantikvarieämbetet

Hållbara material och metoder i 
statliga byggnadsminnen – en själv-
klarhet och utmaning

Hållbarhet - respekt, ödmjukhet och ansvar för att bevara och förvalta 
kulturhistoriska värden så att framtida generationer kan uppleva det som 
skapades av tidigare generationer, förvaltades, och i bästa fall förädlades, 
av vår generation.
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Hållbarhet är en integrerad del av Riksantikvarieämbetets arbete 
med statliga byggnadsminnen eftersom dessa i princip ska bevaras 
oförändrade för all framtid. 

Genom skyddsbestämmelser som återspeglar de specifika kultur-
historiska värdena hos varje byggnadsminne anges hur dessa värden 
ska bevaras och förvaltas. Skyddsbestämmelserna anger att bygg-
nadsminnet ska vårdas och underhållas så att det inte förfaller och det 
kulturhistoriska värdet inte minskar. I de flesta fall anges att material 
och metoder som är anpassade till byggnadens egenart ska användas, 
samt att kulturhistoriskt värdefulla ytskikt, även underliggande och 
sådana som påträffas, inte får täckas över eller förändras på annat sätt. 

När det gäller vilken färg (material, kulör, metod) som ska använ-
das kan detta i en del fall anges i vårdprogrammet för byggnads-
minnet. Åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna är till-
ståndspliktiga. Om det finns särskilda skäl kan ett byggnadsminne 
få ändras. Frågan om vad som kan utgöra särskilda skäl bedöms i varje 
enskild ansökan om ändring.

Elisabet Jermsten, Statens fastighetsverk

Hållbarhetstankar inför operans om-
byggnad

Hållbarhet – Ett förhållningssätt som garanterar att bl.a. natur- och kul-
turvärden håller långsiktigt.

Operabyggnaden i Stockholm står inför en omfattande ombyggnad. 
Syftet är att skapa bättre förutsättningar för den konstnärliga verk-
samheten, öka tillgängligheten för besökare och tillgodose byggna-
dens behov av renovering. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne 
och hänsyn ska tas till kulturhistoriska och estetiska värden i befint-
liga miljöer och till arkitektoniska kvaliteter i de ombyggnader och 
tillbyggnader som är aktuella. 

Statens fastighetsverk, som förvaltar Operan, har en hållbarhets-
policy som grundar sig i områdena miljöansvar, etiskt, socialt och 
ekonomiskt ansvar. Utifrån denna policy tas i alla större projekt fram 
en miljöstrategi och ett miljöprogram. Här formuleras projektspeci-
fika mål och krav.
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Projektet Ny opera i Operan befinner sig nu i programskedet där 
bl.a. volymstudier på den nya tillbyggnaden görs och inplacering av 
Operans önskemål om nya funktioner studeras. 

När ytskiktsfrågor blir aktuella längre fram i projektet, kommer 
olika beslutsunderlag behövas. Den klassificering av interiören som 
är en del av vårdprogrammet för Operan kommer vara ett hjälpme-
del då ambitionsnivå på ytbehandling i olika delar av byggnaden ska 
bestämmas. Färgundersökningar och statusbesiktningar är andra 
underlag som kommer behövas för att rätt beslut ska tas där de kul-
turhistoriska värdena balanseras mot bl.a. ekonomi-, tillgänglighets-, 
brand-, förvaltnings- och miljökrav.

Johan Rittsél, AIX & Flemming Kristensen, Flemmings Dekorations-
måleri & Hockey

Kontinuerligt underhåll av ytskikt i 
Stockholms Konserthus

Rengöring och bättringsmålning av invändiga målade ytskikt är hållbar-
het för mig. Acceptans av patina underlättar detta synsätt och skapar för-
ståelse för den tid som flytt. Ytskikten måste skyddas vid ombyggnad för att 
undvika skador som leder till ommålning.

Stockholms Konserthus från 1926 är en av stadens främsta monu-
mentalbyggnader och en av de mest besökta. De offentliga rummen 
är bland de bäst bevarade och mest bearbetade från 1920-talet. Rum-
men är dekorerade av dåtidens främsta konstnärer, möbelformgivare, 
textilkonstnärer och glasformgivare. Den ömtåliga interiören skapa-
des för festklädda konserthusbesökare som skred upp för trapporna 
till konsertsalarna för klassisk musik. 

Idag är publiken mycket varierad och lokalerna nyttjas på olika sätt. 
Därmed har slitaget ökat. Sedan 2003 har dekormålare Flemming 
Kristensen varje år sett över lokalerna och åtgärdat brister. Främst har 
han rengjort ytor som ständigt utsätts för nedsmutsning. Slitna ytor 
bättringsmålas men det förekommer även ommålning av ytor. Flem-
mings insatser bidrar till att interiören inte upplevs sliten och leder till 
att omfattande ommålningar undviks, ett hållbart sätt att vårda en 
välutnyttjad kulturskatt. Men hur är det med dokumentation och vad 
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använder han för färgtyper? Vem styr vad som ska utföras och hur? 
AIX Arkitekter har sedan 2014 medverkat som arkitekter och anti-

kvarier vid renoveringar och underhåll av Stockholms konserthus, 
som inte är byggnadsminne eller q-märkt. Byggnadsantikvarie Johan 
Rittsél, AIX Arkitekter, samtalade med dekormålare Flemming 
Kristensen, Flemmings Dekormåleri & Hockey AB, om underhåll 
av ytskikt i Konserthuset.

Helena Bratt, Dacapo Mariestad

Kulturmålare – en utbildning med 
hållbarhet i fokus

Vad är hållbart och hur gör jag? Ja, det beror på vem du frågar eller hur du 
tänker. ”Det mest hållbara vore kanske att inte måla över huvud taget, 
men då skulle man ju få ett jäkligt tråkigt liv.”

Måla hållbart, vad innebär det egentligen? För att svara på frågan 
måste vi först få en djupdykning i färgvärlden.

Förutsättningen för att kunna förstå och kritiskt reflektera kring 
hållbarhet inom färgvärlden stavas kunskap. Utbildningen ger en 
djupgående och varierad bild av olika färgtyper, dess uppbyggnad, 
användningsområden, historiskt och idag. Gästlärare på utbildningen 
är en rad yrkesverksamma personer med olika infallsvinklar, såsom 
bl.a. konservatorer, målare, 
papp- och vävspännare, färg-
producenter och färgfors-
kare. Praktiska övningar var-
vas hela tiden med teoretiska 
och samma fråga får inte all-
tid samma svar. Det kan visa 
på komplexiteten och varia-
tionsrikedomen inom ämnet, 
många olika vägar kan leda en 
fram till ett bra resultat.

Foto: Helena Bratt.



RAPPORT, FÄRGFORUM 2019, 11–12 APRIL 2019

16 17 

Anna Donarelli, Riksantikvarieämbetet

Vad händer på Riksantikvarie- 
ämbetet på temat hållbarhet?

Hållbarhet - respekt, ödmjukhet och ansvar för att bevara och förvalta 
kulturhistoriska värden så att framtida generationer kan uppleva det som 
skapades av tidigare generationer, förvaltades, och i bästa fall förädlades, 
av vår generation.

Handböcker, handlingsplaner, strategier och vägledningar – några 
axplock från olika delar av myndighetens verksamhet presenteras.  
Det handlar om regeringsuppdrag och myndighetsövergripande 
samarbeten, som påverkar hållbarhet i hela samhället, men särskilt 
det byggda kulturarvet. 

Frågor om dokumentation och dokumentationers tillgänglighet 
som grundförutsättning för långsiktig förvaltning är mycket aktu-
ellt. Analog och digital registrering av rapporter, undersökningar och 
resultat är en ständig utmaning, förvaltning och tillgängliggörande 
av informationsmängder en annan.

Senaste nytt från ”standardiseringsfronten” belystes också. Vid 
kommande utlysning av 
gästkollegeprojekt efter-
lyses projekt med anknyt-
ning till färg och bygg-
nader, både för mindre 
projekt, men också inom 
det nybildade svenska nät-
verket för Heritage Science 
(HSS). Vi informerade 
även om kommande eve-
nemang där Riksantikva-
rieämbetet är medarrangör 
eller medverkar. Foto: Magnus Mårtensson.
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Middag i bankettsalen. Foto: Maria Rossipal.

Paneldiskussion med organisatörerna. Foto: Maria Rossipal.
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Dan Hansen, Linoljeföreningen

Zink i linoljefärg – hållbar material-
kunskap?

Linoljebaserad färg! Materialkunskap parat med åratal av praktisk till-
lämpning som gett de facto erfarenheter har skapat hållbara målningssystem.

Två komponenter, bindemedlet linolja och zinkoxid och deras använd-
ning genom historien, presenterades. Parallellt gavs utblickar på målar-
yrkets utveckling – 500 registrerade målare år 1820 växer till ansenliga 
22 400 fram till år 1980. Detta måste ses mot bakgrund av förändringar 
inom färgtillverkning, där färgindustrins framväxt är en av flera fak-
torer som påverkar utvecklingen. Variationer i tillgång till råvaror och 
ökande hälso- och miljöhänsyn gör att andra oljor och hartser, inklu-
sive akryl och plast, får genomslag under 1900-talet. När linolja åter-
kommer som bindemedel under bevarandevågen på 1980-talet, har i 
stort sett en hel generation målare aldrig arbetat med linoljefärg.

Zinkoxid, å andra sidan, introducerades under 1800-talets andra 
hälft, för att ersätta blyvitt, som då stod för stora hälsoproblem hos 
målare. Idag är den enligt REACH 50/53 klassat som mycket giftig 
för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffek-
ter i vattenmiljön. Zinkoxidens funktion och förvandling vid film-
bildning, när den ingår i linoljefärg, belystes och frågan om dess fort-
satta användning diskuterades.

Pär Bohjort, Statens fastighetsverk

Hållbar förvaltning i fallet Arresten

Hållbarhet = Något som fungerar över tiden och som inte är känsligt för 
trender. Ett arbete och en produkt av bra kvalitet men som påverkar mil-
jön på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Att välja färgsättning i en interiör som ska nyttjas av en hyresgäst är inte 
alltid en enkel resa. En hyresvärd med en tydlig ambition och en hyres-
gäst med lika tydliga önskemål ska komma fram till ett bra resultat. 

I renoveringsarbetet med Arresten på Skeppsholmen var ett av 
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utgångslägena att ta fram en historisk bild över färgsättningen i loka-
len. Ett gediget arbete vars syfte var att bevaka kulturhistoriska vär-
den men också för att hitta en hållbar lösning med ursprungliga mate-
rial som skulle fungera över en längre tid.

Den färgundersökning som utfördes visade inte bara den ursprung-
liga färgsättningen utan kunde också berätta ur ett mer socialhisto-
riskt perspektiv hur man utformade och även tänkte på hållbarhet i 
en färgsättning under mitten av 1800-talet.

I SFV:s uppdrag ingår dels att vårda och bevara våra byggnader 
men vi har också ett ekonomiskt krav som innebär att våra hyreskon-
trakt behöver vara en bra affär. Två starka krafter som inte alltid går 
hand i hand. I fallet med Arresten ställdes vi inför intressanta fråge-
ställningar när hyresgästen var ovilliga till vårt färgsättningsförslag 
som byggde på den ursprungliga principen. Hur kompromissar man 
på bästa sätt? Och blir det en ömsesidig kompromiss? Vilket ansvar 
kan vi förvänta oss från en hyresgäst när det kommer till att se på 
saken ur ett hållbart perspektiv? Efter många diskussioner lyckades 
vi till slut enas och jag tror så här i efterhand att båda parter är unge-
fär lika nöjda.

Arja Källbom, Hantverkslaboratoriet/Kulturvård, Göteborgs universitet

Nyanser av hållbarhet – aspekter på 
färg och måleri

Hållbarhet innefattar att ta tillvara det som tidigare generationer lämnat 
efter sig, för att vårda, bevara och utveckla våra befintliga och nya bemålade 
kulturarv. Det innefattar kompetens om äldre färgmaterial och procedu-
rer, samt förståelse för hur olika tillämpningar kräver anpassade lösningar.

Med utgångspunkt i Ändamålsenlighet, Hållbarhet och Skönhet dis-
kuterades olika aspekter av bemålningar, färgmaterial, hantverk och 
entreprenader. Det innefattar att ta tillvara det som tidigare genera-
tioner lämnat efter sig, för att vårda, bevara och utveckla våra befint-
liga och nya bemålade kulturarv. Det innefattar kompetens om äldre 
färgmaterial och procedurer, samt förståelse för hur olika tillämp-
ningar kräver anpassade lösningar. Vilka hållbarhetsaspekter kan vi 
förmedla vidare för kommande generationer med tanke på t.ex. sunda 
material och hantverkskompetens?
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Maria Henje, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Hållbara material – en utmaning för 
utbildningar

Högskolelagens definition av hållbarhet: ”Högskolorna skall i sin verk-
samhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kom-
mande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och 
social välfärd och rättvisa.”

Lappa, laga och hushålla skulle kunna vara en personlig ingång till 
min presentation av hållbarhetsperspektiv i utbildningarna vid insti-
tutionen för kulturvård.  Institutionen har två  masterprogram och 
fem olika kandidatprogram som på olika sätt har att utveckla stu-
denterna kunskaper om, och inställning till, hållbara material i res-
pektive framtida yrkesroller.  Konservatorsprogrammet, bygghant-
verksprogrammet och trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är 
utbildningar där frågeställningar om hållbara material ständigt är 
aktuella. Det bebyggelseantikvariska programmet och utbildningen 
ledarskap i slöjd och kulturhantverk belyser hållbarhetsrelaterade frå-
gor ur ett teoretiskt och yrkesförberedande perspektiv.

Johanna Ulfsdotter guidar i Stenstan. Foto: Kathrin Hinrichs Degerblad.
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Färgforum 2019 
Hållbarhet – hur definierar olika aktörer hållbarhet när det gäller färg, 
rekonstruktion och dokumentation? 

11–12 april 2019, Stadshuset (Fullmäktigesalen), Sundsvall 

Torsdag 11 april 

11.00 REGISTRERING OCH LUNCH PÅ VERANDAN 

12.00 Välkomnande 
Riksantikvarieämbetet och Sundsvalls kommun  

 Allt vi gör är hållbart!? – aspekter på konserveringens hållbarhet 
Anne Braun, Västernorrlands museum  

 En målarmästare berättar 
Anders Björklund, BW måleri 

 Är tiden äntligen inne för ett mer hållbart sätt att (målnings)behandla 
kulturarvet? 
Vicki Wenander, Wenanders 

 Hållbara målningsprojekt i vanliga hyreshus – hur tänker vi? 
Maria Lorentzi, Stadsholmen 

14.30 FIKA 

15.00 Hållbara material och metoder i statliga byggnadsminnen – en självklarhet 
och utmaning 
Kersti Lilja, Riksantikvarieämbetet 

 Hållbarhetstankar inför operans ombyggnad 
Elisabet Jermsten, Statens fastighetsverk 

 Kontinuerligt underhåll av ytskikt i Stockholms Konserthus 
Johan Rittsél, AIX & Flemming Kristensen, Flemmings Dekorationsmåleri & Hockey 

 Kulturmålare – en utbildning med hållbarhet i fokus 
Helena Bratt, Dacapo Mariestad 
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 Vad händer på Riksantikvarieämbetet? 
Anna Donarelli, Riksantikvarieämbetet 

17.00 Dagen avslutas 

18.00 Middag i Spegelsalen 

 

Fredag 12 april 

09.00 Välkommen till dag 2 

 Zink i linoljefärg – hållbar materialkunskap? 
Dan Hansen, Linoljeföreningen 

 Hållbar förvaltning i fallet Arresten 
Pär Bohjort, Statens fastighetsverk 

 Nyanser av hållbarhet – aspekter på färg och måleri 
Arja Källbom, Hantverkslaboratoriet/Kulturvård, Göteborgs universitet  

10.35 FIKA 

11.10 Hållbara material – en utmaning för utbildningar 
Maria Henje, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 

 Sammanfattning och avslutande diskussion 
Panel med konferensens samarbetspartner 

12.15 LUNCH PÅ VERANDAN 

13.00 Exkursion till fots i Sundsvall. Guide: Johanna Ulfsdotter. 
Åter vid Stadshuset senast kl. 14.30. 
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