
Autentisk, modern eller ekologisk färg? 
Konferens om materialval 19–20 maj i Stockholm 
 
Du som är målare, färgproducent, konservator, byggnadsantikvarie, förvaltare, 
arkitekt eller på annat sätt intresserad av färgfrågor hälsas välkommen till 
Färgforums fjärde konferens. Den här gången står materialval i fokus. Vi vill 
särskilt diskutera vilka aspekter vi tar hänsyn till när det gäller att förhålla sig 
till tidigare färgsättning i kulturhistoriska byggnader. 
  
Tid: 19 maj 2015, kl. 11.00 till 20 maj 2015, kl. 13.00 (15.00 inkl. studiebesök) 
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Skeppsholmen, Stockholm  
Preliminärt program: Se sid. 2 

Temat för årets Färgforum är Materialval – autentisk, modern eller ekologisk färg? 
Målningsarbeten ligger oftast sist i byggprocessen men är det som sedan speglar principiella 
överväganden bakom restaureringen för eftervärlden. Vad är det som styr val av färgtyp och 
kulör? Vilka ställningstaganden leder fram till den slutliga gestaltningen av interiörer med 
äldre bevarat måleri? 

Vi vill särskilt titta på olika färgtypers egenskaper såsom kulör, lyster, strykbarhet, torktid, hur 
färgen åldras, hur färg påverkas av klimatförändringar, styrka och miljöaspekter. Vi vill också 
diskutera utmaningar vid själva utförandet av målningsuppdrag såsom befintligt underlag, 
idag tillgängliga råvaror och färgprodukter, hantverksskicklighet, utbildning och arbetsmiljö. 

Vi håller på att sätta ihop ett program med spännande presentationer som belyser målarens 
och färgtillverkarens syn på färg som material och välkomnar också byggnadsantikvarier, 
konservatorer och arkitekter att bidra med exempel där valet av ”rätt” färg har varit central. 

Ett av målen för nätverket Färgforum är att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och öka 
förståelsen mellan de olika yrkeskompetenser som är involverade i genomförandet av 
rekonstruktionsmåleri. Färgforum är till för dig som arbetar med planering, färgundersökning, 
beslut eller utförande av målningsarbete i historiska miljöer. 

Det kommer även att erbjudas möjlighet till studiebesök på Konsthögskolans Materialinstitut 
samt på Måleriyrkets museum.  

Öppet forum – fortfarande möjligt att bidra 
Vi har redan fått in ett antal inlägg till öppet forum, men det finns fortfarande möjlighet att 
anmäla om du har något spännande du vill dela med dig av. Tveka inte att sända in ditt 
bidrag. Skicka in en kort sammanfattning av din presentation (max 200 ord) senast den 15 
april 2015 till kathrin.hinrichs.degerblad@raa.se. Valda bidrag får 10 minuters 
presentationsutrymme och gratis anmälningsavgift. 

Besök gärna vårt digitala forum, www.kulturvardsforum.se, där det finns en egen grupp för 
färg. Mer information om seminariet läggs fortlöpande ut på forumet. 

Anmälan till Färgforum görs här: www.delegia.com/fargforum2015 

 

Inbjudan till FÄRGFORUM 2015 
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Preliminärt Program 
 
Tema: Material: autentisk, modern eller ekologisk färg? 
Preliminär programinformation, 19---20 maj 2015 
 
Moderator för årets Färgforum är Kathrin Hinrichs Degerblad.  

Föreläser gör: 

Ole Andreas Klaveness, malermester 
Materialval, verktyg, teknik: utmaningar ur målarens perspektiv. 

Sonja Allbäck, Allbäck Linolieprodukter AB 
Tillgång på råvaror och andra aspekter ur färgtillverkarens perspektiv. 

Dan-Patrik Ryman, Statens fastighetsverk 
Miljö- och livscykelkrav på kemiska produkter, t.ex. färg. 

Jon Brænne, Vel bevart! 
Kommersielle linoljemalinger i Scandinavia. 

Agneta Bergström, Svensk Vatten 
Hantering av giftiga färger – exempel Kadmium. 

Oiva Isola, Riksantikvarieämbetet 
Färg i statliga byggnadsminnen – lagtillämpningsfrågor och exempel från tillståndsärenden.  

Edwin Verwej, Norsk intstitutt for kulturminneforskning 
Til slutt sitter det på veggene, uansett hva: om hvordan fargeundersøkelse påvirker kvaliteten. 

 
Det blir också en kort presentation om hur Riksantikvarieämbetet arbetar vidare med 
färgfrågor efter den internationella APR-konferensen ifjol, samt om kulturvårds-
laboratoriets möjligheter som resurs för byggnadsvården. 
 
ÖPPET FORUM 
Kalkfärg idag: traditionellt kontra funktionellt  Dan Nymberg, Målarkalk AB 
Påskägget av Egon Möller-Nielsen, 1952  Lisa Edgren, Stenkonservering Väst 
Färg på plåt: förändring i plåttillverkning: konsekvenser  Arja Källbom, Hantverkslaboratoriet 
Färg som identitetsskapare   Filippa Arrias, Kungl. Konsthögskolan 
Vad händer på Nationalmuseum?   Johan Rittsèl, AIX Arkitekter 
 
På tisdagen, innan den gemensamma middagen på restaurang Hjertat, ordnas visning av 
Materialinstitutet på Kungl. Konsthögskolan. På onsdagen, efter avslutad konferens, finns 
möjlighet till guidad visning på Måleriyrkets museum på Södermalm, Brännkyrkagatan 71, 
vilken beräknas pågå till kl. 15.00. 
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