
 

INBJUDAN 

Välkommen till ett dialogmöte om färgundersökningar i byggnader. Ta del av vad som 
är på gång inom Riksantikvarieämbetets arbete för området Färg. I projektet 
Byggnadens färgundersökning gör vi en sammanställning av aktuell praxis för 
undersökningar av historisk färgsättning i byggnader.  
För detta behöver vi din hjälp! Vi vill därför träffa dig för ett dialogmöte där vi utgår från 
den enkät vi nu skickar ut till uppdragsgivare och verksamma för färgundersökningar i 
landets kulturhistoriska byggnader. 

 

TILLFÄLLEN 
Följande mötestillfällen är planerade. Välj den plats och dag som passar dig: 
Helsingborg: onsdag 15 april, Kulturmagasinet på Fredriksdal 
Göteborg: torsdag 16 april, Stora och lilla ritsalen, Inst. för kulturvård, GU 
Stockholm: fredag 24 april, Stora sessionssalen, Riksantikvarieämbetet 
Att delta på mötet är kostnadsfritt, fika ingår utan kostnad för dig.  
Resor till och från mötet bekostas av dig eller din arbetsgivare. Max 15 deltagare per 
möte. Först till kvarn gäller för anmälan och den är därför bindande. 

ENKÄT 
Vi behöver din hjälp! Vi har skickat ut en enkät till dig i ett separat mejl. Enkäten bildar 
underlag för vårt möte och vårt fortsatta arbete. Fyll i enkäten senast den 3 april.  

ANMÄLAN 
Skicka in ifyllt anmälningsformulär senast två veckor före det möte du anmäler dig till. 
Anmälningsformulär och länk till enkäten finns bifogat i din mejlinbjudan. Efter din 
anmälan får du en bekräftelse från oss med närmare information om lokaler, program 
och tider. 

PRELIMINÄRT PROGRAM 
Tiderna nedan är cirkatider. Hålltider kan komma att variera något mellan olika orter.  
 
13:00 | Välkommen. Vad är på gång? 
13:05 | Värdens perspektiv på färgundersökningar. (Varierar per ort.) 
13:30 | Sammanfattning av enkäten. 
13.40 | Mobilt färglabb i mikroformat. Provtagning, undersökning och dokumentation. 
14.30 | Diskussion inklusive kaffe 
 - Diskussion i grupper. Vad vill vi ha ut av en färgundersökning? 
15.30 - 16.30 | Vad är på gång inom Riksantikvarieämbetet för området Färg?  
Standardiseringsarbete. Dokumentation.  
16.30 | Avslut. 

 

Välkommen med din anmälan!  
Kontakt för anmälan: E-posta maria.rossipal@raa.se eller 
kontakta Maria Rossipal, Riksantikvarieämbetet, telefon: 08- 5191 8397. 
Kontakt för övriga frågor: E-posta helena.grundberg@raa.se    
Information om dialogmötena finns även under: 
http://www.raa.se/kulturarvet/konserveringsvetenskap/pagaende-projekt/byggnadens-
fargundersokning/  
Mötena genomförs i samarbete med Helsingborgs museer och Göteborgs universitet. 
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