
När stadeN tar form
seminarium och workshops 4 och 5 september 2014 i sundsvall

mötesplatsen för 
verksamma inom kulturarvsområdet, 

samhällsplanerare, hantverkare, antikvarier, 
fastighetsägare, designers, med flera.

Kunskap om de hantverk som finns representerade 
i staden är avgörande för både kulturmiljön 
och för stadens byggnader. det ger goda förut-
sättningar för bevarande och utveckling.
     Hur kan vi använda färger för att ta till vara 
städernas unika historiska karaktär, och samtidigt 
skapa en levande och attraktiv stadskärna? 
Här bjuds både på inspirerande föreläsningar 
och fördjupande kurser / workshops.

Ur innehållet:

• Så viktig är färgen för upplevelsen 
 och betydelsen av det offentliga rummet.

• Färgens historiska betydelse
 och vikten av att bevara vårt kulturarv.

• Att färgsätta historiska byggnader: 
 färgskalor, harmonier, kontraster, etc.

• Workshop i dekormåleri för professionella målare.

• Kurs i historisk färgsättning.

sundsvall och Umeå totalförstördes i stora bränder 
samma dag år 1888. Varför byggdes städerna 
upp på så olika sätt? Vi utforskar vilka värden 
som är viktiga att ta med sig när vi skapar fram-
tidens offentliga stadsrum. 
     I en europeisk utblick får vi lära känna dresden 
som också har legat i ruiner och som nu återskapas 
i barockstil. Vad kan vi lära av varandra?

Ur innehållet:

• ”Tabula rasa” – att utgå från en nedbrunnen 
 stad  och bygga upp en ny stadskärna.

• Vilka avgörande händelser har givit de städer 
 vi ser idag i Sundsvall, Umeå och Dresden? 
 Hur har  städernas grundkaraktärer bevarats?

• Vi diskuterar stadsutveckling med städerna 
 Sundsvall och Umeå i blickfånget, och med 
 Dresden som europeisk kontrast.

• Vi får fördjupad kunskap om stadsrummets 
 funktion för stadsliv, tillväxt och attraktivitet. Vilka 
 stadsvärden är viktiga att bevara och förädla i 
 visionerna för framtidens offentliga rum?

4–5 september, föreläsNINgar ocH worKsHops
färglära ocH deKormålerI I KUltUrVård

5 september, semINarIUm om stadsUtVecKlINg
fråN dåtIdeNs rUINer tIll framtIdeNs stråK ocH mötesplatser

Välkommen med din anmälan!

Välj 
själV I programmet! eN eller tVå dagar.



plats: Sundsvalls Stadshus, Stora Torget 
moderator: Åsa Hansson / Fastighetsaktiebolaget Norrporten

9.00–9.45 registrering och kaffe

9.45–10.00 Välkommen  

10.00–11.10 med antika förebilder 
Sundsvall ödelades av en stor brand 1888. Den nya staden åter-
uppfördes i sten, enligt kontinentala ideal. De klassiska före-
bilderna kommer från en rad historiska epoker, och idag har 
Sundsvall ett betydande kulturmiljöarv att bevara och utveckla. 

anders stjernberg ger en arkitekturhistorisk resumé och presen-
terar Stenstan som resultat av det sena 1800-talets motivvärld.

11.10–11.20 bensträckare, frukt

11.20–12.30 färgens betydelse ur ett historiskt perspektiv  
För att förvalta vårt historiska arv måste vi känna till vilka färger 
som användes vid den tid då staden byggdes, och hur färgerna 
skapades. När vi talar om den traditionella färgskalan är det 
inte självklart vilken färg vi menar.

berit bergström ger er en inspirerande inblick i den historiska 
färgens värld. Hon förklarar varför kulturhistoriska stadskärnor, 
som Stenstan, kräver goda kunskaper.

12.30–13.30 lunch i stadshuset

13.30–14.40  en målarmästares betraktelser 
Äldre städers färgskala och motiv ställer extra krav på yrkes-
skicklighet kring dekormåleriet. Att välja rätt sorts färg, pigment 
och att applicera färgen på ytan kräver insikt och erfarenhet.

mats carlsson beskriver sin resa från målare till att numera 
bl.a. driva ett utbildningscentrum för dekorativt måleri.

14.40–15.00 summering

15.00–15.30 Kaffe

15.30–17.30 trapphusvandring i stenstan
Vandring i stadens vackra historiska miljöer, bland gator, 
gränder och trapphus, med Anders Stjernberg, Anette Lund, 
Anders Björklund, Lars-Erik Sjögren och Johanna Ulfsdotter. 

19.00 middag, elite Hotell Knaust

föreläsningar torsdag 4/9.
färglära ocH deKormålerI I KUltUrmIljöVård.

föreläsare

anders stjernberg
Anders är antikvariskt 
sakkunnig med 25 års 
erfarenhet av att arbeta 
med byggnadsminnen 
och kulturmiljövård. 
Sedan 2001 driver 
han egen konsultverk-
samhet i ADL Creativa. 
     Anders har betytt mycket för uppmärk-
sammandet av Sundsvalls kulturmiljö-
värden med fokus på Stenstans arkitektur, 
nu senast inom utvecklingen av Stenstan 
Visitor Center.

berit bergström 
Berit är Senior Advisor 
i NCS Colour AB 
och ordförande i 
den internationella 
färgforsknings-
organisationen AIC. 
     Berit har undervisat 
i färglära, färgdesign och färganvändning 
för professionella under drygt 20 år. Hon 
har även utvecklat kurser i färgdesign 
för specialister och utfört studier och 
forskningsprojekt på universitetsnivå 
internationellt.

mats carlsson
Mats har arbetat som 
målare sedan 70-talet.  
Intresset för dekorativt 
måleri förde honom 
bl.a. till en utbildning 
vid Institut Guegan, 
Frankrike, där han blev 
den första Skandinav som tilldelades 
diplom. 1999 startade han och Lotta Olsson 
företaget Palm Fine Arts - utbildningscenter 
för dekorativt måleri. 
     Mats ingår också i SALON vilket är 
ett nätverk för professionella dekorations-
målare från ett 20-tal länder. 

dessutom medverkar:
anette lund 
Länsstyrelsen Västernorrland

anders björklund
BW-måleri

lars-erik sjögren
Målarcentrum 

johanna Ulfsdotter 
Sundsvalls Museumworkshop / kurs fredag 5/9.

färglära ocH deKormålerI I KUltUrmIljöVård.

Välj mellan workshop 1 eller 2:

1 måleriworkshop  kl. 9.00–16.00
mats carlsson håller en workshop i dekormåleri för professionella 
målare i företag och utbildning. I kursen ingår vattenbaserad 
lasyr med torra pigment för träådring och akrylfärg för grisaille, 



petter österlund
Petter är intendent på 
Sundsvalls museum 
med särskilt fokus på 
fotografi. Petter har gjort 
över 200 internationella 
fotoutställningar och 
arrangemang där städer 
och arkitektur ofta funnits med som tema.

elin pietroni
Elin Pietroni är chef för 
den fysiska planeringen 
i Umeå kommun, som 
exempelvis översiktlig 
planering och planering 
av större infrastruktur-
projekt. 
     Elin var med i framtagandet av över-
siktsplan för centrala stadsdelarna som 
vann Sveriges Arkitekters planpris 2012.

claes rogander
Claes Rogander är 
planarkitekt på 
Sundsvalls stadsbygg-
nadskontor och arbetar 
med upplevelsen av 
stadens rum och rums-
samband i anslutning 
till upprustningen av centrala Stenstan - 
”Sundsvall vardagsrum”. 

thomas Hellquist
Thomas Hellquist är 
arkitekt SAR/MSA, 
adjungerad professor 
i arkitektur och gestalt-
ning vid Blekinge 
Tekniska Högskola 
samt medlem i konsult-
gruppen Urban Factory. 
     Thomas har bland annat forskat 
kring betydelsen av goda proportioner på 
stadens torg och parker. 

Nilsson samuelsson
Nilsson Samuelsson 
är en svensk arkitekt 
som arbetar som 
stadsplanerare i 
Dresden. Hans uppgift 
är att medverka vid 
rekonstrueringen av 
Dresdens världs-
berömda stadskärna. 
     Innan sin arkitekt-
utbildning arbetade han en tid som dekor-
målare på Skandia- och Östgötateatern i 
hemstaden Norrköping. 

8.30–9.00 registrering, kaffe

9.00–9.10 Välkommen, Erland Solander, ordförande i 
Sundsvalls stadsbyggnadsnämnd

9.10–9.40 Norrland växer
petter östlund, intendent Sundsvalls Museum, visar historiska 
foton från Sundsvall och Umeå. Bilderna visar framväxten av 
de nya städerna efter de förödande stadsbränderna.

9.40–10.25 offentliga platser i en växande stad
elin pietroni tar oss med i Umeås tankar om hur förtätning 
och demokrati samverkar som viktiga byggstenar i arbetet 
med att förnya staden.

10.25–10.45 Kaffe

10.45–11.30 Upplev rummet – forma staden!
thomas Hellquist ger oss en inblick i betydelsen av stadsrum 
och byggnader som scen för stadens liv.

11.30–12.00 panel, summering och öppet samtal

12.00–13.00 lunch

13.00–13.40 stenstadens historiska rum 
          som möjlighet och begränsning
claes rogander visar hur Sundsvalls stenstad påverkar 
rörelsestråk och mötesplatser och hur verktyget Space Syntax 
nu används i planeringen.

13.40–14.30 att återskapa en stad efter krig
Nilsson samuelsson berättar om avvägningar och ideal 
i återuppbyggnaden av Dresdens historiska stadskärna.

14.30–15.00 panel, summering och öppet samtal

15.00 eftermiddagsfika och fritt mingel som avslutning

plats: Stadshussalongen Sundsvalls Stadshus.  
moderator: Susanne Klockar Öhrnell, Sundsvalls Kommun. 

föreläsare

träimitationer (björk och mahogny), ett grisailleornament samt 
demonstration på ekimitation.

plats: anges senare.  deltagare: max 25.
samordnare: Anders Björklund, BW måleri.
 
2 Kurs i historisk färgsättning  kl. 9.00–16.00
berit bergström ger en uppskattad kurs i att färgsätta en 
historisk byggnad och vikten av att bevara vårt kulturarv. 
Ni får lära er om historiska färgskalor, hur färger påverkar vår 
omgivning, färgharmonier och färgskalor. Vidare får ni insikt 
i färgens förändringsbenägenhet, vikten av ljus- och färg-
kontraster i våra miljöer, samt hur man kan kommunicerar 
färg på ett entydigt sätt.

plats: Kulturmagasinet.  deltagare: max 30.  
samordnare: Johanna Ulfsdotter, Sundsvalls Museum.

seminarium om stadsutveckling
fredag 5/9. 
fråN dåtIdeNs rUINer tIll framtIdeNs stråK 
ocH mötesplatser, fredag 5/9.



anmälan

Namn: ……………………………………………………………………………………………………………

Arbetsplats / organisation: ……………………………………………………………………………………

E-postadress: ……………………………………………………………………………………………………

Fakturaadress: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Önskemål om särskild kost: …………………………………………………………………………………

jag deltar:

Båda dagarna inklusive lunch och middag   2 000 kr exkl. moms

Bara torsdag inklusive lunch och middag   1 400 kr exkl. moms

Bara fredag (Workshop 1 eller 2) inklusive lunch  1 000 kr exkl. moms

Bara fredag (Stadsvisionsseminarium) inklusive lunch    500 kr exkl. moms

på fredag 5 september väljer jag följande:

1 Måleriworkshop med Mats Carlsson    Max 25 deltagare

2 Kurs i historisk färgsätting med Berit Bergström  Max 30 deltagare

Seminarium om Stadsutveckling: Från dåtidens ruiner till framtidens stråk och mötesplatser

Skriv ut, fyll i och skicka anmälan till  johanna.ulfsdotter@sundsvall.se  
Märk med: Anmälan – När staden tar form. Skicka senast måndag 25 augusti.

Har du frågor, kontakta Johanna Ulfsdotter  johanna.ulfsdotter@sundsvall.se  060-19 18 52 
eller Viveca Norberg  viveca.norberg@sundsvall.se  060-19 12 85

boende
För information om boende i Sundsvall läs mer på

                                                    visitsundsvall.se

Välj 
själV I programmet! eN eller tVå dagar.


