
Bakgrund: Slottets fasad, voluter. Foto Anne Teresiak, AIX Arkitekter 

Restaurering av offentlig konst – utmaningar och vägval 

Inbjudan till seminarium arrangerat av Samfundet S:t Erik  

11 april kl. 13.00–16.30 i ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41 

I Stockholm finns många exempel på byggnadsverk med erkänt högklassig konstnärlig ut-

smyckning. De utgör en viktig del av stadens offentliga miljö och bidrar till stadens skönhet 

och rika upplevelsevärden. Men tidens tand tär på materialen. Inte sällan innebär också 

ändrade förutsättningar att byggnader och funktioner behöver anpassas till nya förhållanden. 

Detta påverkar även de konstverk som utgör en integrerad del av det byggda.   

Samfundet S:t Erik, som är en ideell förening vars uppgift är att bland annat väcka intresse för 

och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och 

estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling, vill med detta seminarium 

uppmärksamma de ofta svåra utmaningar och viktiga vägvalsfrågor som uppstår när konstnärligt 

utsmyckade byggnadsverk behöver renoveras, exemplifierat av tre aktuella projekt  

o den nyss avslutade renoveringen av Nationalmuseum

o den pågående restaureringen av Stockholms slotts fasader med dess rika stendekorationer

o de förestående renoveringarna av tunnelbanestationer där konsten utgör en integrerad

del av resenärsmiljön

Vi har också bjudit in experter med kvalificerad erfarenhet av att hantera offentlig byggnads-

anknuten konst, i olika sammanhang och på olika samhällsnivåer, för att diskutera de villkor 

för restaurering av konsten som uppstår när nödvändiga tekniska renoveringar ska genomföras. 

Det handlar såväl om dagligt underhåll och fortlöpande renovering som om förhållningssätt 

vid restaurering och hantering av vårt gemensamma kulturarv. 

Seminariet vänder sig till Samfundets medlemmar och andra intresserade.  

Var: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm 

När: Torsdagen den 11 april 2019, kl 13.00-16.30 (obs! registrering kl 12.30 utanför Z-salen) 

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt med obligatorisk anmälan senast 1 april till Samfundet 

S:t Erik, lotta@samfundetsterik.se 

Välkomna till en intressant eftermiddag! 

Monica Andersson 

Ordförande 

Samfundet S:t Erik 
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Restaurering av offentlig konst − utmaningar och vägval 

Seminarium arrangerat av Samfundet S:t Erik 

11 april kl. 13.00–16.30 i ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41 
 

Program 

Moderator: Mark Isitt, journalist och arkitekturkritiker  

VÄLKOMNA  

Monica Andersson, Samfundet S:t Eriks ordförande  

RENOVERING AV NATIONALMUSEUM 

Anders Bodin, tekn dr, Statens fastighetsverk, rådgivare vid restaureringen av 

Nationalmuseum, arkitektoniska- och kulturhistoriska frågeställningar  

RESTAURERING AV STOCKHOLMS SLOTTS FASADER   

Anne Teresiak, handläggande restaureringsarkitekt, AIX Arkitekter 

BYGGNADSANKNUTEN OFFENTLIG KONST SOM DEL AV VÅR KULTURMILJÖ 

Cathrine Mellander Backman, PhD, utredare/senior rådgivare, Riksantikvarieämbetet  

PAUS, Kaffe med tilltugg serveras 

RENOVERING AV STOCKHOLM TUNNELBANESTATIONER   

Caroline Ottosson, förvaltningschef Storstockholms Lokaltrafik   

DISKUSSION under ledning av moderatorn Mark Isitt: 

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Stockholm  

Cathrine Mellander Backman, Riksantikvarieämbetet 

Lena From, chef för konstenheten, Statens konstråd  

Stefan Hagdahl, chef för Stockholm konst   

AVSLUTNING, Samfundets ordförande Monica Andersson 

(med reservation för ändringar) 

 

Samfundet S:t Erik 
Stockholm 


