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All stadsbebyggelse är resultatet av en lång förändringsprocess, där skif-
tande idéer kring stadens funktion och ekonomiska förutsättningar på-
verkar stadens struktur och utseende. 

De bevarade trästäderna i Norden är unika i den meningen att man i 
förändringsprocessen låtit befi ntlig bebyggelse sparas för kommande ge-
nerationer. Dock har dessa trästäder aldrig varit statiska kulisser. För-
ändringar har skett genom historien men med varsamma steg. Bevaran-
dekrav som uppföljs av statliga myndigheter och kommuner kan skydda 
trästaden på olika sätt. Trots detta är den ständigt utsatt för externa risk-
faktorer som bränder och skiftande värderingar.

Den 16 augusti 2015 utbröt en storbrand i Gamla stan i Eksjö. Den drabbade 
byggnaden var ett av Eksjös äldsta och största trähus och resultatet blev 
ett stort hål mitt i Eksjös värdefulla kulturhistoriska stadskärna. Områ-
det, som omfattar en ytterst välbevarad trähusbebyggelse inom den sen-
medeltida stadsplanen, är Riksintresse för kulturmiljövården.

Vad har hä nt i Eksjö  sedan dess? Hur har processen frå n olyckshä ndelse 
till ny bebyggelse sett ut? Vilka ä r dagens utmaningar och hot fö r den 
nordiska trä staden i allmänhet? Hur bö r vi arbeta på  bä sta sä tt fö r att 
fö rebygga och skydda oss i framtiden infö r exempelvis brä nder och skif-
tande vä rderingar? Hur ska vi tä nka nä r vi fö rnyar, bygger nytt eller trans-
formerar i vå ra kä nsliga kulturmiljö er? 

Kring dessa frågor bjuder vi in till ett samtal i vårt ettdygnsseminarium.

Varmt välkommen!

Nätverket
DEN NORDISKA TRÄSTADEN

INBJUDAN



Torsdag den 26/10
11.30 -12.50 
Registrering, lunch
Eksjö stadshotell

13.00                                               
Moderator Björn Ohlén inleder seminariet
Björn är utvecklare  i Västra Götalandsregionen och arbetar med 
hur kulturarv kan bidra till platsers utveckling. Björn var tidigare 
ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen och en av initia-
tivtagarna till Den nordiska trästaden. 
Metropolbiograf

13.10                                              
Eksjö kommun välkomnar
Annelie Hägg, kommunstyrelsens ordf.

13.15                                              
Nettverket Den nordiske trebyen og den nordiske 
trebyens utfordringer (Norge)
Leif  Kahrs Jæger, styrelsens ordf. Nätverket Den nordiska trästaden

14.00                                              
Från eldsvåda till ett nytt hus - om processen mellan 
dessa två 
Lucia Botero, arkitekt SAR/MSA, Eksjö kommun

14.20                                               
Eftermiddagskaffe

14.40                                               
Kan ett byggnadsminne överleva en brand? 
Mattias Sörensen, chef  kulturenhet Länsstyrelsen i Jönköping

15.20                                               
Nya tillägg i kulturarvet: nybyggnation efter bran-
den på fastigheten Ciselören 1 
Rickard Stark, arkitekt, Creative director och Partner, 
Okidoki! Arkitekter. 
Rickard arbetar i tidiga skeden med idéer, gestaltning och strate-
giska frågor. Skalan är oftast inom byggnadsarkitektur eller stads-
utveckling med förmåga att gestalta även i kulturhistoriskt käns-
liga miljöer. Okidoki har under de senaste åren vunnit ett antal 
tävlingar och parallella uppdrag med projekt som fl yttar gränser.

16.10                                               
Bränder och brandskydd i kulturhistorisk värdefull 
träbebyggelse: en brandteknisk utmaning
Micael Carlsson, räddningschef  i Eksjö kommun

17.00                                               
Stadsvandring i Gamla Stan
Pia Löfgren, Lisa Ugarph. Eksjö museum

17.50                                              
Fritid

19.00                                               
Middag
Hotell Vaxblekaregården

PROGRAM
Fredag den 27/10
08.15                                              
Importance of  Communication, Attitudes and Re-
sources in Preserving the Heritage  (Finland)
Hanna Elo, planarkitekt, Raumo stad

09.00                                              
Infi ll i Træbyen (Danmark)
I Helsingør er ca. 10% af  bygningerne i bykernen bygget af  
træ, i form af  udmuret bindingsværk fra perioden ca. 1730 - 
1860. I foråret 2016 stillede Arkitektskolen i København en 
opgave, hvor de studerende skulle tegne en række nye byg-
ninger i træ, som infi ll.
Per Godtfredsen, arkitekt, tidl. Helsingør kommune: Om træ-
byen Helsingør
Søren Vadstrup, arkitekt, lektor på Arkitektskolen: Om 
baggrunden for opgaven og nogle af  forslagene fra 
de studerende
Mads Ullerup Nørgaard, arkitekt: Præsentation af  eget for-
slag, udført som arkitektstuderende i foråret 2016

10.00                                               
Förmiddagskaffe

10.20                                               
Visby innanför och utanför murarna: arkitektur, beva-
rande och utveckling i en blomstrande världsarvsstad
Christian Hegardt, Stadsarkitekt, Region Gotland. 
Christian arbetar med både planering och bygglovsfrågor i 
Visby och på hela ön. Han driver stadsbyggnads- och gestalt-
ningsfrågor i hela processen, från exploatering och översikts-
plan, via detaljplan och markanvisning, till färdigt projekt i 
bygglovsskedet. 

11.10                                               
Sammanfattning och diskussion

11.45                                               
Besök till Aschanska gården
Ett borgarhem från 1800-talet i orört skick. När man kom-
mer in i rummen får man en känsla av att någon i familjen 
Aschan ska dyka upp när som helst. 

12.30                                              
Avslutning



Nätverket Den nordiska trästaden är ett fo-
rum för inspiration och erfarenhetsutbyte, 
bildat i samband med trästadskonferen-
sen i Trondheim 2016. Dess medlemmar 
är nordiska trästadskommuner och de fyra 
riksföreningarna för byggnadsvård i Dan-
mark, Finland, Norge och Sverige.  

www.nordisktreby.org 
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