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Redaktören har ordet

www.nkf-s.se

PS. Konservatorsutbildningen i Göteborg 
firar 25 år i höst! Det ryktas om jubileumsseminarium 
och fest. Håll almanackorna redo.

Det är några år sedan Realia kom ut med viss regelbundenhet. Enligt ett beslut på 
årsmötet 2009 ska Realia upphöra att komma ut i tryckt form, utan istället distribu-
eras via e-post till NKF-S medlemmar och ligga väl synlig på hemsidan. Det senaste 
numret fanns på webben januari 2009, det sista numret innan dåvarande redaktionen 
upplöstes. 

Det är nu med ångestfull entusiasm vi, Lisa Nilsen och Vivian Smits, tar över redak-
tionsstolarna! Lisa som huvudansvarig för innehållet och Vivian för den grafiska form-
givningen. Vi ser fram emot att försöka leverera en medlemstidning som förhopp-
ningsvis kan informera och engagera NKF-S medlemmar. Vi kommer att höra av oss 
till många medlemmar för att be om artiklar – allt från reseberättelser och redo-
görelser från konferenser, till notiser och en viss omvärldsbevakning. Välkommen att 
sända in ditt bidrag på nkf.realia@gmail.com. 

Realia har också en studentredaktör på Institutionen för kulturvård. Linda Elmersson 
heter hon. Studenterna kommer att ha en stående spalt i Realia, och vi ser fram emot 
att få läsa mer om vad som händer på universitetsfronten. Studenterna på Carl 
Malmstensskolan har vi inte hunnit etablera kontakt med ännu, men det bör ske 
snarast.

Nedskärningar på Naturhistoriska Riksmuseet (NRM)
Tråkiga nyheter för vår yrkesgrupp: den enda konservatorn som inte är taxidermist 
har sagts upp på NRM, likaså skrotas Bevarandegruppen vid museet. Att ett statligt 
museum på det här viset väljer bort en av museets kärnverksamheter är beklagligt. Läs 
Monika Åkerlunds rapport i det här numret. 

Här arbetar jag
Det kom ett e-brev en dag från en arkivarie i Vetlanda kommun. Hon hade varit på 
en kurs i katastrofplanering där man hade fokuserat stort på hur viktiga och bra 
kontakter konservatorer är om man vill göra planer för restvärdesräddning med mera. 
Sagt och gjort, hon hade fått tag på en konservator, tillika mögelexpert i grann-
kommunen Vimmerby och med hans bistånd och råd kunnat hjälpa ett företagsarkiv 
som blivit mögelskadat. En kommunkonservator! Hur många av dem har vi i Sverige? 
Intressant tänkte vi, och vände oss till Vimmerby kommun och Mattias Nittérus som 
beskriver sin vardag i Realia. Hans artikel blir den första i en serie om konservatorers 
arbetsplatser. Vill du bidra, tveka inte att höra av dig till oss. 

Till sist
I detta nummer bjuder vi på flera konferens-, praktik- och kursrapporter. Tusen tack 
till er som utan knot hållit snäva tidsfrister. Jobbet blir mycket lättare och roligare 
med den entusiasm och välvillighet som strömmar från bidragslämnarna. Vi ser fram 
emot att stifta nya bekantskaper och återuppta gamla i jakten på material till Realia.

Vi eftersträvar att komma ut med tre nummer per år och inte fokusera för mycket på 
antal sidor.  Hör gärna av dig till oss på redaktionen om du har förslag på notiser, 
artiklar eller annan information. Nästa nummer av Realia planerar vi till början av 
september. 

Vi vill också påminna om att artiklar av mer vetenskaplig karaktär gärna tas emot av 
redaktionen för Meddelser om konservering, maj.stief@natmus.dk.

Lisa Nilsen
 

http://www.nkf-s.se
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Konservering i Storkyrkan

Generalentreprenör
Med spänd förväntan blev jag eskorterad in i Storkyrkan av Rickard Ullenius 
(det arbetar tre stycken Ullenius i företaget). Hela kyrkorummet var transfor-
merat – det var fullt med byggnadsställningar, skyddsplast och golvskydd. Vi 
gick direkt till Urban Ullenius kontor, inhyst i sakristian, där jag fick mig en 
pratstund med honom. 

Urban Ullenius är primus motor i Ullenius Ateljéer AB, den konserverings-
firma som är generalentreprenör för hela projektet. Det är ganska ovanligt i 
konserveringssammanhang eftersom få konserveringsfirmor kan ta på sig så 
stora uppdrag. Detta innebär att Urban är chef på arbetsplatsen, inte bara 
över 20 konservatorer och fem konservatorsassistenter, utan också för målare, 
elektriker, snickare och byggare. I upphandlingsprocessen tävlade han mot 
stora aktörer som Skanska. Men så är också firman enligt Urban den största 
privata arbetsgivaren inom konservering i Sverige. 

En projektledare finns för projektet, inhyrd av kyrkan. Han är kyrkans repre-
sentant på plats. Det finns också tre antikvariska experter, varav en är konser-
vator, som på kyrkans och länsstyrelsens uppdrag ser till att åtgärdsprogram-
met följs och att de villkor som länsstyrelsen angivit blir följda. Arbetet går 
bra, vi är ett bra team, säger Urban. Firman har inte själv all nödvändig 
kompetens, och har därför hyrt in fler konservatorer. Allt konserveringsarbete 
under projektet utförs inte bara av konservatorer utan också konservators-
assistenter. De sistnämnda står alltid under ledning av en konservator, intygar 
Urban.Det är viktigt att assistenterna har tillgång till en konservator som kan 
svara på deras frågor och som är med i själva processen. 

Jag frågade om den förenkling av konserveringsyrket som man ser i media, en 
nästan sjuklig fixering vid deg och tops, med ord som städning istället för ren-
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På Storkyrkans hemsida finns 
länkar till inslag på TV och andra 
media från arbetet:

www.storkyrkan.nu

FAKTA
göring och konservering inte ens nämnt. Urban menar att det är svårt att vara 
för specifik när man talar med tidningarna. Folk vet inte skillnad på konser-
vering och renovering. Däremot lite längre reportage, där konservatorerna får 
komma till tals, är ofta mer nyanserade (se faktutan intill med hänvisning till 
flera TV-reportage).

På 90-talet följde flyttade Urban och hans fru till Sunne i Värmland. – Vi är 
grönavågare, säger Urban. Där har han en gammal fabrik med ateljé, 600 kva-
dratmeter. När det behövs hyr han in kompetens som firman saknar, till ex-
empel textil- och metallkonservering. Flera av konservatorerna i kyrkan är till 
vardags inte anställda hos Ullenius Ateljéer, men inhyrda för detta gigantiska 
projekt. 

Urban Ullenius tycker att det är roligt att hans firma fick jobbet. Ärofullt, en 
form av ”credit”, någon som tycker att han gör ett bra och korrekt jobb. Han 
passar också på att berömma den kompetens som finns inom församlingen. 
Senare, när jag tittar på ett TV-inslag på webben, får jag reda på hur mycket 
uppdraget betyder för Urban på ett rent personligt plan – bägge hans barn är 
döpta och uppvuxna i just Stockholms domkyrkoförsamling. 

Hur är det med åtgärdsprogrammet, undrar jag, är det svårt att följa för ett så 
stort projekt? Nej, det är mycket bra, säger Urban, mycket bättre än de flesta 
som skrivs. Hur noga man än är kan det vara detaljer som ändras, men i det 
här fallet bara petitesser. Och Urban är inblandad i allt – från just petitesser 
till de stora skeendena. Projektet är detaljstyrt och på kontoret finns schema 
med varenda åtgärd infogad. I början av maj ska kyrkan öppnas igen för all-
mänheten, då kan i och för sig visst konserveringsarbete fortfarande pågå, 
men då ska byggnadsställningarna och dammskydden vara borta. 

Ute i kyrkan
Att det finns stort intresse för renoveringen är inte att ta miste på. Utanför 
har jag precis träffat en grupp från Nordiska museet som har varit på studie-
besök, och strax ska det komma ett team från ABC-nytt (SVT:s Stockholms-
nyheter). Själv blir jag visad runt av målerikonservator Anna Nilsson. Hon är 
full av entusiasm över de härliga objekt hon får arbeta med, även om det inne-
bär att mestadels stå bakom ett skynke. Det har varit mycket smutsigt vilket 
inneburit en stor mängd ytrengöring, både med fukt, dammsugning och så 
kallad degning med Wischab och Gomma Pane, säger Anna.  Hon tycker att 
det är bra samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Det gäller att vara flex-
ibel, för det är kontinuerlig ommöblering. Det är samtidigt en utmaning, 
säger hon, projektet lever. 

Jag får följa med i olika nivåer på en byggnadsställning ovanför den så kallade 
kungastolen. Längst ned, i församlingens ögonhöjd, lägger man lite extra krut 
på retuschering och rekonstruktion av saknade delar, så att dekorationerna 
ska klara en mer noggrann inspektion. Man slappnar av lite i nivåerna ovan-
för, där är fokus på rengöring, konsolidering och att fästa lösa bitar som hittas 
undanstoppade här och där. 

Vid kungastolens botten träffar vi möbelkonservator Felix Ginsburg, lika en-
tusiastisk han. När han får höra att jag kommer från Realia, blir han glad och 
berättar om gamla tider i NKF-S styrelse där man satt och stoppade tidningen 
i kuvert för att sända ut till alla medlemmar. Digital form på medlemstidning-
en blir bra, tycker Felix, innan han demonstrerar för mig vad han arbetar med 
på kungastolen. Många små detaljer i utsmyckningen saknas. Felix, vars inrikt-
ning är bildhuggeri, skulpterar detaljerna i lera innan han skär dem i trä. Det 

www.ullenius-ateljeer.se
http://www.storkyrkan.nu
http://www.ullenius-ateljeer.se
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PARIS4 - 23-26 MAJ 2011
4th symposium on 
Preservering Archaelogical 
Remains In Situ (PARIS4)

Läs mer på www.natmus.dk

kan tyckas omständigt, men Felix menar att det 
sparar tid och är säkrare än att skära på plats, då 
man kan riskera att skada originalet. 

…och kungafamiljen?
Som en ivrig smygläsare av Svensk Damtidning 
kan jag innan jag lämnar Storkyrkan inte låta bli 
att försöka pumpa Urban lite om kungafamiljen 
och deras eventuella intresse för projektet. 

Men det blir den enda fråga han inte vill svara på. 
Vill man fråga om sådant blir det att vända sig till 
pressansvarig. 

Lisa Nilsen

Kommer att äga rum i Köpenhamn 23-26 maj 
2011 på avdelningen för konservering vid 
Danmarks national museum. 
Just nu accepteras inlägg till konferensen. 

Arbetsgrupperna tillsätts med målet att:
• medlemmarnas expertis och kunskap i olika 

professionsfrågor används
• omvärldsbevakningen blir snabb och effektiv
• medlemmarnas engagemang och initiativ 

uppmuntras och stärks.
• tiden mellan ord och handling blir kort; 

arbetsgrupperna kan arbeta snabbt
• administrationen förenklas

Arbetsgrupperna tillsätts av förbundsstyrelsen 
och arbetar mot en fastställd budget och 
tidsplan. Resultaten redovisas till  förbunds-
styrelsen varigenom denna får "...kontinuerligt 
kunskap om aktuella förändringar och har 
möjlighet att tillgodogöra sig och använda den 
kunskap och det engagemang, som många 
medlemmar har i professionsfrågor." 

DIK stadgar har nu kompletterats och 
processen med att ersätta delföreningarna med 
arbetsgrupper kommer att pågå under 2010. 
Ditt medlemskap i DIK berörs inte av att 
delföreningarna försvinner. Du kommer precis 
som tidigare att fortsätta vara medlem i DIK, 
men du kommer inte längre att tillhöra någon 
delförening. 

DIK är idag indelat i åtta delföreningar som var 
och en representerar ett yrkes- och kompetens-
område. Vi konservatorer tillhör delföreningen 
Museimannaförbundet. 

Vid DIK:s senaste kongress i november 2009 
lade förbundsstyrelsen fram en preposition i 
syfte att stärka förbundets arbete med 
professionsfrågor genom att tydligt och effektivt 
ta tillvara styrkan hos förbundets samtliga 
professioner.

Dessa professionsfrågor, som är viktiga för alla 
medlemmar i DIK oavsett vilken profession de 
tillhör,  är:
1. Fokus på professionsfrågorna
2. Arbetslivstrygghet och löneutveckling
3. Kvalitetssäkrade utbildningar
4. Chefer och ledare
5. Kultur för utveckling och tillväxt
6. Tillgänglighet till information
7. Media och kommunikation

För att kunna lägga ett större fokus på 
professionsfrågorna och tillgodose behovet av 
överblick och helhetssyn inom förbundet, 
beslutades att samtliga delföreningar, utom 
Svenska Logopedförbundet, skall upplöses och 
ersättas med s k arbetsgrupper. 

DIK INFORMATION

mer information hittar du på:

...(fortsättning från sidan 4)

DIKs delföreningar kommer att ersättas av arbetsgrupper

http://www.natmus.dk
http://www.dik.se
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Klimat og kulturarv
Fortid møter fremtid på Nobels fredssenter i Oslo, 
12 november 2009

      "här kan ju nämnas att National 
Trust har omdefinierat begreppet 
   'conservation' som 'careful 
            management of change..."

Politik och samhälle
Introduktionen till konferensen hölls av Riksantikvaren själv, den nyligen in-
stallerade Jørn Holme. Efter honom kom Miljøverndepartementets statssekre-
terare Heidi Sørensen som imponerande med sitt kunnande. Bara det att den 
norske Riksantikvaren (RA) inte ligger under Kulturdepartementet är ju 
intressant, där är kulturfrågorna miljörelaterade per definition. Heidi 
Sørensen menar att kulturarvet har en stor potential när det gäller att göra 
utmaningarna med klimatförändringarna synliga, och jämförde med kampen 
mot luftföroreningarna på 70-talet. I början skrek aktivisterna sig hesa om 
försurningen av skogen, men det var först när de drog in byggnader och 
vittrande sten i debatten som det blev stort gehör. 

Vicedirektör på Kulturarvsstyrelsen i Danmark, Anne Mette Rahbæk, hade en 
mycket pragmatisk syn och menade att vi måste ställa in oss på att mista delar 
av kulturarvet. Hon pekade på vikten av att vi lär oss av historien, av histori-
ska klimatförändringar, ja av själva inflyttningen till våra breddgrader. Hon 
talade också om ekonomin i att agera förebyggande. 

Via länk från London, fick vi en presentation av May Cassar, professor på 
University College London (UCL). Överföringen fungerade förvånansvärt 
bra. Hon redogjorde bland annat för slutsatserna i ett par UCL-projekt och 
Noah’s Ark och tog specifikt upp de försök med naturlig kontra forcerad tork-
ning man gjort på Brodick Castle i Skottland och i en kyrka i Polen.

Hon nämnde också det viktiga i att ha en helhetlig syn på klimatproblemen. 
Flera olika projekt pågår just nu, bland annat ett EU-projekt som heter 
Climate for Culture. Det är det viktigt att resultaten som så småningom 
presenteras där blir användarvänliga och att presentationer av lösningar och 
utmaningar blir förståeliga. May Cassar talar om att involvera lokalsamhällen 
och de människor som bor och 
verkar i områden med stora 
utmaningar. De måste också 
engageras i frågor om 
vad som är äkta, ursprungligt 
och värt att bevara. Hon talar 
om vad som kan vara ”acceptable 
change”, en pragmatism som vi nog bör vänja 
oss vid (här kan ju nämnas att National Trust har omdefinierat begreppet 
”conservation” som ”careful management of change”, vilket innebär att man 
givit upp illusionen om att kunna bevara något oförändrat i en evighet). 
 Jerker Moström från svenska Riksantikvarieämbetet kom in på liknande 
tankegångar i sitt anförande som delvis handlade om kulturarvs-
institutionernas roll i klimatfrågan.  Som kulturgeograf tittar han mer på den 
sociala dimensionen i klimatförändringarnas spår. Det är vårt beteende som 
skapat klimatproblemen, och beteendet måste bli en del av lösningen. Lösning-
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arna kräver helt enkelt större närvaro av humanistiska och samhällsvetenskap-
liga perspektiv. Även han talade om hur människan anpassat sig förut, samt 
vikten av att dra lärdom av det. Moström menar att tekniken inte alltid är 
lösningen, utan beteende och handling kan vara viktigare. 

Han nämnde en annan intressant sak, nämligen att vi ofta agerar negativt, det 
vill säga att vi vet vad vi inte vill ha. Men vad vill vi ha? En sådan mer positiv 
ingång kunde kanske hjälpa oss att driva de här frågorna. 

Även Harald Ibenholt, chef för konserveringsseksjonen på Riksantikvaren, 
menade att de har intagit en praktisk hållning och räknar med förlust av både 
kulturminnen och kulturmiljöer. De verkar redan ha gjort beräkningar på det. 
Han nämnde de problem som kommer med lagstiftning mot fungicider i 
målarfärg; träfasader angrips av svamp på grund av att färgen är ogiftig nu för 
tiden. 

Andra utmaningar är nya lagar om isolering av hus för att minska CO2-
utsläpp och energiförbrukning. Han menade att isolering av bevarandevärda 
hus är en tickande bomb eftersom just dålig isolering kan hålla dem vid liv. 
Han och andra talare nämnde den kampanj som pågår för att få folk att byta 
fönster till mer energisparande varianter, vilket väsentligt kan reducera 
kulturvärden. Här behövs en massiv informationskampanj, men det ser ut 
som om kulturarvsvännerna redan har förlorat den till fönsterlobbyn. Han 
beklagade vidare att byggmaterialens utveckling går så fort att kunskapen om 
deras underhåll inte hinner med. 

Som så många andra gånger när konserveringsbranschen talar om hotande 
klimatförändringar, tryckte också Harald Ibenholt på nödvändigheten av 
underhåll. Tekniska lösningar i all ära, men har man folk på plats som arbetar 
med objekten och gör allt från att rensa hängrännor till att skotta snö, så är 
det kanske det mest naturliga och effektiva sättet att hantera klimatförändring-
arna. Som exempel på det visade han en bild på en kyrka där extremt stor 
mängd snö under kort tid lagt sig på taket och man blivit tvungen att stötta 
hela konstruktionen med stämp och bjälke på tvären. 

Praktisk byggnadsvård
Riktigt intressanta var presentationerna som handlade om konkret byggnads-
vård, bland andra av Thomas Kampmann, ingenjör och arkitekt från det 
danska Center for Bygningsbevaring i Raadvad, www.bygningsbevaring.dk. 
Hans sågning av charlatanerna som marknadsför så kallade energifönster var 
mycket underhållande, men det viktiga är ju samma återkommande sanning: 
underhåll. Behåll gamla fönster, underhåll dem väl och du kommer att finna 
att de är bättre än allt reklamen utlovar. Det vore intressant med liknande 
undersökningar av den svenska fönstermarknaden.

Han tog också upp en del praktiska problem till exempel med solceller. Riks-
antikvarieämbetet här hemma har ju sagt ifrån om solfångare på kyrkotak i ett 
uppmärksammat fall. I Danmark hade man också sagt nej, men hjälpt till att 
utarbeta alternativ med solfångare mer diskret en bit från byggnaden. 

Också Bjørn Berge, arkitekt, hade många intressanta infallsvinklar – han 
vurmade bland annat för gräs- och torvbeklädda tak. Han sjöng också 
kakelugnens lov, en installation som utnyttjar energin mycket väl. Liksom 
Harald Ibenholt kommenterade han dagens moderna byggbransch, där så 
kallade multimaterial blir svåra att underhålla – om en komponent i ett



TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

8

laminat blir dåligt, måste hela produkten bytas ut. Det blir också mycket 
ohållbart med återvinning etc. Han hänvisade till en konferens, Passivhus 
Norden, där också Energimyndigheten varit med och organiserat. 

I diskussionen efteråt frågade en fylkeskonservator om de inte kunde komma 
med råd för hur man konstruerar miljö- och klimatvänliga kontors- och 
affärsbyggnader för ett nästan arktiskt klimat (hon kom från Troms). Men 
varken Berge, Kampmann eller en tidigare talare, Nils Georg Brekke, kunde 
svara. Berge medgav till slut att det förstås är lättare med de små hus de oftast 
talar om. Hans råd var att de skulle ta fasta på naturlig ventilation. 

I övrigt var det några intressanta presentationer från Danmark om situationen 
för det arkeologiska kulturarvet på Grönland, bland annat med is som 
spricker upp och tillåter kryssningsfartygen och därmed turisterna att komma 
direkt in på stora områden som man ännu inte hunnit gräva ut. De tog även 
upp att föremål som legat infrusna i permafrosten kommer upp i dagen, men 
det är en positiv effekt med bitter bismak. 

Avslutningsvis
Konferensen avslutades med en paneldiskussion mellan en historiker, en 
filosof och en före detta politiker. Framför allt den sistnämnde, Paul Chaffey, 
lyssnade man särskilt på. Han kallade sig själv utvecklingsoptimist (en av de få 
under dagens gång) och menade precis som statssekreteraren att vi måste göra 
kulturvärdena mer synliga. Framför allt måste politiker upplysas, kanske med 
ett slags kulturarvslobbyism. De måste veta vad som gäller när de ska stifta 
lagar, till exempel om isolering av hus. Han menade att kultursektorn tänker 
för smått och inte alls affärsmässigt. ”Marknaden förstår oss inte” är en 
mentalitet som är vanlig inom kulturmiljövården enligt honom. 

Hela konferensprogrammet finns på webben: 
www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1115
46 

Lisa Nilsen

Tack till projektet Spara & Bevara, Högskolan på Gotland.

http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=111546 
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Marie Kloosterman började sitt arbete på Institutionen 
för kulturvård när hon var drygt 20 år gammal. Det var 
i mitten av 1980-talet. Konservatorprogrammet var i sin 
linda och Bebyggelseantikvarieprogrammet hade ett 
knappt decennium bakom sig.

Många årgångar studenter vid Kulturvård minns Marie 
där hon arbetade i vår telefonväxel och tog emot 
besökande och hjälpte tillrätta.

Fotot visar den vänliga och iakttagande person hon var. Ett oblitt öde band 
henne vid rullstol, och de sista åren även vid syrgastuben i ryggsäcken. Förut-
om sin katt och sina syskonbarn värnade Marie blommor. Vi arbetskamrater 
på Kulturvård saknar henne och minns henne med värme.

uppdrag har ingått att representera museet i 
PRE-MAL och andra nationella och 
internationella projekt och initiativ, att 
medverka i nationella och internationella möten 
om samlingsvård, och att vara en rådgivande 
stöd- och expertfunktion för andra samlings-
institutioner i landet. Monika Åkerlund 
kommer fortsätta att ha detta uppdrag och 
Naturhistoriska riksmuseet har för avsikt att 
även fortsättningsvis ställa resurser till 
förfogande för PRE-MALs sekretariat. Hur 
detta kommer organiseras och genomföras 
konkret, och den framtida hanteringen av 
Bevarandegruppens övriga uppdrag är för 
närvarande oklart.

Naturhistoriska riksmuseet genomgår för när-
varande en process med ekonomiska 
neddragningar och omorganisation. Detta har 
medfört att ett antal personer har blivit 
uppsagda. Bland annat kommer bevarande-
arbetet vid museet att omorganiseras. 
Bevarandegruppen, bestående av Monika 
Åkerlund och Ingela Chef-Holmberg, avskaffas. 
Monika Åkerlund kommer fram till sin 
pensionering våren 2010 fortsätta arbeta med 
bevarandefrågor medan Ingela Chef-Holmberg 
har blivit uppsagd. Ingela är akademiskt 
utbildad naturhistorisk konservator och den 
enda personen med denna bakgrund vid 
museet. 

Sekretariatet för PRE-MAL (de svenska 
museernas, arkivens och bibliotekens skade-
djursgrupp) har sedan gruppen bildades varit 
knutet till Riksmuseet. I Bevarandegruppens

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

Monika Åkerlund
Intendent, 
Naturhistoriska Riksmuseet

(26/7 1966 - 17/10 2009)

Charlotta Hanner Nordstrand, univ.lektor Institutionen för kulturvård.

SYSKONEN BOTHÉNS STIFTELSE
Sista ansökningsdag för medel ur 
Syskonen Bothéns stiftelse är 30 april

Neddragning på Naturhistoriska riksmuseet

MINNESORD ÖVER MARIE KLOOSTERMAN 

http://www.nkf-s.se
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Dokumentvård i Bullerbyn

Det var förstås den illustre taxidermisten Kenneth som var på väg till sitt kon-
tor på fjärde våningen. Visserligen jobbar han som kommunens inköpssam-
ordnare men han är också en ivrig skogskarl, jägare och hobbypreparatör och 
idag hade han med sig något som i mina ögon liknade en pälskorv monterat 
på en pinne. Det var förstås en preparerad iller eller kanske en mink? Jag vink-
ade tillbaka och borrade sedan ner mig i en hög med negativ på cellulosani-
tratbas som låg och ”ångade av sig”. Föga anade väl Kenneth att läget var 
”högexplosivt”! 

Lite i den andan kan man kanske säga att vi jobbar här i Vimmerby. Stäm-
ningen är väl som man brukar säga ”rå men hjärtlig”! Förutom mina nitrat-
negativ (som sedan blev avdammade, scannade och slutligen nedfrysta) har 
jag ett brokigt uppdrag som konservator här på Vimmerby kommun. Efter 
att jag avslutade min utbildning till pappers- och fotokonservator på Institut-
ionen för Kulturvård 1998, har jag jobbat i ”branschen” kontinuerligt hela 
tiden. Vikariat och projektanställningar har avlöst varandra. Sedan mitten av 
1990-talet har jag varit runt på bl.a. papperskonserveringen på Göteborgs 
Konstmuseum, papperskonserveringen på Landsarkivet Göteborg, bokbinde-
rierna på Göteborgs Universitetsbibliotek och Chalmers Tekniska Högskola. 

1999 fick jag och min sambo vårt första barn och funderingarna började då 
på om vi skulle flytta från Göteborg. Ungefär samtidigt påbörjade jag dock ett 
vikariat som papperskonservator på Regionarkivet Göteborg. Sensommaren 
'99 dök drömhuset upp i vår gemensamma födelsestad Vimmerby, och vi 
bestämde oss snabbt för att slå till! 

Mellan åren 1999-2004 pendlade jag sedan mellan Göteborg och Vimmerby 
och jobbade i olika projekt inom papperskonservering och för Regionarkivet 
Göteborg. Hann också med ge orienterande 
kurser i bokbinderiteknik för två ”kullar” 
papperskonservatorer på konservator-
skolan i Göteborg under dessa år. 
Parallellt hade jag då även byggt upp en 
egen konserverings, och bokbinderiateljé i 
en annexbyggnad till bostaden i Vimmerby. 2004 blev jag kontaktad av 
kanslichefen på Vimmerby kommun som undrade om jag kunde binda in 
protokollsband till dem, vilket jag naturligtvis tackade ja till!

Mellan 2004-2005 jobbade jag därför i min egna ateljé med uppdrag från 
kommunen. 2006 tyckte man så att det ”väl var lika bra att jag flyttade upp 
mina penslar och pincetter till stadshuset” och efter diverse runtflyttande i 
olika utrymmen kunde jag till slut flytta in i nya specialutrustade lokaler 
under tidig höst 2008.

I ett svenskt perspektiv är vi nog inte så många som kan skryta med titeln 
”kommunkonservator” men på kontinenten är det vanligare att man har 
någon material-/bevarandeexpert i motsvarande nivå.

     "..lika bra att jag flyttade
 upp mina penslar och 
    pincetter till stadshuset"   



TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

11

Jämför till exempel begreppet ”Conservation Officer” i Storbritannien (visser-
ligen mera byggnadsvårdsinriktad roll) men i huvudsak en tjänsteman som 
skall skydda och värna kulturarv och medvetandegöra om och implementera 
specifik lagstiftning och rådande synsätt inom området. Den roll jag har hos 
Vimmerby kommun är något av detta. Rent organisatoriskt hör jag till kansli-
avdelningen vilken sorterar under kommunstyrelseförvaltningen. Jag jobbar 
därmed nära både kommunarkivets personal samt digitaliseringspersonal vid 
Ljud och Bildarkivet inom Media & Serviceenheten.

Förutom att jag jobbar mycket praktiskt med pappers och fotokonservering 
för olika arkivbildare inom kommunen, blir det naturligtvis även en del bok-
binderiarbeten (även om jag brukar säga att jag ”fuskar” med detta då jag ju 
inte har någon formell bokbinderiutbildning förutom ett praktikår hos magni-
fike Manne Dahlstedt i Leksand och diverse andra erfarenhetsjobb på olika 
bokbinderier.) Jag försöker också hinna med att hjälpa vårt lokalhistoriska 
museum ”Näktergalen” med råd och stöd, liksom kunskapscentrat ”Näs” som 
skapats för att fördjupa och bredda forskning och kunskapsutveckling kring 
vår världskända författarinna Astrid Lindgren. Under åren hos kommunen 
har jag förvisso haft en del sidoprojekt som jag inte kunnat tacka nej till: 
2008 fick jag det hedrande uppdraget att skadebedöma och vid behov åtgärda 
Astrid Lindgrens privata konstsamling från Dalagatan i Stockholm. Samling-
en hade under sommaren varit utställd i utställningspaviljongen på Näs i 
Vimmerby och innan återlämnandet beslutades om en genomgång av verken. 
I samarbete med en duktig lokal inramningsfirma åtgärdades och ommon-
terades över 30 konstverk inom loppet av ca 2 veckor! 

Mellan 2006-2007 var jag på deltid inkopplad som materialexpert/pappers-
konservator i det då nystartade Designarkivet i Nybro. All den fantastiska de-
signhistoria i form av skisser, bilder, prover mm. som samlats ihop vid Kalmar 
Konstmuseum skulle överföras till nybyggda lokaler i Pukeberg, Nybro. Min 
roll var här att dels planera överflyttningen av allt material, dels planera och 
utföra vårdinsatser och ev. skadedjurs/mögelsaneringsåtgärder i materialet. 
Samtidigt skulle en konserveringsateljé projekteras och inredas samt ett helt 
nytt förvaringskoncept utvecklas. I samarbete med en lokal kartongfabrikant, 
Bigso, lyckades vi skapa ett förvaringssystem uppbyggt av kascherade special-
askar, konvolut och mappar som uppfyllde högt ställda krav på estetisk ut-
formning och arkivvärdiga material samtidigt som det skulle passa det mycket
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varierande materialet som fanns representerat i arkivet. Konserveringsateljé 
färdigställdes dessutom och kom att utgöra arbetslokal för mig och assistenter 
under återstående tid av projektet. Arbetet i Nybro var ett mycket intensivt 
men samtidigt oerhört spännande och lärorikt år!

Alla hembygdsföreningar runt om i kommunen har också möjlighet att kon-
takta mig för vård och bevarandefrågor kring sina samlingar ute i hembygds-
gårdarna och detta försöker jag hinna med mellan varven.

Eftersom mitt examensarbete och slutuppsats på konservatorsutbildningen 
fokuserade på cellulolytiska mögelsvampar och saneringsmetodik har jag 
under åren flera gånger fått rycka ut och svara på frågor och göra inspektioner 
där man befarat att mögel finns och/eller saner-
ing krävs. Troligen kommer denna problema-
tik med mögelutbrott att dyka upp tätare i 
framtiden! I mån av tid har jag även tagit 
emot en del mindre konserveringsuppdrag från 
privatpersoner och andra kommuner i 
närområdet. Men detta är faktiskt en mycket liten del av allt jag gör eftersom 
behoven inom organisationen är så stora.  Naturligtvis är min ambition att 
tillämpa mera preventivt synsätt runt om i de kommunala verksamheter som 
på något sätt bevarar eller hanterar ”kulturarv” och jag har därför också ett 
långsiktigt uppdrag att utarbeta något av en kommunal ”bevarandeplan” för 
pappers- och fotodokument. Det rikhaltiga och omfattande kommunarkivet 
här i Vimmerby jobbar dock med att uppdatera sina arkivförteckningar och 
att införa s.k. dokumenthanteringsplaner inom de olika kommunala myndig-
heterna d.v.s. en plan för hur varje myndighets olika dokument skall betraktas 
(sparas eller gallras). Sådana planer är därför ett av flera sätt att avgränsa vad 
som skall omfattas av en bevarandeplan. I avvaktan på att dessa planer blir 
färdiga jobbar jag därför mycket med skadeinventeringar samt direkta åtgärd-
er som plankonservering av kartor och ritningar, ombindning eller konser-
vering av äldre arkivvolymer, nybindning av protokollsband osv. Från 2007 
och framåt har jag dessutom tagit mig an en hel del konserveringsarbete i det 
s.k. Ljud och Bildarkivet. Redan 1995 genomförde jag en mindre ”survey” 
hos Vimmerby kommun. Inom ramen för sk. ”utökad studiekurs” inom 
konservatorsutbildningen skrev jag en 10p uppsats om kommunens dåvaran-
de bildsamling som visade sig vara i stort behov av uppordning och vård. 
Denna uppsats blev sedan grunddata när kommunen sökte europeiska struk-
turfondspengar och beviljades bidrag för ett omfattande digitaliseringsprojekt 
som pågick mellan åren 2002-2005. Vimmerby kommun var även här tidigt 
ute att genomföra något sådant och arbetet fick mycket positiv respons både 
lokalt och nationellt. Detta medförde att både kommuninnevånare och 
”utsocknes” kommit och velat donera sitt fotografiska material till oss. 
Samlingarna har därför vuxit ytterligare och Ljud och Bildarkivet innefattar 
idag tiotusentals negativ, pappers-, och diapositiv, rörlig film, ljudupptagning-
ar osv.

Förutom digitalisering har dock konkreta fysiska bevarandeåtgärder inte ge-
nomförts fullt ut. Situationen har dessutom blivit lite akut när jag av en till-
fällighet upptäckte en stor mängd negativmaterial på cellulosanitratbas 
blandat med det övriga fotomaterialet i arkivet. Förutseende nog har man 
dock i projektet budgeterat för ett speciellt klimatrum för fotografiskt 
material här i Stadshuset. Jag jagar nu därför fastighetschefen för att vi skall 
kunna rulla in de första askarna med negativ för slutförvaring i detta klimat-
rum snarast. På den vägen är det alltså, och ingen dag är egentligen den andra

        "Jag är otroligt tacksam 
   för att jag kan jobba med det 
         jag utbildade mig till..."   
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...(fortsättning från sidan 12)

OZON-ALERT!

lik eftersom uppdraget är brett och arbetsuppgift-
erna så skiftande. Jag är otroligt tacksam för att 
jag kan jobba med det jag utbildade mig till och 
dessutom i min hemstad Vimmerby. Så när folk 
frågar hur det kan vara möjligt att Vimmerby har 
sin egen konservator brukar jag bara säga: Astrid 
Lindgren! För det är ju egentligen till stora delar 
tack vare henne som vår kommun har ett så 
starkt kulturarvsfokus. 

Varje år skadas museiföremål, inventarier i 
kyrkor och andra kulturobjekt vid olyckor i 
museer, kyrkor, bibliotek, arkiv och hem-
bygdsgårdar. Det kan vara allt från bränder, 
med släck- och sotskador som följd, till 
översvämningar och vandalism.  Dessutom risk-
erar den globala uppvärmningen att öka antalet 
översvämningar i landet. 

När en brand sker i hemmet eller i offentliga 
lokaler, kopplas ofta saneringsfirmor in i arbetet 
med restvärdesräddning. Inte bara rökskador 
uppstår, utan också vattenskador från 
släckningsarbete, vilket ofta leder mögel-
bildning. För att sanera rök- och mögellukt som 
uppstår vid sådana skador har man med 
framgång använt sig av så kallad ozon-
behandling av stoppade möbler, hemtextil och 
kläder. Behandlingen sägs ge goda resultat och 
bidra till att minska de ekonomiska förlusterna 
vid katastrofer. 

Nytt forskningsprojekt
Vi vet idag mycket lite om effekterna av ozon, 
även kallat aktivt syre. Därför inleder 
Riksantikvarieämbetet i år ett forskningsprojekt 
för att undersöka förekomsten av ozon-
behandling på konst- och kulturhistoriskt mate- 

rial. Är det skadligt för föremålen? Förekommer 
det i en utsträckning som gör det intressant att 
undersöka? Vi söker nu information om 
förekomsten av ozonbehandling och har i vår 
sänt ut en enkät till kulturinstitutioner runt om 
i Sverige med frågor om luktsanering av konst- 
och kulturhistoriskt material. Enkäten har 
också sänts via NKF-S e-postlista. 

Kan du hjälpa till?
Du har säkert redan fått ta del av enkäten via 
NKF-S e-postlista, men vi passar i alla fall på att 
informera om projektet en gång till. Har du 
och/eller din organisation erfarenhet av 
ozonbehandling på föremål i samband med 
sanering eller för att bli av med dålig lukt? Har 
du frågor eller information om ozonbehandling?

Kontakta gärna projektledaren 
Margareta Bergstrand på Riksantikvarieämbetet 
telefon 08-5191 8345 eller e-post 
margareta.bergstrand@raa.se.

www.cci-icc.gc.ca

Canadian Conservation Institute (CCI) slutar 
nu trycka sina efterfrågade Notes och lägger 
istället ut dem på webben för gratis 
nedladdning. Under åren har över 100 Notes 
skrivits av personalen på CCI. Exempel på titlar 
är Cleaning Glass and Acrylic Display Cases, 
Automatic Sprinkler Systems for Museums, 
Care of Ceramics and Glass, och många, många 
fler. 

CCI Notes nu gratis online!

Mattias Nittérus, 
Pappers-, Fotokonservator
Vimmerby Kommun. 
Tel. 0492-769366 
mattias.nitterus@vimmerby.se

 (- och förlåt mig Kenneth, 
jag glömde ju att vi nu är två!)

Läs mer på www.cci-icc.gc.ca

Vad är ozonbehandling?

http://www.cci-icc.gc.ca
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nSankt Göran och draken i Stockholms Storkyrka. 

Ett mästerverk från Lübeck, sanning eller myt?

Sankt Göran och draken i nytt ljus

Historiska museet bjuder 
till seminarium 21 april 
kl. 14.00 där Peter 
Tångeberg presenterar 
sin bok. 

SEMINARIUM

En rad konsthistoriker i Tyskland men även i Sverige, har med utgångspunkt 
i Sankt Göransgruppen, under mer än 100 års tid arbetat på att konstruera ett 
helgjutet konstnärskap kring Bernt Notke. Notke var inskriven i målarskrået i 
Lübeck. Om hans eventuella insatser som träsnidare finns inga arkivuppgifter. 
Problemet har varit och är, att inga säkra verk av Notkes hand finns belagda, 
varken målningar eller skulpturer. Hans namn förekommer i samband med 
leverans av Altarskåp till (Reval) Tallinn och Århus i Danmark. 

I triumfkrucifixgruppen i Domen i Lübeck återfanns vid konserveringen 1972 
ett papper med Bernt Notkes underskrift. Det framgår emellertid inte på vad 
sätt han skulle bidragit till gruppens framställning. I stället nämns namnen på 
helt andra träsnidare och målare. Notke har dock fått betalt för dessa verk, 
men av allt att döma i egenskap av entreprenör. Notkes anknyt-ning till Sankt 
Göran i Stockholm inskränker sig till en arkivuppgift att Notke skulle ha 
befunnit sig i Stockholm 1483 och 1484. För de år under vilka Sankt Göran 
skulle tillkommit, monumentet invigdes 1489, finns emellertid inga 
uppgifter. 

Konstruktionen av Notkes förment geniala konstnärskap och Sankt Görans 
härkomst från Lübeck sammanfaller med det nationalstatsbyggande som 
pågick i Europa vid 1900 talets början och som senare kulminerade (och 
havererade) med nationalsocialismen i Tyskland. I Tyskland ville man visa att 
man legat långt framme även som konstnation redan under medeltiden och 
Lübeck tilldelades rollen som Östersjöområdets konstcentrum. Därefter 
kunde man tillskriva i stort sett allt, som man betraktade som bättre kvalitet, 
till Lübeck. Senare forskning tyder istället på att konstproduktionen var 
betydligt mer utspridd.

I Sverige pågick kring sekelskiftet en intensiv forskning i den kyrkliga konsten 
och Konsthistorikern Jonny Roosval framförde redan 1906 åsikten att Sankt 
Göran skulle vara ett verk utfört av Lübeckkonstnären Bernt Notke. Man 
hade vid den tiden (men även i dag inom konstvetenskapen) en stark önskan 
att skapa ordning genom att föra samman konstverk till namngivna mästare. 
Om inga sådana fanns tillgängliga hittade man på fantasinamn föra att kunna 
samla ihop konstverk med förmenta likheter. Ibland med viss relevans, men i 
fallet Bernt Notke med katastrofala följder. 

I Tyskland tog man fasta på Roosvals attribuering av Sankt Göran till Notke 
och Lübeck, vilken fastslogs av konsthistorikern Walter Paatz 1939.  Därefter 
har en rad andra konsthistoriker satsat sina karriärer på att tillskriva Bernt  
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Den bevisföring man använt sig av för att bygga Bernt Notkes konstnärskap 
kring Sankt Göran och draken, samt ytterligare ett varierande antal verk, visar 
sig i Tångebergs redogörelse vara ett korthus. Det ena argumentet efter det 
andra smulas sönder i boken. Verken skiljer sig inte bara i tekniskt hänseende 
utan även avsevärt i fråga om konstnärlig kvalitet. Kvalitén skiftar även 
betänkligt inom varje enskilt verk. I den mån man uppmärksammat detta har 
man sökt förklara skillnaderna med argument som i efterhand ter sig minst 
sagt komiska. Så ansågs det till exempel att de grovt snidade figurerna i 
Århusskåpet avsiktligt var snidade så att de ”enkla Århusfiskarna” skulle känna 
igen sig. Eller att de knotiga fysionomierna i Altarskåpet i Skellefteå, vilket 
även tillskrivits Notke, var ”anpassade till de primitiva schamanerna i 
lappmarken”. Notke tycks ha varit en minst sagt välorienterad psykolog vid 
sidan av sitt geniala konstnärskap. Eller att Notke helt enkelt använt sig av 
mindre kvalificerade medhjälpare. Man frågar sig onekligen var ”vetenskapen” 
fanns i det som numera kallas konstvetenskap. 

 Notke än det ena, än det andra betydande konstverket i Östersjöområdet. 
Attribueringarna har växlat över tiden men de har generellt byggt på att man 
förutom stilmässiga likheter, som man tyckt sig se mellan de verk man velat 
tillskriva Notke, noterat användningen av ”främmande material” i objekten. 
Älghornen i Sankt Göransgruppen är väl kända, men här förekommer även 
pergament, äkta hår, glassplitter, murket trä, metall etc. Konsthistorikerna har 
emellertid bortsett från att alla dessa tekniska ”innovationer” som skulle bevisa 
Notkes genialitet, i själva verket endast var typiska för tiden, inte för någon 
enskild konstnär.  Dessutom, vilket Tångeberg övertygande påvisar, var dessa 
företeelser vanligare i den konst som framställdes i Nederländerna än i Nor-
dtyskland. Några måleritekniker på Sankt Göransgruppen och sätt att snida 
vissa detaljer, förekommer inte alls i Nordtyskland utan endast i Nederländer-
na. Detsamma gäller figurernas hår och dräktmode som har sin hemvist i 
Burgund.

Trots fixeringen vid Lübeck har vissa konsthistoriker uppmärksammat vissa 
stilmässiga samband med Nederländerna, men istället för att kritiskt granska 
materialet har man tillgripit enkla förklaringar av typen ”Notke hade gått i 
lära i Nederländerna”. Även ”förfalskade” (eller med god vilja) vantolkade 
dateringar och inskrifter ingår i konceptet.  Allt för att bevara Notkebilden. 
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Den främsta källan är Johannes Messenius, rimkrönika från 1629 och Svea-
pentapropopolis från 1611. Messenius anger att Sankt Göran beställdes från 
Antwerpen. Jonny Roosval avfärdar utan vidare uppgifterna genom att påstå 
att Messenius helt enkelt misstagit sig. Messenius var föreståndaren för Riks-
arkivet och hade säkerligen tillgång till numera förlorade arkivhandlingar. När 
Roosval avfärdade Messenius uppgift om Antwerpen glömde han tydligen att 
det monumentala och spektakulära högaltarskåpet i Strängnäs domkyrka in-
köpts i Bryssel nästan samtidigt som Sankt Göran. De ledande skikten i 
Sverige visste mycket väl var den mest kvalitetsfulla konsten producerades 
under den tiden. Det var i södra Nederländerna, inte i Lübeck.

Källmaterialet har förtigits eller manipulerats i ivern att göra Lübeck till Nord-
europas konstcentrum. Att Sankt Göran skulle utförts i Stockholm av inkalla-
de konstnärer är teoretiskt möjligt men inte särskilt troligt.  Att transportera 
stora konstverk var ingen omöjlighet vilket altarskåpet i Strängnäs visar. Dess-
utom anger franciskanernas diarium från den aktuella tiden uttryckligen att 
Sankt Göran ”kom” till Stockholm för att ställas upp i Storkyrkan.

Tångebergs kritik av Notkeforskningen är alltigenom välgrundad och veder-
häftig. Med en slutledningsförmåga värdig Agatha Christies Hercule Poirot, 
och efter studium av i stort sett varje teknisk och konstnärlig detalj i alla de 
verk som tillskrivits Notke visar han, förutom att ett stort antal snidare och 
målare deltagit i produktionen, dels att det inte finns någon gemensam 
nämnare mellan verken som skulle visa på Notkes insats, dels på att Sankt 
Göransgruppen i Stockholms Storkyrka med största säkerhet är ett arbete 
importerat från södra Nederländerna, troligen Antwerpen. Sambandet med 
slaget vid Brunkeberg är dessutom tveksamt.

Är vårt ”svenska” nationalmonument därmed nedvärderat? Definitivt inte. 
Det härstammar av allt att döma från ett område där vid den här tiden den 
mest exklusiva och högstående konsten i Nordeuropa producerades. Vi äger 
ett unikt välbevarat medeltida konstverk av en monumentalitet och kvalitet, 
som inte bara saknar motstycke i nutiden, det är tveksamt om något jämför-
bart fanns ens under samtiden.  Draken är troligen den mest gruvligt skräck-
injagande drake som skapats i likvärd konstproduktion. Andra drakar i de 
otaliga Sankt Göransgrupper som förekommer i kyrkor i Sverige och Nord-
europa liknar beskedliga knähundar vid jämförelse. Gruppens storlek och 
goda bevarandeskick, som tyvärr inte helt tydligt framgår med den placering 
och belysning gruppen har för närvarande, gör den med Tångebergs jämförel-
se likvärd ett samtida guldsmedsarbete och relikskrin i monumentalformat. 

Bernt Notke som konstnären, kan i vart fall när det gäller Sankt Göran defi-
nitivt avfärdas. Vilken konstnär eller verkstad som ligger bakom verket förblir 
tills vidare okänt, vilket dock framstår som oväsentligt i sammanhanget. 

Hans Peter Hedlund
Målerikonservator, specialiserad på medeltid, under 30 år verksam vid Statens 
Historiska museum och Riksantikvarieämbetet. 
Antikvarisk expert vid pågående restaurering i Storkyrkan.

FAKTA
”Wahrheit und Mythos - Bernt Notke und die Stock-holmer St.-Georgs-gruppe”
Studien zu einem Hauptwerk 
niederländischer bildschnitzerei”, 
Peter Tångeberg.Jan Thorbecke 
Verlag, Ostfildern 2009
Utgiven med bidrag från Kungliga 
Vitterhets och Antikvitetsakademien 
i Stockholm.
Boken är försedd med ett stort 
antal illustrationer av helhet och 
detaljer från såväl Sankt Göran 
som övriga Notke tillskrivna verk. 
Svensk sammanfattning.
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Jag tillbringade två veckor av den i konservatorutbildningen obligatoriska 
praktikperioden på Ryska Museet i Sankt Petersburg. Eftersom jag talar ryska 
och en möjlighet för utlandsstudier gavs från universitetets sida, passade jag på 
att utnyttja mina möjligheter.  

Ryska Museet i Sankt Petersburg är det självklara turistmålet i staden som räk-
nas som Rysslands port ut mot världen. Museet består av fem över staden ut-
spridda byggnader, vilka besöks av enorma mängder turister samt historie- 
och konstintresserade. Denna statligt ägda institution samlingar som börjar 
med 1100-talet och sträcker sig fram till vår tid. Såväl ikonmåleri, textil konst, 
skulptur, keramik, glas, möbler, hantverk, oljemåleri och moderna material 
ingår i samlingarna.  

Restauratoryrket på Ryska Museet
Avdelningen för restaurering (Conservation Department) är uppdelad i ca 15 
sektioner, varav sektionerna ”oljemåleri på duk”, ”ikonografisk konst”, ”för-
gyllt trä” och ”tekniska undersökningar” är några av dem.  Det arbetar över 
100 restauratorer på Ryska Museet, under avdelningschefen och målerirestau-
ratorn Eugene Soldatenkov. På avdelningen för oljemåleri finns 13 anställda 
plus en administratör. En restaurator på Ryska Museet har ofta en tredubbel 
utbildning, dvs. en konstnärlig och konstvetenskaplig utbildning med restau-
rering som specialisering.  

En stor skillnad mellan vår svenska konservering och den ryska restaureringen 
är det hantverksmässiga närmandet till konstverken. Medan vi i Sverige säger 
konserveringsateljé om våra arbetsplatser, säger de verkstad om sina. Tanken 
bakom materialvalet är att allt skall leva gott ihop med de konstnärliga mater-
ialen som objektet är tillverkat av.  

Vid arbete med traditionellt oljemåleri använder restauratorerna mycket 
vatten, värme, press i form av tyngder, störlim, olja och naturhartser. Allt 
detta anses, om det hanteras av en professionell, vara det mest naturliga för 
oljemåleriet eftersom det är med dessa metoder och av detta material konst-
verket är skapat. Objekten är delaktiga i vår samtid, och om det är så att 
restauratorns hand ändrar objektet på något sätt så är det en del av tidens 
gång. Denna hand som lagar och lappar måste dock vara så varlig och så skick-
lig att den som betraktar objektet fortfarande får känna den vördnad som 
fyller många vid ett möte med historien.   

Jag försökte vara öppen för metoder och motiveringar till restaureringsåtgärd-
er under min vistelse i Ryssland. En metod som jag, som studerande i Sverige, 
dock hade svårt att acceptera var regenerering av fernissa med Pettenkofer-
lådan. Metoden är en av standardåtgärderna som förekommer på verkstan. En 
trälåda beklädd med sammet sprayas med alkohol och täcker framsidan på 
målningen. På stora målningar arbetas det partiellt. Restauratorn kontrollerar 
noggrant hur fernissan ändrar sig, den skall inte bli klibbig men gärna lite 
blank. Lådan lämnas på ytan mellan en och 20 minuter, men aldrig längre. 
Efter detta tunnas fernissan ut med olika koncentrationer av sprit i terpentin.

Avdelningen för oljemåleri på duk, State Russian 
Museum, St. Petersburg - ett studiebesök

Ryska Museet
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Man försöker lämna en tunn hinna för att tjäna som ett skyddande lager. 
Motiveringen till åtgärden är att man inte behöver använda sig av aggressiva 
lösningsmedel vid förtunning av fernissaskikt om man låter lacken mjukna 
något. Det finns många argumentet mot Pettenkofer-metoden, till exempel 
att man på sikt försämrar oljans egenskaper att hålla vissa pigment eller låg-
molekylära mjukgörande komponenter som en följd av s.k. ”svällning” av 
färgskiktet. Ett annat argument emot är att hartset tränger in i färgskiktet och 
bryts ned genom oxidation och att det inte längre går att åtgärda objektet på 
annat sätt än med ny fernissning. I Ryssland menar de dock att behandling av 
ett färgskikt med starka lösningsmedel som ren sprit, aceton eller andra lös-
ningsmedelsblandningar är mycket farligare för både objektet och restaura-
torn.   

På ryska museets verkstad används PVB (polyvinylbutyral) för lagning av 
revor. Limmet är ett vitt pulver som späs och löses i alkohol. Det är en genom-
skinlig termoplast som bildar film, något mer elastiskt än t.ex. Paraloid B-72 
men samtidigt starkare än t.ex. PVAc. Metoden är att dels ”svetsa” trådarna 
samman med limmet, att armera revan med limimpregnerade linnetrådar, 
samt att stabilisera området kring revan med limmet.  

Störlim är ett av huvudmaterialen inom rysk restaurering. Man känner till att 
redan de första ikonmålarna på 1100-talet använde störlim som bindemedel 
för sin konst. På verkstaden är det rutin att blanda det färdigpreparerade lim-
met med naturlig, ren honung. Det görs för att öka plasticiteten. Ett limkon-
centrat tillverkas av försvällda och knådade fiskbåsor och sägs vara ca 10-15 % 
– ryska restauratorer gör ”fingerklibbprovet” för att avgöra koncentrationen 
och går mest på känn när de sedan spär ut limmet. Den vanligaste koncentra-
tionen av honung i limmet är 1:1 av störfiskblåsornas vikt innan svällning. 
Honung tillsätts när limmet är färdigkokt och innan det späs ut.  

På verkstaden tillverkas egen kittmassa av krita och störlim. Det görs i hand-
flatan för att direkt appliceras i lakunen. Ibland blandas det i en droppe linolja 
i kittet, massan blir då mer elastisk och passar bra till pastosa lakunfyllningar. 
Vidare bearbetar man fyllningen med en fuktad vinkork och avlägsnar över-
skottet med bomull och vatten.  

Strukturella åtgärder på ett oljemåleri
Under handledning av Marina Kiseleva fick jag arbeta med en tavla av I. A. 
Pelevin från 1877. Målningen var vid anskaffningstidpunkten inte uppspänd 
på ram, utan har legat vikt. Färgskiktet uppvisade grovt slitage med omfattan-
de bortfall ner till duk. Bindningen mellan grundering och duk föreföll dock 
vara bra. Delaminering förekom mellan färgskikten, det fanns även några 
revor.  

En första åtgärd var impregnering från framsidan med ca 3 % störlim, vilket 
är en av standardåtgärden på verkstan. Varmt störlim appliceras på ett område 
som genast täcks med tunt papper, på verkstan kallat papiross-papper (mot-
svarighet till vårt japanpapper, men med korta fibrer, och inte lika sugande). 
Vidare avlägsnas överskottet med läskpapper och ytan stryks med varmt stryk-
järn tills det är torrt samt direkt med ett kallt järn tills det har kallnat. På det 
sättet, menar våra ryska kollegor, minskar spänningen som strukturen behöver 
utsättas för. Hela ytan täcks med papiross-pappret, och målningen läggs i 
press under tyngder.  

Efter detta monteras målningen på arbetsram med hjälp av pappspänning. 
S.k. ”kraftpapper” fästs på kanterna från framsidan av målningen med ca 10% 
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störlim. Kraftpapprets volym ökar något i den ena fiberriktningen vid befukt-
ning, och minskar vid torkning. Den funktionen använder man sig av för att 
spänna målningen och på det sättet få bukt med deformationen. Målningen 
fuktas lätt upp från framsidan och baksidan, varefter kraftpappret fuktas upp 
ganska ordentligt. Vid ramen fästs pappret med PVA för att spara på 
störlimmet. Efter att allt torkat upp är målningen i spänn.  

Papiross-pappret som var fäst på bildskiktet avlägsnades med hjälp av vatten 
och bomull. Överskottet av störlim på ytan av målningen avlägsnades i 
samma moment. Detta är åter igen en standardåtgärd. Inom rysk restaurering 
anses vatten vara en av de mest harmlösa lösningsmedel på oljemåleri. Som 
väntat blinderades dock fernissalagret kraftigt, men detta var inget problem, 
menade de ryska restauratorerna – fernissan skulle ju ändå regenereras och 
tunnas ut. Även pappspänningen avlägsnades genom att fukta och värma 
området där 10 % störlim applicerats. Uppspänning på ny, specialtillverkad 
blindram skedde omedelbart, för att målningen inte skulle hinna deformeras. 
Den strukturella restaureringen av målningen var nu klar och endast estetiska 
åtgärder återstod. 

Ingen fullständig restaurering av målningen kunde ske på den korta tiden jag 
var hos restauratorerna i St. Petersburg. Jag fick dock prova på de vanligaste 
metoderna som används på avdelningen för restaurering av oljemåleri på duk 
vid Ryska Museet. Min handledare, Marina Kiseleva, var mån om att visa och 
förklara tankarna bakom de traditionella metoderna som är brukliga i Ryss-
land. Alla restauratorerna vid verkstan var också mycket intresserade av de 
metoder som jag hade lärt mig i Sverige. Kring lunchbordet kunde de restau-
reringsetiska diskussionerna bli väldigt heta, och ibland kunde jag få fundera 
riktigt ordentligt för att hitta argument för våra metoder eller förklara varför 
man inte använder sig av vissa saker hos oss. Trots att skolorna skiljer sig så 
mycket åt mellan Sverige och Ryssland kan jag säga att min två veckor långa 
praktik på ”The State Russian Museum” är en oförgömlig upplevelse och en 
oerhört viktig erfarenhet inför framtiden.   

Alissa Anderson, studerande vid konservatorprogrammet, GU, åk 3.  
(Handledare vid Ryska Museet: Chefkonservatorn Marina Kiseleva. Kontaktper-
son vid Ryska Museet: Chef för restaureringsavd. Eugene Soldatenkov. Handleda-
re vid GU, Inst. för kulturvård: Margareta Ekroth-Edebo).
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Mediakurs för konservatorer

Mediakursen på Armémuseum samlade kollegor från de stora institutionerna 
såväl som privatpraktiserande konservatorer och studenter från konservator-
skolan. Det är glädjande att se det stora intresset och den unga medelåldern 
hos deltagarna då det borgar för att pressgruppens initiativ kan bli till något 
riktigt betydelsefullt för kulturarvets bevarande och därigenom för vår yrkes-
kårs utveckling mot en framtida auktorisation av konservatorsyrket.

Arrangörerna hade samlat fyra mycket kompetenta föreläsare: Eva Bäckstedt, 
kulturjournalist på Svenska Dagbladet, som visade hur vi kan samarbeta med 
journalister genom att ge dom det som är sant, relevant, intressant och som 
har ett aktualitetsvärde på något sätt, en krok som det heter på journalist-

Mediakursen för konser-
vatorer anordnades på 

Armémuseum 
den 18 mars 2010.
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jargong. Eva gav oss många tips om hur vi kan agera för att inte styras av jour-
nalisten. Köp dig tid genom att be att få ringa upp om en timma t.ex. Använd 
tiden till förberedelser. Du ska kanske kontakta pressansvarig om du är på en 
större institution, du ska absolut skriva ned dina tre viktigaste argument i 
ämnet som du sen försöker komma in på under samtalet med journalisten.

Tänk på att journalisten inte sysslar med varumärkesbyggande för din firma 
eller institution utan skall vara kritisk, och saklig och gärna söker sanningen i 
för- och eftersnacket till själva intervjun. Ett av Evas goda råd var: -Vakta din 
tunga! Allt du säger kan användas.

Lars Jonsson och Tobias Smedberg från AgendaPR (www.agendapr.se) var 
med hela dagen med goda exempel på hur man påverkar. Under eftermiddag-
ens wokshop gavs praktiska exempel och övningar till en mindre grupp kon-
servatorer.

Några exempel på fallgropar i kontakten med media och hur man undviker 
dem:

1. Undvik att arbeta ensam, fler är starkare, använd gärna nätverksbyggande.
2. Använd olika argument till olika målgrupper och deras kunskapsnivå.
3. Arbeta på att förändra schablonbilden av yrket. Ett slags varumärkes- 

 byggande som ju blivit så vanligt i alla möjliga andra sammanhang.
4. Bli inte kravställare utan kom med lösningar och hitta gemensamma 

 nämnare.
5. Undvik att smyga med frågan utan gör utspel som skapar medialt tryck.
6. Var ett allmänintresse och inte ett särintresse: Ex. genom att värna om 

 miljön kan vi spara pengar.
Identifiera målgruppen, ju snävare desto bättre, ibland kanske den sakkunnige 
som skriver förslagen är bättre att kontakta än politikern som syns i media? 
Hitta allierade och välj en viktig fråga att koncentrera krafterna på. Den ska 
ha allmänintresse och tåla att upprepas i alla möjliga sammanhang. -Ja så här 
gick dom på under hela dagen och peppade oss med inspiration och kunskap.

Under workshopen fick vi träffa Ulrika Salander som delade med sig av sina 
erfarenheter som presschef på Riksantikvarieämbetet. En arbetsplats som haft 
en turbulent tid för inte minst konservatorerna som vi alla vet. Ulrika klargjor-
de skillnaden mellan det vi alla provat: ”Skoluppsatsen” - och ”Den journalist-
iska metoden”, som lämpar sig mycket bättre för ett pressmeddelande. -Vänd 
på steken i den journalistiska texten. Gå direkt på slutsatsen så du får ut det 
viktigaste budskapet först. Fortsätt därefter med avhandlingen och beskriv 
bakgrunden sist. Använd ett enkelt språk, gärna med citat och undvik att 
skryta om verksamheten så är du på god väg. Hennes lärdomar om hur ett 
pressmeddelande kan se ut har jag försökt tillämpa i ingressen till denna 
artikel.

Som sammanfattning vill jag säga att det vi fick lära oss ju kan tillämpas i det 
stora sammanhanget med politiker och media men är lika användbart på bygg-
mötet, avdelningsmötet, kundmötet, lönesamtalet eller om du vill pruta på 
torget.

Som afterwork så skålade vi på puben för vår pressgrupp som verkligen gjorde 
kursen värd en resa!

Er reporter för en dag.
Rickard Becklén, Nationalmuseum 

Se också artikeln

      'LOBBYTALK' 

i tidningen 
Museum Practice, 
spring 2010 nr 49

LÄSTIPS

http://www.agendapr.se
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Rapport från ICCROM:s 
generalförsamling 2009

Generalförsamlingen, som genomförs vartannat år, har som primärt syfte att 
fastställa organisationens verksamhetsmål och budget samt välja ledamöter till 
styrelsen. Vid årets möte deltog 83 av totalt 130 medlemsländer, dessutom 
deltog som observatörer 24 så kallade organisationspartners samt tre icke-med-
lemsländer, där ibland Ryssland.

ICCROM firar 50 år
Årets generalförsamling var lite extra högtidlig då det i år var organisationens 
50-års jubileum. 1959 började en verksamhet byggas upp i Rom som ett resul-
tat av ett beslut fattat i UNESCO några år tidigare om att det behövdes en in-
ternationell organisation med inriktning på att vidareutbilda yrkesverksamma 
kulturvårdare. ICCROM har i Rom byggt upp en verksamhet med utbild-
ningar, information, forskning och ett mycket omfattande bibliotek. Verksam-
heten är idag också mer och mer inriktad på utbildningsinsatser på plats i 
världsdelar och länder där insatserna behövs. ICCROM:s betydelse under-
ströks av att den officiella invigningen av generalförsamlingen inleddes med 
bland annat en personlig hälsning från Påven Benedict XVI. 

Ackreditering av medlemsstater
Mötet fortsatte sedan med formaliteter som val till kommittéer för ackrediter-
ing av medlemsländernas representanter och föreslagna delegater för val till 
styrelsen samt välkomnade av de nya medlemsländerna Afghanistan, Förenade 
Arabemiraten och Mauretanien.

Kommittén för ackreditering kom sedan att påtala att bland annat Sudan 
borde föras upp på listan över länder som både förlorar sin rösträtt och sin rätt 
till att utnyttja och få stöd av ICCROM:s verksamhet. Detta på grund av att 
Sudan under en längre tid underlåtit att betala sin medlemsavgift. Den närva-
rande delegaten från Sudan framförde dock med anledning av detta med em-
fas att hänsyn måste tas till landets mycket besvärliga politiska situation och 
att det skulle innebära en katastrofal försämring av det redan mycket besvär-
liga förutsättningarna för arbetet med kulturvård i Sudan om landet inte kun-
de fortsätta att ingå i ICCROM. Generalförsamlingen beslöt att omständig-
heterna kring de uteblivna utbetalningarna stod utanför landets kontroll och 
att Sudan behåller sin rätt att få ICCROM:s stöd.

Programverksamheten
På detta följde sedan en presentation av ICCROM:s budget och verksamhets-
rapport för den senaste perioden, vilka också godkändes. Dessutom presentera-
des förslaget på de nya lokaler för ICCROM:s verksamhet som italienska stat-
en erbjuder organisationen i nyrenoverade byggnader i det gamla klostret San 
Francesco a Ripa belägna alldeles i närheten av nuvarande lokaler vilket avslut-
ade första dagens session.
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Dag två bestod av avrapporteringar kring den programverksamhet som ge-
nomförts under perioden 2008-2009. Främsta syftet med programmen är att 
förbättra kulturvården i utvalda regioner i världen. Vid mötet presenterades 
följande program: 

• Collasia 2010, ett program inriktat på att förbättra       
   samlingsförvaltning i Sydost Asien. 
• ATHAR, ett program som fokuserar på kulturarvet 
   i det Arabiska området. 
• LATAM, som arbetar med kulturarvet 
   i Sydamerika och de Karibiska öarna. 
• Slutligen presenterades slutrapporten för det stora programmet som varit 

inriktat på den afrikanska kulturvården, Africa 2009, och som avslutas 
detta år. Inom programmet Africa 2009 har bland annat skapats två 
utbildningscentra, ett i Benin kallat Ecole de Patrimonie Africain (EPA) 
riktat till den franskspråkiga delen av Afrika samt ett i Kenya, kallat 
Center for Heritage Development in Africa riktat mot den engelsk-
språkiga delen av kontinenten. Verksamheten i programmet med kurser, 
aktiviteter och utbildningscentra beskrevs som mycket framgångsrika och 
uppskattade. Den fortsatta förvaltningen och ekonomin för de båda 
centra framhölls dock som bekymmersam och de afrikanska represent-
anterna vädjade till ICCROM:s medlemmar och då speciellt de nordiska 
länderna med Sverige och Finland i spetsen, som varit huvudfinansiärer 
för programmet, om att fortsatt stötta arbetet med verksamheten.

   
Den andra dagens session avslutades med att program och budget för 2010-
11 godkändes.

Utmaningar för Sverige
Dag tre och även den sista dagen bestod främst av valet av 13 nya medlem-
mar till styrelsen. En styrelse som består av totalt 25 medlemmar till vilken 
man väljs för en fyraårsperiod. De skandinaviska länderna har sedan lång tid 
tillbaka haft ett samarbete där man delat på ansvaret för att representera de 
skandinaviska länderna i styrelsen. För närvarande är det Finland och Tommi 
Lindh från Museiverket som upprätthåller den skandinaviska närvaron i 
styrelsen fram till generalförsamlingen 2011. Vid nästa möte är det Sverige 
som står på tur att kandidera till styrelsen. De övriga skandinaviska länderna 
har höga förväntningar på att Sverige till nästa möte tar fram en kandidat med 
goda kvalifikationer och lämpliga förutsättningar för att säkra en fortsatt 
skandinavisk representation i ICCROM:s styrelse.
  
Viktiga frågor från generalförsamlingen 2009 för oss att fortsättningsvis 
behandla:

• Vad händer med fortsättningen av verksamheten igångsatt 
   inom programmet Africa 2009?
• Ta fram lämplig svensk kandidat 
   för val till ICCROM’s styrelse 2011-2015. 

Christian Runeby, 
enhetschef Förvaltningsavdelningen 

Läs mer på      
ICCROM:s hemsida:
 www.iccrom.org

WWW.ICCROM.ORG

http://www.iccrom.org
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International Symposium on 
the Future of Museum Climate 
seen in the Context of Global Climate Change

Symposiet samlade ett drygt hundratal deltagare från Norden, Storbritannien, 
Österrike, USA, Canada, Italien, Ryssland m.fl. Symposiet hölls i den nya till-
byggnaden från ca 1999 med utsikt över museiparken, de gamla bastionerna 
och kanalen via en gigantisk glasad fasad. Seminariet inleddes av Danmarks 
miljöminister Dr Lykke Friis.

Tema 1: Museum Climate – a choice
Temat inleddes av Stefan Michalski från Canadian Conservation Institute 
som föreläste om beslutsmodeller utifrån hållbar utveckling och hur man kan 
besluta om vilka klimatkrav man bör ha i historiska museibyggnader. Hans an-
greppssätt var både abstrakt filosofiskt och naturvetenskapligt med en mängd 
grafer och egentligen ganska obegripligt.  

Nästa föreläsare var Sarah Staniforth från The National Trust i Storbritann-
ien. Hennes föredrag var ytterst praktiskt inriktat och hon beskrev, närmast 
apokalyptiskt om hur de översvämningar som drabbat Storbritannien under 
de senaste åren har förstört ett antal av de 
historiska byggnader som organisationen 
förvaltar. Hon gav ett antal praktiska 
lösningar på hur detta kan förebyggas 
och vi kan vara glada att vi lever i ett land 
där byggnaderna är något robustare än de är i Storbritannien. 
Hon listade också ett antal faktorer som vi kommer att behöva ta ställning till 
i framtiden. Den globala uppvärmningen kommer att innebära mer sol och 
högre luftfuktighet generellt, fler skadedjur och skadeinsekter, mer damm, 
mer luftföroreningar m.m. Även om vi i Sverige har en annan 
byggnadstradition bör man nog tänka sig för både en och två gånger innan 
man införskaffar magasin i ett källarplan.

Tema 2: Air Quality
Under detta tema föreläste två danska företrädare. Först ut var Mikael K 
Hansen, chef för drift och säkerhet på Statens Museum för Kunst. Till skill-
nad mot Sverige så ägs och förvaltas inte de statliga museerna av en dansk 
motsvarighet till SFV utan alla museer får budgetmedel för detta. 

Hansen beskrev tillkomsten av SMK:s nya tillbyggnad och hur man har löst 
frågan kring att hålla energiförbrukningen på så låg nivå som det är möjligt. 
SMK och alla andra statliga myndigheter har blivit ålagda att spara 10 % på 
energi-kostnaden. Han menade att det endast går att komma ner till en viss 
nivå utan att göra mycket kostsamma investeringar i byggnaden. Det går att 
spara 80 % på elkostnaden men det kostar 15 miljoner danska kronor. 

Morten Ryhl Svendsen från Nationalmuseet beskrev ett antal arkivmagasin 
utifrån byggnadskonstruktionen och hur det påverkar klimatet i byggnaden.  

  "...statliga myndigheter har 
blivit ålagda att spara 10% på 
                 energikostnaden."
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Med en tät och tung byggnadskropp så är det lättare att hålla ett acceptabelt 
klimat med lägre energikostnad. Han menade att det är billigare att avfukta 
än att värma upp vilket var en intressant upplysning. Vidare att en tätare 
byggnad ger färre föroreningar men man måste tänka på vilket material man 
använder i inredningen så att dessa inte alstrar föroreningar. Glas och metall 
är bättre än trä t.ex. 

Tema 3: NI-regulations och EU standards
Susanna Petersson från det finska Nationalgalleriet föreläste om EU-ambi-
tions for Collections mobility med utgångspunkt i samlingarna där hon grovt 
uppskattade det totala antalet föremål i europeiska museer till hisnande 26 
miljarder. Hon beskrev magasinen som ödeland av glömda minnen och att ett 
modernt insamlande måste innebära att vi skaffar oss ett bättre helikopter-
perspektiv. Det finns liknande samlingar över hela Europa som berättar 
samma historia och att vi måste göra samlingarna mer intressanta och utma-
nande. Detta menade hon kan ske genom forskning och att museerna måste 
arbeta med samlingarna ur ett europeiskt perspektiv. Hon deltar i europa- 
samarbetet när det gäller att hitta standards för lån mellan museerna. 

David Saunders från The British Museum diskuterade utlån: Loan exhibit-
ions: challenges and responses där han beskrev hur vi med det globala klimat-
hotet hängande över oss skall tänka mer energieffektivt när vi lånar ut och 
lånar in utställningar. Han hade tre utgångspunkter: transporter, utställnings-
byggen och klimatkrav. När det gäller transporter så föreslog han att utställ-
ningar står under längre tider, att man samarbetar mellan institutioner i olika 
länder om samma utställning och att man tänker nära hellre än längre bort. 
När det gällde utställningsbyggen föreslog 
han återanvändning, att materialen är 
”gröna” och att man skulle tänka på 
hur man ljussätter utställningar. Med 
fantasi och rörelsedetektorer sparar man 
inte bara föremålen men också energi. Han fördjupade sig mer i frågan kring 
klimatkraven för vandringsutställningar. Han menade att vi måste se 
realistiskt på dels de krav vi själva ställer på mottagaren och till våra egna 
möjligheter att uppfylla dem. Kan vi uppfylla kraven eller säger vi att vi kan 
för vi så gärna vill ha just den utställ-ningen och kräver vi högre krav på 
mottagarens klimat än vad vi själva har. Vidare menade han att vi måste 
differentiera föremålen bättre, alla föremål behöver inte lika stränga 
klimatkrav och att vissa känsliga föremål kan sättas in i klimatstyrda montrar. 

Vid den efterföljande diskussionen fick han frågan om inte transporter via båt 
är bättre än flyg, när det gäller att vara klimatsmart. Han menade att då båt-
transporter tar så mycket längre tid och då är risken att föremålen tar skada. 
Rörande järnväg, vilket var vanligare förr, så är det en större säkerhetsrisk. 

Tema 4: The museum as part of a green movement
Till sist talade Martin Fluri som representerade Cradle to Cradle konceptet 
eller Vugge till Vugge som det heter på danska. Cradle to cradle är ett design-
koncept som tar sin inspiration från naturen där alla produkter kan återan-
vändas och det som blir kvar lämnas till naturen att bryta ner. Företaget 
bakom är ett tyskt EPEA (Environmental Protection and Encouragement 
Agency) som bidrar med kunskap i produktdesign allt från konkreta produkt-
er till hela bostadsmiljöer. Fluri beskrev hur vår inomhusmiljö påverkar oss 
negativt, över 40 % av alla barn (i Danmark?) har allergier och det beror på 
                                                    ...(artikeln fortsätter på sidan 27)

  "...magasinen som ödeland 
av glömda minnen..."
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aReflektioner från en student

Vi i årskurs två fick en fråga om det fanns intresse att skriva en studentspalt i 
Realia. Syftet är att vi som studenter skall vara delaktiga från skolbänken och 
förhoppningsvis kunna delta med reflektioner vilka jag antar ser lite annorlun-
da ut nu jämfört med när vi senare är yrkesverksamma konservatorer.

I vår klass är vi en grupp på 16 studenter vilka nu är delade på två inriktning-
ar. Nio stycken valde pappersvägen medan resterande sju tog den textila 
vägen. Vi är dock medvetna om att det inte alltid blir som man har tänkt sig. 
Specialterminen har startat och förväntningarna är höga. Det är så mycket vi 
vill lära, så mycket vi vill hinna bli bra på. Vi insåg snabbt att det inte finns 
tid till det, vi får skrapa på ytan, få en inblick i några av alla möjligheter som 
finns. Vi får lära oss att inse att det bästa sättet att konservera på ännu inte 
existerar. Det är då vi önskar att utbildningen var betydligt längre än det tre 
år vi nu läser.

Jag minns hur jag reagerade när jag tog med mig min favoritbok till bokkon-
serveringen. Jag hade så stora förväntningar på resultatet, när jag satte mig ner 
så insåg jag att jag inte hade tänkt igenom det ordentligt. Jag fick tunnel-
seende och missade helheten. Jag blev känslomässig och blockerad. Skall jag 
skära i min bok? Nu i efterhand önskar jag nästan att jag inte hade gjort det. 
Resultatet blev inte särskilt bra. Å andra sidan blev jag en erfarenhet rikare. 
Det som läraren Per Cullhed med så säker hand gjorde och fick så fint resul-
tat, blev i min version något annat. Det lär dröja många år att uppnå den 
skickligheten, om det ens är möjligt? 

Inom psykologin säger man att en person kan behöva höra sig beskrivas för 
att få en förståelse av sig själv. Det tycker jag stämmer in på objekten med. 
För att slippa tunnelseende och känslomässiga trauman och kunna välja att
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och beskriva det. Beskrivning utan värdering gör det lättare att få en sund 
distans till föremålet. Oron och omtanken som för mig uppstått kring objekt-
en gör att den text Chris Caple skriver i Conservation skills blir mer tillgäng-
lig. Han skriver att konservatorn kan utveckla katexis. Den psykoanalytiska 
term som beskriver att ett objekt laddas med energi och en fixering vid det 
kan uppstå. Konservatorn kan må riktigt dåligt av att se ett föremål hanteras 
felaktigt och att vara medveten om detta kan spara många onödiga konflikt-
er. Vidare berättar han om andras olika stereotypiska föreställningar av konser-
vatorer. Jag minns att jag skrattade när jag läste detta men märker att det han 
skrev faktiskt stämmer. Jag är känslomässigt engagerad i vissa objekt och folk 
har de mest underliga uppfattningar om vad en konservator gör och en väldig 
massa åsikter om hur man är: Nördig, oflexibel och konstig som stoppar upp 
djur! Mediaträning för konservatorer, känns helt rätt.

Fast vad gör det att kallas nördig när vi får uppleva helt nya dimensioner med 
hjälp av våra luppar och arbetsmikroskop? Jag tänker bara på alla tryck vi har 
tittat på. Innan jag hade mer kunskap var de just bara tryck och det kändes i 
alla fall för mig inte särskilt upphetsande att ha en hel kurs om dem. Visst är 
av dem fina, men mer då? Efter att ha sett dem i förstoring, ja då fattade jag 
helt plötsligt varför Martin Ericson pratar sig så varm om dem. I förstoring 
fick de helt plötsligt liv. Att se dessa färgprickar, i olika lager, på olika djup, 
som ett kalejdoskop, gjorde att det var svårt att sluta titta. Andra var så platta 
att det kändes som att man fick en örfil när man såg dem i mikroskåpet. Det 
var ju jätteintressant och fascinerande. Ingen av oss gick oberörd från den 
kursen.

Vi har skrapat på ytan inom många olika områden, kyrkostudier, keramik 
och läder, kemi, sten och metall, textil och papper, för att nämna något. 
Många av oss önskar att utbildningen var minst ett år längre för det går i ett 
rasande tempo och viss kunskap kommer att glömmas bort. Anteckningarna 
som så krampaktigt klottrats ner under föreläsningarna är guld värda. Vi är 
alla överens om att de föreläsare vi hittills har haft på utbildningen har varit 
jättebra. Alla har varit generösa med att dela med sig av sina kunskaper och 
vi hoppas att vi får träffa dem igen i andra sammanhang.

Linda Elmersson,
blivande pappersonservator

att luften inomhus är så mycket sämre än  utomhusmiljön beroende på alla 
kemikalier som finns i byggnadsmaterial, teknisk apparatur och kläderna vi 
bär. Han menade att vi skall lära av naturen, använda de material som är 
naturliga i den geografiska miljön och att allt skall vara biologiskt nedbrytbart. 
Vi skall inte se bakåt utan framåt och Martin Fluri fick oss alla att tro att det 
finns hopp och tro om en bättre och grönare framtid.

Symposiet avslutades med en visning av utställningen ”Nature Strikes Back” 
som inte alls handlade värst mycket om det globala klimathotet. Till sist den 
obligatoriska receptionen som danskarna är speciellt duktiga på att arrangera.

Ingrid Hall Roth, Statens maritima museer

...(fortsättning från sidan 25)

Det här var årets första Realia. Vi hoppas att ni har läst den med intresse och har blivit 
inspirerade till att själva lämna ett bidrag! Mejla din artikel till nkf.realia@gmail.com 
senast 30 juli 2010. Till dess!




