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Det är med ödmjukhet jag nu lyfter pennan för att skriva ett par inledande ord om detta nummer för Realias läsare. Först och främst vill jag tacka
Lisa Nilsen för allt det arbete hon genom de senaste åren lagt ner för att
hålla vår medlemstidning levande. Jag har redan insett att det kräver både
tid och engagemang men också att det bjuder på intressanta och givande
kontakter med läsare och skribenter. Det var framför allt det senare, det
allt igenom positiva med redaktörskapet, som Lisa framhöll då jag hörde
mig för om uppdraget. Tack Lisa!

ANSVARIG UTGIVARE
NKF-S
Nordiska Konservatorförbundet
Svenska Sektionen
IIC-Nordic Group
Box 3071, 103 61 Stockholm
Postgiro: 45 85 09-7
www.nkf-s.se
REDAKTION
REDAKTÖR

Det känns också tryggt och roligt att ta över arbetet tillsammans med

Helena

Annica som formger Realia till estetisk läsbarhet. Annica (som tog över

Grundberg

formgivningen efter Vivian Smits redan förra året) och jag presenterade
oss i Realia nr 2 2012. Tack Annica!
Idag är Realia en tidning som distribueras som ett elektroniskt dokument genom NKF-S:s hemsida. Från början gavs Realia ut som en A4-sida

FORMGIVNING

med dagsaktuell information (läs om historiken kring Realia på NKF-S:s

Annica

hemsida). Dagsaktuell information har idag snabbare plattformar genom

Björklund

exempelvis hemsidan och Kulturvårdsforum. Istället är Realia idag en informationskanal som har möjlighet att spegla medlemmarnas uppdrag och
arbetsfält på ett mindre aktualitetskänsligt och mer långsiktigt sätt. Vad
tycker du? Skriv gärna till redaktionen!

STUDENTREDAKTÖR

I detta nummer har vi infört en kalender där vi listat några av alla de

Billy Höök

konferenser, möten och andra händelser som kan vara av intresse. Den är
långt ifrån komplett men det kan vara ett sätt att få översikt i den ström
av information som vi omges av. Saknar du något? Skicka gärna en not till
redaktionen, så kompletterar vi kalendern till nästa nummer!
Att konservatorns arbetsfält är brett både uppdragsmässigt och geograﬁskt vet vi som är verksamma inom området. Det är långt ifrån bilden av
konservatorn som den som ensam i sin ateljé sitter och lagar gamla saker.
I detta nummer får vi möta en konservator som blivit chef för Kulturarv
och livsmiljö i Skåne. Vi får också chansen att följa med en konservator till
ett Sida-projekt i Afrika och en annan till Övertorneå. Vi får också ta del
av en italiensk students erfarenheter som nu måste gå om sin femåriga
konservatorsutbildning! Detta rapporteras av en fransk student som gjort
praktik i Nederländerna och i Norge. Vidare får vi referat från konferenser
och seminarier i Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. Ett stort tack till
er som bidragit med material i text och bild till detta nummer. Utan allt ert

ARTIKLAR
Sänd ditt manus till oss via
e-mail:nkf.realia@gmail.com
Text, diagram, bilder och
bildtexter skickas var för sig.
Texter skrivs i 12 pkt
Times New Roman med
enkelt radavstånd.
Omfång: 1-2 A4.
Bilder levereras digitalt i

arbete hade vi inte haft Realia. Tack korrespondenter!

JPG-format.

Med detta önskar redaktionen trevlig läsning (när den än väljs att göras)

För annonsering kontakta

och en trevlig sommar!

redaktören på
nkf.realia@gmail.com

Helena Grundberg

OMSLAGSBILD: Cecilia Lundin

Inget material publicerat i REALIA, text eller bild, får användas i en annan kontext utan skriftligt tillstånd av upphovsmannen.

REDAKTÖREN HAR ORDET
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ERFARENHETER FRÅN ETT
BISTÅNDSPROJEKT I KENYA
Sedan ett par år tillbaka
har Cecilia Lundin deltagit som papperskonservator i ett av Lantmäteriverkets biståndsprojekt i Kenya. Ett konverteringscentrum med
en konserveringsenhet
har byggts upp i Nairobi
för att kunna digitalisera
pappershandlingar. Kunskapsuppbyggnad inom
konservering har varit
en stor del av uppgiften
då inga förkunskaper
fanns.

PILAK (Project for Improving Land Administration in Kenya) heter projektet. Det är ett samarbetsprojekt mellan Lantmäteriverket i Sverige och
MoL (Ministry of Lands) i Kenya och är till största delen ﬁnansierat av Sida

Fotograﬁ fr
från
skadeinventering av GLA
Volumes, MoL, Nairobi
Foto: Cecilia Lundin

(Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete). Huvuduppgiften är att
underlätta övergången från ett pappersbaserat administreringssystem som
vuxit sig ohanterligt stort till ett datorbaserat system. Pappershandlingarna
är i vissa fall i ett mycket dåligt skick och är därför i behov av konservering
inför digitaliseringen.
Papperskonserveringen syftar främst till informationsbevarande. Det är
handlingar som har en stor betydelse för rättssäkerheten i området, såsom
lagfarts- och överlåtelsebevis som ska informationssäkras. Ett stort antal
av dessa akter har försvunnit eller manipulerats och därför är säkerhetsfrågorna centrala. Man har därför även genomfört en kartläggning av dessa
akter inom projektet. Originalhandlingarna måste sparas för framtiden för
att det ska vara möjligt att gå tillbaka och söka i de olika pappersarkiven
vid exempelvis ett rättsfall. För att kunna upprätthålla medborgarens
rättigheter vid bedrägerier i samband med landområden, är det av största
vikt att arkiven är sökbara.
Mina arbetsuppgifter har varit rådgivning inför uppbyggnad av enheten,
olika bevarandefrågor samt att hålla kurser inom konservering. Arbetet
inleddes med en skadeinventering på MoL i Nairobi, Survey of Kenya i
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Rouraka och Mombasa Province of Commissioner
i Mombasa. Materialet hos Survey of Kenya har
förutom de stora juridiska värdena även ett stort
kulturhistoriskt värde i form av stora fotoarkiv och
kartsamlingar. Inventeringen visade ett stort slitage
på handlingarna, platsbrist, brist på förvaringsmedel och instabila tryckmedia. Även tidigare utförda
lagningar med tejp och överklistrad text var stora
problem. Vissa av arkiven prioriterades för konservering och digitalisering. GLA Volumes var ett sådant arkiv. I volymerna ﬁnns alla transaktioner som
rör ett markområde. En sådan volym har många
sökningar och får kontinuerliga pappersförluster i
det dagliga arbetet. Dessa handlingar användes i
kurserna.
I Mombasa tillkommer ett klimat som innebär stora
påfrestningar för pappersarkiv. Mombasa ligger
vid kusten med salta vindar och ett tropiskt klimat
med extremer i luftfuktighet och temperatur. Det
är mycket dåliga ekonomiska förhållanden i området, vilket har lett till en bristande förvaltning och
inköp av papper av sämre kvalitet. Byggnader har
fått förfalla under en längre tid. Miljön har blivit en
grogrund för ett mycket stort skadedjursangrepp
med både silverﬁskar, termiter, getingar och råttor.
Ett ﬂertal fönster är trasiga, vilket innebär att råttor och möss klättrat in den vägen. De gnager sedan sönder de elektriska
ledningarna. Vid två tillfällen har bränder startat i de elektriska systemen.
En likartad skadedjursproblematik ﬁnns i arkiven längs östkusten, för vilka
Mombasa är centrum.
Det ﬁnns önskemål om att bygga ett nytt gemensamt hus för myndigheten

Materialet hos Survey of
Kenya har fförutom de stora
juridiska v
värdena även ett
stort kulturhistoriskt v
värde i
form av stora fotoarkiv och
kartsamlingar.
Foto: Cecilia Lundin.

i Mombasa som idag är lokaliserat till två olika platser. Den andra platsen
ingick inte i min inventering men kallas Bima Towers och är en av landets
högsta byggnader. Kontoret är lokaliserat till 11:e och 12:e våningen. Hissen fungerar inte och kontoret är därför inte tillgängligt för rörelsehindrade.
Det har ännu inte funnits några pengar i projektet för att genomföra några
åtgärder i Mombasa. Förhoppningsvis kommer det att göra det framöver.
Enligt ursprungsplanen ska ett konverteringscentrum med konserveringsenhet förläggas till Mombasa.
Nationalarkivet och deras konserveringsenhet har jag också besökt vid ett
par tillfällen. De var intresserade av projektet hos MoL. De har haft positiva
erfarenheter av att använda sig av ISO Standard för mikroﬁlm för långtidsbevarande av värdefulla handlingar. I andra hänseenden har de tvingats
välja strategiska lösningar som inte förekommer inom vår egen del av värl-

Vissa av arkiven prioriterades fför konservering och
digitalisering.
Foto: Cecilia Lundin.

den. De använder exempelvis DDT för att regelbundet bespruta sina arkivlokaler för att slippa skadedjursangrepp.
Hos MoL i Nairobi har ambitionen varit att sätta upp ett modellarkiv för
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analogt och digitalt material. En modell för åtgärder som bl.a. syftar till
att ge ett bra långtidsbevarande för de prioriterade handlingarna har utarbetats. Modellen ska sedan användas för andra arkiv inom projektet. Där
ingår olika preventiva åtgärder som utbyte av förvaringsmaterial, nya hyllsystem och renovering av lokaler.
Kunskapsuppbyggnad har varit ett av målen. Det har varit ett positivt gensvar på kurserna och ett stort engagemang för att bevara handlingarna.
Kurserna har innehållit workshops med grundläggande konserveringsmetoder och materialkännedom. Den praktiska konserveringen har varit lätt
för alla i organisationen att ta till sig, till skillnad från digitaliseringen och
visionen för det nya sättet att arbeta med det datoriserade materialet. I
synnerhet som den utvecklingen går mycket snabbare här än den gjort i
Sverige.
I kurserna har även ingått förebyggande konservering, som hantering, förvaring och housekeeping.Tiden har varit begränsad och arbetet har varit
inriktat på de dokument och de skador som uppkommer på handlingarna.
Det har varit spännande att få delta i projektet och en rad framsteg
har nåtts. Det har varit svårt att få tillräckligt med personal för de åtgärder
som behöver genomföras, vilket har fördröjt projektet. Många delar av en
väl fungerande förebyggande konservering förutsätter resurser som vanligtvis inte ﬁnns i den statliga förvaltningen i Kenya. Det innebär i praktiken

I kurserna har även ingått
f rebyggande konservering,
fö
som hantering, fförvaring och
housekeeping.
Foto: Cecilia Lundin.

ytterligare risker vid alla åtgärder som rör handlingarna.
Cecilia Lundin, konservator, Riksarkivet

Kursen avslutades
med digitalisering
av konserverade
GLA Volumes på en
bokskanner.
Foto: Sarje Lindberg
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KONSERVATORN SOM CHEF:
Martin Andrén

En blänkare i DIK-forum i
rutan om folk som bytt arbetsplats ﬁck mig att titta till
lite extra. Martin Andrén, konservator och avdelningschef
på Kulturen i Lund hade blivit
chef för Kulturarv och livsmiljö på Region Skåne. Lisa
Nilsens nyﬁkenhet var väckt
och Martin var vänlig nog
att ställa upp på en intervju
i Realias serie Konservatorn
som chef.

Vi möts i Region Skånes ﬂotta lokaler i Västra Hamnen i Malmö. Hela området sjuder av aktivitet och framåtanda; byggkranarna har knappt hunnit lämna Dockplatsen, frisör, blomsteraffär och lunchställen etablerar sig.
Martin och jag tar en ﬁka några våningar upp, där utsikten mot resten av
hamnen och Turning Torso är slående. Det är en dynamisk miljö, som gjord

Martin Andr
Andrén i Region
Sk nes hus på DockplatSkå
sen i Malmö. Turning Torso
skymtar i bakgrunden.
Foto: Lisa Nilsen.

för planering och utveckling.
KULTURARV OCH HÄLSA
Det är roligt att lyssna på Martin Andrén. Han är väldigt entusiastisk över
Region Skåne och sitt arbete. När han såg annonsen som chef för Kulturarv
och livsmiljö på Region Skånes kulturförvaltning, Kultur Skåne, funderade
han på vad jobbet skulle innebära. Kultursamverkansmodellen, omstrukturering och kulturen som en del av samhällsutvecklingen var frågor som han
arbetat med på ideell basis.
- Jag var fackligt aktiv i SACO och engagerad i samhällsplaneringsfrågorna genom facket, säger Martin. Att vara med i DIK-förbundets styrelse
var en mycket bra skola – där satte man sig in i kulturpolitiska frågor, läste
utredningar och skrev yttranden.
Han sökte och ﬁck jobbet. Nu arbetar han med kulturarv och hälsovård.
Kulturarv och hälsovård? Han förklarar:
- Det handlar bland annat om att få ungdomspsykiatrin och äldreomsorgen engagerade i kulturarvsfrågor. Inom äldreomsorgen använder man till
exempel minneslådor – Regionmuseet i Skåne samarbetar med Hemslöjds-

NAMN
Martin Andrén
UTBILDNING
Fil kand (konstvetenskap,
arkeologi, etnologi)
ARBETSPLATSER I URVAL
Nordiska museet
Kulturarvet i Falun
Riksantikvarieämbetet
Kulturen i Lund
Region Skåne

förbundet i ett sådant projekt. På Kulturen i Lund ﬁnns ett program för utställningar med ungdomar från ungdomspsyk.
MATERIALLÄRA OCH FÖRFALSKNINGAR
Karriären låg på inget sätt utstakad för Martin Andrén. Han hade först inga
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planer på att bli konservator utan pluggade konst, etnologi och arkeologi i
Lund. Vid ett tillfälle behövdes folk till konservering på en arkeologisk utgrävning där han arbetade. Han blev han nyﬁken - intresset var väckt. Han
sökte sedan till Konstakademin där Björn Hallström (författare till Måleriets
material) undervisade. Det här var innan utbildningen i Göteborg startat
och det rörde sig om ren materiallära.
- Det var mycket utvecklande, berättar Martin. Bland annat ﬁck jag vara
sakkunnig i rätten i förbindelse med polisens utredningar om förfalskningar.
Björn Hallström hade byggt upp ett labb med olika strålkällor där man
kunde undersöka konsten. Polisen kom till oss med bevismaterialet för att
få hjälp.
Sedan följde en period med arbete runtom i Sverige, ”kulturrallare” kallar
han det. Materialläran från Konstakademin kom till nytta på arbetsplatser
som Nordiska museet, Kulturarvet i Falun, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
och Kulturen i Lund. Han byggde upp ett kontaktnät som han har glädje av
än idag. Första chefsjobbet kom på Nordiska museet där han var chefskonservator med många anställda på tre arbetsplatser i Falun och Stockholm. I
mitten av 90-talet kom han åter till sitt Lund som avdelningschef på Kulturen – ett chefsjobb som ständigt ändrades i rotationer och omorganisationer och kom att handla om allt från utställningsbygg och fastighetsskötsel
till metallkonservering. Just här i vårt samtal kommer Martin in på militärtjänsten.
- Jag tillhör ju den generationen som ﬁck göra lumpen. Jag var kvartersmästare som nittonåring och det var faktiskt en fantastisk ledarskapsut-

Vid ett
tillfälle
behövdes
folk till
konservering
på en
arkeologisk
utgrävning
där han
arbetade.

bildning! Det var en tjänst där man skulle ha koll på all service, ett slags
mini-samhälle där jag skulle kunna rekvirera en stridsvagn eller ta hand
om en skadad människa. Kunskapen att organisera under tidspress har jag
nytta av än idag och har haft inte minst under mina år på museum.
KULTURDEPARTEMENTET I SÖDER
Tillbaka till nutid. Kultur Skåne initierar och driver utvecklingsarbete på
uppdrag av kulturnämnden. Förvaltningen arbetar processinriktat tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter för att utveckla Skåne
som kulturregion. Martins arbete innebär bland annat att vara lyhörd i de
många mötena med kommunpolitiker, kultursekreterare och kulturchefer,
men även med folkrörelser som hembygds- och arkivförbund. Jag frågar
vilken nytta han har i sitt nuvarande arbete av sin konserveringsbakgrund.
- Det är nog bra att komma från konserveringsbranschen, tror han, inte
minst vet man hur man kommunicerar med folk och jag har ett stort nätverk och goda relationer med dem som är i branschen.

KULTUR SKÅNE
https://www.skane.se/sv/
Webbplatser/Kultur-Skanesamlingsnod/Kultur_Skane/

Han understryker emellertid att han nu beﬁnner sig på en politisk arena,
nästan som ett skånskt kulturdepartement. Det handlar om utveckling av
hela kulturarvssektorn, inte att driva egen verksamhet. Samordning är A
och O.
Intervjun börjar närma sig sitt slut. Jag frågar om han har något motto,
men svaret blir nekande. Då frågar jag om han har något budskap till andra konservatorer som kan tänka sig att söka ett liknande jobb.
- Man måste tycka det är kul, säger Martin efter att ha funderat lite.
Är man intresserad av politik och samhällsutveckling kan man göra andra
saker som ligger utanför konserveringen. Man får göra om det till sin egen
grej.
Text och foto: Lisa Nilsen

KONSERVATORN SOM CHEF

7

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

Case studies and best practises
based on experiences from the
Vatican Library and Nordic Libraries and
Archives

Handskrifter ur Cod. Reg. Lat. i utst
utställningen

Årets möte för NKF-S pappersgrupp hölls i år som en två dagars internationell
konferens med anledning av utställningen Bilder av Kristina i Livrustkammaren
och Storkyrkan. Konferensen ordnades i samarbete mellan NKF-S, Riksarkivet
(RA) och Livrustkammaren (LRK). Ett 50-tal konservatorskollegor från såväl
Sverige och Danmark som Italien deltog.
UTSTÄLLNINGEN
Konferensen inleddes på torsdagseftermiddagen med att riksarkivarien Björn Jordell hälsade välkommen. Efter detta delades vi upp i tre grupper för visning av utställningen.
Våra guider var Soﬁa Nestor, Per Sandin och Ann Grönhammar, intendenter vid Livrustkammaren. Utställningen upptar fyra rum på Livrustkammaren och är uppbyggd kring 12
aspekter av Kristna, bl a ”Barndrottningen”, ”Kung Kristina” och ”Queer Queen”. Kristinas samling av latinska manuskript, Codices Reginensis Latini uppgår till drygt 200 volymer varav 14, den äldsta från 800-talet, visas i utställningen – två i Storkyrkan och de
övriga i LRK. Manuskripten är centrala i utställningen men kompletteras med föremål och
dokument ur LRK:s och RA:s samlingar. Överlag en ﬁn och intressant utställning.
Dagen avslutades med god middag på Myntkabinettet, med givande och intressanta
samtal.

Konferensrapport

CONSERVATION OF
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Ángela Núnez Gaitán, chef för konserveringsavdelningen vid Vatikanens bibliotek, inledde
fredagen med en beskrivning av hur arbetet med bevarande av biblioteket har förändrats
över tid fram till i dag. Bevarande och tillgänglighet har varit bibliotekets grundpelare sedan tillkomsten. Idag består konserveringsavdelningen av 9 konservatorer medan biblioteket
innehåller bl a 80 000 manuskript, 100 000 arkivdokument och 1 600 000 tryckta böcker. En
utgångspunkt
ngspunkt fför konserveringsverksamheten är att man har ett användarperspektiv: om
inte boken kan studeras har den inget liv. Genom åren har bevarandearbetet tagit sig
olika utryck såsom lagning och kopiering av texter. Under 17- och 1800-talen har även
ett par större ombindningskampanjer genomförts.
Franz Ehrle, som var bibliotekets föreståndare 1895-1914, förde in ett modernt
perspektiv på konserveringens etik, teknik och material och använde fotograﬁsk teknik
för dokumentation. Angela poängterade särskilt att Ehrle formulerade principer för hur
man vid konservering skulle förhålla sig till originalen, principer som man gärna framhåller än idag. Konserveringen syftar i dag till att upprätthålla och förlänga bokens liv med
de åtgärder som behövs, men med hänsyn tagen till bevarandet av bokens originalmaterial och historiska autenticitet.
RESTAURERING AV MANUSKRIPT
Marta Grimaccia, konservator vid Vatikanbibliotekets konserveringsavdelning berättade
om restaureringen av ett av manuskripten i utställningen, Vat. Gr. 1522, ett evangelium
på pergament framställd i Konstantinopel på 900-talet. Handskriften är rikt illuminerad och varje evangelium inleds med en helsidesmålning på guldgrund föreställande en
apostel. Volymen var sedan tidigare ombunden och vid ett tillfälle hade ryggen limmats
med PVA-lim. Skadorna bestod bl.a. av problem med bläckfrätning och spanskgrönt med
både lakuner och revor som följd. Marta beskrev skadorna och de metoder och material
som användes, samt vilka tekniska och etiska överväganden som gjordes under arbetets
gång.
RIKSARKIVETS VERKSAMHET
Karin Olsson (RA) gav en historik över vård- och konserveringsverksamheten vid Riksarkivet. Hon presenterade RA:s arbete under åren med att ta fram effektivare material och
metoder för konservering (zaponlack, silkesslöja, m.m.). Hon presenterade också övergången till modernare tekniker och förhållningssätt till konservering och den verksamhet
som bedrivs idag, med pappers- och sigillkonservering. Den riksbekanta boxmaskinen
har förenklat tillverkningen av lådor i standardiserat utförande, som används i det pågående arbetet med förbättrad förvaring.
FRAMTIDA UTMANINGAR
Jonas Palm (RA) gav en bild av de bevarandeuppgifter vi står inför när det gäller bevarandet av framtida dokument. RA har ca 800 000 hyllmeter arkivmaterial och 2,3 petabyte (2,3x1015 bytes) digital information. Han poängterade skillnaden mellan traditionella
historiska dokument, som är direkt läsbara, och information som lagrats på medier där
man behöver hjälpmedel för att vara läsbara. De förstnämnda går i princip att bevara
med hjälp av klimatstyrning och andra förebyggande åtgärder medan de sistnämnda behöver omformateras och kopieras för att bevaras och tillgängliggöras. När det gäller det
traditionella materialet är det viktigt att deﬁniera vad som verkligen behöver aktiv konservering. Den stora utmaningen i framtiden blir annars att bevara analog audiovisuell
information samt digital information (både ”born digital” och från analoga källor). Inom
en 10-årsperiod bedömer han att antalet ﬁler med digital information kommer att öka
7,5 ggr. Detta är förenat med stora kostnader.
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GAMENT I HANDSKRIFTER
Jiri Vnoucek från Det
Kongelige Bibliotek i
Köpenhamn gjorde
en minst sagt fyllig presentation av
pergamentberedning
och dess spår i inbundna pergamenthandskrifter. Han
har lång erfarenhet
av bokkonservering
och egen erfarenhet
av praktiskt arbete
med framställning av
pergament enligt med-

Jiri Vnoucek visar hur arkformatet passar in på skinnet fr
från
en tre veckor gammal kalv.

eltida metoder. Genom
sitt arbete har han fått en djupare förståelse av objekt av detta slag. Han exempliﬁerade
med den s.k. Hamburgbibeln (MS. GKS. 4 2°, vol. I-III), som är intressant på många
olika sätt. Dels har den illuminationer som visar olika steg av pergamentets beredning,
dels uppvisar den många spår efter beredningen. Jiri kunde bl.a. visa hur arkformatet i
volymen passade in på skinnet från en tre veckor gammal kalv. Andra tydliga spår är ofta
förekommande lagningar, märken från skinnets uppspänning, nedskärning, etc.
Jiris föredrag visar hur konservatorns materialkunskaper kan hjälpa såväl historiker
som bokhistoriker samt ge förståelse inför konserveringsarbetet. Det tydliggör även hur
forskning på kulturhistoriskt material blir alltmer ingående; nya ”lager” avslöjas, vilket
ställer höga krav på autenticitet, dokumentation och försiktiga åtgärder.
BEVARANDE PÅ SVENSKA FORSKNINGSBIBLIOTEK
Det avslutande föredraget hölls av Johanna Fries Markiewicz, Kungliga biblioteket (KB),
och Per Cullhed, Uppsala Universitetsbibliotek (UUB), som ett slags dialog om svenska
biblioteks syn på bevarande. Både KB och UUB är forskningsbibliotek, med det svåra
uppdraget att både bevara och tillhandahålla. Det har skett en förskjutning mot att lägga
resurser på förebyggande arbete i form av god förvaring, samt utbildning av personal.
Johanna reﬂekterade över om det är ett problem med den ökade administrationen samt
att man arbetar alltmer förebyggande, vilket skapar ett slags avstånd till föremålen. Leder detta till förlust av erfarenhet och kunskap? Egentligen inte, svarade Johanna och
menade att både praktisk och preventiv konservering syftar till att bevara materialet.
Man har på båda biblioteken tagit fram standardiserade system av lådor, vilka effektivt ger god förvaring och skydd till ﬂer volymer på kortare tid. Digitalisering är en aspekt
av tillgängliggörande och bevarande. Det kan vara ett bevarandemedel, men som Per
påpekade endast verksamt om det används istället för originalmaterialet; det kan tyckas
självklart men är dessvärre inte alltid fallet. En ny aspekt av forskning som Per lyfte fram
är närmare studier av bokens materialitet, vilket ger nya utmaningar, men också möjligheter (jfr Jiris föredrag).
Text och foto: Jonas Häggblom
Konservator vid Centrum för vetenskapshistoria,
Kungl. Vetenskapsakademien
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CONSERVATION IN THE
NINETEENTH CENTURY
(CINC)
Konferensen Conservation In the Nineteenth Century, arrangerades 13-15 maj
av Bevaringsafdelingen vid Nationalmuseum i Köpenhamn. Majoriteten av de
105 delegaterna kom från våra nordiska
grannländer men också övriga Europa
och även USA, många var studenter.
Inbjuden gästtalare var Salvador MuñosViñas och under de två första dagarna
hölls 18 föredrag och 11 posters visades. Sist bland föreläsarna var Helge
Brinch Madsen, en av initiativtagarna till
Konservatorskolen, tidigare huvudlärare
på Kulturhistorisk linie och en period
även rektor för skolan. Konferensen avrundades med utﬂykt till bl a Roskilde
Museum och en utställning om Jacob
Kornerup (1825-1913). Han är känd
för att ha restaurerat kalkmålerier i ett
stort antal av Danmarks kyrkor och med
varierande resultat. Konferensen var
dedicerad till Kornerup med anledning
av 100-årsminnet av hans död. Besök
gjordes också i domkyrkan och Vikingeskibsmuseet.
Majoriteten av föredragen beskrev målerirestaureringshistoria men också andra
materialkategorier var representerade
såsom papper, keramik, metall och trä.
Fokus låg också på ﬂera inﬂytelserika
personer verksamma under artonhundratalet såsom Bonnardot, Rathgen och
Kornerup, eller på teoretiska skrifter som blivit banbrytande. Vårt bidrag
”Restoration of ﬂat textiles: ideological framework, ideas and treatment
methods in Sweden before 1900” var det enda som avhandlade textil och
förhållanden i Sverige. Konferensen resulterade i en preprint med samma
titel som konferensen med Isabelle Brajer som redaktör, förlagd av Archetype Publication Ltd i samarbete med CATS.

Omslagsbild till konferensboken

http://natmus.dk/
bevaringsafdelingen/
forskning-analyse-og-raadgivning/
kongresser/cinc/
http://www.archetype.co.uk/
publication-details.php?id=182

Maria Brunskog och Johanna Nilsson
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historik och analys

Under ett par dagar i april anordnade Institutionen för kulturvård
vid Göteborgs universitet ett seminarium om naturliga färgämnen.
Konservatorsutbildningens specialtermin riktar sig i år mot textil och papper. Inom ramen för denna anordnade institutionen ett
tvådagars seminarium med öppna föreläsningar och en efterföljande workshop för specialterminens studenter. Realia var där och tog
del av de öppna föreläsningarna.
DAG 1 – PROVER OCH HISTORIK
Den första dagen introducerades av Elizabeth Peacook vid Institutionen för
kulturvård. Elizabeth höll sedan ett föredrag om Burial-induced changes in
natural dyed textiles. I ett par försök har provbitar av infärgad textil grävts
ner i marken, dels i Lejre i Danmark och dels i Rørmyra i Norge. Provbitarna som grävdes ner har sedan studerats med avseende på färgförändringar. Proverna har legat begravda 2-11 år och har jämförts vid olika
tidpunkter. Tendensen är att provbitarnas förmåga att behålla sin kulör
varierar och att proverna i Rørmyra ser ut att ha behållit färgen bättre än
de som begravts i Lejre. Auditoriet ställde frågan om klimatet kan hjälpa
till att behålla färgen.
Margareta Bergstrand från Riksantikvarieämbetet höll därefter en föreläsning om The colours of Sweden. Margareta öppnade med att konstatera
att det är få analyser som utförts på bemålat svenskt kulturhistoriskt material och nämner bland annat våra allmogeföremål. Då det utförts analyser
på färg har det huvudsakligen varit oorganiska pigment och hon menar
att de organiska ämnesanalyserna är mer avancerade, vilket gjort att man
istället bortsett från analyser. Margareta belyste sedan i ord och bild sina
tankar kring de inledande frågorna: Var färgerna importerade? Eller importerade vi redan infärgat material som garn och textil?
Inspirerad av Peacooks försök med begravda prover har Maj Ringgard
från Nationalmuseum i Köpenhamn också undersökt nedgrävningens verkan på infärgad textil. I sin föreläsning Migration of dyes in archaeological
textiles from wet sites berättade hon om försöken som skulle ge svar på
om färgad textil klarar sig bättre än ofärgad och om färgämnen migrerar
till omgivningen. I sin undersökning studerade Ringgard också betmedel
och omgivningens (jordens) möjligheter att vandra.
DAG 2 – PROVER OCH ANALYSER
Den andra dagen gick i analysmetodernas tecken. Jonny Bjurman vid Institutionen för kulturvård redogjorde för fyra analysmetoder för organiskt
material. Tunnskiktskromatograﬁ (TLC), vilken anses relativt enkel och
tillgänglig till en måttlig kostnad och High Performance Liquid Chromatography (HPLC), vilken innebär dyrare instrument, är kromatograﬁska metoder som kräver extraktion av ämnen och därför är destruktiva provmetoder. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), vilken är vanligare
för ﬁberanalys än för färgämnen och Ramanspektroskopi, som ger mer
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piska tekniker som kan möjliggöra ickedestruktiva undersökningar. Jonny
framhöll också några vanliga felkällor. Åldringseffekter som ger förändrad
struktur, ämnets PH, lösningsmedel vid extraktion som kan ge störningar,
betningsmedel som förändrar kulören och svårigheter med val och tillgänglighet av nödvändiga referenser.
Maj Ringgaard fortsatte sedan med en föreläsning om indigo och metoder för indigoidentiﬁering. Därefter presenterade Ingalill Nyström vid
Institutionen för kulturvård sitt arbete med spektroskopisk analys av färgämnen i sydsvenskt bonadsmåleri på papper och textil. Christina Elsässer,
student vid Conservation/Restoration Art Technology and Conservation Science vid Technische Universität München, berättade om sitt praktikprojekt
vid Riksantikvarieämbetet där hon använt sig av en microfade-tester för att
evaluera ljushärdigheten av naturliga färgämnen.
Seminariet avslutades med två föreläsningar av Margareta Ekroth
Edebo vid Institutionen för kulturvård. En teknisk undersökning av de peruanska Paracastextilierna utfördes i samband med dåvarande Etnograﬁska
museets ﬂytt till Gårda i Göteborg. Med hjälp av en kurs i USA och konsthögskolan i Stockholm gick Margaretas undersökningar vidare och allt från
lusfärger och vallmo till snäckor och spindelskivlingar tog en intressant
plats i denna föreläsning. Vid konferensen Dyes in History and Archaelogy,
DHA30, presenterades Gösta Sandbergs samling, vilken vi också ﬁck ta del
av denna dag.
Ingalill Nyström tackade åhörarna för visat intresse och seminariet avslutades.
Text: Helena Grundberg
Foto: Annica Björklund
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MASTERUTBILDNINGEN SOM
DEVALVERADES
Hur ser utbildningen till konservator ut?
Det vet vi ju. Eller?
Realia träffade den franska studenten Agathe Habold på Norsk
institutt for kulturminneforskning (NIKU) då hon gjorde sin praktik
där. I ett samtal diskuterade och jämförde vi konservatorsutbildningarna i Sverige, Norge respektive Frankrike. Vi blev båda nyﬁkna på de skillnader som ﬁnns på de lärosäten i Europa som idag
utbildar oss konservatorer. För att få ytterligare material att jäm-

REPORTER
Agathe Habold
From Grenoble, France

föra med erbjöd sig Agathe att intervjua italienska Maria Rosalia
Carotenuto då hon strax därefter kom till Oslo för sin praktik. Maria, som redan tagit sin master i konservering, går nu återigen en
masterutbildning för att kunna arbeta som konservator.

EDUCATION
Ècoles de Condé, Paris,
France.
Master in Conservation

Läs om hur förändrade universitets- och regelsystem drabbar en

- Restoration of Cultural

redan examinerad konservator.

Heritage (ongoing 5-year

How many years of training is required to become a conservator/
restorer in your country?
To be an accredited restorer, you have to graduate from one of the accredited schools which deliver the Training of Restorers, deﬁned by a
Commission composed by Ministry of Heritage and Culture and Ministry of
Education, Universities and Research. The courses are limited: to access
one must pass an appropriate public contest announced by the Ministry of
Heritage and Culture. The training lasts ﬁve years and you can apply after
high school directly.
How many years have you been studying?
I started studying at the University of Palermo in 2002, after my A level. I
was the ﬁrst one (among a group of 6 students) to complete this conser-

course).

STUDENT
Maria Rosalia Carotenuto
From Palermo, Sicilia,
Italy
EDUCATION
The University of
Palermo, Sicilia, Italy.
Master Degree in Conservation and Restoration of
Cultural Heritage (5-year
course).

vation education cycle that had opened in 2002. So I studied for 5 years
(at this time the cycle was divided into a bachelor degree (3-year course)
and a master degree (2-year course) that guaranteed the specialization in
one chosen ﬁeld and to become a restorer) and I graduated in 2008. (My
master thesis was about the restoration of a painting on wooden support
coming from the Regional Gallery, Palazzo Abatellis, Palermo.)
Some years later, the situation in the formative path for restorers changed and established the need to have the licence to practice the profession
in Italy and all the restorers should be accredited by the State to be able to
work. They considered my previous degrees (3+2 years) not adequate to
obtain the accreditation and started to think about a 5-year Master course.

HUR SER UTBILDNINGEN
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So all the universities that had activated the 3+2 courses, as the University
of Palermo, activated this new formative path and all the already graduated
students in Palermo were supposed to start again the studies within this
“new” situation. I put the word new between quotation marks because just
a few signiﬁcant differences were introduced…and we were “forced” to attend the University again to work in Italy as restorers.
It took some time for the Universities to change the system, so I restarted my studies last year, in summer 2012. Fortunately some credits
already accumulated in the previous degrees and some personal work experiences have been recognised.
Now, I am attending an internship here at Niku (until July).
Why did you choose NIKU for your internship? Expectations?
I am interested in wood conservation and preventive conservation and I
would like to have more experiences and knowledge in that ﬁeld. I knew
that NIKU had wood specialists and courses about its conservation, so I
applied here. I also applied to other institutions in Europe that I judged important places for my job. NIKU was the ﬁrst one to answer me positively
and they seemed to be enthusiastic to start this new experience with me.
As an important institution in northern Europe, it would be interesting to be
at NIKU in order to improve my knowledge, meet important personalities
in my ﬁeld, create new contacts and compare our traditional approach to

It took some
time for the
Universities
to change the
system, so I
restarted my
studies last
year.

their. I am really glad to be here.
Is this your ﬁrst internship? If not – where have you been before?
Not the ﬁrst internship:
During university, I have completed several internships in Sicilia, more often on ﬁeld works (in churches, archeological sites ..), working on different
typologies of works of art.
After graduation, I have been at the Opiﬁcio delle Pietre Dure for 3
months, at Fortezza da Basso, completing an internship.
Thanks to the Leonardo da Vinci’s project, I have been in Ireland for
three months working in a Contemporary Irish Art Gallery
Now I am attending a 3-month internship at NIKU as an Erasmus placement student, working on an oil on canvas and on wooden sculptures.
Any internship/practice left? In that case –
where are you going next?
No!
Criteria for application at your school?
Application possible directly after High School. Entrance test in 3 parts:
General knowledge, Drawing, and Retouching. You have to pass one test to
participate to the second one, and pass it to access to the third one.
How many students/admission per year? Do you apply for a special
material category (e.g. paintings conservator, archaeological conservator, paper etc.) or do you choose this later on? What categories can you choose between?
20 students, 5 per ﬁeld (4 ﬁelds activated until now). So you should apply
for a speciﬁc category because of the quotas.
Formative paths are: 1) Paintings on canvas, on wooden supports, pa-
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nel paintings, artifacts carved in wood, Furniture and wooden
structures and synthetic materials; 2) Inorganic materials and
architectural decorated surfaces; 3) Leather and Textile; 4)
Library and Archive Materials, Paper, parchment, photographic,
cinematographic and digital materials.
How is the education built up (including graduating and
examination) at your school/seat of learning?
The educational activities are structured for each academic
year into two semesters. Are provided: three sessions of exams in the period between the end of the ﬁrst semester and
the beginning of the second one; three sessions of exams in
the period between the end of the second semester and the
beginning of the lessons of the new academic year; two gradu-

Maria Rosalia Carotenuto
Foto: Agathe Habold.

ation sessions, the dates of which will be determined by the Ministry. The
laboratory activities are carried out mainly in the following forms: lectures,
practical experiences (in classroom, laboratory, stage, ﬁeld works) and seminars. Attendance at them is compulsory and the preparation of the students is evaluated with an oral and written exam, carried out each year.
To get the graduation, the student have to pass a ﬁnal examination
consisting of two tests: an applicative, about a practical intervention carried out during the academic years, and one theoretical-methodological, consisting in the discussion of a conservation
project carried out and developed independently. If the ﬁrst
test is not exceeded, the candidate may repeat the exam in
the next session. The choice of the content of the thesis and
its development must be performed with the assistance of
an academic professor and a restorer. The ﬁnal examination
is public and evaluated by a special committee made up of
seven members, appointed by the Chancellor, two members
appointed by the Ministry of Cultural Heritage and two members appointed by MIUR (Ministry of Education, University and
Research). To be admitted to the ﬁnal examination, students
must have achieved all the provided credits. By passing the
ﬁnal exam, the student will obtain the academic title and the
Agathe Habold
Foto: Magali Nicolas

licence to practice his job as restorer in Italy.
Do you see any probably changes in the education for the future?
The changes already happened…I hope they will be the last ones!
Do you miss anything special so far in your education and training?
(More theory, more practice, more scientiﬁc analysis etc.)
No special lack.
How come that you chose to be a conservator/restorer?
My father communicated me the love of art…He has always brought me to
visit museums and churches since I was a child and taught me to be sensitive to the art and to our history. As I said before, when I was choosing
which academic path to apply for, the degree in Conservation of Cultural Heritage was just born…I interpreted that as a destiny sign and applied for those
degree courses…with the hope to protect the art as my father taught me.
Text: Agathe Habold
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HIETANIEMI
EN BRA BIT BORT OCH SVÅRT
ATT
A
TT UTTALA
I Realias serie ”Min arbetsplats” får vi denna gång följa med Linda
Sandström på uppdrag en bit bort från ateljén. Realia blev nyﬁken
på hur logistiken fungerar vid avlägsna uppdrag och hur arbets-

Hietaniemi kyrka.

miljön långt från vardagen ser ut. Linda, som var projektledare
för arbetet med Hietaniemi kyrka, ger här svar på våra frågor och
skildrar en av sina arbetsplatser i fält.
Jag och min kollega Annica Ahlman Björklund begav oss i
början av april till Norrbotten för ett kyrkojobb i Övertorneå
församling. Annicas resa från Göteborg mätte ca 150 mil!
Ungefär som att jobba långt nere i Europa om man vänder
kosan andra vägen men Hedenäset är dock ack så avigt
till i jämförelse. Ingen tågbana och ﬂyget räckte till Luleå,
men sedan är man bilbunden. Min resa från Umeå kändes
betydligt närmre men ändå dryga mil att köra tur och retur.
Vad ﬁnns att få tag på om man inte får med allt nödvändigt arbetsmaterial i packningen?
Jag tror ändå att Övertorneå är ett relativt stort samhälle
i jämförelse med många små områden i till exempel Småland, så det fanns faktiskt en färgaffär. Dom hade till och med schellackﬂingor, en förpackning kvar, inte ommärkt sedan förra ägaren så jag ﬁck

Vi som uppskattar snön
njöt att gå skare nästan

den för 70 % av dagspriset. I övrigt fanns väl inte så mycket för oss att

över till Finland på lunchen.

önska i färgväg men oljefri aceton fann vi till slut på samma affär. Mässsingsskruvarna ﬁck däremot beställas med en som skulle neröver till Stockholm.

Hur är det att arbeta långt norrut?
När vi började jobba den 2 april var snön fantastisk och solen lyste över
Torneå älv. Skoterspåren var hårda att gå och springa på och vi kunde inte
ha det bättre när ljuset i snön gjorde det möjligt att skida hem till Övertorneå
ne
å kl 20 på kvällen. Vi som uppskattar snön njöt att gå skare nästan över
till Finland på lunchen.
Detta med närheten till Finland har satt sin prägel både på arkitektur,

språk och telefoner. Annicas telefon ville inte ringa samtal inom Sverige
ttrots
rots att vi var på rätt sida älven. Ortsborna blandade sina ord mellan
Meänkieli (tornedalsﬁnska) och svenska så det var intressant att följa ett
samtal mellan två personer på Ica eller i församlingen. Psalmböckerna
fanns på två språk och kyrkklockan har vandrat från Ryssland och tillbaka
två gånger under tidens gång! Vad man också kan slås av när man hamnar
i en liten by är att tillträdet till kyrkorna kan sätta sin prägel på restaurering och uttryck. I denna lilla ﬁna 1700-tals kyrka har tydlig prägel på
äldre inventarier satts av en byamålare som man haft tilltro till. Likaså har
HIETANIEMI
EN BRA BIT BORT OCH
SVÅRT ATT UTTALA
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en och samma konservator varit verksam i kyrkan under tiden från slutet av 40-talet till 1973.
Samma mans namn kan man ﬁnna i många av de
norrländska kyrkorna uppöver, Fritjof Erichsson
var tydlig med att märka föremålen med sitt namn
och år för restaurering, renovit. (Renovit av Fritjof
Erichsson samt datum skrev Fritjof på alla sina
renoverade objekt. Antagligen en gammelform i
svenskan på just renovering eller restaurering.)
Uppdraget blev klart innan älven rev och det
sista av snön var borta. Det är något speciellt att
vara i Norrbotten när våren är som ﬁnast och lugnet inﬁnner sig i en för övrigt folktom kyrka.
Text: Linda Sandstr
Sandström, konservator
www.anumark.se
Foto: Annica Björklund

Samtal med sjätte
generationens vaktmästare
i Hietaniemi kyrka.
Predikstol med prägel från öst.
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DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG
REDAN NU
Den 12-15 mars 2014 är Riksantikvarieämbetet värd för den femte
internationella konferensen om arkitekturbunden färgarkeologi, APR
Architectural Paint Research.
Konferensen arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Statens
fastighetsverk, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Norsk institutt for
kulturminneforskning (NIKU), Universiteit van Amsterdam, the Ministry of Education,
Culture and Science, Cultural Heritage Agency of the Netherlands samt Stichting
Restauratie Atelier Limburg (SRAL).
Denna konferens bygger på arvet från de fyra tidigare konferenserna och syftar till att
samla experter inom området färgarkeologiska undersökningar, professionella inom
kulturvården och andra intressenter. Konferensens mål är att bilda en plattform för
utbyte av aktuella idéer och kunskap för att öka förståelsen för färgundersökningar av
interiöra och exteriöra historiska ytskikt.
Mer information om konferensen och länk till anmälningssida hittar du på
http://www.raa.se/apr2014/
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TWITTER OCH KONSERVERING

NKF-S, Nordiska konservatorsförbundet arrangerar en kurs 17-18 oktober
om konservatorns roll i media och inom politik. Kursen kommer bland mycket
annat att innehålla
lla en workshop om sociala medier. Twitter är ett socialt
medium, i vilket användaren med hjälp av max 140 tecken delar med sig
av någonting intressant, roligt eller viktigt till andra som väljer att följa
kommunikationen. De i sin tur delar vidare och så sprids information och
kunskap utan begränsningar. Twitter erbjuder möjligheter att delta i dialoger
på konferenser eller evenemang som man annars är förhindrad att delta
i. Som exempel har jag själv varit närvarande “på distans” i konferenser
i Portland USA, Amsterdam och Riksförbundet Sveriges museers vårmöte
i Stockholm hemma vid mitt skrivbord i Göteborg. Vid NKF-S kurs 1718 oktober kommer det att ges en hashtag (#) till dem som är på plats
för att de ska kunna dela med sig till andra runt om i Sverige. Alla kan
kommentera och följa det spännande som händer under kursen samt ingå i
en konversation och ställa frågor. Vi kommer kunna bygga en nationell dialog
och förmedla konservatorsyrket i den digitala etern.

LÄS MER OM TWITTER PÅ KONFERENS I DET HÄR BLOGGINLÄGGET
SKRIVEN AV KAJSA HARTIG, DIGITAL NAVIGATOR VID NORDISKA MUSEET:
HTTP://TINYURL.COM/LXAXMBW
Anna Stow
F r NKF-S arbetsgrupp
Fö
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NYA KONSERVATORER PÅ GÅNG!
Den 3-5 juni var det dags för vårterminens K3:or (Konservatorsprogrammets avslutande år) att ventilera sina
examensarbeten vid Institutionen för
kulturvård, Göteborgs universitet.
Vårens K3:or har läst inriktning måleri
och uppsatsämnena var varierande
och intressanta.
Realia var där och ﬁck ta del
av lärorika och spännande arbeten.
Nedan följer listan på det som presenterades. Titlarna är i skrivande
stund preliminära och kan komma att
ändras innan de examineras som godkända c-uppsatser. Studentuppsatser
e-publiceras efter författarens godkännande i GUPEA (Göteborgs Universitets Publikationer - E-publicering och
E-arkiv) där man kan ladda ner dem
som pdf. (https://gupea.ub.gu.se/)

Text och Foto: Helena Grundberg

VENTILERADE KANDIDATUPPSATSER
Konsthistorisk och teknisk undersökning av en målning från Nääs slott - Samuel Johansson
Fuktbaserad konsolidering av freskomåleri - Malin Canessa Selvad
Förekomsten av utfällningar på måleriskikt - en studie av Holdhus kyrkas predikstol - Amanda Svanberg
Tillfällig partiell isolering av limfärgsbemålat trä vid behandling med fuktbaserade metoder Cyklododekan och mentol en jämförande studie - Alexandra Ohliw
Nanorodukter – en granskning av dess kapacitet att lyfta mögelmissfärgningar - Matilda T Brönmark
Emissioner i slutna utrymmen - med speciell inriktning på emissioner av formaldehyd och
organiska syror - Therese Eriksson
Aquazol - ett åldersbeständigt ämne? - Kajsa Söderberg
Museibelysnings påverkan på gula krompigment utifrån V van Goghs målning
Olivskog, St Rémy, 1889 - Andreas Roxvall
Chipolin – en outforskad måleriteknik i gränslandet mellan limfärg och lacker - Billy Höök
Lagning av revor i textilt målningsunderlag - Marie Rådesson
Laminering med inskott – studie av fem

olika material och deras funktion i

en laminering av måleri på duk - Emma Strömbom

NYA KONSERVATORER PÅ GÅNG!
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KALENDER ÖVER KOMMANDE HÄNDELSER

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH SKRIVFEL

Kalendern 2013
29/8-1/9

8/9

Nordisk kyrkobyggnadskonferens:

http://sakasti.evl.ﬁ/sakasti.nsf/0/

Paradisrummet –kyrkan och miljön

800C125BB0D1A354C2257793003D496D/$

Helsingfors

FILE/Kyrkan%20och%20milj%F6n.pdf

Kulturarvsdagen: Människors mötesplatser

http://www.raa.se/aktuellt/varaevenemang/kulturarvsdagen/

11/9

Conservation Science i praktiken: En workshop
om arkeologiskt trä och kemi. Stockholm

16-20/9

18-20/9

18-21/9

Microorganisms on Books – Detection –

http://www.buchstadt.at/Microorganisms-on

Identiﬁcation – Conservation Measures

Books-Detection-Identiﬁcation-Conservation

Horn, Austria

-Measures.280.0.html

International Symposium on Painting

https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek-

Techniques Rijksmuseum Amsterdam

en-bibliotheek/painting-techniques

1st International Conservation

https://www.iiconservation.org/node/3737

Symposium-Workshop Natural History
Collections Barcelona
23-27/9

25/9

Analytical Spectroscopy in Art and Archaeology

https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderzoek-en-

Rijksmuseum Amsterdam

bibliotheek/technart-2013

Utlysning av FoU-anslag inför 2014

http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/
fou-forskning-utveckling/ansokan-fou/

2-3/10

MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Helsingør

www.musund.net efter d. 13.august

2-4/10

Byggnadsvårdskonvent Mariestad

http://boka.vgregion.se/bvk2013

7-10/10

ICOM-CC Glass and Ceramics Working Group

http://www.icomcorpus2013.nu/

Interim Meeting Amsterdam
11-12/10

III Symposium on Swedish Architectural

http://sahnetwork.wordpress.com/

History/Tema: Arkitekturhistoriograﬁ
Uppsala Universitetshus, Sal IV
17-18/10

Media och Kulturpolitik -

www.nkf-s.se

konservatorn som opinionsbildare Göteborg

24/10
28-30/10

PRE-MAL Tema: Mögel Stockholm
Heritage Wood: Research and Conservation in

http://icom.mnw.art.pl/index.php/en/

the 21st century National Museum in Warsaw
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28/10-1/11

Digital Heritage International

http://www.digitalheritage2013.org/

Congress 2013 Marseille
5-7/11

Höstmötet Stockholm

http://www.raa.se/aktuellt/
varaevenemang/hostmote/

11-13/11

18th International Conference on Cultural

http://www.stadtarchaeologie.at/

Heritage and New Technologies (CHNT)
Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie
12-15/11

The North American Textile Conservation

http://natcconference.com./

Conference San Francisco
18-20/11

Built Heritage 2013 Monitoring Conservation

https://www.iiconservation.org/node/3344

Management Politecnico di Milano
21/11-22/11

Samlingsforum Tema: God samlingsförvaltning

http://www.raa.se/wp-content/

Karlstad

uploads/2012/07/Inbjudan_2013_maj.pdf

Kalendern 2014
28/2-30/4

2/3-6/3

ICCROM Course on Conservation of

http://www.iccrom.org/eng/01train_en/

Built Heritage 2014 Rome, Italy

announce_en/2014_02BuiltHeritage_en.shtml

LACONA 10: Lasers in the Conservation of

http://www.lacona10.org/

Artworks Alexandria, Egypt

12/3-15/3

5th International Conference on Architectural

http://www.raa.se/apr2014/

Paint Research Stockholm
23/4-25/4

Book and Paper Conservation:

www.european-research-centre.buchstadt.at

Horn II conference - From Microorganisms to
Mega-organisms Horn, Austria
15/5-17/5

21/5–27/6

15/9-19/9

Medieval copper, bronze and brass -

http://www.laitonmosan.org/

Dinant-Namur 2014 Dinant and Namur Belgium

symposium_2014.pdf

The 16th International Course on Wood

http://www.iccrom.org/eng/01train_en/

Conservation Technology - ICWCT 2014 Oslo

announce_en/2014_05woodNor_en.shtml

ICOM-CC 17th Triennial Conference

http://www.icom-cc2014.org/

in Melbourne: Building Strong Culture through
Conservation Melbourne
22/9-26/9

IIC 2014 Hong Kong Congress:

https://www.iiconservation.org/congress/

An Unbroken History: Conserving East Asian

2014hongkong

Works of Art and Heritage. Hong Kong
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NYA STYRELSEN PRESENTERAR SIG
PIA CHRISTENSSON

HÉLÈNE SVAHN GARREAU

är sedan 2012 ordförande för NKF-S.

är NKF-S representant i ECCO

Pia är konservator med textil inriktning

och arkitekturkonservator med

och har arbetat på Kulturmagasinet/

utbildning från bland annat New York

Helsingborgs museer sedan 1996.

och Italien samt magisterexamen

Hennes starka engagemang för

i kulturvård vid Göteborgs

yrket har bidragit till att hon varit

universitet. Hon arbetar idag som

kassör i Svenska föreningen för

konsult på Tyréns i Stockholm

textilkonservering samt redaktör för

med projektering och utredningar

deras tidning, SFT-nytt, och deras

inom konserveringsområdet och är

senaste bok ”Textilkonservering – att

ICOMOS representant i stengruppen

vårda ett kulturarv”. Under åtta år

(ISCS - International Scientiﬁc

var hon även redaktör för ICOM-CC

Committee) samt deltar aktivt i

TWG Newsletter. Pia arbetar även

ICOMOS Tankesmedjearbete.

aktivt i styr- och arbetsgrupperna för
PRE-MAL, MUSUND och Media och
kulturpolitik.

CHRISTIAN STADIUS
kassör i NKF och utbildad vid Institutionen för Kulturvård i Göteborg.

ANNA CELANDER
vice ordförande i NKF och papperskonservator, egen företagare sedan 2001
med konserveringsateljé i Malmö.
Utbildad på institutionen för miljö-och
kulturvård med examen 2001.

Anställd på Bohusläns Museum och
därefter på Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska
museet. Har haft egen verksamhet
under 13 år i Stockholm med ﬂera
stora institutioner som uppdragsgivare.
Är idag anställd på Riksantikvarieämbetet.

KICKI ELDH
är sekreterare sedan 2011. Utbildad

JESSICA LINDEWALL

i Göteborg, kulturhistorisk inriktning.

blev invald 2009 och är NKF:s kontakt-

Arbetar på Lunds universitets Histo-

person för Syskonen Bothéns Stiftelse

riska museum, som konservator och

och medlem i NKF sedan 2005. Hon

utställningsproducent.

vikarierar just nu som 1:e konservator
vid Historiska museet i Stockholm. Till

ALISSA ANDERSON

hösten påbörjar hon en tjänst vid Göteborgs stadsmuseum

är styrelsemedlem och webbredaktör
sedan 2011. Alissa har examen i
målerikonservering och har arbetat på

JAN BLÅBERG

ett ﬂertal ateljéer. För tillfället delar

är medlem i styrelsen sedan 2011 och

hon sin tid mellan Konserveringsateljé

ansvarar för NKF-S medlemsregister.

Syd, Jönköping Läns Museum och

Medlem i NKF-S sedan 1996. Arbetar

mastersstudier vid Institutionen för

idag som möbelkonservator vid Kung-

kulturvård.

liga Husgerådskammaren.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Ja, nu längtar vi
alla efter semester med avkoppling, sol och bad.
Till att börja med vill jag tacka Jenny Arvidsson och Christian Stadius
för ett välarrangerat årsmöte samt rikta ett stort tack till personalen
på LSH som visade oss sina lokaler och magasin. Det var drygt 40
konservatorer som deltog i årsmötet med tema säkerhet. Thomas
Dehlin, intendent och säkerhetsansvarig på Svensk Museitjänst, Lotta
Lindley, slottsfogde och säkerhetsansvarig på Skoklosters slott och
Erika Hedhammar, konservator som arbetar med katastrofberedskap,
brandskydd och restvärdesräddning på Riksantikvarieämbetet,
berättade alla utifrån sin infallsvinkel om säkerhetsfrågor.
Erika berättade dessutom om de nätverk som ﬁnns eller är i
uppbyggnadsfasen. Samtliga föredrag fängslade deltagarna och följdfrågorna var många. Det ﬁnns säkert
anledning att anordna möten med detta tema ﬂer gånger.
Vid själva årsmötet skedde en andra omröstning för att anta de uppdaterade stadgarna. Ni kommer alla att
få de nya stadgarna utskickade med protokollet från årsmötet. Vid årsmötet avgick Ulf Brunne efter många
trogna år i styrelsen. Han efterträddes av Hélène Svahn Garreau som nu kommer att representera NKF-S
i E.C.C.O. Varmt välkommen i styrelsen Hélène! Välkommen även till våra nya revisorer Thea Winther och
Cecilia Nilsson. De efterträdde föreningens trotjänare Carola Bohm och Yvonne Florman.
Programmet för höstens kurs ”Media och kulturpolitik” är nu färdigt och ni har alla fått ut information via
mail och här i Realia. Det är ett fullspäckat program med föreläsare från hela Norden samt Storbritannien och
intresset för kursen är stort. I skrivande stund ﬁnns det fortfarande platser kvar så skynda att anmäla er så att
ni inte missar höstens intressantaste kurs!
Då styrelsens fokus har legat på att ordna höstens kurs, ser vi ingen möjlighet att anordna ett höstmöte.
Finns det någon institution eller person som kan tänka sig att anordna ett höstmöte med stöd av styrelsen i
november är ni varmt välkomna att höra av er till styrelsen.
Styrelsens arbete har under året varit ganska inåtvänt med fokus på rutiner och administration. Nu är det
hög tid att vända blicken uppåt, utåt och framåt. Vi börjar hösten med fokus på NKF-S:s vision. Under en
helg i september kommer vi att slänga upp alla idéer i luften och de ska bli spännande att se vart vi landar.
Vem är vi till för, vad vill vi med föreningen, på vilka arenor ska vi synas och hur når vi dit? Vilka frågor
vill ni som medlemmar att styrelsen ska driva? Har ni tankar och idéer, så hör av er direkt till mig pia.
christensson@helsingborg.se eller till sekreterare@nkf-s.se
Jag önskar
nskar er alla en llång, skön och solig sommar

VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGAST FÖR ER?
VAD VILL NI ATT VI I STYRELSEN SKA ARBETA MED?
Vi vill ta del av era tankar och idéer,
så hör av er direkt till mig
pia.christensson@helsingborg.se eller till sekreterare@nkf-s.se
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