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I detta nummer av Realia har vi förutom flera mycket intressanta och välskrivna konferensrapporter en ny artikelserie, Konservatorn som chef. Nu
för tiden är det ganska vanligt att chefen för en konserveringsavdelning är
konservator. Under mina år i Storbritannien kom jag också i kontakt med
konservatorer som arbetar som chefer för större avdelningar eller till och
med för hela institutioner eller organisationer. Jag tänkte därför att det kunde
vara intressant att veta mer om dessa personer, vad som drivit dem och
fråga dem om hur de tar tillvara konserveringsintressen som chefer. I detta
nummer kommer den första intervjun med Ingrid Hall Roth, konservator och
före detta chef för Marinmuseum i Karlskrona.
Ny styrelse i NKF-S
NKF-S har fått en ny styrelse med flera nya namn. I detta nummer av Realia finns en artikel om årsmötet och en kort presentation av alla ledamöter.
Bland annat har det valts en ny sekreterare, en tuff och mycket viktig post
i de flesta föreningar och en utmaning med tanke på vem ersätts, nämligen
Thea Winther. Jag vill passa på att ge henne en eloge för det sätt på vilket
hon utfört sitt uppdrag. Hon har alltid svarat på e-brev, fått ut alla massutskick i god tid och varit tillmötesgående på alla sätt. Samtidigt önskar jag
Kicki Eldh lycka till på posten! Hör av dig om du behöver assistans.
Pubkvällarna äntligen igång!
Så var det äntligen dags – pubkvällar för konservatorer har varit på tapeten
väldigt länge. När jag arbetade i Skottland hade vi pubkvällar, för det mesta
i Edinburgh vilket innebar lite resande för oss som jobbade på annan ort,
men pubarna brukade ligga i anslutning till möten eller konferenser så att
så många som möjligt skulle kunna komma med. Det var alltid så bra och
trevligt, särskilt för mig som var inflyttad och ville lära känna andra konservatorer. Nästa pubkväll är torsdag 1 september. Se till att du är med på
NFK:s e-postlista. Fotografier från de senaste fyra pubkvällarna kan du se i
detta nummer.
Uppsatser, var är ni?
Realia har gjort förfrågningar på Institutionen för kulturvård om att få listor på
de konserveringsuppsatser som skrivs, men utan resultat. Därför vänder jag
mig direkt till studenterna. Ta chansen att presentera era uppsatser i Realia.
Följ Anna Stows exempel, hon sände en text om ämnet för sin uppsats till
Realia som vi presenterar i detta nummer. Om någon av er studenter dessutom vill vara studentredaktör för Realia, hör av er!
Varför heter tidningen Realia?
Realias grafiska formgivare Vivian Smits frågade mig om jag visste varför
tidningen heter Realia. När jag pluggade franska en gång i tiden fanns det
alltid ett moment som innehöll fakta om landet, det kallades realia. Enligt
Svenska akademins ordlista är betydelsen sakinnehåll. Finns det någon av
läsarna som vet varför Realia heter just så och vem som kom på namnet?
Skriv i så fall till Realias redaktion, nkf.realia@gmail.com.
Lisa Nilsen
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KONSERVATORN SOM CHEF
I det här numret börjar
Realias nya serie där vi
intervjuar konservatorer
som gått vidare i karriären och blivit chefer.
Först ut är Ingrid Hall
Roth, chef för forskningsoch samlingsavdelningen
på Sjöhistoriska museet
vid Statens maritima museer där Marinmuseum,
Sjöhistoriska museet och
Vasamuseet ingår.

Ingrid Hall Roth är före
detta ordförande i NKF-S
och den hittills enda konservatorn i Sverige som varit chef för ett
statligt museum. Det gjorde henne till ett mycket lämpligt intervjuoffer
för Realias nya artikelserie om konservatorer som tagit steget ut ur
ateljén och blivit chefer. Vi träffas på restaurangen på Etnografiska en
högsommardag. Jag påminner Ingrid om hur mycket jag såg henne i
tidningar och TV när hon på arbetade som chef för konserveringen på
Vasamuseet.
- Det blev en bra skola i massmediaträning, säger Ingrid. Även om
de saltutfällningar som upptäcktes på Vasa sommaren 2000 var
mycket oroväckande, var det fantastiskt lärorikt att lära sig handskas
med media. Det blev många intervjuer i tidningarna och många TVsoffor – en bra skolning i att hantera media. Den erfarenheten kom
väl till pass åren 2004-2007 när jag arbetade som chef för Marinmuseum i Karlskrona, säger Ingrid. Mer om det senare.

Vägen till konservering

Först ber jag Ingrid att berätta om sin bakgrund. Hon läste museiämnen i Lund på sjuttiotalet, bland annat konsthistoria och arkeologi.
På den tiden fanns ännu ingen konserveringsutbildning i Sverige,
den som blev intresserad av ämnet fick studera utomlands eller söka
praktik. Fred Allik på Kulturen i Lund som då jobbade som konservator där var ett stort stöd och han erbjöd henne praktik sommaren
1975, vilket ledde vidare till ett jobb där på hösten som konservatorsassistent. Det var en deltidstjänst som tillät studier av kemi och
etnologi vid sidan av. Snart fick hon möjlighet att gå som specialelev
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Namn
Ingrid Hall Roth
Utbildning
BSc i arkeologisk
konservering vid University
College Cardiff samt svensk
fil kand i konsthistoria, arkeologi och etnologi
Arbetsplatser i urval
Kulturen i Lund,
Älvsborgs länsmuseum
i Vänersborg,
Riksantikvarieämbetet,
Vasamuseet,
Statens maritima museer
Motto
Hellre lyssna till
den sträng som brast än
att aldrig spänna en båge
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i Köpenhamn ett år. Detta var innan de började ta emot skandinaviska studenter, men Fred
Allik lyckades ordna det via kontakter. Efter ett år i Köpenhamn sökte sig Ingrid till Cardiff
där hon tog examen i arkeologi och arkeologisk konservering 1981. Men hur skulle hon få
jobb hemma i Sverige? Ingrid berättar om det intressanta greppet att skriva till alla länsmuseer i Sverige och erbjuda sina tjänster. Älvsborgs länsmuseum svarade positivt och hon
arbetade där i drygt sex år samtidigt som hon tog sin fil kand. Sedan var det dags att röra
på sig igen. Via kontakter kom hon till Stockholm och provade på flera olika jobb och hade
samtidigt egen firma vid sidan av. Några graviditetsvikariat på Riksantikvarieämbetet ledde
fler tjänster där och så småningom en tillsvidaretjänst där.

Chefsjobben

Nu hade Ingrid arbetat som konservator i femton år, med lite uppehåll för föräldraledighet.
Då fick hon en förfrågan om hon ville jobba som chef för konserveringen på Vasamuseet, ett
jobb till vilket hon kunde lånas ut från Riksantikvarieämbetet. Vad fick henne att säga ja till
ett chefsjobb på en så pass prestigeladdad institution? Vasa är ju trots allt ett av världens
mest kända konserveringsprojekt.
– Det gäller att våga säga ja, säger Ingrid. Själv blev jag ju rekommenderad och tillfrågad, det betyder mycket. Tiden på Vasamuseet och omorganisation ledde till en tjänst som
chefskonservator på Statens sjöhistoriska museer och tillika biträdande avdelningschef på
kulturhistoriska avdelningen där. I samband med det gick jag en omfattande chefsutbildning
som jag verkligen trivdes med och där jag uppmärksammades och fick uppmuntran. Samtidigt satte det Ingrid kallar ”katastrofen i Karlskrona” igång. Stora interna stridigheter på Marinmuseum i Karlskrona ledde till skriverier i tidningarna. En ny chef behövdes, men ingen
av de som sökte tjänsten ansågs lämplig. Då blev hon av sina överordnade föreslagen som
museichef. Jag frågar hur det kommer sig att hon inte sökte själv.
- Det ingick inte i min begreppssfär! säger Ingrid med eftertryck. Att gå från biträdande
avdelningschef till att bli chef för ett statligt museum hade jag inte haft en tanke på. Men
hon var modig och tackade ja till ett treårsförordnande. Åren 2004 till 2007 pendlade hon
flera gånger i veckan mellan Stockholm och Karlskrona. Ständigt dåligt samvete för sonen
hemma i Stockholm gjorde att hon efter tre år valde att flytta hem igen. Hon tog då över
chefskapet för samlingarna på Sjöhistoriska i Stockholm och på Marinmuseum i Karlskrona.
- I omvärldens ögon var det kanske ett steg ned, säger Ingrid, men det spelar mig ingen
roll. Nu har jag en tjänst som jag trivs med utan att ha dåligt samvete för min familj eller
mina medarbetare.

Att vara beslutsfattare

Jag ber Ingrid berätta om sina erfarenheter som chef, vad hon tycker har varit bra och mindre bra.
- När jag tillträdde som chef på Marinmuseum var det i en situation där hela museet var
ifrågasatt, berättar Ingrid. Journalister skrev saker som inte var av denna världen! Att lyckas
vända den situationen var bland det bästa jag har gjort. Vi såg till att pumpa ut positiv information, jag odlade bra kontakter och ignorerade de negativa. Chefen som kom efter mig
hade en helt annan situation än den jag hade när jag startade.
Kan hon ge några råd till Realialäsare som själva funderar på att söka chefsjobb?
- Man måste våga tacka ja helt enkelt, säger Ingrid, våga tro att den som uppmuntrar
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en faktiskt kan ha rätt. Sedan gäller det att våga förändra och ifrågasätta, kanske mest det
man tyckt tidigare, till exempel gamla konserveringssanningar som upphöjts till lag. Så småningom insåg jag att jag förändrades som person i och med chefsjobbet. Att vara chef är ett
yrke i sig, det tar tid innan man lär sig och släpper det stora kontrollbehovet. Man måste
lita på sina medarbetare och våga släppa taget och dessutom vara lite människokännare.
Det är en fördel om man har en kollega att tala med, någon på samma nivå som man inte
är arbetsledare för. För mig personligen har personalfrågor varit bland de största utmaningarna, det är så viktigt att välja rätt medarbetare.
Jag påpekar att en del konservatorer jag talar med säger att de inte vill lämna själva konserverandet för en mer administrativ tjänst.
- Det beror på vad man blir för slags chef, säger Ingrid. Är man expertchef leder man ett
arbetslag för konservatorer. Blir man chef för en annan avdelning får man nog släppa det
där med att vara sakkunnig. Hon berättar att hon ändå försöker kämpa för bevarandefrågorna, men det är inte alltid hon lyckas. Men självklart finns de där automatiskt när det handlar
om magasin och förebyggande konservering.
Angående chefsutbildningar är hon skeptisk till kortkurser.
- Det är bara utbildningsfirmorna som täljer guld! En mentor däremot är nog bra att ha,
tycker hon, någon som uppmuntrar. Ingrid nämner också DIK:s ledarskapsutbildning för
ABM-sektorn som något positivt. Att vara chef är ett jobb i sig.
- Chefen ska vara lite lat! Man ska se till att man själv inte är den som gör allt jobb. Det
är också därför rekryteringar blir så viktigt – lägg ned tid på att få rätt medarbetare, då får
du en bra verksamhet.
Till sist frågar jag Ingrid Hall Roth om hur man kan få folk att lyssna när det gäller konservering och vikten av bevarande? På Sjöhistoriska och Marinmuseum är det ju faktiskt bara
hon som är utbildad konservator.
- Rimligt bra kunskap finns redan på Sjöhistoriska, säger Ingrid och berättar att hon har
bra enhetschefer som förstår de här frågorna, tillika duktiga hantverkare som modellbyggare
och timmermän. För konserveringsuppdrag köper de in externa konservatorstjänster eller
använder de två konservatorerna på Vasamuseet som ska vara resurser för de övriga museerna inom myndigheten. Dessutom vidareutbildar personalen sig och uppmuntras till kurser.
Ingrid anser att man måste ha lite olika ingångar till konservering. Alla föremål är inte lika
mycket värda. Föremål är inte människor och konservering är inte ett kall, det är ett intressant och viktigt arbete.
- För att få till förändringar och förbättrad bevarandepolitik gäller det att välja sina strider,
avslutar Ingrid. Den där dogmatismen vissa ägnar sig åt är ofta kontraproduktiv. Nu handlar
bevarandefrågor dessutom om tillgänglighet, till exempel digitalisering. Det välkomnar jag.
Lisa Nilsen
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- konservatormingel i Malmö, Göteborg, Visby och Stockholm
Anna Celander skriver om premiärkvällen då åtta
stycken konservatorer dök upp på Bishop Arms i
Malmö. Ölen var god och diskussionerna gick högt
och lågt med många skratt, maten lämnade dock
övrigt att önska. Även i Malmö uppskattades initiativet och förhoppningen om flera pubkvällar framfördes av både närvarande och icke närvarande
konservatorer. Den förhoppningen uppfylldes, när
styrelsen beslutade att första torsdagen i månaden,
med början den 1:a september, skulle befästas som
pubkväll...

Malmöpubben - Bild 1: Johanna Nessow med ryggen emot, Hanna Eriksson,
Johanna Molin, Alissa Anderson, Christina Gräbe, Pia Christensson och Matilda
Brönmark. Bild 2: Christina Gräbe. Bild 3: Johanna Nessow och Hanna Eriksson.

Realias vimmelreporter Lisa Nilsen hamnade på

bar Pelikan på Södermalm i Stockholm. Pelikan,
ett ärevördigt gammal ölhak har nu ändrat stil. Via
dörrvakten fick vi reda på att en grupp från Nordiska konserveringsföreningen [sic!] fanns på plats i
baren. Allt som allt träffades nio konservatorer och
pratade om allt mellan himmel och jord, även konservering. Ett mycket trevligt och uppskattat initiativ
som fortsätter i höst.

Stockholmspubben - Bild 1: Lars Björdahl och Gunnel Berggrén. Bild 2: Ulf
Brunne och Helen Skinner. Bild 3: Susanne Stenbäcken.

Magnus Mårtensson rapporterar om Pubkvällen i
Visby vilken kombinerades med en välkomstträff för

Judith Bannerman, nyanställd på Riksantikvarieämbetet och nyanländ till Sverige. På grund av detta
var vi en blandning av folk, inte bara konservatorer,
men även en medlem av NKF-N! Platsen var Black
Sheep Arms, en brittisk pub som är känd för sitt
utbud av öl och stora portioner fish and chips (rekommenderas!). Puben är riktigt stämningsfull och
ligger fint innanför ringmuren. Det blev en trevlig
kväll och det blir pub på samma ställe i höst, vi
hoppas förstås att vi blir ännu fler konservatorer
nästa gång. Cheers!

Visby - fr. v. till h.: Stefan Lindgren, Helen Simonsson, Sandra Hillbertz, Hilde Skogstad, Ingela Chef Holmberg, Christian Runeby, Judith Bannerman, Elisabeth Ericson
och Yang Sooh Koh. Foto: Magnus Mårtensson.

Carin Pettersson träffade en tapper skara bestående av

sju glada konservatorer på Old Beefeater Inn i Linnéstaden, Göteborg. Det dracks goda öl av varierande styrka
och kulör. Vi enades om och skålade på att detta gör vi
om i höst! Kallelsen kom ju ut något sent, flera konservatorer hade hört av sig innan pubkvällen och lovordat
initiativet samt beklagat att de inte kunde få till en lucka
i kalendern. Så nästa gång (i höst) när vi svingar
bägarna är vi förhoppningsvis några fler!
Göteborg - fr. v till h.: Klara Magnusson,
Heidi Åberg, Linda Denlert, Madelene Skogbert,
Richard Francén, Vivian Smits och Carin Pettersson.

NKF-S PUBMINGEL
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Heldagsseminarium 20 oktober kl.9-16

Välkommen till ett heldagsseminarium om förvaltning av offentlig konst!
Seminariet är en del i FoU-projektet Riktlinjer för förvaltningav offentlig konst som leds av
Kulturmagasinet i Helsingborg i samarbete med Institutionen för kulturvård i Göteborg.
Projektet har sin utgångspunkt i det arbete med förvaltning av offentlig konst som under en
tioårsperiod har bedrivits i Helsingborg och målet är att sammanställa riktlinjer som kan användas av dem som förvaltar offentlig konst.

seminarium

Genom seminariet vill vi presentera en lägesrapport om vad som är aktuellt inom offentlig konstförvaltning. Vidare kommer en genomgång av den offentliga konstens historik och
juridik att ges liksom en presentation av det forskningsarbete som bedrivs kring metoder för
att skydda kulturarvet från klotter. Riksantikvarieämbetets förändrade roll som kunskapsuppbyggare och resurscentrum för offentlig konst kommer att presenteras liksom kyrkans förvaltningsarbete och de likheter och olikheter som finns. Seminariet vänder sig till alla som på
något sätt arbetar med offentlig konst och/eller är intresserade av förvaltningsfrågor.
Tid: 		
torsdag 20 oktober kl 9-16
Plats: 		Institutionen för kulturvård, Göteborg
Kostnad:
500 kronor, inkl. lunch, studenter 300 kronor

Preliminärt program:

Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst aktuellt FoU-projekt
Jenni Lindbom, konservator, Kulturmagasinet, Helsingborg
Klotter och kulturarvet
Dr. Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet, Borås
RAÄs roll som kunskapsuppbyggare och resurscentrum för förvaltningsfrågor
Margareta Bergstrand, konservator, Riksantikvarieämbetets förvaltningsavdelning
Kyrkans inventarier som offentlig konst likheter och olikheter i förvaltning
Inga Kajsa Christensson, stiftsantikvarie i Skara stift
Förvaltning av byggnadsanknuten konst aktuellt FoU-projekt
Karin Hermerén, konservator och utredare, Statens konstråd
Upphovsrätt vad gäller egentligen för offentlig konst?
Offentlig konst i Sverige historiska perspektiv, begrepp och definitioner
Mer information och uppdaterat program kommer efter sommaren,
men du kan anmäla dig redan nu till: Jenni.lindbom@helsingborg.se
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Det öppna museet – vad menas? Detta var rubriken på ett seminarium

på Blekinge museum den 12-13 maj 2011, där många frågor väcktes kring tillgänglighet och öppenhet och hur vi arbetar med våra museisamlingar.

Museets chef Tullan Gunér hälsade välkomna
och inledde seminariet med att berätta om
historien bakom det öppna magasinet i Rosenholm, 7 km utanför Karlskrona centrum.
Sista flyttlasset gick i september 2009 och då
hade förberedelserna pågått i sex år. Redan
tidigt ställde man frågor om vem museet var
till för. Man hade en vilja att dela med sig av
den känsla som kanske alla museianställda har
ibland, känslan av att ha tillgång till ett hemligt
rum bakom kulisserna. Tankar om gestaltningen var också med tidigt, med en vision om
magasinet som en scen där berättelser utspelar
sig och träder fram ur mörkret. Och där kontrastverkan hjälper till att sätta igång tankar och
samtal.
Kajsa Althén är kulturjournalist och hennes
bidrag var en reflektion över museernas roll
i dagens samhälle. Är museerna en del av
kulturlivet? Är museipersonal kulturarbetare?
Inte självklart idag, menade Althén och pekade
på bland annat Kulturutredningen för ett par år
sedan. Se till att ta plats mitt i kulturpolitiken,
inte vid sidan av, var hennes uppmaning.

Althén ser att antikvarien i rollen gårdvar som
skyddar samlingen från publiken – i all evighet – är på väg bort och ersätts med en ny
spännande och viktig yrkesroll som kulturarbetare. Samhället behöver kulturarbetare mer än
någonsin, för att bidra till att människor vill och
kan bygga vingar, menar Althén.
Fokus på föremålen är en trend idag och detta
ger en möjlighet att jobba framtidsinriktat. Hur
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kan samlingarna användas i det demokratiska museet? Detta är en av
nyckelfrågorna. Vi måste arbeta med att värna demokratin. Avdramatisera institutioner och skapa nyfikenhet, menar Althén.

Pia Christensson som är konservator på Kulturmagasinet, Helsingborgs
museer, pratade om tillgänglighet på föremålens, eller kanske snarare
konservatorns, villkor. På Kulturmagasinet har man lång erfarenhet
av att visa magasinet för besökare och man har med tiden utvecklat
verksamheten genom att upprätta rutiner såsom förbokningar, avspärrningar och tossor på fötterna. Men också genom att anpassa visningarna till olika målgruppers intressen. Vi fick också se exempel på hur
man utvecklat förvarings- och monteringslösningar för skydd såväl
som tillgänglighet och visning. Ett exempel på detta var en praktisk
montering av skor gjord av syrafri kartong.
Formgivaren Björn Ed, som deltagit i arbetet med det öppna magasinet i Rosenholm, bjöd på en kavalkad, i ord och bild, av inspiration
från museer runt om i världen. Han berättade också om tillkomsten
av den utställning om pesten 1710-11 som pågår för närvarande på
Blekinge museum.

Samtliga bilder till konferenserapporten är tagna av Pia Christensson

Två presentationer handlade om ny teknik i museisammanhang. Stefan
Johansson från Riksutställningar berättade om LED-belysning i museer
och dess för- och nackdelar. Fredrik Martinsson från Areff Systems
berättade om RFID (Radio Frequency Identification), ett system för
trådlös identifiering av föremål eller människor på nära håll (att jämföra
med de taggar eller passerkort vi använder för att låsa upp dörrar eller hur låneautomaterna på vissa bibliotek fungerar). Förutom som ett
inventeringssystem skulle det kunna användas för besöksanpassad information så att man kan skräddarsy en utställning för olika besökare.
”18 miljoner besökare på museer årligen kan inte ha fel”, sa Mats
Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges Museer, i sin
sammanfattning, men han påminde också om att vunna segrar måste
vinnas igen. Vi måste förändra vårt sätt att arbeta och släppa in
brukarna, för att bli än mer relevanta och vara en demokratisk kraft i
samhället.

In emellan föredragen fick vi också rikligt med tillfällen att vandra runt
i det öppna magasinet i Rosenholm. Där fick vi uppleva något av den
”tingens magi” som onekligen framträder i denna mycket smakfullt
presenterade och ljus- och färgsatta scenografi, men också inspektera
förvaringslösningar och ställa frågor till personalen.
Gabriella Ericson
Riksantikvarieämbetet

ÖPPET MAGASIN
I KARLSKRONA

9

Min arbetsplats

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

STUDIO VÄSTSVENSK KONSERVERING
På fjärde våningen i en fabrikslokal från 1920-talet i Gamlestadens fabriksområde finns Studio Västsvensk Konservering som sedan hösten 2002
är min arbetsplats.

SVK befinner sig strax nordöst om Göteborgs centrum på anrik mark i Gamlestaden. Här
låg under sena medeltiden staden nya Lödöse som sedermera blev den ”gamla staden” när
stadsprivilegierna 1621 övergick till Göteborg.
Hit flyttade SVK verksamheten till lokaler som ursprungligen byggts för textilindustrin. Vid
övertagandet var lokalerna helt oinredda, det fanns inget fast förutom pelare att förhålla sig
till vilket gav en fantastisk möjlighet att skapa ändamålsenliga utrymmen. Förutom konserveringsateljéer, fotostudio och analyslabb hade SVK saknat en offentlig del och i anslutning
till pentry och lunchrum planerades för bibliotek, mötesrum och seminarierum. Byggprocessen tog sin tid, besvärligt och tidskrävande var till exempel justeringen av befintliga golv
från kraftigt lutande till plana. Under vintern 2003/2004 började lokalerna ta form och våra
arbetsuppgifter övergick från konservering till nedpackning och så småningom uppackning.
Ungefär ett halvår efter flytten, på försommaren 2004 öppnade vi upp vår nya arbetsplats för
allmänheten och den officiella invigningen
var ett faktum.
I dag är vi 18 konservatorer på SVK varav 16
är tillsvidareanställda. Tillsammans har vi en
bred kompetens och utrymmen som möjliggör konservering av smått och stort, enstaka
föremål eller en större samling. Men det har
inte alltid varit så, sedan starten 1983 har
verksamheten på SVK förändrats väsentligt.

SVK i backspegeln

Ursprungligen skapades SVK som en stiftelse och konserverade på uppdrag av
stiftarna: Bohuslandstinget, Göteborgs kommun och Landstinget i Halland. SVK bestod
av två avdelningar: målerikonservering och
konservering av kulturhistoriskt material. Det
fanns tre anställda, en konservator på vardera avdelning och en administrativ person.
I takt med ökat behov växte personalstyrkan
och papperskonservering, textilkonservering,
snickeri och labb tillkom. Under 90-talet
sker en gradvis förändring och SVK börjar ta
uppdrag från andra än stiftarna. Så små-
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Bilderna högst upp och längst ner visar trä-, respektive målerikonserveringsateljén. På bilden i mitten syns korridoren som förbinder samtliga ateljéer med varann.

Min arbetsplats

ningom blir man mer beroende av extern finansiering för att kunna
bibehålla personal och kompetens. När Västra Götalandsregionen
bildades upphörde de gamla landstingen, för SVK innebar det ny
organisationsform och tillhörighet. Stiftelsen permuterades och SVK
blev en del av regionens natur- och kulturarvsförvaltning Västarvet.

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

Dagens verksamhet

SVK är inte knuten till någon samling och vi har således lite av
de ”normala” åtaganden som kommer med samlingsvården, vilket
både är på gott och ont. Självklart saknar vi möjligheten att ”följa”
föremål genom deras museiliv med allt vad det innebär av magasinering, underhåll och utställning. På SVK ligger fokus på praktisk
konservering, vi utför vårt uppdrag och har tyvärr sällan möjlighet att följa upp ärendet. Vi blir som en fristående länk i objektets
livskedja.

Basen utgörs av externa uppdrag och samtliga konservatorstjänster
är uppdragsfinansierade. SVK är dock inget vinstdrivande företag
utan arbetar mot nollresultat. Det faller sig naturligt att tro att majoriteten av våra uppdrag kommer från museerna men så är inte
fallet. Den arkeologiska verksamheten hämtar främst uppdrag från
Riksantikvarieämbetets UV- kontor och privata arkeologiföretag.
För övrig verksamhet är Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk
och kommuner våra stora uppdragsgivare. Ett långsiktigt avtal finns
med konstenheten i regionen att konservera deras offentliga konst.
Vi arbetar där uppdragen kräver men främst i våra lokaler. I dag
har SVK ateljéer för måleri, papper och textil. Till snickeriet finns
en ateljé för trä och möbelkonservering. En särskild ateljé, projektateljén, finns för uppdrag som kräver utrymme utöver det befintliga. Den ursprungliga avdelningen för kulturhistoriskt material har
i dag en tydlig arkeologisk inriktning och nya faciliteter för marinarkeologisk konservering. Det senaste tillskottet är en ateljé inredd
för stora och tunga objekt, som offentlig skulptur. Utöver det finns
fotostudio, röntgenrum, labb, kyl- och frysrum samt den offentliga
delen med seminarierummet.

Ett varierat arbete

Den stora behållningen att arbeta med externa uppdrag är variationen. Min arbetsvecka kan rymma de mest skilda uppdrag som
konsultation kring konserveringen av ett äldre galvaniseringskar på
Hälleviksstrands varv till konservering av kyrkosilver och förberedelser för nästa veckas undervisning på konservatorsprogrammet.
Variationen sätter mig på prov och jag funderar mycket kring syftet
och målsättningen med mitt arbete. Den mest intressanta utmaningen i både tanke och handling är konservering av de två yt-
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terligheterna: museiföremål kontra föremål som
är och skall förbli i aktivt bruk. Sammantaget
gör variationen mitt arbete stimulerande och
utvecklande.
Full kostnadstäckning för våra arbeten är lika
centralt som det är svårt att uppskatta de faktiska timmar som konserveringen antas omfatta. Det gör budgeteringen av tidsåtgång och
kostnad till kärnan i vår verksamhet. Naturligt
nog blir varje ny medarbetare på SVK inom
kort mycket kostnadsmedveten.

Teamkänsla

Under mina år på SVK har jag upplevt hur
marknadens påverkan till och från är kännbar
för verksamheten. Periodvis har orderingången
varit låg på de olika avdelningarna och fler än
en gått sysslolös, men sällan någon längre
period. Det finns en nedärvd styrka på SVK,
en vilja att komma ur svåra situationer med
hela personalen i behåll. Mellan avdelningarna
hjälps man åt och den som har mycket arbete
delar med sig. Kritiska situationer har istället
gett positiva biverkningar som viljan till utveckling, flexibilitet och en sammanhållning där en
för alla och alla för en har en uppriktig mening.

Aktuella uppdrag

För min del väntar en spännande höst på SVK
och min agenda innehåller två speciella uppdrag. I slutet av november kommer Metallforum
att gå av stapeln på SVK, ett seminarium som
finansieras av FoU-medel från Riksantikvarieämbetet och som riktar sig till yrkesverksamma
inom området kulturhistorisk metall. Intentionen
är att skapa ett efterlängtat nätverk. Först och
störst är dock uppdraget att konservera Göteborgs egen ikon Poseidon som tillfallit SVK och
sker i samarbete med Helena Strandberg.

Till hösten skall Göteborgsprofilen Poseidon bli konserverat av SVK.

Linda Denlert

Metallkonservator, Studio Västsvensk Konservering
www.svk.com
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Seminarieserie med temat
Muralmålningar och måleriteknik

ICOMOS SEMINARIESERIE

Arbetsgruppen för muralmålningar har inlett en seminarieserie med temat Muralmålningar
och måleriteknik. Seminarierna tar upp olika tema som berör teknisk konsthistoria inriktat
på hur muralmålningar genom tiderna utförts. Tanken är att seminarierna ska förläggas till
byggnader som har muralmålningar med anknytning till det aktuella seminarietemat. Vi hoppas genom ett par kvälls- eller halvdagsseminarier kunna samla olika yrkesgrupper som är
intresserade av detta område. Seminariet den 16 maj hade temat «Exteriöra muralmålningar
och måleriteknik» och samarbetade med ICOMOS Schweiz genom att belysa upptäckta likheter mellan länderna när det gäller sättet att utföra utvändig konst i Finspång, Basel, Bern
och Luzern.
Nästa seminarium kommer att arrangeras under senhösten och diskuterade teman är muralmålning i industribyggnader eller ett samarrangemang med danska ICOMOS muralmålerigrupp inriktat på medeltidens muralmåleriteknik.
ICOMOS arbetsgrupp för muralmålningar
Förslag på teman eller byggnader dit seminarierna skall kunna förläggas tar vi gärna emot
och vi blir gärna fler som ingår i arbetsgruppen för seminarierna. Välkomna till muralmålerigruppen! Kontakta gärna sammankallande Anna Henningsson via e-post anna.henningsson@icomos.se
Muralmålningar, Orangeriet vid Finspång slott. Foto: Anna Henningsson.

Mer information om ICOMOS och hur man
kan bli medlem finns på www.icomos.se.

ORGEL
11

Göteborg 3–4 oktober

Orgeln som kulturarv –
olika aktörsperspektiv

Paneldiskussion: Orgeln som kulturarv och min yrkesroll.
Hans Bergfast, Göran Grahn, Catarina Grönlund,
Gunnar Nordanskog med flera. Diskussionsledare: Henrik Tobin
Presentation av riktlinjer – RAÄ:s handbok för orgelvården
GOArt:s orgeldatabas och samverkan
Fullständigt program och information om anmälan hittar du på www.goart.gu.se/orgel11
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DIGITISATION
OF MUSEUM COLLECTIONS
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Catalogue card from the former Etnografiska museet i Göteborg, now held in the archives of the
Världskulturmuseum. Photograph: Anna Stow.

I have recently completed the 3-year Bachelors programme in
Conservation of Cultural Property at Gothenburg University.
The following article is a summary of my dissertation.
My research included an electronic survey that was sent to
members of NKF-S, so I wanted to share some of my findings.

Before taking this course I spent more than 10 years working in the
automotive industry, where systemisation is key. I am always very interested to see how systemisation and procedures are being used in
conservation. Use of databases in collection management is one example
of systemisation. A museum conservator is one of the key users of this
database, for example to find pieces in the collection, to record conservation treatments and to record condition reports in conjunction with
loans.
Now the collections databases are being made searchable on-line as
part of museum’s commitment to digitisation, and becoming part of the
on-line information society. I wanted to understand the purpose of this
digitisation: what are the aims? Are they being met and who are the
users of the information? My starting point was to look at how those
tools developed - how have museums published their collections, used
images on catalogue cards, and then moved to computer based systems.

From boxes and cards to digital representation

Catalogue index cards started to be used for internal records at the start
of the 20th century (Waite, 1900 p.217), and often included drawings
DIGITISATION OF
MUSEUM COLLECTIONS

14

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

and watercolours. Figures 1 and 2 show examples. From the 1960s
onwards museums introduced computers to manage their objects
records (Williams, 1987). This made records keeping faster and more
accessible to users within the museum, entries however are steered
by the software and therefore restricted.
Museums came under pressure to digitise following the success of
their library and archive partners. There are also government and
EU level policies driving requirements for museums to give access to
their collections, and a general felling that “if it isn’t on the Internet
it doesn’t exist”. So it seems that museums used the digital material
that they already had available - namely the collections databases.
These have been made available online without any adaptation for the
user. Searching is limited to the terminology of the museum and the
user may not always find what they are looking for. Given all of these
reasons and pressures it is surprising that on average around only 5%
of museums digital materials are available on the Internet (NUMERIC report). This can be compared to the typical 3% of holdings that
are being used in exhibitions. Lack of funding is a reason given for
slow progress. Figure 3 highlights the cost of digitisation compared to
100km of road, jet fighter planes and museum storage (Poole 2010,
p.75-76).

Fig 3: What can you get for 750 million Euros?

Who is it for?

Research has shown that the majority of users of collections on
line are researchers, easily able to find what they are looking
for (Ross & Terras, 2011). To attract other users museums
need to make searching easier, and to place their holdings in
the “workflow” of the user. This can be achieved by feeding
to aggregate websites such as Kringla, or the Europeana
portal, and by posting images on sites like Wikipedia and
Flickr commons.
To engage the new users the museum has to offer more than
just images from the database, they need to add context and detailed
information. They need to interact with the user and one way to do
this is to allow tagging. This removes perceived barriers, searchability
of the records is enhanced, the language helps curators to understand
how to target their audiences and the words become a record of contemporary vocabulary (Cairns, 2011).
DIGITISATION OF
MUSEUM COLLECTIONS
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Impact of digitisation on the role of the conservator

To understand the impact of digitisation on museum conservators
I carried out an online survey distributed via mailing lists and the
Kulturvårdsforum. I received 20 replies, mainly from textile conservators. I was restricted to 10 questions and the most significant
findings can be seen in Fig 4. The role of the conservator is not
significantly impacted by digitisation, where it is, the conservator is
responsible for taking the photographs, or has increased workload
due to loans as a result of publication. Objects do not receive
conservation treatment prior to photographing. (It would be interesting to repeat the survey targeting conservators working with art
on paper and archive materials to understand if there is a different
approach).

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING
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Fig 4: Selected results from survey of museum conservators

Digitisation started as a special project but is now routine. The majority of those who responded agreed that digitisation supported preventive conservation ideals. The object is accessible to the user without the need to handle it hence reducing wear and risk of damage,
however respondents felt that access to the originals should still be
promoted. Conservation of physical objects might be one of the areas
that loose funding to digitisation. A surrogate has been produced and
the original is no longer a priority.

Access

In my research “access” was given as a key reason for digitisation.
Other reasons actually become consequences - by making the database available online objects can be inspected prior to photographing,
supporting collections inventory. Public awareness of the collections is
increased, and it could be argued that they are being used.
Digitisation of museum collections can only be said to be a worthwhile effort if the digital records are viewed, enhanced and re-used. The
FORTSÄTTNING PÅ S.26
goal of...
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GU:s kandidatuppsatser
tillgängliga
på nätet

Anna Stows kandidatuppsats samt uppsatserna från
andra nyutexaminerade
konservatorer och bebyggelseantikvarier publiceras
numera på internet. Du
kommer att kunna läsa
dem här:

gupea.ub.gu.se
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Mellan 30 mars och 1 april höll

Riksförbundet Sveriges museer sitt vår-

möte i Museiparken Stockholm. Det var Tekniska

museet, Etnografiska museet, Sjöhistoriska museet Riksidrottsmuseet samt Polismuseet som tog emot oss alla för besök.

Temat för konferensen var följande: Att vända perspektiv, besökarinflytande, användargenererad utveckling och kundnytta på museerna.

Mycket av det som presenterades kan man se på Riksförbundet
Sveriges museers hemsida. www.sverigesmuseer.se (klicka dig till
Riksförbundets hemsida via länken på denna sidan). På onsdagen
videofilmades de inledande talarna för vårmötet. Här vill jag särskilt
nämna Nina Simon, Museum 2.0 som höll en inspirerande föreläsning
om framtida museum. Även dessa finns att se på hemsidan.
Under torsdagen hölls det många parallella föredrag inom olika teman. Som Deltagarprocesser, eller Nya perspektiv på organisation
och ledarskap. Inom det sistnämnda höll Polismuseet en presentation
där de beskrev hur de använder sig av LEAN (en filosofi om hur man
hanterar resurser) för att effektivisera sin verksamhet.

Det fanns även plats för små korta föredrag på idétorget. Där hade
deltagarna upp till 10 minuter på sig att presentera något. Det var en
stor variation på teman. Allt från Vaxholms fästning som presenterade
hur stor förändring ett ägarbyte påverkar verksamheten till att Sörmlands museum presenterade hur de arbetar med ungdomar i ”Do it
yourself-hantverksaktivism”.
På fredagen bjöds det på frukost till olika
utställningar i de deltagande museerna.

Vårmötet hade ett fullspäckat schema med många olika intressanta
föredrag. Att lyssna på föredragen är som vanligt bara en del, en stor
viktig bit är att få träffa kollegor. Och det gör man när så många som
nästan 450 personer är på plats samtidigt. Nästa år kommer vårmötet
att hålla till i Göteborg.
Ingela Chef Holmberg
Kulturvårdsstöd
Riksantikvarieämbetet

RIKSFÖRBUNDET SVERIGES
MUSEERS VÅRMÖTE
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ICOMOS internationella kommitté för muralmåleri (ICOMOS-ISC Wall Paintings) arrang-

erade konferensen ”Mural Painting Roads” i Florens i april i år. Tema var muralmålningar
och turism. Konferensen var ett samarrangemang mellan ICOMOS, Life Beyond Tourism
och Fondazione Romualdo Del Bianco. I Florens samlades ett sextiotal muralmåleriin-

tresserade deltagare från olika länder. Föredragen presenterade spridda teman om muralmåleri och turism. Anna Henningsson, ICOMOS Sveriges internationella representant
för muralmåleri, rapporterar från konferensen.

Organisationen Life Beyond Tourism verkar för hållbar turism och
vill föra in nya perspektiv på turistupplevelser och kulturarvet samt
verka för att ge kulturarvsturism ett beständigt innehåll som motvikt
till massturism och det slitage det kan medföra på kulturarvet. Konferensens tjugosju föredrag bjöd på en bred variation inom temat turistturer och muralmåleri i olika länder eller regioner. Det hölls under tre
dagar presentationer om historiska turer (eller vandringar), turer med
ett särskilt muralmåleritema samt möjliga framtida muralmålningar inom
regioner som skulle kunna antas som turer.
Will Shank presenterade en vandring ibland moderna muralmålningar
i San Francisco. Hans vandring inom staden var inriktad på hur de
arbetar med att bevara dessa muralmålningar i en stadsmiljö. En
vandring bland muralmålningar i staden Mechelen i Belgien presenterades ur ett måleritekniskt och konsthistoriskt perspektiv av Marjan
Buyle och Anne Bergmans. Kirsten Trampedach redogjorde kring
arbetet med att dokumentera och bygga upp en databas för Danmarks muralmålningar. I Kroatien finns sedan en tid tillbaka etablerade
muralmåleriturer med digitala guidningar. Vernica Sulic berättade om
konserveringarna och de måleritekniska undersökningarna i Kroatiens
kyrkor som ligger till underlag för turernas guidematerial. Blaz Seme
från Slovenien visade en tur kring exteriöra muralmålningar med temat
Sankt Christofer-framställningar. Sveriges och mitt bidrag visade på
en möjlig rundtur till åtta romanska muralmålningar som idag befinner
sig ovanför valven i kyrkor i Östergötland.
De tre dagarna innehöll även studiebesök och visningar av byggnader
med muralmålningar i Florens med omnejd. Fokus var på hur muralmålningars måleriteknik och historia kan bidra till hållbar turism och ge
besökare en ny och annan insikt om muralmålningar utanför det som
berättas i de gängse turistguiderna. Särskilt intressant var besöket
i kyrkan Santa Croce och dess Cappella Maggiore, där ett femårigt

MURAL PAINTING ROADS

Kapell i Sankta Maria Novella där flera
temamontrar utförligt presenterar muralmålningars ikonografi, måleriteknik och historiska sammanhang. Foto: Anna Henningsson.
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konserveringsprojekt av muralmålningarna avslutas inom ett år. Dokumentationen som löpande utförts under konserveringen har lagts in i en
databas och detta material användes även vid guidningarna av kyrkan.
Ett intressant exempel på hur konserveringsdokumentation kan få en
bred användning.

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

Inom ramen för konferensen höll även ICOMOS-ISC Wall Paintings
Scientific Committee möte och planerade kommande internationell
samverkan. Mötets centrala fråga var temat för nästa konferens som är
planerad till 2013. Förhoppningsvis blir det en fortsättning och fördjupning på temat tillgängliggörande av muralmålningar och turism. Dagarna
i Florens gav mig som svensk kontaktperson till den internationella
kommittén många nya inspirerande och intressanta kontakter som jag
hoppas kunna förmedla inom Sverige i den seminarieserie om muralmålningar som ICOMOS Sverige startade i maj.
Mer läsning om konferensen med abstrakt och information om samarrangörerna Life Beyond Tourism Fondazione Romualdo Del Bianco
finns under www.lifebeyondtourism.org

Läs mer om ICOMOS seminarieserie om muralmålningar och måleriteknik i ICOMOS Sverigs senaste nyhetsbrev på www.icomos.se

Anna Henningsson

seminarium

seminarium

ICOMOS Sveriges internationella representant för muralmåleri

Studio Västsvensk Konservering
välkomnar till seminariet

Textilförvaring - lösningar och
möjligheter i svenska kyrkor.

Seminariet vänder sig till yrkesverksamma och myndighetspersoner som på olika sätt arbetar med textilförvaringsmöbler för Svenska kyrkan.

Föredragshållare från bl a Riksantikvarieämbetet, stiftsantikvarie, länsantikvarier, kyrkor, snickerifirmor och konservatorer. Seminiet anordnas med
stöd av medel från Syskonen Bothéns stiftelse.

Studio Västsvensk Konservering anordnar
ett seminarium med temat

RECENT METALL I OFFENTLIGA MILJÖER.

Seminariet är en del av projektet MetallForum som
har som mål att bygga upp ett kontaktnätverk mellan
konservatorer, hantverkare och andra materialspecialister. Föredragshållare
från bl a RAÄ, KTH, hantverkare, hemslöjdskonsulenter och konservatorer.
Färdigt program anslås på www.svk.com

MURAL PAINTING ROADS

Det märkligaste föremålet
jag hittils har jobbat med...
...är en mänsklig placenta
i en rosa glaskruka.
Föremålet ingår i
en installation av
Annette Folkedotter
som ägs av Borås
konstmuseum och
(om)konserveras
just nu på SVK.

Vivian Smits, SVK

Vad är det märkligaste du
har jobbat med? Berätta för
oss! Skicka en liten notis till
Realias redaktion på
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På Orangeribyggnaden vid Finspångs slott upptäcktes vid konservering för tre år

sedan att de utvändiga muralmålningarna inte var gjorda i freskoteknik, men oljemåleri
på puts. Denna teknik är mycket ovanlig i Sverige, vilket ledde till att ICOMOS mural-

målerigrupp bjöd in till seminarium i våras. Johanna Nessow rapporterar från mötet.

Det första seminariet i muralmålerigruppens seminarieserie, som hölls
den 16 maj 2011, handlade om exteriöra muralmålningars måleriteknik med exempel från Finspång och Schweiz. Seminariet var ett
halvdagsseminarium och hölls i Orangeribyggnaden vid Finspångs
slott i Östergötland. På Orangeribyggnaden finns utvändiga muralmålningar utförda i oljeteknik. I samband med konserveringen av dessa,
som utfördes för tre år sedan, upptäcktes att måleriet inte var gjort
i freskoteknik, vilket tidigare hade antagits. I stället var det ett oljemåleri utfört på puts, vilket för svenska förhållanden är en ovanlig
teknik. Efterforskning i samband med finspångprojektet visade dock
att måleritekniken har en lång tradition i bland annat Schweiz. Muralmålerigruppen bjöd in Dipl. conservator. Mirjam Julien från ICOMOS
Schweiz för att berätta om hur man har undersökt och hur man idag
och historiskt sett vårdar och underhåller utvändiga målningar.
Sammankallande i ICOMOS Sveriges arbetsgrupp för muralmåleri,
Anna Henningsson, inledde seminariet genom att presentera föreläsarna och dagens ämne. Anna Henningsson informerade också om
ICOMOS, arbetsgruppens framtid och målen med kommande muralmåleriarrangemang inom ICOMOS Sverige. Hon lämnade även en
kort rapport från de internationella aktiviteter som har skett eller är på
gång inom ämnet muralmåleri i ICOMOS regi. Ordet gick sedan till
Helene Svahn Garreau som gav deltagarna vid seminariet en översiktlig presentation av ämnet ”Konst på ytterväggar”, från medeltida
bemålade stenportaler och förstärkningar av arkitekturformer till det
sena 1900-talets graffitikonst.

Därefter introducerade Bengt Häger, byggnadsantikvarie och före
detta länsantikvarie, deltagarna vid seminariet till Finspångs slott och
dess omgivningar. Bengt Häger berättade om de bevarande insatser
som har löpt över flera år med målet att bevara de exteriöra muralmålningarna på orangeriets fasad samt i Auroratemplet i slottsparken.
Exempel visades på hur man har säkrat målningen tekniskt sett i dess
utsatta läge över ett vattendrag. Presentationen och läsbarheten av
målningen var en viktig aspekt i projektet, eftersom de utgör en del

EXTERIÖRA MURALMÅLNINGAR
OCH MÅLERITEKNIK

Rådhuset i Basel (innergård) med originalmålningar i oljeteknik.
20
Foto: Mirjam Jullien.
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av en parkmiljö. Exempel på hur detta har lösts genom exempelvis redovisande streckretuscher i
områden med bortfall visades. I pausen fanns möjlighet att ta del av slottets trevliga park och se
orangeriets två målningar samt målningarna i Auroratemplets kupol.

Kvällens huvudtalare var Mirjam Jullien från ICOMOS Schweiz. Mirjam är konservator med inriktning på muralt måleri. Hon visade i sin presentaion ”Mural Paintings And The Special Case Of
Outdoor Exposed Oil Paintings In Switzerland” resultat från Dr. Christian Heydrics (Basel) forskning
från 1960-70 talet samt från sina egna efterforskningar inför ett planerat forskningsprojekt inom
området. Måleritekniska undersökningar från
1970-talet i Schweiz visade att flera exteriöra
förmodade fresker i Basel, Bern samt Lucerne
istället var utförda i oljeteknik. Det finns flera
exempel på målningar utomhus som i tal och
text beskrivs som ”fresker” eller eventuellt som
”tempera” men som vid närmare studier har
visat sig vara, eller ursprungligen har varit,
utförda i olja. Frågan om tekniken ursprungligen
i vissa fall är tempera är under pågående foskning. Mirjam gav åhörarna en översiktlig historik
om utvändigt muralt oljemåleri i Schweiz. På
Mirjam Jullien från Schweiz föreläser om utvändiga målningar i olja i
detta följde ett avsnitt om konserveringshistoSchweiz. Foto: Anna Henningsson.
riken för denna typ av måleri. Föreläsningen
avslutades med en presentation av byggnader
med exempel på utvändigt muralt oljemåleri i
Basel, Bern och Lucerne, samt en genomgång
av målningarnas konsthistoria och förhållningsätt
för bevarande och underhåll.
De tre presentationerna gav en intressant introduktion till denna typ av konst i utomhusmiljöer
och belyste de bevarandetekniska utmaningar
som de medför.
Johanna Nessow
Målerikonservator

Kommande aktiviteter inom ICOMOS
muralmålerigrupp publiceras på icomos hemsida,
(klicka dig vidare till aktiviteter/seminarier).
Även programmet från seminariet vid
hittar du här.

För mer information om slottets historia och
målningarna kan du surfa in på

eller på

EXTERIÖRA MURALMÅLNINGAR
OCH MÅLERITEKNIK

I pausen fanns möjlighet att ta del av slottsparken och Orangeriets utvändiga
muralmålningar i oljeteknik. Foto: Mirjam Jullien.

ICOMOS (International Council On Monuments
and Sites) är en världsomspännande organisation
med representanter i nationalkommittéer i över
130 länder. Organisationen arbetar med frågor
som rör kulturmiljövård genom olika nationellt och
internationellt aktiva arbetsgrupper och bygger
på ett tvärvetenskapligt utbyte av kunskap och
erfarenheter mellan olika yrkesgrupper. Primärt
är målet med arbetet att verka för att historiska
21
miljöer och minnesmärken bevaras.
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Den fjärde konferensen kring APR (Architectural Paint Research) gick av stapeln i au-

gusti 2010. De tidigare konferenserna har hållits i London, Köpenhamn och New York.

Konferensen hölls vid Lincoln University och det var de bägge konservatorerna Ian och

Michael Crick-Smith som tagit initiativ till denna konferens. Sammanlagt bestod konferensen av 22 föredrag på temat ”Sharing information, Sharing decisions”.

Ett av de mer intressanta föredragen utgick tyvärr på grund av problem med visum. Det skulle ha rört ett case-study i Iran och skulle
ha hållits av konservatorer vid universitetet i Tehran. De konservatorer och historiker som talade vid konferensen kom från Europa och
USA men även från Singapore. Föredraget från Singapore var mycket
intressant och visade på svårigheten att arbeta i ett land där ett mer
asiatiskt synsätt på bevarande råder, det vill säga att man hellre
bygger nytt men i traditionell stil och med traditionella tekniker än att
bevara originalet.

Mycket intressant och underhållande var Helen Hughes föredrag kring
konservatorns roll . Hon har en akademisk examen både som konservator och konsthistoriker. Trots det bedöms hon inte som trovärdig
gällande till exempel datering av objekt. Hon lade fram flera exempel
på projekt där hon gjort spännande fynd i samband med färgundersökningar eller konserveringsprojekt men som på olika sätt avfärdats
av kollegor vilka är (manliga) konsthistoriker. Då uppkom självklart en
spännande diskussion om övriga deltagare hade samma erfarenheter.
Vad jag tycker man kan känna igen är svårigheten för andra yrkesgrupper att förstå att man som konservator även är en akademiker och
inte ”bara” en hantverkare.
Vidare tycker jag att Ian Crick-Smith föredrag var mycket spännande
(och provocerande). Han hade med sig en stor tjock rapport från en
färgundersökning som han gick igenom kapitelvis med beställarens
ögon. Och resultatet blev att han slet ut majoriteten av rapporten!
Hans erfarenhet var att beställaren ändå inte kunde förstå eller ens
behövde all denna information. Enligt honom var till exempel bifogade
spektra från analyser mer ett utryck för oss konservatorers osäkerhet
kring vår kompetens och yrkesroll. De var egentligen inte relevanta
att ta med menade han. Även detta föredrag resulterade förstås i en
hetsig diskussion!
Crick & Smith konserveringsstudio i samarbete med Lincolns univerFORTSÄTTNING PÅ S.22
sitet har påbörjat arbetet.....
ARCHITECTURAL
PAINT RESEARCH

Vy över Lincoln och dess katedral. Image
courtesy of University of Lincoln - www.
lincoln.ac.uk
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I slutet av maj månad besökte jag USA för den SPNHC-konferensen (The Society for the
Preservation of Natural History Collections). Konferensen samlar årligen museianställda
huvudsakligen från USA och Europa som arbetar med bevarande av naturhistoriska

samlingar. Årets konferens var den 26:e i ordningen och ägde i huvudsak rum i Japan

Town i San Fransisco. Huvudtemat för i år var Sustainable Museums/Sustaining Collections vilket kan översättas med hållbara museer och upprätthållande av samlingar.

Programmet var gediget med föredrag och aktiviteter hela dagarna så
som guidade turer i California Academys nya fina och moderna lokaler
och på University of Californias museum i Berkeley strax utanför San
Fransisco. Det fanns även tid för att titta på en hel sal med många
intressanta posters vilka handlade om så skilda saker som hur man
kan gå tillväga för att visa upp museiföremål i skolor, till återuppbyggnad av en museibyggnad som varit raserad sedan andra världskriget.
Föredragen var givande, många ämnen berördes och de gav mig ny
kunskap. De berörde naturhistoriska samlingar på flera olika plan och
spände mellan diskussioner om konservering av enskilda spritburkar
och individ av uppstoppade fåglar till katastrofplaner för hela enheter på
museer och gigantiska globala databaser med enorma mängder information. Många föredragshållare berättade om smarta lösningar som de
använder sig av. En del föredrag visade upp snygga tekniska lösningar
som kostar stora summor pengar. Ett system som ändå imponerade på
mig var ett som kunde ta högupplösta 3D bilder på föremål. Föremålen
kunde sedan i efter hand belysas från olika vinklar och studeras i detalj
i datorn. Andra områden där utvecklingen går snabbt är arbetet med
databaser. Där gavs flera spännande föredrag om hur databaserna kan
användas i framtiden, exempelvis hur man genom att länka samman
olika databaser kan matcha till exempel ett djur utan lokalinformation
med scannade resedagböcker och på så vis få både lokal och tidpunkt
när föremålet samlades in.
En annan typ av föredrag som gjorde intryck på mig var solskenshistorier från olika museer. Oftast utspelar de sig på stora och resursstarka
museer. Det kan vara historier om hur man tar hand om ett hundratal tunnor med insamlade havsorganismer som stått magasinerade ett
par tiotal år. Man får höra om hur materialet sorteras upp, artbestäms,
katalogiseras och förs över i nya burkar och in i nya lokaler. När man
får se och höra hur bra det blir om man har ett tiotalpersoner som
jobbar heltid med ett projekt ett par år blir man lite avundsjuk. En annan sak som jag kommer att ta med mig hem är att alla har i princip
samma problem när det gäller naturhistoriska samlingar och vården av
SPNHC KONFERENS 2011

Foto: Christian Guthier, licensed under
Creative Commons.
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dessa. Tidigare har jag sett det på de olika enheterna på Riksmuseet i
Stockholm men även nationellt sett när man träffar personal från andra
museer och nu även internationellt.Det största problemet tycks vara bristen på resurser.
I anslutning till konferensen deltog jag även i en workshop som handlade om gifter i samlingar. Workshoppen var en heldag med föredrag
och demonstrationer om vilka gifter som kan finnas i naturhistoriska
samlingar. Olika typer av gifter diskuterades, både bekämpningsmedel
och gifter som kan finnas naturligt i föremål som exempelvis olika växter
och mineral. Under workshoppen fick man en hel del information om
hur gifter påverkar kroppen men också bra tips om hur man skyddar sig
och vikten av att göra det. Som exempel kan man nämna fossil som
innehåller mineralet pyrit. När pyrit utsätts för syre bildas järnsulfat vilket
kan se ut som ett ljust damm på ytan av fossilet. För att bli av med
detta damm är det vanligt att man av gammal vana blåser bort det som
vilket damm som helst. Efter den här dagen är det självklart ska man ha
handskar och andningsmask när man hanterar liknande föremål.
Under konferensen gavs tillfälle att se olika produkter och materiel som
kan användas inom samlingsvård. Flera kommersiella sponsorer/ utställare fanns på plats för att visa upp det senaste inom material och instrument för vård av naturhistoriska samlingar. För att nämna några var
Gaylord Brothers, Museum Services Corporation och Universityproducts
där och visade upp sig. Som tur är finns deras produktkataloger även
på nätet. Jag vågade inte ta med mig för många, risken för övervikt på
resan hem skulle vara överhängande.
Konferensen var mycket givande. En internationell konferens av det här
slaget gör att man får se saker ur andras perspektiv och ger en bredare
bas av erfarenheter. Problemen är likartade på de flesta museer och
genom att ta del av andras erfarenheter ser man att det faktiskt finns
lösningar. Det 27:e SPNHC mötet hålls den 11-16 juni 2012 på Yale
Univeristy, Newhaven i Connecticut med temat nästa gång ska vara:
Emerging Technology and Innovation in Natural History Collections Management.

SPNHC organiserar
återkommande möten
och workshops.

Läs mer om verksamheten
på deras websajt

Niklas Jönsson

Enheten för Entomologi, Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007, 104 05 Stockholm. niklas.jonsson@nrm.se

...med att bygga upp ett arkiv för färgundersökningar. Meningen är att dokumentation ska skickas in från
hela Storbritannien till arkivet och även från hela världen på lång sikt. Arkivet ska vara sökbart över webben.
Under konferensen arrangerades även studiebesök där man fick möjlighet att titta på olika APR-projekt.
Ewa Björdell

Konservator, Stockholms Målerikonservering AB

SPNHC KONFERENS 2011
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Ordföranden har ordet

I SKRIVANDE STUND...
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...befinner jag mig sedan en vecka tillbaka på Styrsö i Göteborgs södra skärgård, en vistelse
som ger utrymme för både rekreation och reflektion. I denna utsatta miljö är det inte svårt och
förstå att man fullt ut anammade eterniten som byggmaterial när den introducerades i början
av förra seklet. De gråa hus jag förknippar med min barndoms somrar är idag försedda med
traditionell lockpanel och eternithus är snart lika ovanliga som svartmålade rokokostolar.
I vällovligt nit är fliten stor, inte minst bland sommarboende, när det gäller att återställa husen
i förment ursprungligt skick. Jag registrerar att mycket av detta arbete tycks ske utan nämnvärda insikter i elementär byggnadsvård eller konsekvenserna i form av omfattande målningsoch underhållsarbete i detta periodvis extrema klimat. Denna renoveringsnit väcker för övrigt
också sedvanliga frågor kring ”vackert och fult” men även frågor rörande material-, miljö- och
autenticitetsaspekter, frågor vanliga inte minst inom möbelvårdsområdet.
När jag idag slog upp GT (den lokala kvällstidningen…) möttes jag av en helsidesartikel på
kultursidan vilken i ingressen berättar att Myndigheten för Yrkeshögskolan beslutat att bevilja
pengar för utbildningar inom en rad gamla hantverksyrken som till exempel förgyllare. Artikeln
i sig handlar sedan om Studio Västsvensk Konservering och vittnar om att rågången mellan
kulturarvsbevarande hantverk och konservering många gånger inte är helt entydig, särskilt inte
för journalister…
I framförallt Tyskland är de konserveringsfackliga organisationerna (VDR) mycket tydliga när
det gäller att profilera sig gentemot hantverksområdet, något som framkommer inte minst i
ECCO-sammanhang. Naturligtvis är det av vikt och betydelse att särskilja konservatorsyrket
gentemot renodlade hantverksyrken men inte minst Bygghantverksprogrammet vid Institutionen
för Kulturvård i Mariestad vittnar om att gränserna är flytande.
Min uppfattning är att ömsesidigt kunskapsutbyte och respekt för varandras professioner/
specialiteter snarast öppnar för nya möjligheter, något jag tydligt fick bekräftat när jag i juni
besökte Hantverkslaboratoriet i Mariestad i samband med bildandet av ett nordiskt nätverk för
hantverksutbildningar på akademisk nivå. Inte minst visade hantverksdoktorandernas arbeten
på nya och alternativa vägar när det gäller praktikorienterad forskning och användandet av
digitala media för att dokumentera och förmedla handlingsburen kunskap. Det är för övrigt i
sammanhanget intressant att konstatera att ECCO i den nyligen publicerade ”Competences
for Access to the Conservation-Restoration Profession” nu använder och förhåller sig till begreppet ”Knowingness”, ett begrepp vilket i sammanhanget väl närmast kan
översättas med just ”handlingsburen kunskap”.

Ulf Brunne
ulf.brunne@liu.se

Avslutningsvis så kan jag konstatera jag att vi i styrelsen nu äntligen
lyckats i vår ambition att etablera regelbundet återkommande Pub-kvällar.
Premiären i juni på fyra olika orter gav tveklöst mersmak och bekräftar
att många av oss värdesätter ett forum där vi kan mötas för såväl allmänt
umgänge som kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det är för övrigt fritt fram
att arrangera träffar på ytterligare andra orter. Nästa tillfälle är satt till den
1 september, håll utkik efter ”kallelse”! Styrelsens förhoppning är också att
inom kort kunna meddela ort och tema för vårt traditionella Höstmöte.
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ÅRSMÖTE 2011

Fredagen 21 april, hölls NKF-S årsmöte på Institutionen för kulturvård (IKV) vid
Göteborgs universitet. Ungefär 50 medlemmar hade samlats i den stora hörsalen,
däribland yrkesverksamma konservatorer och ett antal konservatorsstudenter.
Dagordningen innehöll en presentation av institutionen av Margareta Ekroth Edebo
och Ola Wetterberg, och presentationer av Bothénstipendiaterna Pia Christensen
och Erika Hedhammar. Vidare berättade Magnus Mårtensson, Riksantikvarieämbetet
(RAÄ), om RAÄ:s nyförvärvade digitala röntgenteknik. Slutligen hölls årsmöteshandlingar.

Ola Wetterberg, prefekt och professor vid IKV, inledde med en kort genomgång av den inte alltid så raka vägen fram till Sveriges första och enda konservatorsutbildning. Vi fick se en bild på
den första årskullen studenter, däribland Ola, som 1978 utexaminerades från ett program som
liknar dagens byggnadsantikvariska program på IKV. Den första årskursen konservatorsstudenter började sin utbildning 1982, forskarutbildningen kom igång 1992, respektive hantverksprogrammen på akademisk nivå under 00-talet.
Ola berättar att läget på institutionen idag är att det finns en professor i konservering, Elizabeth
E. Peacock, och att de erbjuder fem olika utbildningsprogram. I Mariestad finns beslut på att
investera i nya undervisningsanläggningar med fokus på biblioteket som blir kärnan i verksamheten. Under de sista åren har ett hantverkslaboratorium etablerats i Mariestad, vilket kommer
att bli en pusselbit mellan grundläggande forskning och utbildning inom kulturvårdens verksamhet. Hantverkslaboratoriet beräknas ge 10 tjänster som finansieras av RAÄ, Svenska kyrkan och
Statens fastighetsverk. Mer om detta finns att läsa på hemsidan www.craftlab.gu.se.
Vidare berättar Ola att det vid IKV har tillkommit en del nya utbildningar och kurser, bland annat i ”traditionellt byggnadsmåleri”, ”kyrkorna som kulturarv” och ”ledarskapsutbildning i slöjd och
kulturhantverk”. På IKV är tematiseringar numera möjliga, och forskningsledare i olika fält kan
utses. Detta främjar fokuseringar inom konservering och forskning, som därigenom kan ske mer
för egen maskin och inte enbart i samarbete med branschen. Till följd av detta börjar IKV nu
annonsera ut doktorandtjänster, idag har de sex doktorander som kommer att påbörja forskarutbildningen. Slutligen riktar Ola ett stort tack gentemot Margareta Ekroth Edebo, universitetslektor vid IKV, som går i pension. Ny lektor är Charlotte Gjelstrup Björdal, som tillträdde 1:a juni.

Margareta minns

Margareta Ekroth Edebo var dagens andra talare. Hon inledde med nostalgiska exempel på
företeelser som hon har känt varit betydelsefulla genom åren: Margareta tog sin examen från
konservatorsprogrammet 1985. På den tiden hette programmet ”konservering och restaurering
av kulturföremål”. Hon minns att konservatorsprogrammet kom till efter utredningen “Vårda och
bevara”. Efter stora diskussioner om var utbildningen skulle förläggas hamnade den slutligen vid
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Göteborgs universitet. En viktig orsak till detta var att Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé
(numera Studio Västsvensk Konservering) samtidigt startades i Göteborg. Ambitionen var att
institutionerna skulle dra nytta av varandra, dock har det inte slutits några fasta avtal än.
Inom ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education) hände 1997 två
viktiga saker som Margareta vill påminna om: 1. Pavia-mötet som sedan utmynnade i ett dokument, där det bland annat preciserades att konservatorsutbildningen skulle ske på akademisk
nivå med möjlighet till avancering. Man kom även överens om att det var nödvändigt med en
balans mellan tillämpning, naturvetenskap och humaniora. 2. Under 1997 bildades en grupp
som skapade ENCoRE, som numera är ett Europeiskt nätverk för utbildning inom konservering.
Till följd av detta finns det i Europa 42 skolor som erbjuder konservatorsutbildningen på akademisk nivå. Sverige var ett av de första länder som kunde erbjuda detta, endast Österrike och
England var före. Statistiken visar att IKV har haft 276 studenter mellan 1985 och 2007, varav
219 har erlagt examen i form av kandidatuppsats. Under 2008-2010 fanns det 44 studenter på
konservatorsprogrammet. Av NKF-S medlemmar är det ungefär 150 stycken som har utbildat
sig i Göteborg.
Vidare informerar Margareta om att masterprogrammet är utformat så att man kan studera
på halvtid eller heltid, bland annat på grund av att många yrkesverksamma konservatorer har
projektanställningar. Det blir även mer vanligt att man fortsätter studera masterprogrammet på
heltid direkt efter kandidatexamen. Antagningen för arkeologisk och kulturhistorisk konservering
ges nu möjlighet att vinklas till sten. År 2011 har IKV tre studenter med inriktning mot konservering av metall, respektive två mot sten.

Bothénstipendiat

Syftet med stipendiet är individuell förkovran och yrkesutveckling inom konservering och restaurering, och kan erhållas av medlemmar i NKF-S. Dessa kriterier uppfyllde Pia Christensen,
som berättade om sin textilresa i Peru, och Erika Hedhammar, som berättade om kursen “First
Aid to Cultural Heritage in Times of Conflicts”. På hemsidan finns nu ett flertal Bothénberättelser tillgängliga. Både Pia och Erika har lämnat in intressanta reserapporter som finns att ta del
av på hemsidan till NKF-S under fliken Bothénstipendiater. Sista ansökningsdagen för Bothénmedlen förföll i april och besked över stipendiater kommer att tillkännages i augusti. Anslaget
för 2011 uppgår till en summa av 350 000 kr.
Magnus Mårtensson, Riksantikvarieämbetet, informerade därefter om digital röntgenteknik och
hur denna kan användas. Vidare avtackades Margareta Ekroth Edebo av NKF med blommor
och tacktal.

Årsmöteshandlingar

Till mötets ordförande valdes Ulf Brunne och till sekreterare valdes Thea Winther. Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs av Erika Hedhammar, kassör, och Yvonne Florman,
revisor. Den visade att föreningen har en god ekonomi med ett överskott på 13 000 kr.
Ulf Brunne valdes till ordförande i ett år. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Erika Hedhammar, Kicki Eldh, Jan Blåberg och Anna Celander. Carola Bohm och Yvonne Florman
valdes till revisorer. Vidare valdes representanter till valberedningen. De blev Thea Winther,
Jessica Nilsson, Natalia Fasth Tjeerdsma och Vivian Smits.
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Vidare meddelades att Realia är webb-baserad sedan förra året och att Lisa Nilsen är redaktör.
Medlemshanteringssystemet Membit fungerar nu tack vare Alissa Andersson. Detta innebär att
medlemmar nu kan logga in och kontrollera sina uppgifter. Inloggningsuppgifter finns på avin för
medlemsavgiften, som skickades ut.
På ECCO:s, European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations, årsmöte närvarade Carin Petterson och Ulf Brunne. ECCO har gett ut skriften ”European Qualifications
Framework”som ser över konservatorsutbildningarna i Europa och anger riktlinjer för vad en
konservator är. Vidare har ECCO:s dokument ”European Recommendations for the Conservation-Restoration of Cultural Heritage” lämnats till CDPATEP, Steering Committee for Cultural
Heritage and Landscape, på remiss. Dokumentet behandlar vikten av att konservering endast
bör utföras av kvalificerade konservatorer. Ambitionen är att detta ska främja en framtida lagstiftning och fungera som en plattform för utformande av EU-direktiv. Vidare fortsätter ECCO
med arbetet i att utforma den en Europeiska standardiseringen, CEN. Nya medlemmar i ECCO
är Slovenien och Malta.
Slutligen beslutades att årsavgiften för kommande år är samma som förra året. Mer om årsmöteshandlingarna finns att läsa i mötesprotokollet på NKF-S hemsida.
Lisa Edgren

konservator på Conservator J.T.F. Petéus AB och Mastersstudent i kulturvård vid Göteborgs universitet.

Realia behöver en ny redaktör
Du kommer att arbeta parallellt med nuvarande
redaktören under hela 2012 så att övergången
blir så smidig som möjligt.
Är du intresserad?
Skicka ett mejl till oss på nkf.realia@gmail.com

FORTSÄTTNING FRÅN SIDA 14

6providing access to cultural heritage must evolve into engagement of users other
than researchers and interaction with the users....
The full version of my kandidatuppsats, and others written by this year’s paper and
textile conservation graduates will be available at: http://gupea.ub.gu.se/dspace/
handle/2077/18656/browse?type=dateissued by the end of the summer.
Anna Stow

textile conservator
NKF-S ÅRSMÖTE 2011
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Ulf Brunne
är NKF:s ordförande för andra året
i rad. Han är medlem i NKF sedan
sent 80-tal. Ulf är möbelsnickare
med mästarbrev och högskoleexamen
i konstvetenskap, etnologi och kulturvård. Han är idag studierektor och
inriktningsansvarig för Möbelkonserveringsprogrammet vid Carl Malmsten
Furniture Studies, Linköpings universitet.

Anna Celander
papperskonservator, nyvald i år och
är vice ordförande i styrelsen. Eget
företag sedan 2001. Medlem i NKF
sedan 1998. Specialiserad på konst
på papper, men tycker också om att
arbeta med tapeter i originalmiljö när
tillfälle ges. Har en förkärlek till att
hålla korta föredrag för sina kunder
om kulturvårdens betydelse.

Kicki Eldh
invald i våras som sekreterare. Utbildad i Göteborg, kulturhistorisk inriktning. Arbetar på Lunds universitets
Historiska museum, som konservator
och utställningsproducent.

Erika Hedhammar
är kassör i styrelsen. Hon är medlem
i NKF sedan 1995 och arbetar idag
på Riksantikvarieämbetet med frågor
som katastrofberedskap, restvärderäddning och housekeeping.

Jessica Lindewall
blev invald 2009 och är NKF:s kontaktperson för Syskonen Bothéns Stiftelse och medlem i NKF sedan 2005.
Hon arbetar nu under några månader
som vikarie på Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, som avdelningschef för
Metall/Arkeologi.

Alissa Anderson
har efter en kortare tid som registrator i NKF-S under 2010 blivit invald
i styrelsen som webbredaktör. Alissa
är vikarierande målerikonservator på
Kulturmagasinet i Helsingborg, där
hon arbetar med preventiv samt aktiv
konservering av konstsamlingen. Hon
arbetar även en del av sin tid på
Konserveringsateljé Syd AB

Jan Blåberg
är ny i styrelsen och kommer att
ansvara för NKF:s medlemsregister.
Medlem i NKF sedan 1996. Arbetar
idag som möbelkonservator vid Kungliga Husgerådskammaren.

Carin Pettersson
är NKF:s representant i ECCO. Hon
är medlem i NKF sedan 1998 och
arbetar idag på Studio Västsvensk
Konservering med sten och arkeologisk metall.

DELA MED DIG AV DINA UPPLEVELSER OCH ERFARENHETer!
Fram till 15 november 2011 tar vi emot artiklar, rapporter, recensioner eller vad nu
kan tänkas vara intressant läsning för Sveriges konservatorer till Realias nästa nummer.

Mejla ditt bidrag till redaktionen på nkf.realia@gmail.com
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