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Efter en händelserik höst är vi på Realia glada att ni som är medarbetare i
detta nummer har velat dela med er av era erfarenheter. Därför är tidningen extra fullmatad med rapporter, ett dignande julnummer alltså. Vi hoppas att det ska informera och inspirera till nya insatser under nästa år.
I detta nummer får vi reda på att det har öppnats en glasmålerikonserve-

IIC-Nordic Group
Box 3071, 103 61 Stockholm
Postgiro: 45 85 09-7
www.nkf-s.se
REDAKTION

ringsateljé, Sveriges första! Ett första byggnadsvårdskonvent har också

Redaktör

gått av stapeln i höst. Vi får följa med till Rom och Edinburgh och våra

Helena

norska kollegor tar oss till Rio de Janeiro med ett forskningsprojekt om

Grundberg

offentlig konst. Lobbyarbete, tankar och reflektioner efter NKF-S:s utbildningsdagar i Media och kulturpolitik rapporteras. Vi får också inblickar i
nanokalk, inventarieinventering och medeltida muralmålningar och så öppnas en fråga om volontärarbete.

Formgivning

Själv har jag besökt Amsterdam för att ta reda på vad som händer inom

Annica

analytisk spektroskopi och dess tillämpningar inom kulturvården.

Björklund

Om du blir nyfiken på användningsområden för spektroskopiska analysmetoder, vill jag tipsa om en informativ föreläsning av Sune Svanberg, professor i atomfysik, Lunds universitet. Programmet finns under UR Samtiden,
Fysik för fysiklärare: Laser inom miljö, ekologi och medicin – UR.se

Student-

http://www.ur.se/Produkter/179685-UR-Samtiden-Fysik-for-fysiklarare-La-

redaktör

ser-inom-miljo-ekologi-och-medicin. Föreläsningen är ca en timme lång

Billy Höök

och kan kanske passa bra mellan julbordet och nyårsraketerna. Länken till
webbadressen är klickbar. Just klickbara länkar i Realia är något vi för tillfället arbetar med. Ännu har vi inte fått alla aktiva men vi hoppas bli klara
med funktionen till nästa nummer.
Redaktionen vill tacka både dig som läsare och dig som skribent för i år
och passa på att önska er många sköna och avkopplande helger inför det
nya året!

ARTIKLAR
Sänd ditt manus till oss via
e-mail:nkf.realia@gmail.com
Text, diagram, bilder och

Helena Grundberg
Redaktör

bildtexter skickas var för sig.
Texter skrivs i 12 pkt
Times New Roman med
enkelt radavstånd.
Omfång: 1-2 A4.
Bilder levereras digitalt i
JPG-format.
För annonsering kontakta
redaktören på
nkf.realia@gmail.com
Omslagsbild: Linda Kvarnström

Inget material publicerat i REALIA, text eller bild, får användas i en annan kontext utan skriftligt tillstånd av upphovsmannen.
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Svenska
konservatorer tar
hand om
Sveriges
största
kyrkfönster
Det kom ett brev till redaktionen, som visade
sig vara en sann saga. Läs om hur Uppsala domkyrkas fönster nästan var tvungna att resa ut
till kontinenten i jakten på expertis. Nu har Linda Kvarnström genom Svenska kyrkan istället
öppnat Sveriges första konserveringsateljé för
glasmålningar och konserveringen av Sonens
fönster kan nu utföras på plats.

I slutet av 1800-talet fick Uppsala domkyrkas alla fönster nya glasmålningar. På 1970-talet totalrenoverades
de flesta av glasmålningarna i Uppsala domkyrka. Nu
har det gått nästan 120 år sedan glasmålningarna tillverkades. Svenska kyrkan i Uppsala kom fram till att
behovet av konservering är akut för de fönster som inte
totalrenoverades på 70-talet och bildade en projektgrupp för konserveringen av dessa fönster.
Tidigare har man varit tvungen att skicka bemålade
och blyinfattade kyrkfönster till konservatorer utomlands, men för första gången i Sverige är arbetet med
att konservera ett bemålat kyrkfönster igång. På plats
intill Uppsala domkyrka ligger nu en specialbyggd ateljé
för konserveringen av glasmålningar.
Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé kommer att
ta sig an den utmanande uppgiften att konservera de
tre fönstren som inte totalrenoverades på 70-talet.
Först ut är Sveriges största kyrkfönster; sonens fönster
över södra porten i Uppsala domkyrka. Ateljén kommer också ta sig an
uppdrag från andra kyrkor och byggnader runtom i Sverige som behöver
hjälp med sina bemålade fönster.
Starten till första svenska konserveringsateljén
för glasmålningar
Det hela började för min del för tre år sedan med ett meddelande på Fa-

Sonens fönster sitter över
södra porten i Uppsala
domkyrka. Glasmålningen
ritades av arkitekten Agi
Lindegren och tillverkades
1892 av Göteborgs
Glasmåleri AB.

cebook om att Uppsala domkyrka ville konservera sina fönster - kunde jag
Svenska
konservatorer tar hand om
Sveriges största kyrkfönster
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tänka mig att hjälpa dem? Jag hade studerat konservering i Göteborg och
arbetat som glasmålerikonservator i England i många år, men vid den tiden
hade jag flyttat hem och inte arbetat inom konservering på några år. Jag
kontaktade projektgruppen för Uppsala domkyrkas fönster och berättade
att det inte fanns någon yrkesverksam glasmålerikonservator i Sverige och
att det bästa de kunde göra var att skicka fönstren utomlands till experterna i Europa. Projektgruppen lyssnade som tur var inte så noga på mig och
efter några år och många turer har deras vision om att utföra konserveringen på plats i Uppsala kunnat bli verklighet. Sedan hösten 2013 arbetar
jag som glasmålerikonservator åt Svenska Kyrkan i Uppsala.
Konserveringsarbetet av Sonens fönster påbörjades redan under slutet
av 2012 då sex paneler skickades för provkonservering till The Cathedral
Studios i Canterbury, England. En av Europas ledande konserveringsateljéer för glasmålningar. Cathedral Studios fick i uppdrag att arbeta fram
åtgärdsförslag för konserveringen av Sonens fönster. I början av 2013 hittade projektgruppen ytterligare en svensk glasmålerikonservator utbildad
i England, Anette Wahlgren, som knöts till projektet. Anette flyttade till
Canterbury och började arbeta med provkonserveringen och åtgärdsförslagen av Sonens fönster. I slutet av sommaren transporterades sedan de sex
provpanelerna till Uppsala och uppbyggnaden av konserveringsateljén tog
fart i temporära lokaler intill Uppsala domkyrkas norra port.
Det har varit många utmaningar med att hitta rätt utrustning och konserveringsmaterial. Var kan vi köpa de konserveringsmaterial vi kommer
att använda? Hur bygger vi ett fungerande ljusbord att arbeta på? Vilken
slags kamera behövs? Till slut - efter många vändor med saknade delar till
mikroskopen, fel färg på glaset till ljusborden, försenade leveranser och
mycket annat - har vi äntligen kommit igång med det praktiska konserveringsarbetet på plats i de provisoriska lokalerna utanför domkyrkan. Och
Sveriges första konserveringsateljé för glasmålningar är igång med två
utbildade svenska konservatorer!
Konserveringen av Sonens fönster och vägen framåt
Sonens fönster sitter över södra porten i Uppsala domkyrka, glasmålningen
ritades av Agi Lindegren och tillverkades 1892 av Göteborgs Glasmåleri AB.
Sedan dess har glasmålningen restaurerats vid tre kända tillfällen: 1968,
1974 och så sent som 2006 då två av panelerna restaurerades.
Idag är glasmålningen täckt av en mycket svart och fet beläggning,
glaset och blyet har sprickor, bemålningen är instabil och har till största
del försvunnit, det lim och kitt som användes -68 och -74 måste tas bort
och det glas som användes för att ersätta trasigt glas har tappat nästan all
bemålning. Vi har kommit fram till vilka metoder vi ska använda för rengöring, borttagning av tidigare lagningar och kitt, konsolidering av instabil
bemålning samt lagning av sprickor i glas och bly. Men några viktiga frågor
återstår ännu.
Redan 30 år efter tillverkningen började bemålningen på Sonens fönster att lossna från glaset. Detta är inte unikt, många glasmålningar från
1800-talet har samma problem till skillnad från bemålningen på medeltida
glasmålningar som i de flesta fall inte bryts ned i samma snabba takt. I
mitten av 1800-talet återuppväckte glasmästarna i Europa detta hantverk
som varit bortglömt i några hundra år. Glasmästarna på 1800-talet brottades med att många av den medeltida glasmästarens hemligheter var djupt
Svenska
konservatorer tar hand om
Sveriges största kyrkfönster
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begravda.
Den instabila bemålningen tål inte fukt. Kondens och oförsiktig tvättning
av fönstret har bidragit till att ansikten och händer saknar konturer. Idag
saknas väldigt mycket av bemålningen, många ansikten och händer är
tomma glasbitar och inskriptioner går inte längre att läsa. Frågor vi måste
besvara är om vi ska återställa läsbarheten och retuschera den förlorade
bemålningen - i sådana fall i vilken utsträckning och med vilken metod?
Reversibilitet och minsta möjliga åtgärd måste vara våra ledord här.
Preventiva åtgärder behöver vidtas för att bevara den bemålning som finns
kvar och förhindra fortsatt nedbrytning. Källan till den svarta beläggningen
måste hittas så att den inte återkommer när Sonens fönster har installerats
i domkyrkan igen efter konservering. Glas och bemålning skulle behöva
analyseras kemiskt så att vi har en möjlighet att bygga upp en förståelse
för varför dessa fönster drabbats så hårt av färgbortfall. Klimatet kring
glasmålningen måste förbättras
så att fortsatt nedbrytning förhindras.
Vägen framåt är inte helt utstakad, den kommer säkert att bli
krokig med många avstickare
- än väntar många spännande
utmaningar för konserveringen av
Sonens fönster!
Linda Kvarnström
På plats intill Uppsala domkyrkas norra
port ligger den specialbyggda ateljén för
konservering av glasmålningar i temporära
lokaler.

Glasmålerikonservator
linda.kvarnstrom@
svenskakyrkan.se
018-430 38 77

Detalj Sonens fönster, panel 2a före konservering. Limfogen från en
tidigare restaurering går tvärs över foten. Limmet har spruckit och
delvis lyft från glasytan. Den instabila bemålningen har resulterat i att
tårnas konturer nästan är helt borta.
Svenska
konservatorer tar hand om
Sveriges största kyrkfönster
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Metal 2013 interim meeting
of the icom-cc metal
working group

Konferensrapport

Vad händer inom metallkonservering idag? Med ett stipendium från
Syskonen Bothéns stiftelse har konservator Vivian Smits rest för
att nå en del av svaren. För Realia ger hon oss här en rapport från
ICOM-CC Metal working groups konferens i Edinburgh.
En sen eftermiddag på en söndag i september reser jag till Edinburgh,
Skottland, för att delta i METAL 2013, Interim Meeting of the ICOM-CC Metal Working Group. Det är en lång resa via Bryssel då direktflyg från Göteborg visat sig vara både dyra och sällsynta. Jag har sett fram emot detta.
Det känns lite som en belöning efter ett år av föräldraledighet fylld av
blöjor, kräks och bebisskrik men även med glädje, ständig förundran och
en djup kärlek till denna nya människa i mitt liv. Efter en god natts sömn
på finemang hotell (mitt tornrum på femte våningen är lika stor som halva
lägenheten hemma i Göteborg) och en ganska skrämmande skotsk frukost

Metal 2013 interim meeting of
the icom-cc metal working group
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tar jag mig snabbt ner till det fina Surgeons Hall i den gamla delen av Edinburgh där konferensen hålls.

Konferensrapport

Över 200 personer från mer än 20 länder
Med över 200 personer från mer än 20 länder är konferensen lätt en av de
största i sitt slag. Det är överväldigande att se mottagningshallen snabbt
fyllas upp med deltagare. Häftigt att se att så många håller på med samma
materialgrupp. Konferensen är väl organiserad och mycket professionell.
Informationen inför samt under själva veckan har varit omfattande och
detaljerad och organisatörerna har varit mycket hjälpsamma med allt från
frågor gällande praktikaliteter kring resa och boende till själva tillställningen. Föredragshållarna och deltagarna består av representanter från
konsultfirmor, konservatorsateljéer, kulturarvsinstitutioner osv. De fem
konferensdagarna är fullspäckade och täcker upp det mesta inom ämnet
metallkonservering. Till och med på lunchrasterna bjuds det på seminarier
och det finns även ett flertal kvällsaktiviteter planerade. Egentligen finns
det knappt tid till att utforska det fantastiska Edinburgh på egen hand och
det är kanske det enda som är lite tråkigt. För om något så är Edinburgh
en fantastiskt vacker stad fylld av välbevarade kulturskatter.
Det bästa med konferensen är kanske just den sociala biten. Äntligen
får man sätta ett ansikte vid alla dessa namn som man under sina studier
och i arbetslivet har sett i ämneslitteraturen och andra forum. Det är riktigt
kul att få träffa några av dessa ”stora” inom metallurgi och metallkonservering och höra dem presentera sina pågående arbeten samt ibland växla
några ord med vissa utav dem. Det syns en hel del bekanta ansikten från
hemmaplan också och det känns riktigt bra att Sverige men även de övriga
nordiska länderna är så väl representerade här.
Några av programmets guldkorn
Själva programmet är omväxlande och uppdelat i s k ”sessions”, ämnesområden inom metallkonservering. Varje session omfattar upp till sex föredrag
samt en avslutande frågestund i vilka alla kan få delta. Sammanlagt bjuds
det på hela nio (!) sessioner som täcker följande ämnen: 1) Kompositobjekt, 2) Dokumentation av föremål och verk i metall, 3) Utveckling inom
konservering, 4) Etiska funderingar kring metalkonservering, 5) Konservering av utomhusskulptur och arkitektoniska verk, 6) Nya tillvägagångssätt
i metalkonservering, 7) Metodutvärdering av konserveringsbehandlingar
och vetenskapliga metoder, 8) Konservering av moderna konstobjekt, 9)
Konservering av arkeologisk och historisk metall. Det finns verkligen något
intressant för alla.
Ett av dessa föredrag är det av J. Thornton som använt sig av gamla
gjutningar av ihåligheterna efter bortkorroderade romerska stenhuggarredskap som grund till experimentell arkeologi (”Re-creation of a roman stone-working hammer excavated as a marine concretion-void”, av. J. Thornton, P. Mardikian). Tack vare dessa välgjorda gjutningar var det möjligt
för Thornton att till viss del återskapa en ovanlig hammare och testa dess
egenskaper som specialredskap. Förutom att hammarens form garanterar
att redskapet håller längre vid bearbetning av hårda material är huvudets
slagytor rundade och något sneda så att slagens kraft disponeras rätt mot
underlaget (spik eller mejsel). Detta gör verktyget mindre benäget att slinta eller ge effekten att böja spik samt gör det lätt och smidigt i bruk.

Metal 2013 interim meeting of
the icom-cc metal working group

7

Tidskrift för konservering
David Watkinsons laboratoriestudie ”Quantifying effectiveness of chloride
desalination treatments for archaeological iron using oxygen measurement”
(D. Watkinson, M. Rimmer) utvärderar effektiviteten av urlakningsproces-

Konferensrapport

ser för arkeologiskt järn genom mätning av syreupptagningen av enskilda
objekt, före och efter konserveringsbehandling. Syreupptagningen står i
direkt korrelation till korrosionshastigheten då syre är ett oxidationsmedel
i redoxreaktionen som sker vid korrosion. Korrosionshastigheten i sig ger
en indikation på Cl-innehållet i ett föremål. Watkinson drar slutsatsen att
en s k ”Quick Wash” av arkeologiskt järn, i det här fallet ett två-veckors
bad (uppvärmd till 60˚C) i alkalisk sulfit, har en mycket positiv effekt på
stabiliteten av föremålen och minskar korrosionshastigheten markant vid
förvaring vid RF 40%.
En studie med en intressant utgångspunkt är den av Jason Church från
National Center for Preservation Technology i Louisiana, USA. Church utvärderar ett flertal kommersiella rostbehandlingsprodukter, dvs produkter
som just den ”vanliga” konsumenten i USA lätt kan få tag i. Den mest
populära produkten i USA, Ospho, (rostskyddsbehandling innehållande fosforsyra) visar sig överraskande nog ha sämst skyddsfunktion, medan en
produkt innehållande tanninsyra i kombination med en co-polymer, RustReformer, visar sig ge mest hållbar effekt. Kul med en studie som riktar sig
mot konsumenten och inte enbart på oss konservatorer!
Det ägnas en halv dag åt modern teknik för dokumentation, identifikation, analys, tolkning och reproduktion av kulturhistoriskt värdefulla objekt
och man inser vilka enorma möjligheter vår tidsålder har att erbjuda. Och
även om det än så länge finns få av oss som har haft möjligheten att bekanta sig med dessa metoder annat än genom artiklar eller konferenspresentationer, är det tydligt att konservatorsyrket nog kommer att ändras
en del i framtiden när dessa olika tekniska redskap blir billigare och mera
tillgängliga.
Självklart är det fri WiFi på konferensen och det uppmuntras att under
konferensens lopp skicka iväg en och annan tweet. Twitter med rätt hashtag (#icommetal2013) publiceras sedan på den stora skärmen under kafferasterna. Det är fantastiskt att organisatörerna har insett möjligheterna
som dagens sociala medier erbjuder och verkligen försöker uppmuntra yrkeskåren att använda sig utav dem. Känner mig nästan skyldig över att jag
inte har något twitterkonto...
Pengarna från Bothéns räcker inte hela vägen och jag är tvungen att
resa hem igen efter halva konferensen. Med mig har jag dock en liten
skatt; en USB-nyckel med ett kompendium på samtliga artiklar som presentera(t)s i Edinburgh och som jag kan förkovra mig i under den kommande hösten hemma i Sverige.
På vägen mellan hotellet och Surgeons Hall finns många små udda butiker och på min sista dag, innan jag hoppar på bussen till flygplatsen, hinner jag äntligen snabbt kika in i en av dem, kallad ”Forbidden planet”. Här
säljs SF och fantasyböcker samt allt som hör till. Jag tjuvlyssnar en stund
på de två butiksbiträdena som diskuterar huruvida Stålmannen kan dö eller
inte innan jag bestämmer mig för en kaffemugg prydd med en bild på en
personlig favorit (anti)hjälte.
Jag inser att jag nog måste resa tillbaka till Edinburgh igen någon gång i
framtiden för att turista ordentligt i denna fina stad. Bazinga!

Text och bild: Vivian Smits
Västarvet, SVK

Metal 2013 interim meeting of
the icom-cc metal working group

8

Tidskrift för konservering

workshop med temat nanokalk i Östra Vemmerlövs
kyrka
23-24 september 2013
Nanokalk istället för polymerer? Karin Calissendorff reder här ut
begreppen och ger oss en rapport om teori och praktik från en
workshop om nanokalk.
Skånes Målerikonservatorer tog under två dagar i september initiativet till
ett seminarium om nanokalk i Östra Vemmerlövs kyrka i Simrishamn, Skåne. Föreläsare var professor Piero Baglioni från CSGI, Florens universitet.
Seminariet innehöll en efterlängtad fördjupning av de tekniska aspekterna
av användningen nanokalk, en teknik som Skånes Målerikonservatorers
Hanna Eriksson och Ingrid Wedberg har använt med framgång, men i liten
skala, i projekt de senaste åren.

Workshop – Nanokalk i Östra
Vemmerlövs kyrka
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Nanokalk är ingen ny teknik, den har använts sedan 80-talet i Florens
med omnejd och senare i Tyskland. Baglioni, som är kemist och undervisar
konservatorer i Florens, står för utvecklingen av den italienska typen av
nanokalk (Nanoretore) som används under tvådagarsseminariet. I Tyskland
har det tagits fram en liknande nanokalk (Calosil) som Skånes Målerikonservatorer har använt parallellt med den italienska typen. I Sverige är dock
användningen av nanokalk en relativ nyhet. Efter två dagars diskussion om
olika appliceringsmetoder och koncentrationer har bilden av konsolideringsmetoden förtydligats och här följer en kortfattad förklaring av metoden.
Nanokalk utvecklades för att minimera användningen av polymerer i
konserveringen av bl.a. muralmåleri. Teorin att tillföra originalmaterialet
en fullt kompatibel konsolideringsprodukt fullföljdes genom att utveckla en
metod som endast tillförde kalciumhydroxid i muren. Baglionis produkt Nanorestore består av kalkpartiklar som finfördelats och lösts i propanol- (isoeller 1-propanol) eller etanollösning. Lösningen kan i sin tur beställas med
olika finkornighet och koncentration, som anpassas efter aktuell problematik. Baglioni hade en mindre arsenal lösningar med sig och förklarade hur
lösningarna kunde anpassas och manipuleras. Tekniken för appliceringen
av nanokalk var trots allt enkel: lösningen penslas på eller sprutas in med
eller utan skyddsskikt. Ytan baddas av om den inte applicerats för att en
fylla en spricka. Ytan skyddas med fuktad kompress för att inte torka för
snabbt. De deltagare som hade jobbat med kalk kände igen principer kring
kalcinering, dessa återkommer med nanokalk, även om lösningsmedelfasen tillförde ny information för många på seminariet.
Resultaten som Piero Baglioni når i Östra Vemmerlövs kyrkas valv är i
de flesta fall goda enligt professorn själv. Konsolideringsytorna, som i och
för sig behöver 28 dagar på sig att nå full effekt, tedde sig dag två stabila
och få tecken på kalkslöjor i någon större utsträckning var synliga. Teknikens flexibilitet och resultat spred entusiasm, samtidigt som frågor uppstod
angående Baglionis teorier och metoder. Baglioni svarade utförligt och fick
oss deltagare att förstå att metoden var enkel, bara man förstod de grundläggande principerna och gick systematiskt tillväga. Framtida frågor och
problem uppmanades vi ta upp med Baglioni, eftersom han var mån om att
nanokalken användes ändamålsenligt och att produkten fungerade.
När seminariet avslutades togs initiativ till uppföljning med diskussion kring
resultat från egna projekt. För visst vill man lyckas med konsolidering av
spjälkande kalkskikt utan att behöva använda polymerer av olika slag?
Vill du veta mer om nanokalk och Piero Baglionis produkt Nanorestore?
Kontakta Skånes Målerikonservatorer eller Baglioni personligen. Seminariets deltagare var:
Hanna Eriksson - Skånes Målerikonservatorer
Ingrid Wedberg - Skånes Målerikonservatorer
Johanna Forsberg - Skånes Målerikonservatorer
Matilda Torlund-Brönmark - Skånes Målerikonservatorer
Eva Järnerot - Pictor Målerikonservering
Karin Calissendorf - Pictor Målerikonservering
Gunnel Rosenqvist - Jönköpings Länsmuseum
Text och bild: Karin Calissendorff

Workshop – Nanokalk i Östra
Vemmerlövs kyrka

10

Tidskrift för konservering

Byggnadsvårdens konvent
i Mariestad
2-4 oktober

Under hösten har det varit premiär för Byggnadsvårdens konvent.
Realia bad Ingela Chef Holmberg, som var en av föreläsarna där,
att rapportera från konventet i Mariestad.
Under tre dagar samlades nästan 400 byggnadsantikvarier, hantverkare, arkitekter och ingenjörer m.fl. för att träffas, lyssna på
föredrag om pågående projekt och ges möjlighet att prova på praktiska moment.
Det är första gången Byggnadsvårdens konvent genomfördes och
det arrangerades av Byggnadsvårdsföreningen, Hantverkslaboratoriet, Västra Götalandsregionen Västarvet samt Riksantikvarieämbetet. Trots trängsel och det stora antalet deltagare flöt det mesta på
väldigt bra. Det märktes att det var efterfrågat då antalet deltagare
hade fått begränsats utifrån storleken på lokalerna.
Onsdagen inleddes med att Göran Gudmundsson beskrev hur
han upplever byggnadsvården idag och var han ser bristerna. En
önskelista där utbildning och kompetensutveckling var en central
del. Kan vi mer, gör vi bättre helt enkelt. De nordiska grannländerna gav korta utblickar där vi fick höra vad som händer i respektive
land inom byggnadsvården.
Torsdagen var en fullspäckad dag med många olika teman och

Mer om konventet på:
www.raa.se/vardaval
www.kulturvardsforum.se

workshops. Överallt rörde det sig deltagare mellan föreläsningar,
utställningar och de olika praktiska momenten. Själv tillbringade
jag den mesta tiden åt att förevisa Vårda väl och Kulturvårdsforum.
Utifrån antalet besökare kommer nog konventet upprepas nästa år.

Text: Ingela Chef Holmberg

Intervju med Göran
Gudmundsson samt
artikel om konventet:
http://sverigesradio.se/
sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5663288

Riksantikvarieämbetet
Program:
http://boka.vgregion.
se/upload/Utbildningscentrum/Byggnadsv%c3%a5rdens%20konvent%202013%20-%20
Program.pdf

Byggnadsvårdens konvent
i Mariestad
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Hur står det till med den offentliga konsten? I ett forskningsprojekt om offentlig konst i Oslos skolor, har ett par av våra norska
kollegor ställt denna och många fler frågor. Nu har deras arbete
fångat intresse och uppmärksamhet ända borta i Rio de Janeiro.
Målerikonservator Christina Spaarschuh rapporterar för Realia om
Rio-konferensen och om deras arbete som presenterades där.

Den 23. General Conference of the International Council of Museums
(ICOM) fant sted i Rio de Janeiro 10.8. - 17.8.2013. Under ICOM samles hele museumsverden, institusjonene selv og alt museumspersonale
med sine spesifikke oppgaver fra museumsdirektør til museumsteknikker.
Temaet for konferansen i 2013 var ”Museums (memory + creativity) =
social change”, vidt og teoretisk. En refleksjon om hva temaet ønsket å

Konferensrapport

Forskning om offentlig
konst i Oslos skolor till
Rio de Janeiro

Forskning om offentlig konst
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org.br/en/conference-theme. Tvert imot ser poenget med en deltakelse i
generalkonferansen ut å være det å dele kunnskap, skape nettverk, øke
profesjonalitet på museene og blant museenes personale, samt det å utvikle standarder innenfor forskjellige felt som etikk, sikkerhet mm. ICOMs
generalkonferanser rommer diverse undergrupper som deltar i denne generalkonferansen med større eller mindre arrangementer. ICOM-CC, som er
undergruppen for konservatorer (International Commitee for Conservation)
er en av disse, så vel som CIMAM (International Committee for Museums
and Collections of Modern Art), ICOFOM (International Committee for Museology) og CECA (International Committee for Education and Cultural
Action), bare for å nevne noen få. Min kollega Ingrid Grytdal Matheson og
jeg var på konferansen i Rio for å presentere et innlegg med tittel «Conservation through Communication of Public Art» i nettopp undergruppen
for konservering (ICOM-CC). Undergruppene har sine egne temaer som
er knyttet til generalkonferansens tema på forskjellig måte. ICOM-CC sin
adapsjon var: “The ‘value’ of conservation in the 21st century”. Dette var
temaet som fanget oss, siden vi har, takket være NIKU, holdt på med et
forskningsprosjekt om offentlig kunst en stund der vi har kunnet bevege
oss med konserveringsfaget som trygg bakgrunn inn i andre felt som kulturpolitikk og sosiologi. Den erfaringen å se en glimt av den store verden i
vårt lille nokså spennende felt preget av spesialisert spesialkunnskap, ville
vi dele. Samtidig var det like viktig å finne et forum for resultatene våre,
spre informasjonen, samt å finne samarbeidspartnere og interesserte. Prosjektet vårt handler om bruk og bevaring av offentlige kunstverk i Oslos
skoler. Vi har ført intervjuer med elever, lærere og rektorer for å finne ut
hvordan offentlige kunstverk blir opplevd og eventuelt brukt i sin kontekst,
samt hvilke verdier de tilskrives av brukerne. Utgangspunktet med prosjektet var at vi opplevde offentlig kunst som ofte i dårlig stand, og nærmest
uten vedlikehold eller formidling, samtidig som det blir brukt store summer
per år (33,3 Mill kr i 2013 bare i Oslo kommune) for å skape og kjøpe ny
kunst, noe som vi synes, er et paradoks. I Rio fikk vi en del oppmerksomhet med dette prosjektet, og vi jobber videre med å finne samarbeidspartnere på dette området. Den neste ICOM generalkonferansen finner sted
i 2016, stedet er ikke avgjort ennå. Følg med på http://icom.museum og
http://www.icom-cc.org for konserveringsgruppens egen konferanse.

Text och bild: Christina Spaarschuh
Målerikonservator, NIKU

Konferensrapport

formidle, er gjengitt på konferansens nettside http://www.icomrio2013.

Forskning om offentlig konst
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Technart 2013

Analytical Spectroscopy
in Art and Archaeology
at the Rijksmuseum Amsterdam
23-26 September 2013

Vi var närmre 200 deltagare som samlades under en vecka i Am-

Konferensrapport

Rijksmuseum.

sterdam för att ta del av Technart 2013, som är resultatet av ett
samarbete mellan Technart och ICOM-CC Scientific Working Group.
Målet med mötet var att erbjuda ett vetenskapligt forum för konserveringsvetenskap där spektroskopiska analystekniker tillämpas
för kulturvården och alla dess materialgrupper.
Efter en längre tids renovering öppnade Rijksmuseum i år åter upp dörrarna för publiken och för att fira nyöppningen stod Rijksmuseum som värd
för detta symposium. I en imponerande hall behövde jag inte trängas för
att registrera mig. Kanske berodde det inte bara på den voluminösa entrén
utan kanske också på att arrangemanget i sin helhet var mycket välorganiserat.
Programmet var fullmatat från morgon till kväll och under de pauser
som var, hade vi möjlighet att ta del av posters eller fritt florera runt i
Rijksmuseums alla gallerier, något som krävde god planering för att överhuvudtaget hinnas med.
Analytical Spectroscopy
in Art and Archaeology
at the Rijksmuseum Amsterdam
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Det var också imponerande att höra om hur samarbetet tycks så gränslöst, när det gäller den här typen av forskning som presenterades på konferensen. Det är inte bara samarbete mellan olika institutioner (som kemi,
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fysik, biologi, teknologi, museer och universitet) utan också mellan olika
länder. Jag tror att det är en förutsättning för att nå längre och djupare
med den forskning som är tekniskt möjlig idag. En anledning är att de instrument, tekniker och metoder som finns nu inte är tillgängliga på annat
sätt än genom ett globalt samarbete. Ett extremt exempel på ett sådant instrument är synkrotronkällan, en cirkelformad partikelaccelerator som kan
vara av storleken en kilometer i omkrets. Inget man har vid sitt skrivbord.
Utveckling och applikationer
Den största delen av undersökningarna som presenterades var dock utförda med något mindre omfångsrika instrument. Många av forskarna har
använt sig av X-ray fluorescence i olika former, både i micro och macro
och 2D och 3D men också X-ray radiografi och X-ray spektroskopi i olika
varianter. Här slutar man kanske snabbt att läsa och undrar vad skillnaden
är och vad man ska använda till vad. Det visade sig dock att det är precis
de frågorna forskarna själva ställer. Genom diskussioner om detta får jag
uppfattningen att man använder sig av det som finns tillgängligt. Genom
att undersöka prov med olika instrument har man också fått fram komplet-

En kväll fick vi besöka
turistfria gallerier.

terande information. Ett exempel på detta ger den första inbjudna talaren,
Prof. Dr. Koen Janssens (Belgien), som berättar om hur de utvecklat en
metod att se underliggande måleri med hjälp av MA-XRF (scanning macroscopic XRF) som ger kompletterande data till en mer traditionell XRF-analys. Samtidigt visar en studie som Matthias Alfeld presenterade, att NAAR
(Neutron Activation Autoradiography) kunde påvisa fosfor där det med MAXRF låg under det detekterbara.
Vad är då nyttan med analyserna? Några av argumenten med undersökningar av underliggande målningar och övermålningar är kunskap om både
teknik och om konstnärerna men också att försöka nå autentisering och att
få underlag för exempelvis rekonstruktioner.
Kritiska faktorer
Även om nya instrument och applikationer till befintliga utrustningar hela
tiden tas fram och utvecklas, verkar det mesta ännu ligga i sin linda. Jag
hörde exempelvis att en enda bild (av flera nödvändiga för en specifik analys) tog 21 timmar att få fram och jag hörde om ett spektrum som tog en

Nattvakten vid
nattvakten.

vecka att läsa in.
Förutom tid finns andra vanliga kritiska faktorer för lyckade analyser. I
en presentation om SR-µFTIR (Synchrotron Radiation FTIR micro-spectroscopy) lyfter Daniela Saviello (Italien) särskilt den mänskliga faktorn.
”The critical point in performance with SR-µFTIR mapping is the sample
preparation”. Det handlar om provpreparering. Hantering, urval, tunnslip,
migrering, kontaminering, otillräckliga provhållare men också okunskap
om materials tänkbara uppträdanden i vissa förhållanden. Jag hörde om en
misslyckad studie, där äggtempera börjat mögla efter åldringstester.
Det blev också diskussioner om hur oförstörande ”icke-förstörande” tes-

Ett riktigt Harrypotterbibliotek.

ter egentligen är, när man utsätter ett måleriskikt för XRF i 40 minuter.
Den inbjudna talaren Dr. Marine Cotte (Frankrike) bjöd på en bra sammanfattning av synkrotronbaserade metoder och inledde med att visa på
Analytical Spectroscopy
in Art and Archaeology
at the Rijksmuseum Amsterdam
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hur snabbt utvecklingen nu går. På bara de fem-tio sista åren har antalet
publikationer inom området ökat lavinartat. Trots denna utveckling menade
Loïc Bertrand (Frankrike) att det fortfarande finns lite skrivet om möjliga

Konferensrapport

skador orsakade av olika instrument. Ina Reiche (Frankrike) uttryckte att
det positiva med användning av de nya teknikerna är att det ger erfarenheter av felkällor och problem och visar att det inte bara är att ”köra” ett
prov.
Framtiden
Cotte tryckte på att det finns en viktig fråga vi ska ställa oss då vi vill ha
något analyserat – Which are the questions you wish to answer? I en utblick mot framtiden pekades nanoteknik, 3D-teknik och förbättringar av
kombinerade tekniker ut. Denna framtidsvision var det fler som uttalade.
Utveckling av särskilda verktyg (till exempel för NMR – Nuclear Magnetic
Resonance) och provhållare var andra önskemål.

Loïc Bertrand, Frankrike, gav
en intressant presentation om
skador orsakade av analysinstrument, ”Mitigation
strategies for radiation
damage during analysis of
cultural heritage materials”.

På besök inuti en orgel i
en av Amsterdams
”gömda kyrkor”.

I samband med
Technart 2013, öppnade en ny ”open
access journal”
– Heritage Science.
Tanken är att det
ska vara enkelt och
fritt att ta del av
publicerade artiklar och via deras
hemsida har man
fri tillgång till bland
annat ett urval från
denna konferens.
Leta och läs gratis
på: http://www.
heritagesciencejournal.com/

Analytical Spectroscopy
in Art and Archaeology
at the Rijksmuseum Amsterdam
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Vad gör då allt det här för nytta i den praktiska konserveringssituationen? Frågan ställdes genom Dr. Bronwyn Ormsby (Storbritannien), vars
arbete handlar om att omvandla forskningsresultat till hjälp vid beslut om

Konferensrapport

konserveringsåtgärder. Frågan känns mycket relevant eftersom det bitvis
är tung kemi som presenteras och efter det femtioelfte blyspektrumet tenderar frågan att vakna ordentligt. Ormsby menar att ytanalyser kan ge oss
information om de rester vi lämnar efter oss vid ytrengöring/konservering.
Konferensen speglar ett forskningsområde, som konserveringsfältet är
i så starkt behov av. Det finns behov för materialanalyser både för dokumentation och för material- och metodutveckling inom kulturvårdsarbetet.
Svårigheten är många gånger att översätta praktiska konserveringsfrågor
till vetenskapliga instrumentanalyser och tvärtom.
Ett givande och udda möte
Slutligen - Konferensen erbjöd udda och oförutsägbara upptäckter och minnen. Den sista inbjudna talaren gav ytterligare en dimension till framtidens
möjligheter för undersökningar av konst. Prof. Dr. Ate Kloosterman (Nederländerna) gav en spännande föreläsning om kriminalteknisk DNA-teknik
som möjligt verktyg för autentisering. Idag kan man genom DNA-analys av
mänskliga spår se ögon- och hårfärg. Kanske kan man i framtiden också
utläsa hudfärg, längd och andra karaktäristiska och personliga drag. Detta, menade Kloosterman, kan också bli utmaningar och
bekymmer om man väljer att plantera bevis (genom att
kontaminera med någon annans DNA) som kan bli föremål för undersökningarna.
Jag träffade senare en positiv person som sa sig
ha kommit över en tavla med en trolig undermålning
av van Gogh. Han viskade till mig att han hade tittat
närmre på målningen, genom en lupp, och upptäckt ett
skäggstrå – ett rött! Hans mål var nu att få analyserat
fram bevis för detta. Dröm eller verklighet? Vem vet?
Men det kan bli en spännande resa genom nydanande
vetenskap och färska instrument som leder till nya frågor. Instrument som kompletterar varandra och behöver
utvecklas. Den ultimata svarsmaskinen finns inte än i
alla fall.
Till sist - Deltagande stater vars representanter stod
för symposiets presentationer och forskningsunderlag
var: Belgien, Nederländerna, Frankrike, Italien, New
York, Kalifornien, Massachusetts, Maryland, Delaware, Washington DC, Storbritannien, Tjeckien, Marocko,
Tyskland, Kina, Australien, Schweiz, Österrike, Slovenien, Spanien, Kroatien, Grekland, Singapore, Portugal,
Rumänien, Brasilien, Ryssland, Egypten, Estonia och
Iran.
Ja, jag kände mig tämligen ensam som nordbo i
sammanhanget. Varför är inte vi med?
Ett stort tack till Syskonen Bothéns stiftelse som genom stipendium gav mig möjlighet att ta del av Technart 2013.
Text och bild: Helena Grundberg, redaktör
Analytical Spectroscopy
in Art and Archaeology
at the Rijksmuseum Amsterdam
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Forum för konserveringsvetenskap i Rom
Att jag en gång skulle sitta på ett internationellt möte om Conservation Science i Rom tillsammans med experter från hela världen
kunde jag inte ens i min vildaste fantasi tänka den dagen 1981 då
jag klev över tröskeln på Göteborgs universitet, träffade Jan Rosvall och började min karriär inom kulturvården, säger Gunilla Lagnesjö, som här rapporterar från sitt arbete med ICCROM.
Att förstå förändring
En gång tänkte jag att konservering var
liktydigt med att frysa tiden och bevara
nuet men ju längre jag arbetar, desto
mer har jag kommit att omdefiniera
konservering till någon slags kontrollerad förändring. Aktuellt under de senaste åren är förskjutningar och gradvisa
förändringar i begrepp vi brukar använda: conservation, heritage studies,
conservation science, archeometry, art
technology research, heritage science
och på vårt eget språk kulturvårdsforskning, konserveringsvetenskap och teknisk konsthistoria.
Behovet av att revitalisera och i viss
mån pröva definitionen av och innehållet
i ”conservation science” har uppmärksammats av ICCROM (se faktaruta).
År 2011 beslutade medlemmarna att genomföra ett forum för att dels ta
temperaturen på området, dels bjuda in till en tankesmedja för att diskutera nuläge, nytta och framtida utmaningar för de naturvetenskapliga och

Intensiva diskussioner
under tredagarsmötet
i Rom.

teknologiska delarna inom kulturvården.
Argumenten för en sådan satsning är flera. Förnyelsen av kåren av teknologer och naturvetare som verkar inom kulturvården anses svag i ett
internationellt perspektiv. Något som uppmärksammats bland annat av
the House of Lords Science and Technology Inquiry, 2005-2006, i England.
Samtidigt är karriärsvägarna för dem som ändå väljer en sådan specialisering smala, med andra ord ett slags moment 22. Frågan om ”conservation
science” behöver följaktligen aktualiseras och placeras på såväl den nationella som internationella agendan för att få en framtida positiv utveckling.
Nu är det dags att visa vårt naturvetenskapliga och
tekniska kunnande
Hur ser det ut i Sverige? Min bedömning är att vi fram till nyligen till stora
delar saknat en definierad grupp av naturvetare och teknologer inom kulturvården. Självklart har de funnits och finns. Det är ingenjörer som valt
att arbeta med knepiga klimatförhållanden i kulturhistoriska byggnader
och kemister som idogt arbetat med frågor om bevarande av arkeologiskt

Forum för
konserveringsvetenskap i Rom
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trä som exempelvis Vasa. De har ofta verkat i det dolda och utan att deras
stora och viktiga betydelse för kulturvården lyfts fram. Det är dags att förändra det.
Inom ramen för sitt samordningsuppdrag valde Riksantikvarieämbetet
år 2010 att lyfta fram området konserveringsvetenskap för att därigenom
ge naturvetenskapen och ingenjörskonsten inom kulturvården utrymme
och synlighet. Något som sammanfaller tidsmässigt bra med satsningen att
lyfta frågan från ICCROM:s sida.
Sverige tog aktivt del i diskussionen om framtiden
ICCROM är en organisation inom FN-familjen där Sverige är medlem tillsammans med ca 130 andra stater. En viktig funktion är att fungera som
plattform för internationella projekt. För att genomföra forumet om konserveringsvetenskap, skapade ICCROM ett särskilt kansli och bjöd in medlemsstaterna att bli partner i arbetet med planering och för finansiering.
Riksantikvarieämbetet fångade den bollen och Lars Amréus, Riksantikvarien, tog ett klokt och insiktsfullt beslut att stödja arbetet med att göra den
här delen av kulturvården uppmärksammad.
Forumet genomfördes i Rom i oktober 2013 och föregicks av många

w
The International Centre
for the study of the
Preservation and
Restoration of Cultural
Property kallas
vanligtvis ICCROM. Det
är en organisation inom
FN-familjen och Sverige
är medlem sedan 1969.
En av huvuduppgifterna
är utbildningsfrågor, eller
som det nu allt mer
kallas – kapacitetshöjning.

aktiviteter. En intressant arbetsmetod att inspireras av, låt mig därför kort
beskriva delar av den.
Inledningsvis beslutades att det var ett möte OM konserveringsvetenskapens förutsättningar och nytta för kulturvården men även för de vidare
samhällsfrågorna som hållbart samhälle, milleniemålen m m. ”Conservation
science” definierades som ”the application of science and technology to the
conservation of cultural heritage” vilket svarar bra med Riksantikvarieämbetets sätt att använda begreppet konserveringsvetenskap. Men det stod
även klart att man ville föra in andra forskningsfält som humanvetenskaperna, sociologi och ekonomi i diskussionen.
Ett antal förstudier gjordes. Litteratur och publiceringsöversikt samt enkäter riktade till olika målgrupper har sammanställts. Ett av de kanske viktigaste arbetena var en genomgång av förekomsten, inriktningen och nyttan av nationella strategier för forskning inom konserveringsvetenskap. För
att samla in information till studien kontaktade jag de nordiska medlemsländerna och intressant att notera är att inget av dem har något sådant
strategiskt dokument. Det är något att reflektera över och agera utifrån.
Efter diskussion beslutades att forumet skulle bjuda in 60 personer som

ICCROM har en utmärkt
hemsida www.iccrom.
org där man bland annat
kan prenummerera på ett
nyhetsbrev.
Mer information om
forumet hittar du dels på
ICCROM:s hemsida
www.forum.iccrom.org
dels på
Riksantikvarieämbetets
K-blogg www.k-blogg.
se inläggen Forum on
Conservation Science och
”Conservation Science
helps”

skulle representera olika kompetenser, forskningsfält och kulturer. Därutöver deltog ICCROM:s egen personal. För att skapa transparens och dialog
med omvärlden sändes delar av forumet live-streamat. Varje dag deltog

w

även en inledningstalare för inspiration. De bjöds in från verksamheter som
ligger utanför den traditionella kulturvården.
Från Sverige deltog jag som representant från Riksantikvarieämbetet
som är partner i forumkonsortiet och av alla dem som föreslagits som deltagare valdes Gunnar Almevik från Institutionen för kulturvård och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Ytterligare en svensk representant som bedömdes särskilt intressant bjöds in, bland annat beroende på
erfarenhet från att ha arbetat med TV-produktioner och film om byggnadsvård. Linda Lindblad heter hon och även hon är verksam vid Göteborgs
universitet.
Forumet varade i tre dagar och var noga styrt av en professionell mötes-

Forum för
konserveringsvetenskap i Rom
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ledare, en facilitator. Samtalen utgick från tre frågor:
Hur skapar vi goda relationer mellan praktiken och forskningen så att
forskningen verkligen stödjer och löser problem inom kulturvården?
Hur kan kunskapen om bevarande, vård och konservering bidra till de bre-

w

da samhällsfrågorna som hållbar utveckling, miljöförändringar och milleniemålen?

Gunilla Lagnesjö arbetar

Hur ska den framtida agendan för forskning och metodutveckling för vård

på Riksantikvarieämbetet

och konservering på global nivå formuleras?

och har ansvar för uppbyggnaden och utvecklingen

Vad händer nu

av området Konserverings-

Det är ännu för tidigt att fullt ut kunna sammanfatta resultatet av mötet.

vetenskap.

Några av mina första reflektioner kring de viktigaste teman jag fångade
upp kan man läsa i Riksantikvarieämbetets K-blogg ”Conservation Science
Helps” från den 30 oktober. Bearbetning av materialet pågår och det kommer finnas tillgängligt digitalt på ICCROM:s hemsida och i en publikation
som kommer nästa år.

Hon berättar ofta om sitt
arbete på Facebook på
sidan Konserveringsvetenskap – följ den om du också

Ett av de viktigaste intrycken är nog önskan om att utveckla ett arbets-

tycker att konservering,

sätt i team där olika kompetenser som hantverkare, experter och forskare

naturvetenskap och teknik

gemensamt arbetar utifrån ett problem. Sannolikt blir det en förskjutning

hör nära samman.

internationellt mot ”heritage science”. Kanske inte särskilt nytt för oss men
ytterligare en påminnelse om ett mål att sträva mot. Något vi även noterat på Riksantikvarieämbetet där samverkan med andra i alla våra projekt
är ett viktigt ledord.

Missa inte heller Kulturvårdsforum
www.kulturvardsforum.se

Personligen har det varit ett stort privilegium att få vara delaktig i att
skapa forumet. Det har lett till en mängd kontakter och gett intryck som

och de intressanta diskussioner som försigår där.

kommer att vara till stor nytta för Riksantikvarieämbetets fortsatta arbete
med att utveckla området konserveringsvetenskap nationellt. Ett arbete
jag bjuder in er alla att delta i.

w

Text och bild: Gunilla Lagnesjö

De svenska deltagarna
samlade i fönstret ut
mot Fontana di Trevi.
Gunnar Almevik, Gunilla
Lagnesjö, Linda Lindblad

Forum för
konserveringsvetenskap i Rom
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Inventarieinventering i
Strängnäs stift
Hur mår inventarierna ute i kyrkorna? Varför är det så få ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning för inventarier? De frågorna
ställde sig Strängnäs stift och beställde en förstudie från konservator Lisa Nilsen. Hon berättar här om projektet.

Uppdrag från stiftet
Tidigt 2012 blev jag kontaktad av dåvarande stiftsantikvarierna i Strängnäs stift. Den första generationen vård- och underhållsplaner började få
ganska många år på nacken och de var intresserade av att se hur just inventariedelen i planerna följdes upp av församlingen. Vi bestämde att jag
skulle uppsöka alla kyrkor i Nynäshamns och Södertälje kontrakt och möta

Besök i Vårdinge kyrka, där
textilförvaringen diskuteras
med kyrkoherden och
ledamöter från kyrkorådet.
I bakgrunden vaktmästaren.
Foto: Göran Göthlin.

kyrkoherde, inventarieansvarig från kyrkorådet och vaktmästare under
perioden juni-september 2012. Sammanlagt gjorde jag 17 besök under
perioden.
Arbetet inleddes med att jag bokade tid för möten och sände ut en enkät. Vid varje besök satte vi oss först och fyllde i frågorna tillsammans.
Det handlade till exempel om huruvida inventarieförteckningen fanns på
databas, hur ofta den gicks igenom, om inventarier saknades, om namn
på inventarieansvarig var anmäld till länsstyrelsen, med mera. Och kanske
den viktigaste frågan om inventarierna fanns beskrivna i vård- och underhållsplanen.
Inventarieinventering i
Strängnäs stift
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Efter fråge- och pratstund gick vi in i kyrkan och tittade på förvaring av
textil och andra inventarier. Det viktigaste var nog småpratet kring vilka
utmaningar och problem som fanns kring vård och skötsel av inventarier.
Utmaningar för församlingarna
Jag fann att många av problemen nog kan vara enkla att åtgärda om rätt
kunskap finns, är det inte ganska ofta så? För det första var inventarieförteckningarna ofullständiga och i behov av uppstramning. För det andra var
kvaliteten på inventariedelen i vård- och underhållsplanen mycket varierande, trots att stiftet hade gjort noggranna instruktioner för upphandling.
Ibland var den gjord av konservatorer som var mycket noga med att prata
med inventarieansvarig och snoka reda på alla möjliga och omöjliga förvaringsplatser med många konkreta råd och uppmaningar till åtgärder på ett
bra och enkelt språk. Ibland var det bara bilder på epitafier, altarskåp och
andra föremål i bemålat trä, med standardiserat språk om deras tillstånd. I
de flesta fall saknades information om textil och metallföremål. Dessvärre
var oftast vård- och underhållsplanerna, både de bra och de mindre bra,
helt okända för de inventarieansvariga och även för vaktmästaren.
När det gällde den dagliga skötseln var det i alla fall en tröst att få möta
så många vettiga och duktiga vaktmästare. De flesta verkade ha en mycket bra känsla för hur långt man kan gå på egen hand i rengöring och när
man bör lämna något i fred. Många hade stor kunskap om att förebygga
skador och i flera fall mötte jag ett bra säkerhetstänk. Vad gäller ansvar
var det värre. Vaktmästaren, som faktiskt inte är ansvarig, var ofta den
som gjordes ansvarig. Men det är i kyrkorådet, med kyrkoherden som ledamot, som ansvaret för all vård och underhåll ligger, något som inte var
allmänt bekant.
Vid genomläsning av en del konserveringsrapporter som fanns på plats
i kyrkorna, upptäckte jag att de utförande konservatorerna mycket sällan
lämnade någon som helst skötselinstruktion till församlingen. Jag vet inte
vad det beror på. Även om instruktionen är att man överhuvudtaget inte

Text: Lisa Nilsen
www.lisanilsenkulturvard.se

får vidröra föremålet, bör det stå skrivet. Kanske med en uppmaning om
att ta in konservator vart femte år för dammborttagning eller liknande? Om
lättare dammborttagning får göras av vaktmästaren, då bör det stå hur,
med vilket verktyg och på vilket sätt och kanske hur ofta.
Vad kan göras?
I min slutrapport lämnade jag några förslag till åtgärder. Här är ett urval:
l Ansvarsfrågan för upp frågor om inventarier, vård och bevarande på kyrkorådsmöten som ständig punkt på
dagordningen.
l Digitalisering av inventarieförteckningen i Sacer (Svenska kyrkans inventariedatabas), där konserveringsrapporter, skötselinstruktioner, fotografier, information om utlån mer mera får sin naturliga plats.
l Skärp upphandlingskraven ytterligare för att få väl fungerande inventariedelar i vård- och underhållsplanerna.
Reklamera om de inte följs och revidera dem som inte håller måttet eller inte har uppdaterats.
l Öka kursutbud för både kyrkoråd och vaktmästare, önskemål om kurs på plats för både vaktmästare och
kyrkoråd.
l Låt prostvisitationen bli en möjlighet att gå igenom inventarieförteckningen och diskutera förvaring, vård
och underhåll. Engagera inventarieansvarig och vaktmästare. Utforma en lathund som underlättar för genomgång.
l Upphandla skötselanvisningar av utförande konservatorer och förvara och sprid dem så att de läses och följs.
l Gör skriftliga städinstruktioner i varje kyrka.

Inventarieinventering i
Strängnäs stift
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Romanska målningar i
nytt ljus
Ideella insatser, närstudier och tekniska analyser tar fram ny kunskap om muralmålningar på kyrkvindar. Sommaren 2008 initierades ett ideellt tvärvetenskapligt projekt av professionella för att
undersöka hur tidig medeltida muralmålningar i Sveriges är utförda. Dessa muralmålningar befinner sig i dag på kyrkornas vindar.
Vi är mycket glada för ekonomiskt stöd från Syskonen Bothéns
Stiftelse och ser fram
emot att fortsätta de
intressanta undersökningarna.
Bakgrund
Ovanför valven i åtta
kyrkor i Östergötland
finns det muralmålningar bevarade från tidig
medeltid (1150-1350). I
samband med 1400-talets valvslagningar fick
de sin nuvarande plats,
på kyrkornas vindar.
Muralmålningarna utgör
Sveriges äldsta muralmåleribestånd. Under
1950-talet studerade
Aron Borelius (professor i konsthistoria

Romanska målningar i nytt ljus

med konstteori vid Lunds universitet) målningarna ur ett konsthistoriskt
perspektiv med stilanalys och internationella utblickar. Borelius insats var
otroligt värdefull och utmynnade 1956 i ett fantastiskt bokverk på svenska
och engelska; Romanesque Mural Paintings in Östergötland.
Muralmålningarnas måleriteknik och verkprocess har länge varit outforskat. Först 2002 kom detta att påbörjas, i Köln, vid Cologne Institute of
Conservation Sciences (CICS), inom ramen för en magisteruppsats inom
muralmålerikonservering. Sedan sommaren 2009 har undersökningar pågått i fyra av de åtta kyrkorna. Fältarbetet görs under sommaren för att
utvärderas under vintern.
Ideellt arbete av professionella
Allt arbete sker av professionella helt på frivillig bas utanför de tjänster
vi har inom universitet, institut eller privat sektor. Fältarbetet görs under
sommaren och under vinterhalvåret bearbetas resultaten från fältstudierna. Fältiakttagelserna jämförs med beskrivningar av hur muralmålningar

Romanska målningar
i nytt ljus
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utfördes enligt det tidig medeltida traktatet ”De Diversis Artibus” av Theophilus Presbyter.
Undersökningsmetoder och berättelser
Projektet fokuserar inte på att identifiera material genom analyser av prov
uttagna från målningarna. Istället undersöks målningarna främst på plats,
med icke-förstörande undersökningsmetoder. Ljus från ultraviolett och
infraröda lampor hjälper oss att utläsa med vilka material och arbetssteg
målningar utfördes för cirka 800 år sedan. Genom att kombinera optiska
hjälpmedel kan man hitta många bevis för hur de utfördes och lägga pusslet kring materialval och tillverkningsprocess. Transportabla mikroskop används på plats utan att ta prov för att komma fram till muralmålningarnas
puts- och måleriteknik.
Vi delar löpande med oss av vad som kommer fram genom konferenser
och öppna föreläsningar inom och utanför Sverige. Artiklar och material
kan man ta del av: ”Preserving hidden and forgotten mural paintings above the vaults in churches in Sweden:” in postprints BRK-APROA, Brussels,
Flanders Heritage Agency (2011-17-17/18). ICOMOS International Scientific Committee on Mural Painting Conference in Florence , Mural Painting
Roads, (2011-04-14/15). Projektets arbetssätt ingick även i kortpresentationen: ”Inventarier berättar, Kyrkokonstens materialberättelser” vid konferensen om det kyrkliga kulturarvet, tema Plats för berättelser (2013-0514/15) i Arvika.
Under 2012 och 2013 har vårt berättande skett i målningarnas närmiljö, genom öppna föreläsningar i Östergötland: ”Vad finns på kyrkvinden?
Måleritekniska undersökningar av tidig medeltida muralmålningar i Östergötland” vid Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, Östergötlands
länsmuseum, Linköping och ”Romanska målningar i nytt ljus” Medeltidscentrum Söderköping.
Nytt sätt att se målningarna
Denna sommar fokuserade vi på Skönberga kyrka. Tar man sig upp på
kyrkvinden så balanserar man på takbjälkarna ovanför valvhjässornas
ovansida och tittar ner på målningarna utifrån ett fågelperspektiv. Det motsatta perspektivet än vad som var avsikten när de utfördes. Tack vare en
speciell fototeknik kunde skalenliga och detaljrika fotografier av målningarnas scener tas fram s.k. orthofoto. För första gången blir målningarnas
scener synliga i ett fotografi över respektive vägg utan perspektivförskjutningar i motiven. Det gör det möjligt att studera målningarnas ikonografi
på ett nytt sätt. Fotografierna är högupplösta och det gör att detaljer som
varit dolda kan betraktas.
Kalkmåleri - inte bara kalk
I Sverige används ofta termen kalkmålningar som ett samlingsnamn för
medeltida målningar utförda på puts. Namnet associerar till att målningarnas består av materialet kalk. Projektet har så långt, hittat intressanta spår
som visar på att det är en mer mångfacetterad muralmåleriteknik än så,
där organiska material i och ovanpå färglagren spelar en stor roll.
Nyfiken på projektet ”Romanska målningar i nytt ljus”? Följ oss under:
www.disent.se/romanska-malningar-i-nytt-ljus.
Text: Anna Henningsson.
Bild: Projektgruppen för Romanska målningar i nytt ljus

Romanska målningar
i nytt ljus
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Efterlysning väggfasta
altaruppsatser i stuck
Sedan januari 2008 närstuderas konst- och kulturhistoriska ytskikt
i fem av Stockholms kyrkor inför och under bygget av Citybanan.
Det har inom detta projekt gjorts
flera nya upptäcker kring hur kyrkornas konst är utförd. Den ca 12
meter höga altaruppsatsen från
1700-talets mitt i Maria Magdalena
kyrka skulle enligt tryckta publikationer och internetkällor vara utfört i trä. När byggnadsställningen
restes kring altaret i januari 2008
konstaterade vi att altaret faktiskt
är helt utfört i stuck - direkt mot
korets vägg.
Från april 2010 fram till sommaren
2013 har det under tunnelbygget utförts veckovisa kontroller av altaruppsatsen. Mycket tid har spenderats för
att på nära håll studera altarets detaljer
och konstruktion. De återkommande
besöken på altaret från byggnadsställning under drygt 3 års tid har gjort att
en ny bild av hur altarets utfördes för
omkring 250 år sedan har växt fram.
Altararkitekturens infästning i murverket är komplex och spännande.
Stuckens uppbyggnad, modelleringsart
och ytbehandlingssätt har kunnat observeras i detalj. Material, verktygsspår
och monteringsart har berättat en berättelse för oss om hur stuckatören gick till väga för att skapa detta verk.
Det gör att vi undrar finns det fler stuckaltaruppsatser i Sverige? Denna
nya kunskap som nu kommit fram genom Citybanans undersökningar är
spännande och intressant och vi är mycket tacksamma för tips om andra
altaruppsatser i stuck!

Den väggfasta stuckaltaruppsatsen från 1700talets mitt i Maria
Magdalena kyrka
Stockholm.
Foto: Disent AB©

Gå gärna in på vår efterlysning på kulturvårdsforum och tipsa om ni sett
liknade stuckarbeten i Sverige. Tack på förhand! http://www.kulturvardsforum.se/forum/topics/efterlysning-v-ggfasta-altaruppsatser-i-stuck
Text: Anna Henningsson.

Efterlysning väggfasta
altaruppsatser i stuck
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ICOMOS ARBETSGRUPP FÖR
MURALMÅLERI
Arbetsgruppens syfte är att vara delaktig i att bevara, förstå och tillgängliggöra muralmåleri. Målet är att inspirera till samverkan mellan olika yrkesgruppen som verkar inom muralmålerifältet. Gruppen vill verka för att
överföra internationella tankar och aktuella projekt till Sverige för att öka
intresset och kunskapen om muralmåleri och dess möjligheter. Ett första
steg är att sprida ICOMOS dokument om bevarande av muralmålningar
från 2003: ICOMOS PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION AND CONSERVATION-RESTORATION OF WALL PAINTINGS http://www.icomos.org/charters/wallpaintings_e.pdf.
Gruppen har hittills arrangerat ett seminarium ”Exteriöra muralmålningars måleriteknik med
exempel från Finspång och Basel”. Seminariet blev omtalat i den internationella tidskriften e-conservation. Följ och ta del av review i e-conservation:
http://www.e-conservationline.com/content/view/1022
Vill du vara med och lyfta fram muralmålerifrågor?
Vi ser fram emot att bli fler i gruppen så vi kan hjälpas åt att ordna träffar,
seminarier och ha ett aktivt utbyte kring muralmålerifrågor. Varmt välkommen att delta! Kontakta gruppens sammankallande: Anna Henningsson
e-post:muralpainting@icomos.se
Kika även på ICOMOS nya hemsida där muralmåleri har en egen sida:
http://www.icomos.se/sv/internationella-kommitteer/muralmaleri/
Text: Anna Henningsson

Exteriör
muralmålning,
orangeriet vid
Finspångs slott,
Östergötland.
Foto: Mirjam Julien

ICOMOS ARBETSGRUPP FÖR
MURALMÅLERI
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Min praktiktid på ICCROM
Efter en lång ansökningsprocess fick konservator Erika Andersson
en praktikplats på ICCROM i Rom. Organisationen är bland annat
rådgivande för världsarvsfrågor och har under hösten anordnat ett
forum för konserveringsvetenskap.
Under hösten 2013 fick jag chansen att under tre månader göra praktik
på organisationen ICCROM (The International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property) i Rom. Jag fick min plats
efter en lång ansökningsprocess på över ett år, och min vistelse blev sen-

möjlig genom Riksantikvarieämbetet och Estrid Ericssons stiftelse. ICCROM
tar emot runt tio praktikanter från medlemsländerna varje år, men har hittills bara haft en annan från Norden.
Mina uppgifter har kretsat runt konferensen Forum on Conservation
Science som hölls i Rom i mitten av oktober, anordnad av ICCROM till-

Här rapporterar jag från
en grupp som diskuterar
framtida strategier för
konserveringsvetenskap
under forumet.

sammans med 15 andra konserveringsinstitutioner. Temat är konserveringsforskningens framtida roll och inflytande, både för konserveringsfältet
men också för samhället i stort. Under själva forumet fick jag följa många

Min praktiktid på ICCROM
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intressanta diskussioner på nära håll, då jag som webbreporter hade i
uppgift att dela med mig av spännande tankar som jag hörde, till omvärlden via forumets egen hemsida och twitter. Som underlag för samtalen
under forumet genomförde ICCROM flera stora webbenkäter bland annat
hos utbildningar och institutioner som bedriver konserveringsforskning
och om hur konservatorer världen över får tillgång till och använder sig
av den i sitt arbete. Mycket av min tid har ägnats åt resultatet av de här
undersökningarna - jag försöker presentera statistiken på ett så tydligt
sätt som möjligt och är med och utformar publikationerna. Jag fick också i
uppgift att genomföra en studie av arbetsmarknaden inom konserveringsvetenskap, baserad på en stor mängd platsannonser från 2008 och framåt.
Bland annat upptäckte jag, inte helt oväntat, att jobben är starkt koncentrerade till ett litet antal länder i västvärlden.
Det som gjort starkast intryck på mig är deltagarnas reflektioner under
Forum on Conservation Science, som handlat om hur konserveringsvetenskap kan bidra till hållbar utveckling och en bättre social sammanhållning i
samhället. I slutet av konferensen sammanställde deltagarna olika kraftfulla budskap riktade till allmänheten, till utbildare, makthavare och till konserveringsinstitutioner - det gav mig verkligen inspiration till att fortsätta
med efterarbetet. Utöver forumet har jag på ICCROM fått möjlighet att ta
del av flera intressanta personers forskning inom kulturvård och världsarvsfrågor. Organisationen är en av de rådgivande institutionerna till UNESCO’s Världsarvskommitté. Min praktik råkade tursamt nog också infalla
under ICCROM’s generalförsamling, som vartannat år samlar medlemsländernas delegater, där jag fick sitta med och lyssna som åhörare. Jag skulle
vilja uppmuntra studenter och andra som är intresserade av internationellt
mellanstatligt arbete och vill se en annan nivå av kulturvård att söka till
ICCROM’s praktikprogram! Man kan läsa mer på www.iccrom.org under Internships.
Text: Erika Andersson
Bild: iccrom

Alla forumdeltagare
samlade framför
Fontana di Trevi/
Istituto Nazionale per la
Grafica där konferensen
hölls.

Min praktiktid på ICCROM
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Nätverkande &
volontärarbete
IIC Student & Emerging Conservator Conference 2013:
Conservation: Obstacles or Opportunities?

Under tre dagar i
september 2013 hölls en
konferens anordnad av
IIC (International Institute for Conservation
of Historic and Artistic
works) med stöd från
Det Kongelige Danske
Kunstakademi på Konservatorskolen i
Köpenhamn. Realias studentredaktör kontaktade
en av deltagarna, Lisa
Edgren, som läser masterprogrammet i Kulturvård vid
Göteborgs universitet
för att få höra om hennes erfarenhet från konferensen.
I juni 2010 var jag nyligen utexaminerad konservator och deltog i konferensen Contemporary Art Who Cares? som anordnats av INCCA (International Network for Conservation of Contemporary Art) i Amsterdam. Det
var en stor konferens där jag lärde mig mycket om samtidskonst och det
stod även klart för mig att det är mycket som händer internationellt. Det
var en positiv erfarenhet så när jag sedan fick en inbjudan till IIC’s Student
& Emerging Conservator Conference i Köpenhamn anmälde jag mig direkt!
Konferensen i Köpenhamn var en uppföljning till den första Student &
Emerging Conservator Conference som hölls i London 2011, som i sin tur
uppkom på initiativ från studenter som träffats på IIC´s konferens i Lissabon 2010 och konstaterat att det finns ett behov som student att knyta

Nästa IIC Student & Emerging
Conservator Conference
hålls 2015 och preliminärt i
Warszawa. Mer att läsa om
konferensen från Köpenhamn
2013 och videoinspelningar
från sessionerna finns på:
https://www.
iiconservation.org/studentconferences/2013copenhagen/
technical

kontakter med andra studenter i en internationell kontext.
Konferensen inleddes med ett studiebesök i mindre grupper. Varje grupp
fick en representant från Konservatorskolen som följde med och hjälpte till.
Min grupp besökte Thorvaldsens museum där en konservatorsentreprenad
bedrevs under ledning av konservator Bo Kierkegaard. Konferensen utgjordes annars huvudsakligen av olika sessioner (vissa sändes i realtid på
internet!) som handlade om utbildning, arbete och nätverkande i en lokal
och global kontext.

Nätverkande &
volontärarbete
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En session handlade om hur
man som student kan presentera
sig i en internationell kontext. Att
som nyligen utexaminerad konservator volontärarbeta, presenterades vid detta tillfälle som ett
bra sätt att få yrkesvana att ”ge
tillbaka till samhället”. Då detta
togs upp bad min kollega Anton
Bachs (student på konservatorsprogrammet i Göteborg) om
ordet och frågade föreläsaren hur
man som student ska finansiera
sitt volontärarbete och fick svaret
att finansiering ges av privata
eller offentliga aktörer som också
vill “ge tillbaka till samhället”.
Anton tog frågan vidare och föreläsaren gav då ett exempel där
hen hade fått en längre tids finansiering av en privatperson för
att kunna arbeta som volontär på
ett museum i USA.
Men vad innebär volontärarbete i en nordisk
kontext?
Efter sessionen talade jag med
Anton och vi konstaterade att
USA, som togs upp i exemplet,
har ett politiskt system och en
tradition kring bidrag och mecenater som skiljer sig från det i
Sverige och andra nordiska länder. Det innebär att volontärarbete och finansiering skiljer sig beroende på var i världen man befinner sig.

Studiebesök på
Thorvaldsens museum

Hur finansierar man volontärarbete i Norden och vad händer med yrkeskåren om alla nyligen utexaminerade och studenter arbetar som volontärer?
Vi fortsatte det samtalet med våra nordiska kollegor och Graham Voce som
är Executive Secretary vid IIC. De engagerade sig i våra funderingar och
bidrog med synpunkter. Graham föreslog att NKF, som är den nordiska organisationen inom IIC, skulle kunna vara en plattform för sådana frågor.
Borde kanske NKF ha konferenser för studenter och nyligen utexaminerade
konservatorer? Kanske borde konservatorsprogrammet i Göteborg, som
har en geografiskt central plats mellan Köpenhamn och Oslo starta en tradition och anordna en konferens till hösten 2014? Kommande år skriver jag
min masteruppsats, om samtidskonst och hållbar utveckling, och har därför
begränsat med tid men den som har engagemang och idéer angående ett
anordnande av en NKF-konferens för studenter och nyligen utexaminerade
konservatorer får gärna kontakta mig!
Text och bild: Lisa Edgren
Fil. kand. konservator och masterstudent i kulturvård lisaedgren@gmail.com
Nätverkande &
volontärarbete
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Vad Media och kulturpolitik – Konservatorn som opinionsbildare
När 17-18 oktober 2013
Hur Utbildning, seminarium och workshops
Var Lokaler vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
NKF-S anordnade i höstas en kurs i Media och kulturpolitik med
underrubriken Konservatorn som opinionsbildare. Nedan får vi två
rapporter från dagarna. Den första kommer från NKF-S:s sekreterare Kicki Eldh. Den andra rapporten kommer från Carl Brädde,
kulturhistorisk konservator vid konserveringscentret i Vejle.

Rapport från Kicki
Första dagen inleds med att NKF-S:s arbetsgrupp presenterar det lobbyarbete som gjorts inför kursen under rubriken ”Jakten på inflytande”.
Gruppen har under året arbetat med ett yttrande på Kulturdepartementets
remiss SOU2012:37 Kulturmiljöarbete i en ny tid. Glädjande är att NKF-S
lyckats påverka formuleringarna i den slutgiltiga skrivelsen från departementet och NKF-S numera är registrerade som remissinstans. Ett annat
projekt är en debattartikel, som mycket lämpligt publiceras i Göteborgs
Posten under kursdagarna. Underlag till artikeln utgörs av en enkät utskickad till Länsmuseerna, där man undersöker behovet av och tillsättningen av konservatorstjänster. Gruppen har haft hjälp av en PR-byrå för att
slipa formuleringarna och få artikeln publicerad. Det är inspirerande och
imponerande att arbetsgruppen inte enbart arrangerar en kurs utan även
arbetat konkret med påverkansarbete.
Dagens huvudtalare är Samuel Jones, inbjuden från Tate i London,
där han arbetar som Head of the Director’s Office. Han är känd i Kulturvårdskretsar för sin publikation ”It’s a material world, conservation in a
time of change” och det är utifrån den han föreläser. Han ser ett akut behov av att flytta fokus från ekonomiskt kortsiktiga beslut till ett mera hållbart och långsiktigt perspektiv på kultur, i samklang med djupare värderingar och miljö och natur. Han slår fast att konservering handlar om social
dialog och uppmanar auditoriet att ta ledning i debatten.
Nästa blocks talare representerar NKF:s olika nationella sektioner. Vi får
en jämförelse mellan länderna och noterar att även om förutsättningarna
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skiftar och man har kommit olika lång i sitt arbete, är ambitionen att synas, verka och höras en viktig drivkraft hos samtliga.
Johanna Leissner från EU vidgar perspektivet ytterligare ut mot Europa
och berättar om de forskningsprojekt rörande Kulturarv, som framgångsrikt
bedrivits under 25 år, men som nu hotas. Även hon avslutar med en appell
att vi engagerar oss.

Media och kulturpolitik
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hällsengagemang och efterlyser dialog med museiledningen istället för att
gå till media. Debatten efter föredraget blir dagens livligaste.
Karin Linder från DIK tar oss åter till värdlandet Sverige, när hon berättar om sitt fackliga arbete som förbundsordförande där hon bedriver
politisk lobbyism på heltid. Hon betonar långsiktig strategisk planering och
ett råd är att alltid ha ett par artiklar eller uppslag redo att delta i debatten
med. Att tänka okonventionellt och att använda medlemmarnas kompetens
är ytterligare tips.
En kontrast till fackligt arbete är det sätt som Per Cromwell och Studio
Total verkar på och samtidigt knyter det an till uppmaningen att tänka
okonventionellt. Målet är att överrösta det allt mer dövande mediebruset
och det är uppenbart att man lyckats göra sig hörd i sina kampanjer. Tänk
tvärt om! är Pers uppmaning till auditoriet.
Workshop, dag 2
Andra dagen inleds av Amy Drago från British museum i London. Efter att
ha presenterat projektet Conservation in Focus, leder hon oss i ett grupparbete om hur vi vill påverka synen på konservatorsrollen bland arbetsgivare,
kollegor och allmänhet. Uppenbart är att resurser finns och att idéer inte
saknas bland deltagarna, vilket ger hopp om att kunna stärka yrkeskåren
ytterligare.
Resten av dagen delas vi in i tre grupper och sex olika workshops, varav
två bevistades av undertecknad.
Lobbyteknik
Agenda PR presenterar sig som en värderingsdriven pr-byrå, som sysslar
med påverkan och publicitet. Vi ska under dagen få veta hur man formulerar tydliga budskap och kartlägger målgrupper och samarbetspartners.
Kursen inleds med en lista med fallgropar, kort formulerade och med en
förtydligande förklaring. Allt mycket överskådligt och redigt framställt; av
mig nedskrivet på följande sätt:
Undvik att ta med för mycket!
Kommunicera inte allt som är viktigt. Kommunicera det som är viktigast.
Lägg mycket resurser på EN fråga.
Undvik att börja för sent!
Ha koll på vad som händer och håll nätverk levande. Var ute i god tid. Agera inte när beslut är fattade utan var med redan på remissrundan.
Undvik att bli en kravställare!
Försök uttrycka dig mer nyanserat. Man kan vara tuff när det behövs, men
inte i inledningen.
Undvik att vara ett särintresse!
Var ett allmänintresse. Lyft fram frågan i relation till exempelvis arbetstillfällen.
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Espen Hernes från Norsk kulturråd inleder med att ifrågasätta konservatorernas lojalitet. Han menar att konservatorn väljer föremålen före sam-

Undvik att luta dig tillbaka!
Skilj på vad som är ditt budskap och vad som är din nyhet. Återupprepa
ditt budskap så mycket du orkar - vid ALLA tillfällen. Att påverka tar tid.
Föredraget är fyllt av exempel, både lyckade och mindre lyckade, för att
klargöra vad som menas. Därefter följer fem råd; att ha en färdig politik
och visa människan bakom politiken, liksom att ha god omvärldsbevakning
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tigt råd. Slutligen poängteras att ha goda nätverk och utrymme för flexibilitet.
De korta gruppövningar, som utlovats uteblir. Resultatet av kursen är
ändå positivt. Agenda PR är öppna med vilka intressen de företräder och
verkar trovärdiga och tar ställning i etiska frågor. Kursen ger en inblick i en
seriös PR-byrås arbete. Det är lätt att ta till sig råden och det känns realistiskt att föröka följa dem i fortsatt arbete för NKF-S.
Mediateknik
Kursen leds av journalisten Elisabeth Renström, med 30 års yrkesvana,
främst från etermedier. Hon har gedigen erfarenhet från undervisning och
delar generöst med sig av det hon samlat på sig genom åren. Kursens fokus ligger på att förstå hur journalisten jobbar och hur man kan förbereda
sig inför kontakt med media.
Elisabeth inleder med att beskriva vad som gör en nyhet. Hon nämner fyra
faktorer:
Viktighet
- stora konsekvenser
- rör många
- relevant
Identifikation, känner lyssnaren/läsaren/tittaren igen sig?
- geografiskt
- känslomässigt
- på annat sätt
Sensation, brott mot det normala
- dramatik
- konflikter
- kuriositet
Aktualitet, färskhet eller kan knytas till pågående debatt
Hur får man då journalisterna intresserade?
Aktualitet och avslöjanden är alltid lockande. Där vetenskapen står för
linjer, normalitet och mönster, dras media till extremer som störst, värst
och dyrast. Vi får lära oss att journalister är rädda för att bli manipulerade.
De vill själva välja vinkel – perspektiv, inte att förblanda med att vinkla
– ljuga, något som journalister ofta anklagas för. Skillnaden är av största
betydelse, men ibland hårfin.
Vi gör några praktiska övningar. Elisabeth intervjuar två av kursdeltagarna, redigerar snabbt och vant och spelar sen upp resultatet, som vi
diskuterar tillsammans. Ett viktigt råd är, att vill man själv ta del av vad
journalisten tänker publicera, ska man komma överens om det innan intervjun. Avslutningsvis formulerar var och en, en kort text som ska locka en
journalist. Frågan är om vi helt lyckas övertyga Elisabeth om Kulturvårdens
attraktionskraft.
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lyfts fram. Ha tydliga delegationsordningar och mandat är ett mycket vik-

Jag lämnar kursdagarna fylld av intryck, idéer och funderingar, sammanfattat i lärdomen att ingen driver våra frågor om vi inte gör det själva. Kursen i Media och kulturpolitik visar hur och att vi kan göra det!

Text: Kicki Eldh, sekreterare, NKF-S
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Inlägg på konferenser för konservatorer handlar ofta om praktiska göromål
som är av betydelse för vårt yrke, t.ex. bekämpning av skadedjur på museer eller rengöring av textiler. Något som det tidigare inte har talats så
mycket om i Skandinavien, trots att ämnet går på tvärs av inriktningarna
och kan intressera alla konservatorer, är hur man får media och allmänhet
att öppna ögonen för det vi gör och hur vi kan påverka beslutsfattare i positiv riktning. Det har NKF-dagarna i Göteborg kunnat råda bot på!
Om man vill koncentrera upplevelsen i få ord har konferensens två dagar varit en intensivkurs i att sälja sitt yrke. ”Lobbying” får mig inte längre
att tänka på skrupelös tobaks- eller oljeindustri, men jag blir påmind om
att det är ett redskap som kan ge överraskande goda resultater också för
oss. Under den första dagen presenterades många positiva exempel, och
här följer några i urval.
Lisa Nilsen från NKF-s berättade bl.a. om deras enkätundersökning av
antalet konservatorer på landets länsmuseer, där det nedslående resultatet
visar att 1/3 inte har någon konservator anställd. Undersökningen mynnade ut i en debattartikel som faktiskt publicerades i G-P:s nätbilaga under
konferensdagarna. Artikeln gav genast respons från olika lokaltidningar i
landet som i sin tur ledde till yttranden från ansvariga personer på flera
museer, med löften om förändring. Det var högst intressant att följa utvecklingen i realtid!
Samuel Jones från Tate Museum talade bl.a. om det positiva bidrag
konservering ger till samhället i stort, och hur viktigt det är att få andra
grupper till att förstå det för att överleva som yrke. På samma sätt som en
läkare inte bara skriver ut medicin, men också försöker få oss till att leva
mer hälsosamt, ska en konservator inte bara laga saker som har gått sönder, men även förmedla ett bevarandeperspektiv till en bred allmänhet. Något som får alla att ta större ansvar och ökar den generella livskvaliteten.
Michael Højlund Rasmussen från Konserveringscenter Vest återgav de
senaste 15-20 årens intensiva arbete för att höja konservatorns status i
Danmark, med speciellt fokus på god magasinering av samlingar. Under
parollen ”if you want something – go for it!” talade han om politisk påverkan genom intresseorganisationer som NKF och ODM (Organisationen
Danske Museer) och olika åtgärder för att nå resultat. Ett tydligt exempel
var en rapport om magasin för samlingar över hela landet. Genom att i statistik och bilder presentera brister har man kunnat få politikerna att öppna
ögonen för bevaringsaspekten och bli mer villiga till att finansiera nya magasin.
Johanna Leissner från Fraunhofer i Bryssel presenterade sitt och sina
medarbetares arbete sedan 1986 för att få EU:s uppmärksamhet för bevarande inom ramen för ”European Cultural Heritage Research Program”. Hon
berättade också om deras outtröttliga kamp för att få bevaring av kulturarv
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inskrivet i EU-kommissionens proposition ”Horizon 2020”, ett program för
fondmedel inom forskning och innovation på hela 80 miljarder Euro!
Den andra dagens första föreläsning av Amy Drago från British Museum,
visade med all tydlighet hur man kan göra för att locka oinvigda till vårt
spännande yrke. Under utställningen ”Conservation in Focus” har museets konservatorer arbetat i några av utställningssalarna, och besökare har
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las. Initiativet har varit en stor succé: av de över 35000 som hade besökt
utställningen hade 89% besökt rummet där konservatorerna arbetade. Ett
annat lyckat exempel var ICON:s (Institute of Conservation) närvaro vid
BBC:s populära program ”Antiques Roadshow”. Kanske är det något som
NKF skal föreslå vår egen ”Antikrunda”?
Konsten att övertyga
Dagen fortsatte med de tre workshops som vår grupp B hade valt att
medverka i och först ut var den om presentationsteknik. Carina Sundqvist
från Inspirationsbyrån undervisade med sprudlande energi i hur man som
kulturarbetare kan göra så att folk faktiskt lyssnar till det man säger. Det
handlade mycket om kroppsspråk, tonfall och olika (enkla) sätt att fånga
publikens uppmärksamhet. Vem hade t.ex. tänkt på att man bara genom
att gå till en annan del av podiet kan få åhörarna att skärpa intresset?
Naturligtvis avhandlade vi också det faktiska innehållet i en presentation.
Fokus låg på att man ska få till en bra och publikfriande inledning, och att
man kan bli hjälpt av att följa vissa klara och tydliga regler.
Efter lunch gick vi från tal till skrift. Det handlade om hur man skriver en
debattartikel och hur man sen får den publicerad i dagspressen. Lars Jonsson från Agenda PR som har specialiserat sig i ämnet, bjöd på en grundlig
genomgång av vad en debattartikel ska innehålla. Det var intressant att
se att upplägget skiljer sig från t.ex. vetenskapliga artiklar som vi konservatorer nog är mest vana vid. Till exempel så kan det vara positivt med
upprepningar i en debattartikel, så länge det handlar om att få fram budskapet. Det är också avgörande att man koncentrerar sig på en huvudfråga
även om argumentet kanske inbjuder till att bli månfacetterat. En utmaning för oss konservatorer som är vana vid att gå in i detaljer?
Dagen avslutades med en genomgång av retorik- och argumentationsteknik av Jenny Rosqvist från Retorikutbildning.se. En genomgång av ämnets historia följdes av en spännande introduktion till vad det i huvudsak
handlar om: att kunna övertyga, inte bara genom sakliga argument, men
också genom att i viss mån spela på känslor. Något som politiker har känt
till och använt sedan de gamla grekernas dagar men som kan överföras till
alla typer av argumentering, t.ex. till att omvänt övertyga politiker! Indelade i par ställdes vi inför en möjlig situation där vi skulle få lokalpolitiker
över på vår sida och vi gick sedan genom alla våra kreativa förslag.
Sammanfattningsvis har konferensen pekat på vad man kan åstadkomma inom konservatorsvärlden i olika situationer med målinriktat arbete och
en klar och tydlig taktik. Under de här två dagarna har vi också fått några
goda redskap presenterade för oss som gör det lättare för oss att göra vår
röst hörd. Använder vi dem väl, så gör vi inte bara oss själva en tjänst
utan också kulturarvet och i slutändan hela samhället.
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kunnat passera, titta och samtala med dem över avskärmningar i plexig-

Carl Brädde Kulturhistorisk konservator
carlmate@gmail.com
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Välkommna
till den femte internationella konferensen om
arkitekturbunden färgarkeologi

Architectural Paint Research
i Stockholm 12-15 mars 2014

Vi vill lyfta fram färgarkeologiska undersökningar som
kunskapskälla för byggnadsvården. Konferensens
syfte är att samla experter inom området för färgarkeologiska undersökningar, professionella inom
kulturvården, såsom konservatorer, dekorationsmålare, byggnadsantikvarier, arkitekter, förvaltare och
andra intressenter. Målet med konferensen är att ge en
plattform för utbyte av idéer och kunskap om interiöra
och exteriöra historiska ytskikt.

För anmälan och övrig information
http://www.raa.se/apr2014
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Kalender över kommande händelser
med reservation för ändringar och skrivfel

Kalendern 2014

						

16-17/1		Made in Oceania, symposium. Köln
		
http://www.made-in-oceania.com/indexphp/symposium.html
20-28/1		MEPPI Workshop in Amman, Jordan Third in a Series of Courses. Amman Jordan
		
http://www.icom-cc.org/52/event/?id=228#.UnTlbSR4o7A
3-5/2		

Varnishes for Paintings: Results from Recent Research, and Practical Applications. Porto Portugal		

		https://www.iiconservation.org/node/4375		
5-6/2		APA International Conference on Digital Preservation and Development of Trusted
		Digital Repositories. New Delhi India
		
http://www.ndpp.in/APA-DPDTR-2014/
20-21/2		

The Non-Invasive Analysis of Painted Surfaces: Scientific Impact and Conservation Practice.

		
Washington DC
		
http://www.icom-cc.org/52/event/?id=216#.UnTlHiR4o7A
27-28/2		Faster, smarter and richer : Reshaping the library catalogue. Rom Italien
		
http://www.aib.it/attivita/congressi/c2014/fsr2014/
1/3		IADA International Symposoum ; If only I had known : looking back, moving forward.
		Amsterdam
		
http://iada-home.org//iada-nl-2014.p
28/2-30/4		ICCROM Course on Conservation of Built Heritage 2014. Rome Italy
		
http://www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_en/2014_02BuiltHeritage_en.shtml
2/3-6/3		LACONA 10: Lasers in the Conservation of
		Artworks Alexandria. Egypt
		
http://www.lacona10.org/
12/3-15/3		

5th International Conference on Architectural

		

Paint Research. Stockholm

		
http://www.raa.se/apr2014/
24-25/3 		

1st International Conference on Information and Communication Technologies for

		

Disaster Management (ICT-DM’2014). Algeria

		
http://www.ict-dm.org/index.php
25-28/3		

West African Image Lab : Regards Croisés sur la Préservation et la Promotion

		

de la Photographie. Port-Novo Bahamas

		http://fotota.hypotheses.org/653
27-28/3		

MuseumPests 2014 : Integrated Pest Management for museums, libraries,

		

archives and historic sites. Williamsburg, Virgini

		http://washingtonconservationguild.org/2013/06/24/call-conference-papersipm-deadline		august-12-2013/

37

Tidskrift för konservering
3-6/4		

Costume Design Group meeting

		Antwerp/Breda/Brussels Breda’s Museum and theatrEurope
7-10/4		

Aluminum : History, Technology and Conservation. Washington DC

		http://www.icom-cc.org/51/news/?id=255#.UnTq9CR4o7B
13-16/4		

11th International Conference Indoor Air Quality. Prag

		http://iaq2014.cz/index.php
23/4-25/4		

Book and Paper Conservation: Horn II conference - From Microorganisms to

		Mega-organisms Horn, Austria
		
www.european-research-centre.buchstadt.at
7-9/5		

On Paper? The AICCM 8th Book, Paper and Photographic Materials Symposium

		http://www.icom-cc.org/52/event/?id=231#.UnTkwCR4o7A
7-9/5		

Authentication in art

		http://www.authenticationinart.org/
12/5		

2nd Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage. Honolulu, Hawaii

13-16/5		

IS&T Archiving Conference : Archiving 2014

		http://www.imaging.org/ist/conferences/archiving/index.cfm
15/5-17/5		

Medieval copper, bronze and brass -

		Dinant-Namur 2014 Dinant and Namur. Belgium
16-17/5		

Institute of Archaeology Annual Conference: The impact of cross-disciplinary 			

		

conservation on social development. London

		http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20130718
19-23/5		

International Symposium on Archaeometry (ISA), Los Angeles

		http://www.archaeometry2014.com/
20-24/5		

International conference on Conservation of

		Stone and Earthen Architectural Heritage Gongju. Republic of Korea
28-31/5		

42nd Annual Meeting of the American Institute for Conservation (AIC) -Conscientious 		

		

Conservation – Sustainable Choices in Collection Care

		http://www.icom-cc.org/52/event/?id=229#.UnTkcyR4o7A
28-31/5		

EDRA45 : Building with Change. New Orleans, Louisiana

		http://www.edra.org/content/edra45neworleans
2-3/6		

Technology & Practice: Studying 18th-Century Paintings & Art on Paper, Köpenhamn

		http://www.cats-cons.dk/cats-conference-2-3-june-2014/
21/5–27/6		

The 16th International Course on Wood Conservation Technology - ICWCT 2014. Oslo

		
http://www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_en/2014_05woodNor_en.shtml
2-4/6		

11th Fumigants and Pheromones Conference: Pest Management Around the World. 			

		Krakow PL http://www.insectslimited.com/

38

Tidskrift för konservering
4-8/6		

ICOM-cc 40th Annual Conference and Workshop of the Canadian Association for the 		

		

Conservation of Cultural Property (CAC-ACCR)

		http://www.icom-cc.org/52/event/?id=230#.UnTkFiR4o7A
1/7		

First International Rock Art and Ethnography Conference

Cochabamba, Bolivia

7-9/7		

9th International Masonry Conference. Guimarães Portugal

		http://www.9imc.civil.uminho.pt/Default.aspx?tabid=1&pageid=29&lang=en-US
7-11/7		

16th International Conference on Experimental Mechanics Cambridge, UK

		http://www.icem16.org/contenu.php?page=abstract
31/8 -2/9

The Tenth Islamic Manuscript Conference : Manuscripts and Conflict. Cambridge UK 		

		http://www.islamicmanuscript.org/conferences/2014Conference/CallForPapers.html
15/9-19/9		ICOM-CC 17th Triennial Conference in Melbourne: Building Strong Culture through
		Conservation. Melbourne
		
http://www.icom-cc2014.org/
22/9-26/9 		IIC 2014 Hong Kong Congress: An Unbroken History: Conserving East Asian Works of Art and
Heritage. Hong Kong
		
https://www.iiconservation.org/congress/2014hongkong
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Ordföranden har ordet
En intensiv höst för NKF-S börjar nu lida mot sitt slut. Allt startade redan för två år sedan när vi började planera för kursen ”Media och kulturpolitik – konservatorn som opinionsbildare”. Ni som läst så här långt
i Realia har redan läst några referat, så jag går inte in mer på det här
mer än att säga ett stort tack för alla som engagerade sig i planeringsstadiet så väl som i genomförandestadiet. Även ett stort tack till Institutionen för kulturvård för att vi fick låna era lokaler och naturligtvis
tack till alla er som deltog och bidrog till att kursen blev så bra.
I september åkte styrelsen på internat för att prata framtid. Under
två intensiva dagar gjordes en SWOT-analys av NKF-S:s styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Utifrån detta gjorde vi en 2-, 5- och 10-årsplanering och en tydligare arbetsfördelning inom styrelsen. Två dagar räckte inte riktigt till att få allt på plats,
men aktivitetsplanen kommer att presenteras på årsmötet till våren.
I våras genomfördes en enkätundersökning på länsmuseerna om hur många konservatorer som är anställda och deras roller på museerna. Det visade sig att 30% av länsmuseerna saknar en konservator. Lagom till
kursen ”Media och kulturpolitik – konservatorn som opinionsbildare” publicerades en artikel i GP:s webbtidning
och den följdes upp av flera tidningar, TV- och radiostationer runt om i landet. Tack till Lisa Nilsen som driver
projektet. Alissa Anderson har efter det skrivit en krönika i Populär Arkeologi.
Styrelsen har även engagerat sig genom att uppdatera flertalet texter. Alissa Anderson har skrivit om texter
både till Arbetsförmedlingen och till Wikipedia. Stöter ni på officiella texter om konservering som ni tycker ska
ändras, hör av er till styrelsen.
Riksförbundet Sveriges museer har ute en text om gallring till remissyttrande. NKF-S har för avsikt att svara
på denna, men i skrivande stund är texten inte riktigt klar och redovisas senare.
Även Syskonen Bothéns stiftelse kommer att få en översyn den närmsta tiden och bl.a. kommer en logga att
arbetas fram som ska användas av alla stipendiater.
Redan nu ber vi er boka in den 23 maj för NKF-S:s årsmöte. Även denna gång rör sig ämnet kring säkerhet,
men med större inriktning mot brand. Av denna anledning kommer vi att avhålla årsmötet på Etnografiska museet i Stockholm.
Som ni kanske förstår behöver nu arbetsgrupperna och styrelsen en lång julledighet för att samla kraft inför
2014 då vi har som mål att sjösätta flera av punkterna på aktivitetsplanen.
Sist men inte minst önskar jag er en riktigt trevlig jul och ett gott nytt år.

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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