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TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING
Redaktören har ordet
Hur ser det ut i Visby idag, två år efter den fysiska flytten, tre år 
efter omorganiseringen? Ett projektarbete i höst gav mig möjligheten 
att wallraffa (nåja) och skriva ett reportage om Riksantikvarieämbe-
tet och verksamheten där för Realia. Jag hade hög svansföring och 
bokade intervjuer med flera chefer. När jag sedan skulle skriva ned 
texten blev det svårare. Vad kan jag analysera på några sidor? Hur 
sammanfattar man två-tre år? Hur kan jag, som då det begav sig 
arbetade på Riksantikvarieämbetet, inte vara tendentiös när jag nu 
ska skriva om det? Det får därför bli en personlig betraktelse och jag 
håller den så kort jag kan. Tack alla som jag talat med och som delat 
med sig av sin tid. Och tack till Vivian Smits, grafisk formgivare av 
Realia, som tålmodigt väntat på min artikel som blev senast av dem 
alla.  

Min arbetsplats
Redan innan det var bestämt att detta skulle bli ett temanummer om 
Riksantikvarieämbetet, sände Yang Sook Koh oombedd in en arti-
kel om Projekt Arkeologisk Konservering som pågår där. Tack Yang, 
härligt när det kommer artiklar direkt till Realias inkorg. Artikeln kva-
lificerade direkt under Realiarubriken Min arbetsplats. Jag bad också 
några av medarbetarna på Förvaltningsavdelningen skriva och berätta 
om olika konferenser och seminarier de tagit del av. Detta nummer av 
Realia blir helt enkelt ett temanummer om Riksantikvarieämbetet. Eller 
snarare Förvaltningsavdelningen, gamla Antikvarisk-tekniska. 

Debattartikel
Ett par driftiga nyblivna konservatorer har skrivit ett inlägg som vi har 
med i detta nummer. Även detta kom till Realias redaktion utan att vi 
först hade frågat. Är det någon som har lust att fortsätta debatten?  

SVK och framtiden?
Det kom precis till min kännedom att framtiden för Studio Västsvensk 
konservering (SVK) inom Västarvet är oklar. SVK:s betydelse för kon-
serveringen i Sverige är väl oomtvistad? Inte minst för oss alla som 
studerat i Göteborg, fått undervisning på SVK och blivit bemötta med 
så mycket välvilligt intresse. Vi får återkomma i nästa nummer med 
mer information. 

Interaktiv Realia
En av fördelarna med att ha Realia på webben är att alla länkarna är 
interaktiva. Man kan bara klicka på dem så kommer man till respek-
tive sajt direkt. Det har ni väl upptäckt redan, men det kan kanske 
behöva förtydligas.  
Nästa nummer av Realia vill vi ha ut i god tid innan NKF-S årsmöte. 
Tidsfrist för nya bidrag är alltså 1 mars 2011. Om du har en idé till 
något att skriva om, kontakta oss gärna för att ventilera idéer. Själv 
är jag lite nyfiken på hur ni arbetar med brandskydd och katastrofbe-
redskap. Finns det några positiva exempel att komma med?

Lisa Nilsen

Omslagsbilden är tagen av Maria Jansson 
och föreställer husfasaden av RAÄs lokaler 
på Gotland.  

http://www.nkf-s.se
mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=Skicka%20mejl%20till%20NKF-s%20redaktionen
mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=Skicka%20mejl%20till%20NKF-s%20redaktionen
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I slutet av september 2008 gick flyttlasset från Östermalm i 
Stockholm till Artillerigatan i Visby. Jag arbetade då som pro-
jektanställd på en av avdelningarna som skulle flytta med. Jag 
arbetade året ut i Visby, sedan avslutades mitt kontrakt och jag 
återvände till Stockholm. Hösten 2010 är jag tillbaka i en kortare 
projektanställning. Som Realias redaktör är det därför en oemot-
ståndlig utmaning att skriva om flytten och den nya avdelning 
som vuxit fram. Jag har intervjuat avdelnings- och enhetschefer 
och till och med Riksantikvarien själv. Jag har pratat med kolle-
gor, både gamla och nya. Eftersom jag är en gammal medarbe-
tare är det svårt att vara objektiv. Jag tillåter mig därför att göra 
denna artikel till en personlig betraktelse.

Flytten – bakgrund och fakta
På annan plats i Realia finns fakta om flytten. Här är en kort bakgrund: 
År 2005 beslutade regeringen att hela Riksantikvarieämbetet skulle 
flytta till Gotland och Visby. Syftet var att kompensera Gotlands kom-
mun för den minskning av arbetsplatser inom försvaret som skedde 
till följd av försvarets ändrade organisation. Nu blev det inte riktigt 
som de folkvalda ville – Riksantikvarieämbetet hävdade dels att vissa 
verksamheter inom myndigheten var beroende av nära kontakt med 
departementet, dels att man precis hade inrett nya lokaler på Öster-
malm för arkiv och bibliotek som även innehöll litteratur som ägs av 
Vitterhetsakademien och de framförde stark önskan om att detta skulle 
stanna i Stockholm. Därmed delades myndigheten i två geografiska 
enheter – den ena delen bestående av Verksledningen, Verkssekreta-
riatet, Samhällsavdelningen samt halva Informationsavdelningen (den 
som innehöll arkiv och bibliotek) fick stanna kvar i Stockholm. Admi-

Riksantikvarieämbetets huvudentré på Artillerigatan 33 i Visby. Foto: Maria Jansson.

Riksantikvarieämbetet i Visby 
- en personlig betraktelse av 
 Förvaltningsavdelningen två år efter flytten
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RAÄ på FAcebooK
RAÄs enhetschef Gunilla 
Lagnesjö har en alldeles egen 
Facebooksida på vilken hon 
lägger ut spännande nyheter 
inom konserveringsvetenskapen.

Sök på Facebook på 
Gunilla Lagnesjö 

Konserveringsvetenskap 
i Sverige 

nistrationsavdelningen, halva Informationsavdelningen och Förvaltnings-
avdelningen fick flytta. Med på flyttlasset kom också Riksutställningar. 
De fick flytta som kompensation för den halva av Riksantikvarieämbetet 
som blev kvar i huvudstaden. Kvar på sina fem orter var den arkeolo-
giska uppdragsverksamheten UV, och fastighetsförvaltningen med sina 
besöksmål som Birka och Gamla Uppsala. 

Det var inte bara rent geografiskt förändringar skedde. Hela Riksan-
tikvarieämbetet omorganiserades 2008. Gamla Antikvarisk-tekniska 
avdelningen blev Förvaltningsavdelningen, gamla Kulturmiljöavdelningen 
blev Samhällsavdelningen. De förändringarna skedde redan innan flyt-
ten. Medarbetare som inte skulle flytta med gick ut i så kallad omställ-
ning. Nya enhetschefer och administratörer anställdes.

Tillbaka igen
Det är stor skillnad mellan då och nu. När jag åter vandrar i korrido-
rerna finns endast nio personer kvar på avdelningen från hösten 2007 
då den första omgången med omställning började. Då präglades stäm-
ningen av uppgivenhet och oro inför framtiden. Jag kommer ihåg att 
jag tyckte synd om de nyanställda som började innan själva flyttdagen 
– det var en märklig kontrast eftersom de ju var glada över att myndig-
heten skulle flytta till Gotland men stämningen var knappast sådan att 
de kunde visa det.  

Idag är det mycket som känns nytt och fräscht, inte bara lokalerna. 
Enhetschefen Christian Runeby tycker att hela utvecklingen har varit 
fantastisk med tanke på utmaningen – han använder ord som inspi-
ration och arbetsglädje. Han kände Riksantikvarieämbetet från andra 
sidan så att säga när han arbetade på Länsstyrelsen på Gotland och 
trodde inte att det skulle bli lätt att förändra en så pass tung organisa-
tion som Riksantikvarieämbetet. Han betonar att vi inte får glömma att 
många enskilda personer fick det mycket tufft med omställningen – på 
hans enhet arbetar idag endast en person som var anställd före 2007. 
I gengäld har ett par gamla medarbetare, som för länge sedan hade 
slutat sina anställningar på Riksantikvarieämbetet, kommit tillbaka. 

Det har blivit en del omorganisation även efter flytten – antalet en-
heter har minskats från tre till två. Enhetschef Gunilla Lagnesjö gillar 
omorganisationen som gjorts från det tredelade föremål, byggnader/
landskap och materialanalys till konserveringsvetenskap och kultur-
vårdsstöd. Då arbetar man mer integrerat, man ser till helheten, säger 
Gunilla. Hon brinner för just ”conservation science” – hennes enhet 
ska arbeta med konserveringsvetenskapliga och konserveringstekniska 
frågor, riktat till konservatorer och andra som arbetar med bevarande, 
också forskningsvärlden och universiteten.

Nu när konservatorerna inte längre ska arbeta praktiskt med konserve-
ring, blir istället kommunikation och omvärldsbevakning en viktig del av 
arbetet. Det är mycket prat om sociala medier, inte bara på Riksantik-
varieämbetet. Jag blir emellertid inte särskilt imponerad efter en hastig 
blick på Twitter och Facebook. Rubrikerna där är ofta desamma som 
på K-bloggen, med hänvisningar till varandra. Inte sällan handlar det 
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Här används laboratoriet i projekt ”Hållbar textilkonst?”. Thea Winther och Margareta 
Bergstrand tar prover på en ridå som behandlats med flamskyddsmedel. Foto: Lisa Nilsen.

om driftstörningar. Gunilla Lagnesjö är diplomatisk när jag konfronterar 
henne med detta. Hon tycker att de sociala medierna ska ses mer som 
ett komplement till annan information – kunskapskommunikation utan 
mottagare är bara dumt. Det gäller att finna målgrupperna och fånga 
upp suget efter information. Just nu arbetas det för fullt på det man 
kallar Kulturvårdsforum, en så kallad community. Där kommer nyheter 
in, evenemangskalender och avrapportering från olika möten och kon-
ferenser. Det är också tänkt att innehålla ett företagarregister. Gunilla 
menar att dialog med branschen är viktig, det är därför viktigt att skapa 
fungerande infrastruktur. 

Varför fylls då inte Realias inkorg av artiklar från personalen på För-
valtningsavdelningen, nu när omvärldsbevakning är så viktigt? Jag frå-
gar enhetscheferna om det inte är lite för mycket navelskådning på av-
delningen. Christian Runeby säger, inte utan självironi, att det har varit 
mycket ”inre konsolidering”, ibland mer vision än verkstad. Det behövs 
nu en kraftsamling till stora, viktiga frågor, men gruppen måste fortfa-
rande lära känna varandra bättre. Gunilla Lagnesjö menar att hon först 
nu är igång med effektiv rekrytering. Det tar tid att komma igång. Och 
visst händer det saker! Klassiker som Tidens tand och Att vårda en 
kyrka ligger nu som pdf på webben att laddas ned gratis, intressanta 
seminarier anordnas – ett exempel är Samlingsforum som går av sta-
peln i Visby i november, till vilket NKF-S även förlägger sitt höstmöte. 
Efterfrågade forskningsprojekt är igång om till exempel flamskyddsme-
del och vibrationer vid tunnelbygge (se förra numret av Realia), samti-
digt som långsiktig verksamhet fortsätter, till exempel standardiserings-
arbetet. Jag tycker att det är en väldigt positiv stämning på avdelning. 
Ett trevligt tillskott är dessutom några runforskare på postdok-projekt 
knutna till avdelningen som piggar upp med sin kunskap.

Laboratorierna
De flesta som varit på besök på Riksantikvarieämbetet blir imponerade 
av lokalerna, inte minst de stora, ljusa laboratorierna. De flesta av dem 
står fortfarande tomma. Inte på utrustning, men på verksamhet. Jag 
frågar Marianne Lundberg, avdelningschef på Förvaltningsavdelningen, 
vilka planer det finns för laboratorierna. Hon berättar att lokalerna rita-
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Fredagsmys i personalrummet. 
Foto: Lisa Nilsen.

des innan omorganisationen var ett faktum – man trodde då att även 
uppdragsverksamheten skulle med. Nu blev det inte så, men hon hop-
pas att till exempel statliga museer ska kunna utnyttja lokalerna och ha 
egen personal som kan utföra konservering där. Det finns ingen aktiv 
marknadsföring för detta än, men hon brukar nämna det när företräda-
re för de statliga museerna och andra presumtiva intressenter kommer 
på besök. Man har till och med tagit fram taxor för vad det kan kosta, 
former och rutiner utarbetas nu. Gunilla Lagnesjö nämner att de på 
laboratoriefronten är mitt uppe i ett uppbyggnadsskede; instrument köps 
in, rutiner byggs upp för att kunna ha väl fungerande analyslabb för 
branschen, inte minst referensdatabaser. Ska kanske Visby bli det nya 
Brede, fælleskonservering på svensk måde? 

Infrastruktur
I skrivande stund är vi flera projektanställda på avdelningen. Det är, 
om vi får tro riksantikvarien Inger Liliequist, en medveten politik från 
verksledningen. Alla medel kan inte bindas i fasta löner, all nödvän-
dig kompetens kommer aldrig att finnas genom fast anställd personal, 
då är det bra att ha en viss flexibilitet som projektanställningar ger. 
Förvaltningsavdelningen kommer därför inte att komma upp i samma 
antal fast anställda som det var före flytten. Men alla ni hoppfulla som 
kan tänka er att sommarjobba på projekt hos Förvaltningsavdelningen, 
tänk om! Inte ens fast anställda börjar i maj. Det är i princip omöjligt 
att få bostad på Gotland juni-augusti till en rimlig penning – det stora 
trycket från turisterna skulle göra det till en dålig affär för den som 
har rum, hus eller lägenhet att hyra ut. Alla chefer jag frågar om detta 
suckar tungt, de är mycket medvetna om problemet. Gotlands kom-
mun hade garanterat saker som de sedan inte höll. Och RAÄ kan själv 
inte köpa en fastighet att hyra ut rum i – myndigheter får inte ha egen 
uthyrningsverksamhet. En intressant utmaning blir också rörligheten av 
anställda. När man väl etablerat sig på ön med hus och familj blir det 
kanske inte lika lätt att flytta och skaffa nytt jobb någon annanstans? 

Fågel Fenix och konserveringens framtid
Hur ser då cheferna på konserveringens framtid i Sverige? Här är alla 
mycket positiva. Gunilla Lagnesjö hoppas på en större regional tillväxt 
med privata konserveringsfirmor och konsulter, något man redan ser. 
Inger Liliequist tänker i liknande banor – alla kan ju inte arbeta offent-
ligt. Hon hoppas att museerna i större grad ska bli bättre beställare av 
just konserveringstjänster inom de kompetenser som de saknar. Ma-
rianne Lundberg nämner möjligheterna som finns genom anslagen till 
forskning och utveckling (FoU-medlen). 

Gamla AT har gått i graven och Förvaltningsavdelningen har uppstått 
ur askan. Konsekvenser av regeringsbeslutet från 2005 är bland annat 
negativ miljöpåverkan av allt resande, svårigheter med bostäder och 
arbeten för medföljande och vissa medarbetares svåra omställningsre-
sa. Konsekvenser är också en avdelning som sjuder av liv och opti-
mism, nya och entusiastiska medarbetare och nyttiga forskningsprojekt. 

Lycka till!
Lisa Nilsen
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KonFeRenS I eneRGIeFFeKTIVISeRInG

energy efficiency in Historic buildings Internationell konferens i Visby -  9-11 februari 2011

Forskningsprojektet Spara och bevara – energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har 
pågått sedan 2006 och avslutas i år. För att markera detta anordnar Högskolan på Gotland och Energimyn-
digheten en konferens i Visby, 9-11 februari, där forskarna som arbetat i projektet presenterar sina resultat.     
I tillägg bjuds fyra internationella experter på området in för att presentera sin egen forskning. 

Konferensen är internationell, samtliga presentationer kommer att hållas på engelska. 
För program och mer information om konferensen, gå till hemsidan: www.sparaochbevara.se

Vilka är det som finns på Gotland?
Delar av Informationsavdelningen som 
bland annat arbetar med att samla och 
sprida kunskap om kulturmiljön. Här job-
bar man som antikvarie med bland annat 
databaser med bebyggelseregister och in-
formation om var det finns fornlämningar.
Förvaltningsavdelningen som bland an-
nat arbetar med frågor som hur hus ska 
vårdas, fornlämningar skötas och före-
mål konserveras. De som arbetar här är 
konservatorer, restaureringsarkitekt, civil-
ingenjör byggnadsfrågor, kulturgeograf, 
landskaps-/trädgårdsarkitekt, fornvår-
dare, byggnadsantikvarie, organisk kemist 
och analytisk kemist. Administrativa av-
delningen med stödfunktioner som exem-
pelvis ekonomi, personal, kommunikation, 
IT, växel.

Hur många arbetar i Visby respektive 
Stockholm?
90 i Visby (varav 20 st. följt med från 
Stockholm – i början av 2009 var denna 
siffra 29) och 133 i Stockholm.

Var det inte 140 tjänster som lovats i 
Visby?
Vi kommer att fortsätta att rekrytera och 
bygga upp verksamheten i den takt som vi 
har kapacitet till.

Hur många personalresor görs mellan 
Stockholm och Visby? Hur många gjor-
des till exempel förra året?
Enkelresor: 2 285 tjänsteresor med flyg 
och 75 med båt.

Hur många personalresor gjordes innan 
ni flyttade delar av verksamheten till 
Visby (alltså senast 2007)? 
Vi har tyvärr inte statistik på detta, men vi 
reste mycket inom myndigheten även före 
omlokaliseringen på grund av arbetets art. 
Se nedan omsättning i procenttal.
 
Hur många hotellnätter blev det för per-
sonal i Visby respektive Stockholm?
Cirka 400 hotellnätter för Visbypersonalen 
till Stockholm och övriga landet. Cirka 130 
för Stockholmsbaserad personal till Visby.

Hur många hotellnätter blev det för per-
sonalen i hela Sverige förra året jämfört 
med innan flytten?
Kostnaderna har i grova tal ökat med ökat 
med 350 000 kronor. Hotellnätterna kos-
tar cirka 1000-1200 kronor/natt.
 
Hur mycket har kostnaderna för perso-
nalresor (inklusive hotellnätter) ökat se-
dan delar av ämbetet flyttade till Visby?
Resekostnaderna har ökat från 6,5 miljo-
ner kronor år 2006 till 10,0 miljoner kro-
nor år 2009 (inklusive pendlingsresor för 
personal i omställning).
 
Hur stor del av omsättningen utgörs av 
personal-resekostnader?
År 2009 utgörs 4,1 % av omsättningen 
resor/hotell för myndighetens personal. 
Från år 2006 har denna procentsats suc-
cessivt ökat med anledning av de perso-
ner som befunnit sig i omställning samt att 
myndigheten behövt resa något mer initialt 
innan all teknisk utrustning varit inkopplad. 

Myndigheten har sedan inflyttningen haft 
tillgång till en videokonferensutrustning 
i Visby/Stockholm. I början av år 2010 
installeras ytterligare en videokonferensut-
rustning i Visby/Stockholm för att minska 
resekostnaderna. 
         År 2006: 1,8 %
         År 2007: 2,3 %
         År 2008: 3,4 %
         År 2009: 4,1 %

Hur många telefonkonferenser, eller 
andra lösningar där man slipper resa, 
hålls det på Riksantikvarieämbetet?
Årsstatistiken för 2009 visar ett snitt på 
39 bokningar/månad (många av dem kan 
gälla hela eller halva dagar). Vi kommer 
snart att få en till videokonferens instal-
lerad pga. det stora behovet. Utöver detta 
håller vi även många telefonkonferenser, 
där saknas dock dokumenterad och sam-
lad statistik.

Vad finns det för policy kring personal-
resor, telefonmöten osv?
Vi har en resepolicy som är under uppda-
tering och den ska även kompletteras med 
rutiner för bokning med mera. Den nu-
varande resepolicyn som togs fram 1996 
manar till eftertanke innan man bokar en 
resa. Den förordar resor med allmänna 
kommunikationer och den förordar själv-
klart miljövänliga alternativ. Till den nya 
resepolicyn finns nu underlag från en ny-
ligen genomför miljöutredning som bland 
annat redovisar koldioxidutsläpp med 
mera.

Vi har även en mötespolicy som förordar 
att mötas via videokonferens eller telefon-
konferens när så är möjligt.

FAKTA oM RIKSAnTIKVARIÄMbeTeT

Flytten, förvaltningen och miljön
Några FAQ från Riksantikvarieämbetets webbredaktör...

http://www.sparaochbevara.se/conference.php
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Riksantikvarieämbetet?
Realia bad Carola Häggström, konservator på enheten för 

konserveringsvetenskap, att skriva ned några stolpar över ak-

tuellt uppdrag och arbete. Hon avslutar med ett nedslag i ett 

specifikt ämnesområde – Kulturarvet under vatten.

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med ansvar för frågor 
som rör kulturmiljö och kulturarv.  Vår uppgift är att vara pådrivande 
och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön 
bevaras och brukas på bästa sätt. Myndigheten samordnar kulturmil-
jöarbetet i landet och som statlig myndighet är man också regeringens 
remissinstans. I kulturminneslagen, eller lagen (1988:950) om kultur-
minnen mm (KML), står det att Riksantikvarieämbetet har överinse-
ende över kulturmiljövården i landet (medan länsstyrelserna har tillsyn 
över kulturminnesvården i länet). 

Några av våra arbetsuppgifter
	 •	 Tillsyn	över	uppdragsarkeologin
	 •	 Centralt	expertorgan	i	frågor	kring	Kulturminneslagen	(KML)	
  och att i viss utsträckning meddela föreskrifter om hur lagen ska 
  tillämpas.
	 •	 Fördela	kulturmiljövårdsanslaget	på	cirka	240	miljoner	kronor		
  per år, främst till landets länsstyrelser för kulturmiljöinsatser.
	 •	 Följa	och	utvärdera	tillståndet	för	kulturmiljön
	 •	 Utveckla	metoder	för	arbetet	med	kulturmiljön	och	kulturarvet
	 •	 Sprida	information	och	kunskap	om	kulturmiljöns	värden

Nya uppdrag i kulturpropositionen från 2010
	 •	 Nationell	samordning	av	vård	och	konservering
	 •	 En	nationell	strategi	för	digitalisering	-	ansvar	för	vidareutveck-
  ling av K-samsök
	 •	 Ökad	samverkan	inom	kulturmiljöområdet	–	fokus	på	kunskap

På vår hemsida www.raa.se finns också ett flertal intressanta sök-
tjänster
	 •	 Bebyggelseregistret – databas med information om vårt byggda 
  kulturarv från medeltida kyrkor till moderna storstadsområden. 
	 •	 Materialguiden – faktabas för dem som arbetar med byggnads-
  vård eller konventionell fastighetsförvaltning.
	 •	 Arkeologi i Sverige - en databas över arkeologiska utredningar 
  och undersökningar.
	 •	 Fornsök - Information om över 1,7 miljoner lämningar på 
  närmare 600 000 platser, både på land och på havsbotten

För mer information besök oss gärna på hemsidan eller på:
	 •	K-blogg 
	 •	 Facebook 
	 •	 Flickr Commons 
	 •	 Twitter 
	 •	 Platsr 

http://www.raa.se
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/cocoon/bbr/welcome.html
http://www.raa.se/cms/materialguiden/start.html
http://www.raa.se/cms/extern/informationstorg/arkiv_och_bild/fornminnesinformation/arkeologi_i_sverige.html
http://www.raa.se/cms/fornsok/om_fornsok.html
http://www.k-blogg.se/
http://www.facebook.com/riksantikvarieambetet
http://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/
http://twitter.com/raa_se
http://www.platsr.se/platsr/
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Regalskeppet Vasa. Foto: Karolina Kristens-
son, Statens maritima museer.

Kulturarvet under vatten
I Sverige finns en lång tradition av att konservera och vårda vat-
tendränkta arkeologiska objekt. Vasaskeppet är ett av Sveriges mest 
kända fynd, och de unika bevarandebetingelser som söt- och bräck-
vatten ger gör att vi har ett internationellt sett mycket omfattande 
fyndmaterial både in situ och i museernas arkeologiska föremåls-
samlingar. Det är även väl känt att vattendränkt material är särskilt 
känsligt för miljöbyten och kräver speciella konserveringsinsatser för 
att bevaras i torr miljö.

Riksantikvarieämbetet tog därför intiativ till en kartlägg-
ning av konserveringresurser för vattendränkt arkeologiskt 
material i Sverige. Rapporten bygger på en enkätunder-
sökning med kompletterande information från intervjuer 
och besök hos de aktörer som har en mer omfattande 
verksamhet. Kartläggningen avser lokaler, utrustning, 
kompetenser och personalresurser. Rapporten ”Kart-
läggning av konserveringsresurser för vattendränkt 
arkeologiskt material i Sverige” (2009) finns att ladda 
ner i sin helhet på Riksantikvarieämbetets hemsida i 
bokhandeln.

Ett likande arbete med kartläggning av de laboratorier i Sverige och 
Norden som tillhandahåller tjänster för kulturvården och kulturarvet 
pågår för närvarande. Tjänsterna kan dels gälla material- och teknik-
analyser men även åldersbestämningar etc. 

Riksantikvarieämbetet har även publicerat en väg-
ledning för handläggning av marinarkeologiska 
ärenden som heter ”Kulturmiljövård under vatten” 
(2008). Rapporten finns att ladda ner i sin helhet 
på Riksantikvarieämbetets hemsida i bokhandeln. 
Konkreta frågor som man också arbetat med de 
senaste åren är förslag till ändringar i kultur-
minneslagen, göra det möjligt att i begränsad 
omfattning erbjuda dykning på kulturhistoriskt 
intressanta skeppsvrak där det annars råder 
dykförbud och öka skyddet för fornlämningar 

på havsbottnen inom en zon som ligger utanför terri-
torialgränsen. Riksantikvarieämbetet har en aktiv roll i Marinarkeolo-

giska rådet, ett nätverk för samtliga institutioner i Sverige som arbetar 
med marin kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet har också nyligen 
startat ett nätverk för de marinarkeologiska konservatorerna i Sverige. 

Riksantikvarieämbetet samarbetar även med andra myndigheter och 
en av våra samarbetspartners vad gällande det martima kulturarvet är 
Statens Maritima Museer.

Carola Häggström
Konservator, konserveringsvetenskap

http://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/visa.html?id=3045
http://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/visa.html?id=3045
http://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/visa.html?id=3045
http://www.dialog.raa.se/cocoon/forlag/kont-564e165d68323f8f4f7f63135a633f4e67445653?artikel_id=2996&form_name=artikel&form_action=fetch


10M
in

 a
rb

et
sp

la
ts TIDSKRIFT FÖR KONSERVERINGProjekt Arkeologisk konservering 

vid Riksantikvarieämbetet

I oktober 2008 flyttades delar av Riksantikvarieämbetet in i ett 

helt nybyggt hus i Visby på Gotland. Där finns nu Administra-

tiva avdelningen, Förvaltningsavdelningen samt delar av Infor-

mationsavdelningen. Sedan flytten har en hel del förändrings-

arbete genomförts. Särskilt Förvaltningsavdelningen har både 

omorganiserat och genomfört flera nyrekryteringar. Framför 

allt vill man anpassa verksamheten för att utföra regerings-

uppdraget på bästa sätt. 
   
Visionen för verksamheten är att förvalta kulturarvet, så att det blir 
angeläget, tillgängligt och användbart för alla. För att fullfölja uppdra-
get att främja bevarande och brukande av kulturarvet pågår arbete 
bland annat i olika projekt. Ytterligare ingår etablering av metod- och 
utvecklingssamarbete och andra samverkansprojekt i myndighetens 
laboratorier och ateljéer. Dessutom har Riksantikvarieämbetet från och 
med 2010 det statliga uppdraget att som nationell samordnare arbeta 
strategiskt med frågor som rör vård och konservering av byggnader, 
föremål och annat kulturhistoriskt material. 

De flesta projekt bedrivs i samarbete med andra organisationer och 
kan även ingå i större statliga satsningar. Samverkanspartner kan vara 
andra centrala myndigheter och organisationer, länsstyrelser och läns-
museer samt andra regionala och lokala aktörer. Syftet för samarbete 
är att bygga upp och förmedla kunskapen om kulturarvet och kulturmil-
jön och utveckla nya arbets- och samarbetsmetoder inom respektive 
område. 

Projekt Arkeologisk Konservering ingår i enheten Konserveringsveten-
skap vid Förvaltningsavdelningen och är ett exempel på samarbete där 

Norra magasinet, Gotlands museum. Foto: Agneta Gardinge, RAÄ.
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sen är involverade. Projektet drivs i de nya konserveringslaboratorierna 
på Riksantikvarieämbetet i Visby, som är anpassade för behandling av 
olika material.

bakgrund
RAGU, Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar, startades i 
slutet av 1960-talet och bedrev en intensiv arkeologisk undersöknings-
verksamhet under drygt 20 år. 1982 blev RAGU en sektion under Do-
kumentationsbyrån och fr.o.m. 1991 UV Visby, vilken lades ned 1998. I 
samband med nedläggningen överfördes delar av verksamheten inklu-
sive interimsarkiv och fyndmaterial till Länsmuseet på Gotland (Fornsa-
len). Då magasinerades över 300 000 icke fyndfördelade fynd. Fram 
till år 1997 fanns vissa oklarheter kring hur finansieringen av konser-
vering av fynd efter utgrävningen skulle lösas. För de stora undersök-
ningarna på Gotland som finansierades med AMS-medel saknades 
därmed medel för uppordning, konservering och rapportskrivning. Det 
har medfört att både den arkeologiska slutdokumentationen och fynd-
fördelningen inte kunde göras. Materialet tillhör staten fram till fyndför-
delningen och ansvaret för att avsluta de arkeologiska projekten ligger 
därför hos Riksantikvarieämbetet. Problemet med oavslutade arkeolo-
giska projekt diskuterades tidigare och även omfattning av konserve-
ringsbehov har undersökts av både konservatorer från Riksantikvarie-
ämbetet och personal från länsmuseet utan att bli åtgärdad.  

Nu har Riksantikvarieämbetet till slut ordnat fram medel för konser-
vering av fynden. Parallellt med detta har Länsstyrelsen på Gotland 
ansökt om medel för att hantera de arkeologiska slutrapporterna. Det 
arbetet kommer att utföras av Gotlands museum.

Starten 
Projektet finansieras genom särskilda medel från kulturmiljövårdsansla-
get. Syftet med projektet är framför allt sortering och konservering av 
fynden. Det är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Got-
lands museum och kommer att dra nytta av både konserverings- och 
antikvarisk kompetens som finns inom organisationerna. 

Efter beslutet startades projektet under senare delen av 2009 med 
rekrytering av personal. Det blev två nyanställda och två interna kon-
servatorer inom arkeologisk konservering som fick ingå i projektgrup-
pen. Däremot fanns det många frågetecken eftersom det handlade om 
ett gigantiskt antal fynd som skulle åtgärdas samtidigt som slutrap-
portskrivningen skulle utföras. I februari i år inleddes projektet officiellt 
med en presskonferens på Gotlands museum. Samtidig visades även 
aktuella fynden som fanns i magasinet för pressen.

Fynden är från olika utgrävningarna runt om på Gotland och omfattar 
allt från stenålder till senare stadsgrävningar. Fyndmaterialen är både 
oorganiska, som metall, keramik och glas, samt organiska, som läder, 

Presskonferensen 9 februari 2010. 
Foto: Maria Rossipal, RAÄ.
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trä och ben. Fyndens tillstånd varierar och en del som konserverats 
tidigare har behov av omkonservering. Efter konserveringen ska cirka 
300 arkeologiska rapporter skrivas och fynden ska fyndfördelas till 
Gotlands museum när arbetet är avslutat. 

De färdigbearbetade fynden och rapporterna kommer att bli tillgäng-
liga för forskare som kunskaps- och informationskälla och för museet 
i deras utåtriktade verksamhet. Enligt museichefen Lars Sjösvärd kan 
resultatet väcka även internationellt intresse och kan förändra den 
gotländska historien genom ny kunskap och information. Riksantikva-
rieämbetet hoppas att projektet även initierar olika forskningsprojekt 
under tiden, bland annat inom metodutveckling, framför allt i arkeolo-
gisk konservering. 

Förstudien
Arbetet inleddes med en förstudie för att arbeta fram arbetsflöden, 
standardmetoder för respektive materialgrupp och tidsplan. En utgräv-
ning från gården Mojner i Boge socken valdes ut som material för 
förstudien, vilken blev klar i maj. I slutrapporten behandlades olika 
moment från tranport till konservering och dokumentation. Där kom det 
fram att det rörde sig om över 100 årsverk om förutsättningen är det-
samma för resterade fynden! Projektet behöver därför en annan struk-
tur än den som från början var tänkt och viktiga frågor är då hur urval 
och prioritering ska gå till och vilka föremålsmängder som blir aktuella 
för praktisk konservering. Det behövs en strategi för att belysa fyndens 
betydelse för kontexten och för bevarande för framtiden på ett kost-
nadseffektivt sätt. Under tiden startades en ”fyndgrupp” som samverkar 
om just urvals- och prioriteringsfrågor. I fyndgruppen ingår Riksantik-
varieämbetets Samhällsavdelning, som redan arbetar med den aktuella 
frågan, och Projekt Arkeologisk Konservering, Gotlands museum samt 
Statens historiska museum.

Kommande arbete
Under hösten kommer vi att fortsätta med framför allt prioriterings-
frågor. Hela materialet, både fynden och dokumentationen knuten till 
utgrävningarna, kommer att inventeras för att få en korrekt uppfatt-
ning om tillstånd för både material och den tillhörande arkeologiska 
fältdokumentationen. Informationen från inventeringen kommer att bli 
ett viktigt stöd för kommande prioritering av fynden. Dessutom star-
tas förstudie 2, där material från två olika utgrävningar, stads- och 
landsbygd, kommer att jämföras för att hitta en mer generell strategi 
för urvalsprocessen. Arbetet med urval kommer att bli betydande och 
krävande för hela projektet, men kunskapen från detta kan bli ett bra 
stöd för framtida arbete med liknande förutsättningar. Förhoppningsvis 

kommer vi också få många bra idéer som kan leda till 
spännande metodutvecklingsprojekt i framtiden.

Yang Sook Koh 
Projektledare, Projekt Arkeologisk Konservering. 
Konserveringsvetenskap
Förvaltningsavdelningen, Riksantikvarieämbetet

Labbet för Projekt Arkeologisk Konservering. 
Foto: Yang Sook Koh, RAÄ. 
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även kulturarvet - men hur?

Det var titeln på mötet som ägde rum 14 november på Na-

turhistoriska riksmuseet i samarbete mellan PRE-MAL (Pest 

Research and Education – Museum, Archives and Libraries) 

och Nätverket klimatförändringar och kulturarvet. Temat för 

dagen var hur förändringar i klimatet har och kan påverka 

vårt kulturarv. Det var en dag som kännetecknades av många 

spännande redovisningar av flera tvärvetenskapliga projekt 

men även ett visst vemod när PRE-MALs sekreterare Monika 

Åkerlund tackades av i förhand.

Dagen var uppdelad i två block där förmiddagen ägnades åt en av-
rapportering av det nordiska samarbetsprojektet som rör utbredning 
och levnadsbetingelser rörande den brunbandade pälsängern Atta-
genus smirnovii. Eftermiddagen ägnades åt exempel på påverkan av 
kulturarvet av klimatförändringar.

Attagenus smirnovii – the vodka beetle…
PRE-MAL har under en period på två år deltagit i ett projekt 
rörande den bruna pälsängern. Projektet är nu avslutat 
och den skriftliga redovisningen kommer snart. Monika 
Åkerlund presenterade ängerns biologi. Den bruna 
pälsängern är en ursprunglig afrikansk art som trivs i ett 
varmt klimat. Den har förekommit i Europa sedan tidigt 
60-tal. Då den har svårt att överleva och trivas i utom-
husklimatet i Europa har den anpassat sig till en inomhus-
miljö där den kan hitta mat (som i våra museisamlingar…). I dagslä-
get är det mest museer i Danmark och Tyskland som har problem i 
museimiljöer med just denna art. 

Katy Lithgow, chefskonservator på National Trust, presenterade sin organisation och arbetet med 
att möta klimatförändringarna. Foto: Staffan Waerndt.

Attagenus smirnovii som larv 
och som vuxen individ. 
Foto: Roberto Fortuna, National 
Museum of Denmark, © 2008.
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LÄnKTIpS

Lise Stensgård Hansen berättade om klimatpåverkan för konsumtio-
nen. På Skadedyrslaboratoriet i Danmark har man gjort undersök-
ningar för att se hur konsumtionen hos ängern (larven) påverkas av 
temperatur och RH-skillnader. Resultatet visade att miljöer med en 
temperatur på 28 °C mot en på 20 eller 24 °C ökade aptiten och 
skadorna på materialen blev större. Det var även intressant att se 
hur en fjäder blivit total massakrerad av ängrarna. Spännande var det 
också med att de åt mycket ylle men många dog i det försöket. Åt 
de ihjäl sig? Då materialen var åtskilda kan man inte i denna studie 
se vad som är djurens preferenser. I ett magasin med många olika 
material, vad vill de äta helst?

Uppdrag: KLIMAT
Då vi var en stor grupp som hade kommit på detta möte fick vi en 
kort presentation av Naturhistoriska riksmuseets utställning Uppdrag: 
KLIMAT. 

Under eftermiddagen fick vi höra många spännande föredrag där oron 
för vad klimatförändringen kan påverka vårt kulturarv var centrala. Det 
var flera konkreta projekt och problem som presenterades.

Charlotte Gjelstrup Björdal redovisade hur långt de kommit i sitt pro-
jekt WreckProtect. Kommer det att bli en ökad spridning av skepps-
masken i Östersjön när klimatet förändras och vattnet ändras i fråga 
om salthalt? Idag sker de allra största angreppen under dykarsäsong-
en. Så tänk på det alla dykare! Är ni nere under vatten och tittar på 
vrak och därmed rör upp och tar bort det naturliga skydd som ligger 
på botten och frilägger trädelar så utsätter ni vraken för mycket större 
risker för att angripas av skeppsmask. Detta EU projekt avslutas un-
der nästa år (www.wreckprotect.eu).

Föredraget som Katy Lithgow höll rörande arbetet som National trust 
lagt ner för att se över sina rutiner samt scenarier för klimatföränd-
ringars påverkan av kulturarvet var väldigt intressant med många 
praktiska exempel av vad de gjort både rätt och fel för att möta för-
ändringen (www.nationaltrust.org.uk).

Ett av de sista föredragen var från IVL med Erika Bloom. En fantas-
tisk föreläsning med många frågor som fick oss alla att piggna till på 
eftermiddagen. Hur ser det egentligen ut i kyrkorna med utomhus och 
inomhusklimatet rörande mögel? 

Tack till en eldsjäl
Detta referensgruppsmöte var det sista som PRE-MALs sekreterare 
Monika Åkerlund genomförde inom hon går i pension till våren, vilket 
ledde till att flera ställde sig i kön för att tacka av henne. Monika 
Åkerlund har under hela den tid som PRE-MAL funnits varit dess se-
kreterare. Hon har idogt jobbat med skadesdjursbiten inom museum, 
arkiv och bibliotek. Det är med stor... (artikeln fortsätter på sida 19)

Klicka på loggan för att läsa 
mer om National Trusts 

arbete om klimat-
förändringarnas påverkan 

av kulturarvet

Klicka på loggan för att 
komma till sidan med infor-

mation om EU projektet

Skandinaviskt mingel under lunchen. 
Foto: Staffan Waerndt.

http://wreckprotect.eu/
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-chl/w-countryside_environment/w-climate_change.htm
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-chl/w-countryside_environment/w-climate_change.htm
http://www.wreckprotect.eu
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the Eastern Mediterranean

IIC (The International Institute for Conservation of Historic 

and Artistic Works) höll sin 23:e konferens den 20-24 septem-

ber i Istanbul (som för övrigt är europeisk kulturhuvudstad 

detta år). Samarbetspartner var Sakip Sabanci Museum och 

konferensen hölls i det stora Sabanci Centret. Årets tema var 

“Conservation and the Eastern Mediterranean”, ett stort geo-

grafiskt område som innefattar många olika religioner och 

kulturer. Ca 336 personer från 38 olika länder deltog.

Från Sverige deltog konservatorerna Annmarie Christensson och Su-
sanna Högberg från Acta Konserveringcentrum AB och Sophie Ny-
ström från Acta/Kungl. Myntkabinettet, Anna Fornäs från Riksarkivet 
samt undertecknad från Förvaltningsavdelningen på RAÄ.

Tema mångfald
Många olika frågor behandlades under de 41 föreläsningarna. En 
genomgående tendens var mångfald både vad gäller förhållnings-
sätt till konservering, olika kulturer, religioner, material, och ursprung 
– både från områden som fortfarande är använda och bebodda eller 
från länge sedan övergivna platser. Frågor som diskuterades var till 
exempel analysmetoder, nya forskningsrön, dokumentation, förvalt-
ning och riskbedömningar av byggnadsverk och samlingar som finns i 
jordbävningsdrabbade områden.

the Istanbul Congress 20-24 september 2010

Studiebesök i Blå moskén. Foto: Helen Simonsson.

En del av interiören i blå moskén. Foto: Lu-
dovic Courtès 2009 (lic. CC attribution share 
alike 3.0 Unported)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Ett flertal föreläsningar tog upp de speciella förhållanden som gäller 
för konservering av historiska artefakter som är religiöst signifikanta 
och fortfarande i bruk. Här finns inte utrymme att nämna alla föreläs-
ningarna, men nedan följer några exempel.

Det berömda skeppet Sinop D ligger på 325 meters djup i Svarta ha-
vet. Skeppet och dess last från 400-talet är mycket välbevarade tack 
vare det syrefattiga vattnet. Men det stora djupet gör att skeppet är 
omöjligt att dokumentera och gräva ut med vanliga arkeologiska me-
toder. Detta gör att projektet bygger på ett mycket intressant nytänk 
och ett nära samarbete mellan ingenjörer, arkeologer och konserva-
torer i utvecklandet av fjärrstyrda robotar för dokumentation, kartlägg-
ning och konserverande av skeppet in situ.

Ett ”epitaphios” från St Pauls Kloster på Mount Athos i Grekland (där 
de kvinnliga textilkonservatorerna förutom de vanliga konserverings-
tekniska och restaureringsideologiska frågorna även fick erfara dilem-
mat med att arbeta med ett föremål som kommer från en miljö där 
inga kvinnor är tillåtna).”Epitaphios” är en liturgisk textil föreställande 
den döde Jesus, vilken används vid påsk inom den grekisk ortodoxa 
kyrkan. Denna vackra textil är från 1400-talet och hade aldrig blivit 
konserverad eller visad utanför klostret tidigare. Mount Athos eller ”the 
Autonomous Monastic State of the Holy Mountain” är ett strängt be-
vakat världsarv som är tillgängligt endast via båt och där enbart män 
över 18 år som bekänner sig till den grekisk ortodoxa tron får vistas. 
Där har funnits munkar sedan 300-talet e.Kr.

Där diskuterades också om antika attiska vaser från 600-300 f.Kr. 
verkligen kan betraktas som ”arkeologiska” med tanke på hur pass 
stora förändringar och tillägg de kan ha råkat ut för genom århund-
radena – beroende på att de ofta har betraktas som utställningsfö-
remål vars estetiska värde ofta har setts som deras största förtjänst. 
Och hur skall man förhålla sig till dessa tillägg och förändringar idag 
– skall man avlägsna alla äldre restaureringar för att vi anser dessa 
vara ”fel” ur etisk synvinkel? Detta även om det inte går att återföra 
föremålet till det utseende det hade då det togs ur jorden vid någon 
arkeologisk utgrävning.

Användandet av biocider på Acropolis i Athen diskuterades även 
under föreläsningen ”Biodeterioration control for the Athens Acropolis 
monuments: strategy and constraints”.
De många byggnaderna på Akropolis är utförda huvudsakligen av 
pentelisk marmor och kalksten. Stenen är utsatt för nedbrytningspro-
cesser orsakade av duvornas nedsmutsning, växter, alger, svamp, 
bakterier och andra mikroorganismer. Större växter avlägsnas manuellt 
men för att begränsa och om möjligt stoppa påväxten av mikroberna 
bestämde man sig för att prova och jämföra tio olika biocider för att 
konservatorer och biologer tillsammans skall kunna lägga upp en 
vårdplan och strategi. Slutsatserna man kunde dra av dessa tester 
är att det verkar finnas en fördel att... (artikeln fortsätter på sida 22) 
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En av de internationella samarbetsformer som finns inom kul-

turmiljövården i vårt närområde är Baltic Heritage Cooperation. 

I slutet av 1990-talet initierade kulturministrarna i de nordiska 

och baltiska länderna detta nätverk för att underlätta samarbe-

te och de baltiska staternas utveckling efter murens fall. Inom 

ramen för samarbetet drivs kontinuerligt arbetsgrupper inom 

områdena ”Building Preservation and Maintenance in Practice”, 

”Coastal Culture and Maritime Heritage”, ”Sustainable Historic 

Towns” och ”Underwater Heritage”. Dessutom genomförs vart-

annat år en konferens med namnet Baltic Heritage Forum. 

I början av september i år genomfördes, efter ett års försening på 
grund av den ekonomiska krisen, årets Baltic Heritage Forum i Riga, 
Lettland. Under ett år har forumet förberetts och Sverige, genom Chris-
tian Runeby och Pål Anders Stensson på Förvaltningsavdelning i Visby, 
ansvarade för att genomföra en workshop om ”Authenticity”. Vi ingick 
därvid i den ”Task Force” som planerade forumet och genom våra 
nätverk satte vi samman en grupp av fyra talare som täckte in ämnets 
olika aspekter. 

Arkitekt Pål Anders Stensson vid Riksantikvarieämbetet presenterade 
ämnet ”Authenticity in Building Restoration” med en resumé av de 
senaste 500 årens europeiska utveckling och skiftande syn på begrep-
pet samt en överblick av hur vi i Sverige praktiskt har tillämpat detta de 
senaste 30 åren. Den genom åren varierande hanteringen av Uppsala 
domkyrka visade delar av detta fluktuerande förhållningssätt och Ove 
Hidemarks arbeten gav naturligtvis en viktig bild av de senaste årens 
restaureringsideologi.

Riga 8-10 oktober 2010

Svenskporten i Riga. 
Foto: Pål Anders Stensson.

Radikal renovering i Riga. 
Foto:Pål Anders Stensson, 2010
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Lennart Edlund, f.d. länsantikvarie på Gotland gav i föreläsningen 
”Authenticity for the small scale property owner”, sin syn på hur au-
tenticitetsbegreppet tar sig uttryck i den vardagliga villabebyggelse som 
de senaste åren i stor utsträckning har påverkats av de TV-program 
som har spridit en renoveringsentusiasm inte bara i Sverige. Dessa 
program förekommer nu även i till exempel Baltikum. Myndigheternas 
något rigida syn på denna kreativa förändringsprocess belystes också 
mot bakgrund av Lennarts mångåriga erfarenhet från museer och läns-
styrelser.

Landskapsarkitekt Kolbjörn Waern föreläste om autenticitetsbegreppets 
tillämpning inom park- och landskapsvården med exempel från sin 
långa erfarenhet av framförallt parkrestaurering. Nästan varje parkom-
råde har hanterats med olika attityd från rena arkeologiska utgrävningar 
av historiska blomsterlökar till att spela med i den kontinuerliga föränd-
ringen, inklusive nya användningsområden. För närvarande är Kolbjörn 
ansvarig för Hagaparken och redovisade problemen med att tillfreds-
ställa stockholmarnas syn på ”sin” park som ett lummigt område samti-
digt som restaureringsetiska överväganden leder till omfattande avverk-
ningar för att återgå till ursprungstankarna. Speciella behov i samband 
med Kronprinsessparets boende påverkar också utformningen.

Den isländske arkitekten Petur Armansson reflekterade över temat 
”Authenticity and the modern movement” och redovisade hur man på 
Island har hanterat de modernistiskt gestaltade bensinmackar som 
under 1950- och 60-talen symboliserade den nya tidens inträde och 
bilen som kulturell företeelse. Dessa blev frontobjekt i moderniseringen 
och förebilder men har nu till stor del rivits. I några fall har de bevarats 
i ombyggt skick men man planerar nu att bevara de få återstående. 
Intressant i sammanhanget är att den arkitekt som framför andra stod 
för design av dessa byggnader och var en förgrundsfigur bland de mo-
dernistiska utövarna, nu själv inte anser att dessa bör bevaras, ”de var 
ju gjorda för det moderna slit och slängsamhället där förändring och 
utbyte är naturligt”. Petur berättade också att Le Corbusier inte ansågs 
tillräckligt kvalificerad för att ansvara för restaureringen av sin egen 
Villa Savoie utanför Paris.

Förutom i ämnet ”Autenticitet” så genomfördes workshops angående 
” Environmental assessments of historic buildings”, där normännen 
var ansvariga, ” Cultural heritage and contemporary architecture” med 
letterna som ansvariga och ” Cultural Heritage as a Public Good and 
an Asset in Local and Regional Development” där finländarna stod för 
genomförandet. 

Avslutningsvis antogs en gemensam resolution med syftet att uppmärk-
samma framförallt baltiska politiker och myndigheter på behovet av en 
medveten hantering av de omfattande förändringar som förestår i de 
deltagande ländernas urbana områden. Man kunde skymta en uppgi-
venhet från dessa ländernas kulturmyndigheter i spåren av de snabba 
förändringar som följde på murens fall och den stora brist på resurser 

Traditionellt fönster i Riga. 
Foto:Pål Anders Stensson, 2010

Nya inslag i staden. 
Foto:Pål Anders Stensson, 2010
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inom kulturmiljövårdens aktörer som orsakades av den ekonomiska 
kraschen i början av 2000-talet.

Dagen före konferensen genomfördes ett antal möten inom olika 
Nordiska och Baltiska nätverk där Sverige, genom Tor Broström från 
Högskolan på Gotland, ansvarade för ett seminarium i ämnet ”Interior 
Climate in Churches” som genomfördes i den fascinerande nyklassiska 
centralkyrkan Lutheran Jesus Church i anslutning till hamnområdet. 

Arrangemangen genomfördes på ett exemplariskt sätt av våra lettiska 
värdar och de flesta workshops liksom plenum var förlagda till den 
mycket fint renoverade Spikeri Conference Hall som är inrymt i gamla 
hamnmagasin i närheten av den livliga marknaden i Zeppelinarhanga-
rerna. Samtliga luncher och middagar var välorganiserade och ett 
intressant fritidsprogram ackompanjerade konferensen bl.a. i form av 
invigning av den nyrenoverade ryska teatern och utflykter i samband 
med European Heritage Day.

Pål Anders Stensson
Restaureringsarkitekt. Förvaltningsavdelningen, Riksantikvarieämbetet

MeR oM pReMAL
Mer om konfer-
ensen, samt flera 
av föredragen 
som bildspel, 
finns under 
rubriken Aktuellt 
på PRE-MALs 
hemsida

 www.nrm.se/premal

FoRTSÄTTnInG FRån SIDA 14 
  Klimatförändringar påverkar även kulturarvet - men hur?

 ...sorg vi ser att Monika kommer att sluta då hennes arbete inom 
PRE-MAL alltid har drivits av ett aldrig uttröttande engagemang, 
professionalism och ett stort hjärta. Även om Monika inte riktigt ännu 
slutat, önskar jag henne all lycka i framtiden och att hon kan luta sig 
tillbaka nöjd med vetskapen om att hon varit med att utveckla något 
riktigt bra och förhoppningsvis bestående.

Det dök upp många tankar från dagen man kan komma tillbaka till för 
att fördjupa sig i. Jag hoppas att så många som möjligt anmäler sig till 
de två nätverken för att ytterligare stödja deras viktiga arbete. 
För att anmäla sig till PRE-MALs referensgrupp: 
www.nrm.se/PRE-MAL

Om du vill bli delaktig i nätverket Klimatförändringar och kulturarvet 
skicka ett e-brev till eva.svensson@kau.se så kommer du med på sänd-
listan.

För att summera dagen var det en bra blandning av föredrag med 
många kompetenta och erfarna föreläsare. Temat ligger verkligen rätt 
i tiden då oron ökar för hur klimatet ska påverka vårt kulturarv som 
vi alla jobbar så ihärdigt med att skydda. Att då få se lite resultat 
och tankar som skickas med oss av personer som redan arbetat med 
dessa frågor ger det hela ett så mycket större värde. Tack för denna 
dag, ni alla som anordnade och fick det hela att löpa smidigt.

Ingela Chef Holmberg
Konservator, Riksantikvarieämbetet

 www.nrm.se/premal
www.nrm.se/PRE-MAL
mailto:eva.svensson%40kau.se?subject=Meja%20Eva%20Svensson
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I somras hölls den första internationella kongressen för 

Chemistry for Cultural Heritage (ChemCH), vid Palazzo dei 

Congressi, i Ravenna, Italien. Konferensen inramades både 

fysiskt och intellektuellt av Ravennas många berömda mosai-

ker, ett världsarv som pryder inte bara kyrkor och historiska 

byggnader utan även syns som detaljer i arkitekturen runt om 

i staden. Det är inte svårt att förstå att ChemCH tar sitt av-

stamp från denna plats.

Vad är chemcH?
Då ett flertal nya tekniker och applikationer av analytisk kemi utveck-
lats inom området för kulturvård och kulturarv under senare år behövs 
en plattform för kombinationen av kemi och kulturarv. ChemCH är ett 
nytt internationellt vetenskapligt forum för att knyta dessa kontakter 
och sprida kunskap och forskningsresultat till kollegor inom området.

Representanter vid enheten för Konserveringsvetenskap från Riksan-
tikvarieämbetets laboratorium i Visby, deltog vid konferensen och trots 
att det var första gången denna kongress hölls var mötet mycket bra 
organiserat och arrangörerna hade lyckats samla ett ambitiöst antal 
forskare från ett flertal olika discipliner inom konserveringsvetenskap 
och kulturarvsfrågor. Konferensen innehöll ett digert program under 
fyra dagar med vetenskapliga föreläsningar från morgon till kväll. Över 
70 presentationer hölls inom fem sessioner. Utöver detta deltog fors-
kare och studenter med mer än 60 posters som gav en överblick av 
vetenskapsområdet och vad som är på gång inom teknik och metod-
utveckling.

(ChemCH)

De berömda mosaikerna i Basilica San Apollinare Nuovo, Ravenna. Foto: 
Ulrika Brynnel. 

Studiebesök vid Laboratoriet; konserverings-
vetenskap/restaurering av kulturarv, Bologna 
universitet, Alma Mater Studiorum, Ravenna. 
Foto: Kaj Thuresson. 
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Konferensens var mycket mångsidigt och bestod av presentationer 
från vitt skilda forskningsfält. Klimatfrågor var förstås på tapeten under 
konferensen och nya forskningsrön kring kopplingen mellan klimat 
och kulturarv, både för mikroklimat i museimiljöer och utomhusmiljö, 
presenterades. Men till största del redovisades olika typer av pig-
mentanalyser med spektrala metoder, röntgenfluorescens med mera, 
och analys av bindemedel med hjälp av olika biokemiska metoder. 
Postersessionen innehöll även den ett mycket varierat utbud av forsk-
ningsområden och analysresultat. Alltifrån ickeförstörande analyser av 
textilfärgämnen, utveckling av antigrafitty-film för applikation på steny-
tor, till arkeometriska analyser av fernissa på antika stråkinstrument.

Öppnandet av ChemCH, den 1:a internationella kongressen; Chemistry for Cultural Heritage, 
vid Palazzo dei Congressi, i Ravenna, Italien. Foto: Kaj Thuresson.

Genomgående presenterades intressanta forskningsresultat och nya 
tekniker för att beskriva och analysera olika material med anknytning 
till kulturarv. Dock var det påfallande sällan som analysresultaten eller 
de nyutvecklade metoderna sattes i relation till bevarandefrågor och 
hur resultaten användes eller skulle användas praktiskt för att bevara 
kulturarvet. Fokus på många presentationer låg oftast på att beskriva 
metoden och resultaten, och inte på applicerande och nyttjande för 
sektorn.

Utbildning i konserveringsvetenskap
Ett intressant studiebesök anordnades även i anknytning till konferen-
sen. Deltagarna fick då en rundvandring på analys- och kemilabora-
torierna för mastersutbildningen i konserveringsvetenskap/restaure-
ring av kulturarv vid universitetet i Bologna, Alma Mater Studiorum, 
Ravenna. Under konferensen presenterades även en ny internationell 
utbildning på masternivå i konserveringsvetenskap vid just universi-
tetet i Bologna – Ravenna campus. Denna utbildning kan sökas av 
studenter från hela världen. Mer information hittas i faktarutan intill.

Det är positivt att denna konferens blir ett återkommande evenemang, 
där forskare inom området kan samlas en gång vart annat år och ut-
byta erfarenheter på ett internationellt plan. Nästa ChemCH-kongress 
kommer att hållas 8-11 juli 2012 i Istanbul. Vår förhoppning är då att 

VIDAReUTbILDnInG
Mer information 

om masterutbildningen i 
konserveringsvetenskap i 

Ravenna, Bologna hittas på
 

www.corsi.unibo.it

chemcH 2012
Nästa ChemCH-kongress 

hålls 8-11 juli 2012 i Istanbul. 
Läs mer om detta på

www.chemch2012.org

http://corsi.unibo.it/scienceforconservation/Pages/default.aspx
http://www.chemch2012.org
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FoRTSÄTTnInG FRån SIDA 16
  conservation and the east Mediterranean - the Istanbul congress

...applicera biocider efter konsolidering. Rengöring innan påförandet 
av biocider underlättade avlägsnandet av mikrober/organismer och 
gav en estetiskt mer tilltalande yta. Behandling med biocider på både 
nyligen utförda och äldre lagningar/tätningar av bruk förlängde de-
ras livslängd. Hur ofta behandlingen måste utföras på nytt beror på 
många olika faktorer, beroende på hur snabbt återkoloniseringen sker, 
hur giftig produkten är och substratets tillgänglighet.

Avsiktligt fragmentering
En annan intressant föreläsning tog upp ”avsiktlig fragmentering” och 
hur man som konservator skall förhålla sig till om man får i uppdrag 
att behandla den typen av ”trasigt” arkeologiskt material. Sex stycken 
lerplaketter daterade till den första hälften av andra årtusendet före 
Kristus som hittades vid Hirbemerdon Tepe (tepe=kulle) i Turkiet var 
orsaken till att man inom projektet började diskutera hur man som 
konservator eller intendent på ett museum egentligen skall behandla 
föremål som kan vara sönderslagna med flit under någon begrav-
ningsceremoni eller annan rit – vilket ögonblick i föremålens historia 
skall man bestämma sig för att bevara och hur motiverar man det 
valet? Föreläsarna berättade hur man först i början av projektet av 
gammal vana hade börjat foga samman och ”laga” de plaketter man 
hittade under utgrävning för att sedan alltmer ifrågasätta om det var 
rätt förhållningssätt. De insåg att inte bara plaketternas ursprungliga 
utseende utan även brottytorna och sättet som plaketterna var sön-
derslagna på, vilka delar som saknas eller finns kvar också är av 
intresse för forskarna. Utifrån de erfarenheter de har idag skulle de 
istället rekommendera att man vid stora utgrävningar väntar något 
innan man tar avgörande konserveringsbeslut. På så sätt hinner man 
få en bättre överblick över det arkeologiska materialet. För vidare 
läsning om ämnet arkeologisk avsiktlig fragmentering hänvisade de till 
det Dr. John Chapman vid Durham University skrivit de senaste åren.

Helen Simonsson
Konservator, Riksantikvarieämbet

ISTAnbUL KonFeRenSen

ICC har även gett ut 
pre-prints på 284 sidor, 
riktligt illustrerad med färgfoto-
grafier (ISBN 0-9548169-3-5)

www.iiconservation.org

fler svenska och nordiska forskare ska ha möjligheten att kunna delta 
och presentera forskning inom konserveringsvetenskap, och bidra till 
att utveckla kemiskt analytiska och vetenskapliga metoder till gagn för 
bevarandet av vårt kulturarv. 

Ulrika Brynnel laboratoriesamordnare

Tom Sandström konservator
Kaj Thuresson kemist
Riksantikvarieämbet 
Förvaltningsavdelningen, Enheten för konserveringsvetenskap

http://www.iiconservation.org/congress/
http://www.iiconservation.org/congress/
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Kanske gör du som jag en gång gjorde då jag såg att det 

kommit information från E.C.C.O. via maillistan? Hyfsat raskt 

trycka på ”Delete”. Det kändes tungt, tråkigt och inget som jag 

behövde bry mig om. Tiden med ett snabbt raderande är som 

sagt över för min del. Som förbundets varande E.C.C.O.-delegat 

vill jag här kort beskriva E.C.C.O., vad organisationen gör och 

vad syftet med organisationen är. 

Historik
Förkortningen E.C.C.O. står för European Confederation of Conserva-
tors-Restorers’ Organisations och grundades 1991 som en paraplyor-
ganisation för konservatorsförbund inom EU och EFTA. Syftet var att 
stärka professionen och att föra en gemensam talan på parlaments-
nivå inom EU. Grundarna var konservatorsförbund från Storbritannien, 
Frankrike, Tyskland, Belgien, Schweiz och Italien, ofta flera förbund i 
samma land, samt det internationella förbundet IADA (Internationale Ar-
beitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren). 
1993 blev NKF-Sverige medlem i E.C.C.O. Samma år som anslöt sig 
även den finska sektionen. Genom medlemsorganisationerna repre-
senterar E.C.C.O. idag mer än 5 000 medlemmar i 18 länder. Vissa 
länder har fler än ett förbund representerade i organisationen. 

Hur arbetar e.c.c.o.?
Styrelsen samlas och håller möten tre gånger per år där aktuella frågor 
och projekt arbetas med samt sammanställs inför det stora årsmö-
tet, General Assembly, GA. Nya styrelsemedlemmar presenteras och 
röstas in på sin post av de övriga delegaterna på årsmötena. Årsmötet 
samlar alla medlemsländernas delegater. Mötet brukar hållas i Bryssel 
som dessutom är säte för E.C.C.O. Årsmötet föregås av ett så kallat 

Styrelsemöte i Bryssel, 2008. Foto: Carin Pettersson.
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Presidents meeting där medlemsorganisationernas ordföranden sam-
las och diskuterar de aktuella frågorna innan själva årsmötet äger rum 
dagen efter. En ny trend kan nu dock anas som kan kallas ”varannan 
Bryssel”. Årsmötet 2009 hölls i Sofia, Bulgarien. Detta gjordes i syfte 
att utvidga E.C.C.O. till att innefatta även Östeuropas konservators-
organisationer. Åtta östeuropeiska konservatorsförbund samt fem dito 
institutioner var då inbjudna att delta under ett möte benämnt ”E.C.C.O. 
meets Conservation-Restoration Professional Bodies of Eastern Eu-
rope”. Än så länge finns endast Bulgarien (som redan var medlem då 
mötet hölls), Ungern och Tjeckien med som nya medlemsländer från 
öst, men fler är förhoppningsvis att vänta. 2011 års Presidents mee-
ting samt General Assembly kommer inte heller hållas i Bryssel, utan i 
Barcelona.

Genom åren kan man också notera att det blivit fler och fler ledamö-
ter i styrelsen. Då organisationen grundades 1991 var det sju personer 
i styrelsen, nu är antalet uppe i 14 stycken. Under mina tre år som 
E.C.C.O.-representant har det endast blivit nytillskott, ingen från sty-
relsen har avgått. Det bör nämnas att styrelsens ledamöter även utgör 
medlemmar i diverse arbetsgrupper som arbetar med organisationens 
aktuella projekt, därav kan det ökande antalet ledamöter förklaras. 

Aktuella frågeställningar
E.C.C.O. arbetar uteslutande med frågeställningar från medlemsför-
bunden/organisationerna. Hit kan räknas utbildningskrav på institu-
tioner och yrkesutövare, ackrediteringssystem för professionen samt 
en skyddad yrkestitel. Organisationen strävar efter en samstämmighet 
bland medlemsländernas organisationer, att benämningen för professio-
nen konservator både i teori och praktik ska betyda samma sak oavsett 
vilket land konservatorn har utbildat sig eller verkar i. 

När E.C.C.O. arbetar med denna typ av frågor har de också ett nära 
samarbete med ENCoRE (the European Network for Conservation-
Restoration Education). Gemensamma riktlinjer har arbetats fram 
tillsammans med dem, till exempel E.C.C.O.-ENCoRE Joint Statement 
on the Education of Conservator-Restorers of Cultural Heritage. Detta 
dokument fastställer riktlinjer för universitetsutbildade konservatorer på 
Ma/MSc-nivå. Vidare deltar alltid en representant från ENCoRE vid 
General Assembly.

De aktuella frågeställningarna behandlas och arbetas med i olika 
arbetsgrupper. Här följer några exempel på frågor som E.C.C.O. för 
närvarande arbetar med:
	 •		european Qualifications Framework (eQF) 
  En kompetensbeskrivning avseende vad som bör innefatta begreppet
  och yrkestiteln konservator. 
	 •	 cen
  E.C.C.O.:s arbetsgrupp för standardiseringsfrågor.
	 •	 european conservator-Restorers open platform, (ecRop)   
  Detta är ett av resultaten från årsmötet i Sofia, Bulgarien. Där  

Delegater på årsmötet i Sofia, 2009. 
Foto: Carin Pettersson. 
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  belystes behovet av att skapa ett öppet professionellt diskussions-
  forum för konservatorsförbund. Detta är nu under uppstart.
	 •		european Recommendations for the conservation and 
  Restoration of cultural Heritage
  Kort kan man säga att detta är E.C.C.O. Professional Guidelines
  (som vi väl alla känner igen som ett av kulturvårdens dokument)
  anpassade för EU. Detta dokument är nu färdigbearbetat av   
  E.C.C.O. tillsammans med EU-juristen Vincent Negri. Det har blivit 
  presenterat för EU:s Steering Committe for Cultural Heritage and 
  Landscape (CDPATEP) och behandlas för närvarande där. Arbete 
  har gjorts i syfte att stärka kulturvårdens och konservatorsprofessio-
  nens roll inom EU.

både sött och salt
E.C.C.O. grundades bland annat av tre brittiska konservatorsorgani-
sationer. Två av dessa slogs samman med tre andra brittiska konser-
veringsförbund till Icon (Institute of Conservation) och anslöt sig 2006 
men utträdde med buller och bång redan året efter. Storbritannien har 
idag ingen representation i E.C.C.O. Vad gäller Icons sorti grundar 
den sig i ett missnöje och en schism bland annat gällande arbetet 
med kompetensbeskrivningen (EQF, se ovan). Detta skedde året 
innan jag blev E.C.C.O.-delegat. Det sker nu en dialog i hopp om 
att få med Icon igen, dock verkar förhandlingarna vara låsta. Det är 
hur som helst olyckligt när ett så stort europeiskt land och betydande 
”konservatorsnation” inte är representerat i organisationen.

Det är de större ländernas förbund som är de stora elefanterna i 
E.C.C.O. NKF-S och våra nordiska grannar ter sig förhållandevis 
små i sammanhanget Vi har inte ens lika många röster som de stora. 
Förbundens röstantal står nämligen i relation till antal medlemmar. 
NKF-S gjorde en god insats för att ställa (i vårt tycke) demokratin 
tillrätta genom vår dåvarande delegat Cecilia Rönnerstam. Hon fram-
förde förslaget ”One vote” inför årsmötet i Bryssel 2007. Med detta 
förslag skulle varje förbund få en röst var. Lika för alla! Detta förslag 
blev dessvärre nedröstat. Det där med att lämna ifrån sig makt kräver 
en del... Kanske blir tiden mogen i framtiden för ett nytt försök i frå-
gan.

Hoppas denna artikel med komprimerade fakta om ECCO väckt lite 
intresse. NKF-S är med i denna organisation, det är en del av din 
medlemsavgift som går hit! Vi är en ganska liten del av E.C.C.O. kan 
man märka, men det är ändå viktigt att vi är med, att vi kan delta i 
diskussioner, få en samhörighet och delaktighet i ett större samman-
hang. Det är av stor vikt att spegla sin profession mot kollegors runt 
om i världen, känna vad som är bra och vad som är mindre bra, vad 
vi vill ändra på eller få inspiration av. Ibland kan man känna att man 
inte alls är överens, då skall det framföras.

Carin Pettersson
E.C.C.O.-delegat, NKF-S styrelse

FAktA om e.c.c.o.
E.C.C.O består idag av 17 
ordinarie medlemsländer:
 Belgien
 Bularien
 Danmark
 Finland
 Frankrike
 Irland
 Italien
 Nederländerna
 Norge

 Tjeckien (associerad medlem)

Portugal
Slovakien
Spanien
Sverige
Schweiz
Tyskland
Ungern
Österrike

Styrelsens sammansättning 
2010:
Ordförande
Monica Martelli Castaldi (ARI, Italien)

Vice-ordförande
Mechthild Noll-Minor (VDR, Tyskland)
Jaap van der Burg (RN, Nederlän-
derna)

Sekreterare
Susan Corr (ICHAWI, Irland)

Ställföreträdande sekreterare
Jeremy Hutchings (NKF-N, Norge)

Kassör
Michael van Gompen (APROA/BRK, 
Belgien) 

Ställföreträdande kassör
Sebastian Dobrusskin (SKR-SCR, 
Schweiz)
 
Styrelsemedlemmar
Agnès Gall Ortlik (GT, Spanien)
Barbara Davidson (KR, Slovakien)
Carin Pettersson (NKF-s, Sverige)
Suvi Leukumaavaara (NKF-FI, Fin-
land)
David Aguilella Cueco (FFCR, Frank-
rike)
Stefan Belishki (ACB, Bulgarien)
Rui Bordalo (ARP, Portugal)

 
Administratör

Natalie Ellwanger

www.ecco-eu.org

http://www.ecco-eu.org/
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Som studenter vid institutionen för kulturvård i Göteborg har 

vi fått den stora möjligheten att göra praktik på Världskultur-

museet (VKM) hos textilkonservator Anna Javér. 

Kimono Fusion
Redan tidigt under praktikperioden fick vi besked om att hjälpa till 
”ett par dagar” med installationen av utställningen Kimono Fusion. 
Två dagar visade sig bli hela två veckor. Att få vara med att bygga 
utställningen var mycket roligt och vi fick värdefull insyn i hur det går 
till när olika avdelningar och discipliner ska samarbeta för att nå mål 
och tidsfrister. Vi hjälpte bland annat till med att måla montrar och 
väggar, vi putsade plexiglas, tapetserade ett rum med graffiti på duk, 
fäste ögon på små dockor och strödde sand på en shintoparad. Vårt 
stoltaste ögonblick var skapandet av en meterhög ”T-boy”-figur. På 
köpet fick vi förståelse för vilken uppfinningsförmåga som krävs av 
konservatorn som arbetar med utställningsproduktion. 

Eftersom vi bägge är äldre än utställningens målgrupp, insåg vi 
snabbt att vi inte hade fattat vilket intresse modern japansk kultur har 
för ungdomar i Göteborg. På vernissagen var det kö redan en halv-
timme innan utställningen öppnade och den höll i sig hela kvällen. 
Lolitageishor strömmade in på utställningen och sprang från rum till 
rum, skrikande av förtjusning. De kunde till och med sjunga de ja-
panska texterna på karaoken (se www.varldskulturmuseet.se för bilder 
och info).

Gösta Sandbergs samling
Efter utställningsarbetet fick vi till uppgift att packa upp och tillgäng-
liggöra Gösta Sandbergs samling av textilier som ska fungera som 
studiesamling på Världskulturmuseets magasin i Göteborg. Gösta 
Sandberg var passionerat intresserad av färgning och textil och sam-

Praktik på Världskulturmuseet

Anna Stow (t v) och Rebecka Karlsdotter (t h) i ateljén på Världskulturmueet. Foto: Anna Javér

Förkläden - del av Kimono Fusion utställ-
ningen. Foto: Anna Stow.

http://www.varldskulturmuseet.se/smvk/jsp/polopoly.jsp?d=863&a=18258
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Största delen av vår tid lägger vi på att packa upp samlingen och 
sortera de mer en 1500 föremål efter huvudkategorierna ikat, ba-
tik, blåtryck och plangi. För att förklara de olika teknikerna finns 

Shinto parade - del av Kimono Fusion utställningen. Foto: Anna Stow.

tillkomstserier som visar steg för steg hur tillverkning går till.  Det 
finns också små vävramar med knuten varp för att åskådliggöra hur 
ikat framställs. En intressant del av samlingen utgörs av verktyg och 
tryckstockar som använts vid tillverkningen. Somliga är tillverkade av 
olika sorters trä, andra metall eller kombinationer av trä och me-
tall. De ställer andra krav än textilierna på förvaring. Även prover på 
färgämnen såsom indigo, krapp och snäckor har samlats in. Vi har 
valt att gå igenom samlingen och sortera den efter teknik. Genom att 
använda databasen som ryggrad har vi rent fysiskt ordnat föremålen 
i grupper. Efter hand har vi insett att ”övrigt” gruppen är så stor till 
omfång att den bör uppdelas i undergrupper med egen rubrik. Vi har 
haft uppfattningen att samlingen till största delen bestod av de tekni-
ker och föremål som blivit publicerade i Sandbergs böcker men vi har 
funnit att den även innehåller mycket annat intressant. Detta innebär 
för besökarna att man får inblick i mer textila tekniker, historia och 
föremål. Vissa föremål har vi funderat lite omkring varför de hamnat i 
den här samlingen men framtiden får, som alltid, utvisa vad som varit 
viktigt att bevara.                                                                                    

Gösta Sandberg har själv skrivit att samlingen syftar till att lyfta fram 
mönstringstekniker, som är helt förbigångna, eller litet och ofullstän-
digt beskrivna i den textila – framför allt västerländska – facklittera-
turen att utgöra ett betydelsefullt illustrationsmaterial för arbeten om 
de olika reserveringsteknikerna och deras gränsområden att skapa 
förutsättningar för – att i en framtid – återskänka folk och kulturer de 
”nationella skatter” som en gång gav dem deras identitet och stor-
het. Värden som, av olika anledningar, gått förlorade för dem under 
epoker av ekonomisk och social omvandling.
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Studiesamling
Samlingen donerades till Världskulturmuseet i december 1998. I do-
nationshandlingarna framgår Gösta Sandbergs önskan att samlingen 
på grund av sin karaktär ska hållas ihop och förbli en studiesamling 
tillgänglig för forskare och textilintresserade.

Världskulturmuseet har för avsikt att upplåta ett rum åt samlingen och 
där låta intresserade ta del av den. Samlingen förvaras framöver i 
arkivlådor med möjlighet för den som vill studera textilierna att plocka 
fram dem. Rummet finns i föremålsarkiven som ligger en bit bort från 
själva museet. Den som vill får boka besök och får hjälp av konser-
vator eller intendent som har sin arbetsplats i föremålsarkiven. Jan 
Amnehäll, som är samlingsintendent, har mångårig erfarenhet och 
stor kunskap om textilier från främst Indonesien.

Textilierna förvarades i Gösta Sandbergs hem i öppna hyllor, i papp-
lådor och i plastfickor i pärmar. För en del föremål har detta inneburit 
att de blivit hopvikta med många vikningar i mindre kartonger eller 
upplimmade på kartong och placerade i gulnande plastfickor. Detta 
har påverkat dem negativt och vi försöker nu hitta andra lösningar 
som är bättre ur bevarandesynpunkt. En del av textilierna uppvisar 
ganska grava tecken på nedbrytning och skulle behöva konserveras. 
Vi anser det mycket tveksamt att de textilier som är anfrätta av tidens 
tand ska finnas tillgängliga för allmänheten.                                                                                                                     

Genom databasen Carlotta är det meningen att man ska kunna söka 
på föremål, föremålsgrupper eller tekniker samlingen. En del av 
föremålen kommer man att kunna hitta under flera rubriker. Databa-
sen är tillgänglig genom museets hemsida och vår förhoppning är att 
den ska locka fler att ta del av den unika samlingen med nummer 
1998.11.

Denna lärorika och roliga uppgift har, förutom att vi lärt oss om olika 
trycktekniker, fått oss att tänka mycket på och diskutera samlandets 
drivkrafter. Varför samla? Till vem? Är en begränsad samling mer 
intressant? Är man benägen att samla på ”vackra” textilier i största 
allmänhet eller är det en specifik teknik som fångar ens intresse? Är 
detta en typiskt ”manlig” samling textilier?                        

Vi tror att både textilierna och verktygen är värda uppmärksamhet. 
Eftersom den här färgstarka och mångfacetterade samlingen både 
bjuder på teknisk information om tillverkningsmetoder och fantastiska 
textilier är den mycket sevärd, att man dessutom får röra vid föremå-
len ger unika möjligheter till studier och forskning.  

Anna Stow och Rebecka Karlsdotter
Studerande på konservatorslinjen
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Tboy - del av Kimono Fusion utställningen. 
Foto: Anna Stow.
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Svaret på ovanstående fråga är tveklöst ja. Ändå saknas det 

konservatorskompetens inom många områden där den borde 

vara oumbärlig. Varför är det så och vad kan vi själva göra åt 

situationen? För att belysa problematiken rörande yrkesgrup-

pen beslöt vi, två tidigare konservatorstudenter på institu-

tionen för kulturvård, att inrikta våra examensarbeten på två 

olika aspekter: konserveringsverksamhetens utveckling, samt 

marknadsföring och möjligheter. Här ger vi vår syn på yrkes-

området, dess utveckling och framtid.

Yrkets utveckling
Konservator är ett yrke med långa traditioner, jämngammalt med 
kulturarvsförvaltningen som började utvecklas i vårt land redan på 
1600-talet. Sveriges först omnämnde konservator är en man vid 
namn Eric Hallblad. Han var verksam i Stockholm på 1700-talet och 
kom att bli mycket framgångsrik, både som ledamot vid Konstakade-
mien samt ”Garde des Tableaux” vid Gustav III:s konstsamlingar. Så-
ledes en strålande inledning för ett yrke som tyvärr alltför ofta förbises 
i dagens kulturarvsförvaltning. I samband med museernas bildande 
var det dock högre tjänstemän med kvalificerad teoretisk utbildning 
som stod för bearbetning och visning av samlingarna, medan tillsyn 
och reparationer utfördes av ”händiga personer”, såsom vaktmästare. 
Numer har situationen förändrats så att det istället är ”föremålsintres-
serade” antikvarier som står för tillsynen av samlingarna. Givetvis en 
förbättring, för inte finns det väl någon annan yrkesgrupp som är mer 
kvalificerad för den arbetsuppgiften?

Behövs konservatorer?

Konservatorsstudenter åtgärdar gipsrelief i Göteborgs universitets lokaler på 
Geovetarcentrum. Ett bra exempel på hur en konservering kan resultera i god marknadsföring. 
Foto: Johanna Molin
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Redan på 1970-talet konstaterades det att museisamlingarna ge-
nomgick en förstörelse som inte stod i proportion till kostnaderna för 
att förvärva och bevara dem. Denna iakttagelse har tyvärr stått sig i 
alla efterföljande utredningar på området, trots ”nationella räddnings-
insatser” i form av arbetsmarknadsprojekt som syftat till att förbättra 
situationen. Dessa tenderar att endast hjälpa tillfälligt - när pengarna 
till projekten tar slut får eventuellt nyanställda konservatorer vackert 
se sig om efter nya jobb. Detta leder till betydande brister gällande 
kontinuiteten för tillsyn av samlingar och bevarandeåtgärder. Fram-
förallt försvårar det även möjligheterna för en välbehövlig vidareut-
veckling av yrket, jämförbar med 
utvecklingen på det arkeologiska 
eller byggnadsvårdande området. 
Dessa yrkesgrupper har kom-
mit att spela en allt större roll i 
samhällsplaneringen genom sin 
verksamhet i länsstyrelser och läns-
museer. Idag har ingen länsstyrelse 
en utpräglad konservatorstjänst och endast två tredjedelar av landets 
länsmuseer har konservatorer anställda. Trots att detta kan upplevas 
som ett svidande nederlag så ska man ha i åtanke att det varit värre. 
År 2002 fanns det endast anställda konservatorer på hälften av 
landets länsmuseer. Det har alltså blivit bättre! Vad ökningen beror 
på kan diskuteras. Politiska påtryckningar kan vara en bidragande 
orsak, men med större sannolikhet beror det på att konservatorer har 
blivit bättre på att anpassa sig och ta för sig. Den stereotypa bilden 
av en konservator vars förkärlek till att stänga in sig på sin kammare 
och i största hemlighet vårda kulturskatter är på väg att suddas ut. 
För yrkets överlevnad har vi anpassat oss efter museernas svalnande 
intresse för samlingarna och gjort oss behövliga även inom andra 
verksamhetsområden så som den publika verksamheten. 

Det är inte svårt att se varför museerna i större utsträckning satsar på 
den utåtriktade verksamheten istället för på den inåtriktade då denna 
inte genererar pengar i lika stor utsträckning. Läser man de kultur-
politiska målen, där det bland annat fastslås att kulturpolitiken ska 
”främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”, 
får man intrycket att bevarandet av kulturarvet är något passivt, vilket 
medför att konserveringen lätt kan förbises.

Vem är det då som ska kontrollera hur de politiska målen uppfylls 
ute i landet? Jo länsstyrelserna, vars uppgift är att skydda, vårda och 
informera om den regionala kulturmiljön. Det är även på länsstyrelsen 
ansvaret ligger att godkänna konserveringsåtgärder på kulturhisto-
riskt värdefulla objekt, samt att kontrollera resultatet. Hur kan man 
göra det utan att besitta kompetens i sakfrågan, det vill säga utan 
konservator? Och än viktigare, hur ska vi konservatorer få tillträde till 
verksamhetsfält där vi redan borde vara självklara? 

”Idag har ingen länsstyrelse en ut-
präglad konservatorstjänst och endast 
två tredjedelar av landets länsmuseer 

har konservatorer anställda.”

KULTURpoLITIK

Samtliga kulturpolitiska mål finns 
att läsa på kulturrådets hemsida

www.kulturradet.se

oM ARTIKeLn
Debattartikeln baseras på upp-
satserna ’Konservatorsyrket: 
finns och behövs… men syns? 
Marknadsföring och möjligheter’ 
av Johanna Molin (2009), samt 
’på konservatorsfronten intet 
nytt - om konserveringsverk-
samhetens utveckling i Sverige’ 
av Marie Carlsson (2010). 

Uppsatserna finns att beställa från 
Institutionen för kulturvård. Marie 

Carlssons uppsats går även att laddas 
ner från GUs elektroniska arkiv:

GUpeA 

http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/
http://hdl.handle.net/2077/22721
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Marknadsföring – en möjlighet
Medan museerna och länsstyrelserna jobbar med att uppfylla de 
politiska målen kämpar konservatorerna alltså vidare med kampen för 
ökad förståelse för yrket och ett ständigt ekonomiskt kompromissande. 
Bevarande, tro det eller ej, får kosta pengar, men ska helst vara gra-
tis! Detta är en ohållbar situation, inte minst för våra kulturskatter som 
på grund utav eftersatt föremålsvård - med flera aspekter i åtanke - 
riskerar att bli obrukbara. Så vad kan vi förutom att anpassa oss rent 
konkret göra? 

Lösningen kan bland annat ligga i en ökad och förbättrad marknads-
föring av yrket. Kunskapen om konservering hos allmänheten är liten 
men potentialen för intresse stort. Borde vi inte göra det till vår sak 
att tillmötesgå detta potentiella intresse? Historia har sedan Herman 
Lindqvists kungaberättelser och äldre tiders Vetenskapens värld åter 
blivit högaktuellt i medierna. Detta erbjuder en ingångsport som i 
större utsträckning bör utnyttjas. I lokala tidningar och rikstäckande 
tv-sändningar har, och kan, man redan få inblick i konservatorernas 
”hemliga” värld, bland annat i tv-programet Antikrundan och tidningen 
Allt om historia, men möjligheterna är oändligt fler. Samtidigt måste vi 
konservatorer också bli mer lyhörda och se till vad som efterfrågas, 
ha ett öppet sinne och tänka utanför våra egna ramar. Arbetsmark-
naden bygger på efterfrågan och tillgång. Så länge lagstiftningen inte 
inbegriper kvotering av konservatorer är vi inte förskonade från denna 
princip. 

Men vart vill man komma med dessa ansträngningar och försakad tid 
som annars skulle ges till utpräglat konserveringsarbete? Jo, mark-
nadsföringen syftar till en ökad efterfrågan av konservatorns tjänster 
och kunskaper på alla tänkbara marknadsområden. Lyhördheten tjänar 
till en vidare utveckling av yrket, möjlighet till ökat initiativtagande och 
upptäckandet av potentiella samarbeten. Detta är motiv nog för ett 
ökat antal anställda konservatorer.

Man kan tycka att det inte är vår sak att få till förändringen, utan 
att den bör komma från beslutsfattande håll. Men som det är nu så 
händer ingenting. Genom att kommunicera vår kompetens kan vi få 
beslutsfattare att bättre förstå varför vi behövs och därmed ge anstäl-
landet högre prioritet. Tillsammans kan vi se till att sätta konserve-
ringen på dagordningen!

Marie Carlsson och Johanna Molin
Konservatorer
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Ulf Brunne 
ulf.brunne@liu.se

En högst väsentlig förutsättning för att en ideell förening som NKF ska kunna 
uppfylla sina mål och syften är ändamålsenliga administrativa rutiner. Efter en 
del inledande ”misshälligheter” tycker jag nu att vi i styrelsen börjar få till en 
fungerande struktur. Inte minst så förväntar vi oss att vårt nya medlemsregister 
Membit ska vara ett såväl funktionellt som arbetsbesparande verktyg och att vi 
från och med årsskiftet äntligen fullt ut ska kunna börja fokusera på ”verksam-
heten”.

En av mina uttalade ambitioner som ordförande är att medverka till att skapa 
förutsättningar för ”tvärfackliga” möten i form av öppna föreläsningar, fortbild-
ningskurser och seminarier. Tidigare i höstas bevistade jag tillsammans med 
ett stort antal nordiska kollegor the 10th International Symposium on Wood and 
Furniture Conservation i Amsterdam. 

Tema för årets symposium var Restoring Joints - Conserving Structures och 
förutom presentation av nya forskningsrön redogjordes också för ett antal 
case-studies med såvitt skilda ingångar som rekonstruktion av historiska hant-
verkstekniker och avancerade vetenskapliga analysmetoder som stereoradio-
grafi och digital tommografi.

Vad jag upplevde som särskilt intressant är att disputerade historiker och 
naturvetare, möbelhantverkare och konservatorer nu äntligen fullt ut tycks ha 
förstått betydelsen av ömsesidigt kunskapsutbyte. Förvisso fanns det en tid då 
”specialkunskaper” kunde vara en konkurrensfördel men idag borde det betrak-
tas som en självklarhet att delad kunskap är att betrakta som dubbel kunskap, 
något som tyvärr fortfarande inte alltid är fallet. 

Även om jag med min huvudsakliga bakgrund i hantverket kan uppleva att en 
del forskning ibland tenderar att bli självändamål så är det naturligtvis så att 
alla nya rön och insikter, oavsett om de vilar på erfarenhet och beprövad kun-
skap eller vetenskaplig grund, medverkar till att föra utvecklingen framåt. 
 
Jag tror att de flesta av oss är överens om att det är en ynnest att få verka 
inom ett område där vi ges möjlighet att utveckla såväl våra praktiska färdig-
heter som våra teoretiska kunskaper. Insikten om att hantverk, humaniora och 
naturvetenskap utgör likvärdiga grundstenar när det gäller att bereda förut-
sättningar för det som är konservatorsyrkets yttersta mål och syfte, dvs. vårda 
och bevara vårt gemensamma kulturarv, är på samma gång både lustfyllt och 
utmanande.
    
Mot bakgrund av att vårt yrke tenderar att bli alltmer komplext och att alla inte 
förväntas kunna allt så är betydelsen av fungerande nätverk större än kanske 
någonsin tidigare. Forum för kunskapsutbyte behöver inte nödvändigtvis vara 
föreläsningar, konferenser eller symposier. Väl så viktigt är att bereda möjlig-

heter för mer informella möten, inte minst då för de av oss 
som antingen arbetar privat eller är ensamma inom ett speci-
ellt område på en större institution. Bevaka som sagt nyheter 
på NKF-s hemsida om kommande pubkvällar. I januari kör vi 
igång!

En positiv del av NKF-S arbete är att tidningen Realia nu 
kommer ut regelbundet. Själv läste jag med stor behåll-
ning Thea Winthers utmärkta artikel om Plastutställningen på 
Nordiska Museet i förra numret och inser att det kanske trots 
allt finns hopp även för det sena 1900-talets plastmöbler…

Ordföranden har ordet



33

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERINGKonsten att vara snabb
- långsamt
Vi har nu kommit början av slutet av den här terminen, halva prakti-
ken är avklarad. Vissa kommer nu göra avslut och möta en ny början, 
medan andra är kvar på sina platser. Facebooksidan som öppnades 
för att vi skulle kunna hålla kontakten har varit ovanligt tyst. Jag ser 
det som ett tecken på att alla har det bra och har tillräckligt att göra 
på sina respektive platser.

Själv är jag i Tyskland och gör min praktik i hos Benediktinsystrarna 
i Rüdesheim am Rhein. De arbetar med kyrkliga arkivarier från hela 
Tyskland. Pergament, manuskript och böcker är det som vi mest 
kommer i kontakt med. Jag är deras första praktikant och bättre mot-
tagande får man leta efter, jag är säker på att många fler kommer att 
vara mycket nöjda med sin praktik efter att ha varit här. 

Förutom nunnorna arbetar här även två utomstående konservatorer, 
en från Tyskland och en från Spanien. Att arbeta med konservatorer 
från olika länder, med olika utbildning har varit lärorikt och intressant. 
Det är inte alltid åsikterna går ihop och kompromisser har varit tvung-
na att nås. Det är även ofta det kommer helt nya funderingar vilka 
har lett till en del experiment här inne. Det senaste handlar om hur 
man kan konsolidera sigill medan de svårt mögelangripna papprena 
behöver få ett alkoholbad. Det har varit roligt att vara med från det att 
behovet av kunskap uppstod, till informationssök, kontakt med andra 
konservatorer vidare till egna experiment och vissa resultat. Angrepp-
sätten från de olika konservatorerna gav i sig nya infallsvinklar och att 
hela tiden ha levande diskussioner har varit mycket lärorikt.

Min första period har varit aktiv med bland annat ett konservators-
möte med inriktning grafik, besök och undervisning om pergament av 
konservator Andrea Pataki, studiebesök i Konserveringsstudion vid 
Gutenbergs museum, andra museibesök och den avslutas nu med ett 

Linda Elmersson och syster Veronica. Bild: ©Corinna Herrmann 2010.

Hösten har hittat även till klostret i Rüdesheim 
am Rhein var jag gör min praktik. 
Bild: ©Linda Elmersson 2010.
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veckolångt studiebesök i Weimar vid Herzogin Anna-Amalia Bibli-
othek. De två följande månaderna kommer jag vara kvar i klostret och 
avsluta de projekt jag påbörjat.

Jag har även kommit i kontakt med etiska frågor som jag tycker är 
spännande. Hur kan man skynda långsamt och fortfarande göra ett 
bra jobb? Att det tar två timmar att rengöra en relativt tunn bok är 
helt enkelt ett faktum, praktikant eller inte. Den skall borstas och 
dammsugas, järnpartiklar skall pillas bort, döda insekter skrapas bort 
osv. När man då har fått en prisgräns på 20 timmar, hur prioriterar 
man så att kunden blir nöjd? Hur gör jag så att vi bägge blir nöjda? 
Vilka delar av processen kan jag förkorta, kan jag gå med det? Valen 
och resultatet kan se olika ut beroende av om det rör sig om en insti-
tution eller en privatperson, är det ok?

Jag är tacksam att jag har haft möjlighet till praktik och verkligen fått 
göra de där dumma felen man förhoppningsvis bara gör en gång. Till 
exempel att fånga en fallande nål genom att snabbt slå ihop knäna, 
inte prova styrkan i dammsugaren innan den förs mot bladet, inte 
sätta plåster på fingret som skurit sig på pappret eller glömma pen-
seln i gelatinet över helgen. Jag har också stått med huvudet ner i 
alkoholbad en hel dag och utan att sätta på utsuget. Senare samma 
dag jag lyckades spärra mitt VISA-kort genom att trycka fel kod tre 
gånger. 

Linda Elmersson
Konservatorsutbildningen inriktning papper, åk 3
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