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D

et är en varm augustidag och min
arbetsplats liksom så många andra
har så smått börjat vakna upp
efter semestrarna. Av olika omständigheter har sommarnumret denna gång blivit
försenat, men nu är det äntligen här med
sin välbekanta blandning av nyheter från
konservatorsvärlden.

Redaktör
Carl Brädde

Formgivning
Elise Andersson

Redaktionsassistent
Angela Caira

Både vi på redaktionen och Liv Friis på
Institutionen för Kulturvård i Göteborg har
länge tyckt att det vore en god idé att låta de
nyutexaminerade konservatorsstudenterna
från kandidatutbildningen presentera
sig själva i korta men kärnfulla ordalag i
tidningen. Sagt och gjort, här kommer åtta
fina bidrag från alldeles färska konservatorer!
Vi hoppas och tror naturligtvis att detta
kan bli ett stående inslag i tidningen även i
fortsättningen.
I samband med detta vill jag
också uppmuntra både kandidat- och
masterstuderande att gärna skicka in egna
bidrag till tidningen, vilket vi har haft flera
fina exempel på.
Det kan handla om ett spännande
föremål, en utmaning man har stått inför,
en praktikplats som har satt spår etcetera.
Det är alltid viktigt att eftersträva en bredd i
artiklarna även i det hänseendet – att det ska
finnas plats för både erfarna och ”nybakade”
idéer, reflektioner, åsikter och redogörelser
från studerande och yrkesverksamma inom
vårt gebit.
Efter en lång pandemi är vi återigen
som alla vet inne i en mörk period med ett
fullskaligt krig i vårt närområde. I första
hand innebär det naturligtvis ett outhärdligt
och obeskrivligt lidande för barn och vuxna i
Ukraina och de på flykt därifrån. Det innebär
också stora risker för landets materiella
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EXAMINERADE 2022 –
KONSERVATORSPROGRAMMET
INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD
kulturarv genom bombattacker och andra
påföljder som ett fullskaligt krigskaos för
med sig. En av dessa påföljder är att fler
kulturhistoriskt viktiga föremål försvinner ut
ur landet i rask takt genom plundring, stöld
och illegal handel.
Med anledning av detta är ICOM,
tillsammans med organisationens utskott i
Ukraina, i färd med att förbereda en s.k. röd
lista (Red List) för de föremål som löper störst
risk.
Så snart den är färdig publiceras den i
ICOM:s databas som redan innehåller ett
stort antal röda listor från skilda delar av
världen, bland annat från nyligen aktuella
Syrien, Jemen, Irak och Afghanistan. Listorna
gör det lättare att identifiera föremålstyper
som är skyddade enligt lagstiftning och inte
får exporteras.
Vi konservatorer är genom vår yrkesroll
i kontakt med ett stort antal föremål av
kulturhistoriskt värde, så det är en bra idé
att klicka in på ICOM:s databas, speciellt
om man arbetar med något från dessa
världsdelar och sammanhanget verkar oklart.
Vid misstanke om att ett föremål har förts ut
illegalt ur ursprungslandet ska man kontakta
polisen.
icom.museum/en/resources/red-lists/
icom.museum/en/news/
icom-is-preparing-an-emergency-icom-redlist-of-cultural-heritage-at-risk-for-ukraine/
Med hopp om fred och en lugnare höst
och vinter för alla.
Carl Brädde
Redaktör

I alfabetisk ordning presenterar årets nyutexaminerade från
konservatorsprogrammet sig själva, sina specialintressen och
sina examensarbeten!

Helena Berg
Jag heter Helena Berg och har specialiserat mig inom heritage
science. Sedan tidigare har jag en kemistexamen som jag nu
kombinerar med mina intressen inom oljemåleri och historia.
Kan det bli roligare?
Mitt examensarbete skrev jag om sprickorna i Richard
Berghs målning ”Konstnärsförbundets styrelse” tillsammans med Nationalmuseum och Riksantikvarieämbetets
Kulturarvslaboratorium, där jag även gjorde min praktik.
Genom att tillverka en modell av ett parti av målningen där
jag varierade olika pigment kunde jag konstatera med hjälp av
icke-förstörande analysmetoder att inblandningen av zinkvitt
troligtvis var den största orsaken och röntgentomografi ihop
med Lunds Tekniska Högskola var ytterst användbart. Jag tror
även att inblandningen av äggtempera i impaston orsakade de
kraftiga sprickorna. Under hösten har jag förmånen att vara gästlärare på Institutionen för Kulturvård på Göteborgs universitet.

Helena Berg

Evelina Borén
Jag heter Evelina Borén och är en nyligen examinerad konservator från Göteborgs universitet.
Jag har bakgrund inom konst och metallformgivning
genom en kandidatexamen från Konstfack, med inriktning
mot konsthantverk från institutionen Ädellab (tidigare kallad
Metallformgivning). Metallkonservering är och har varit av stort
intresse under konservatorsutbildningen.
Mitt examensarbete är en del av ett större forskningsprojekt mellan Nationalmuseum och Göteborgs universitet för att
utveckla hållbara metoder och material för lackborttagning från
silverföremål i museisamlingar. Mitt arbete undersöker om miljövänliga lösningsmedel, så kallade green solvents, kan ersätta
de mer ohälsosamma lösningsmedlen som vanligtvis används
för att avlägsna cellulosanitratlack från silverytor. Metall ligger
mig varmt om hjärtat men alla material har spännande konserveringsutmaningar, och i höst kommer jag jobba brett som
vikarierande konservator på Armémuseum i Stockholm.
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Anna Djuvfeldt
Jag heter Anna Djuvfeldt och jag har sedan tidigare en kandidatexamen i
museologi. Åren innan mina konservatorsstudier har jag främst arbetat
med publik museiverksamhet. Under tiden på konservatorsprogrammet har jag kommit att intressera mig för konservatoryrkets roll inom
det samtida museiväsendet, och i synnerhet för balansen mellan långsiktigt bevarande och nutida tillgängliggörande av kulturvårdsobjekt.
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Johan Rune Norrman
Mitt namn är Johan Rune Norrman och jag kandiderade (BSc) från Konservatorsprogrammet på Göteborgs Universitet i
sommaren 2022. I mitt examensarbete undersöker jag möjligheten att applicera metoder vid avlägsnande av PST (pressuresensitive tapes) på PSA-laminerat (pressure-sensitive adhesive laminate) papper. En sammanfattning av de frågeställningar
som min kandidatuppsats berör är således följande: Går det att applicera kända metoder för avlägsnandet av PST för att
avlägsna PSA-laminering från papper?
Mitt särskilda intresse som konservator ligger inom papperskonservering, men utöver det också plastkonservering i
form av fotografi och film. Jag är också särskilt förtjust i arkivkonservering. I september 2022 kommer jag att få vidareutveckla min utbildning i masterprogrammet (MSc) för Grafisk konservering på Det Kongelige Danske Kunstakademiets
Konservatorskole i Köpenhamn, Danmark.

I min kandidatuppsats ”Accessible Preservation: an investigation of
conditions for public access to museum collections in storage” undersöker jag förutsättningarna för publikt tillgängliggörande av magasinerade
museisamlingar. Utöver frågor om kulturarvets tillgänglighet klappar
mitt hjärta lite extra för textilkonservering!

Henny von Schantz
Jag heter Henny von Schantz och har i vår tagit examen från
konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet. Under
utbildningen har jag inhämtat bred kunskap om olika material och genom tidigare utbildningar inom textilt hantverk
och textilkonst har jag en specialisering mot textil.

Katarina Leyman
Mitt namn är Katarina Leyman och jag arbetar gärna med olika material, men skulle välja metall om det var nödvändigt att begränsa sig till
ett. Offentlig konst och arkeologiska föremål är intressanta områden av
flera möjliga.

I mitt examensarbete undersökte jag mikrobiella angrepp
på siden. Nu har jag precis börjat jobba som museiassistent på
Textilmuseet i Borås och ser mycket fram emot att få arbeta
med den fantastiska samling som finns där!

Mitt examensarbete ”Offentlig konst och det nätverkande museet –
Användning av digitala webb-baserade lösningar för tillgängliggörande
av den offentliga konsten” kom till då jag insett att mycket offentlig
konst glöms bort och far illa. Digitala webb-baserade öppna samlingar
kan vara ett sätt att göra konsten mer tillgänglig och därmed intressant
och värd att bevara för fler varför en undersökning av förutsättningarna
för en sådan konstsamling blev mitt mål.
Framöver ser jag möjlighet att under perioder arbeta i olika projekt
med dokumentation, registrering, tillståndsbedömning och tillsyn av
föremål i samlingar eller i det offentliga, men också med förebyggande
och aktiv konservering.

Gabrielle Weststeyn
Jag heter Gabrielle Weststeyn och har precis tagit examen från
konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet. Sedan
tidigare har jag flera års studier i kemi samt textil konst och
hantverk bakom mig, något som konservatorsyrket lyckas
kombinera utmärkt.

Katarina Leyman

Henny von Schantz

Katayon Miri
Mitt namn är Katayon Miri men jag kallas för Katti av allt och alla. Efter
tre års studier på konservatorsprogrammet i Göteborg tog jag äntligen
examen i juni 2022. Under denna tid har jag upptäckt min förkärlek för
oorganiska material, och då framför allt för glas och sten.
Jag hyser även ett stort intresse för samlingsförvaltning och preventiv konservering, där speciellt katastrofberedskap och krishantering är
ämnen jag mer än gärna djupdyker i.

Metoden tillämpas i en tillståndsbedömning av ett
urval sidenfragment från Birka där bland annat okulär besiktning, micro-RTI och ATR-FTIR används som
undersökningsmetoder.

Mitt examensarbete gjordes som en del av Charlotta Bylund Melins
projekt på Nationalmuseum (där jag även gjorde min praktik) med
målet att undersöka olika metoder för att ta bort lack från silver. Min
del av arbetet bestod i att använda geler (agar-geler och en nanogel), i
syfte att minska mängden lösningsmedel vid avlägsnandet av cellulosanitratlack från silverytor.
Idag och framöver hittar ni mig på Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé där jag jobbar för fullt. Eller på Katedralkaféet i full färd
med att njuta av en fikapaus!
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Under konservatorsutbildningen har jag fått upp ögonen
för arkeologiskt material och då speciellt arkeologisk textil.
Mitt examensarbete har titeln ”Tillståndsbedömningar:
En metodutveckling med sidenfragment från Birka som
utgångspunkt”. Arbetet hanterar problematiken kring
tillståndsbedömningar som verktyg inom den aktiva samlingsförvaltningen genom att utveckla en utökad metod för
tillståndsbedömning som beaktar ett föremåls värden och
kulturella signifikans.

Gabrielle Weststeyn

Till hösten hoppas jag kunna fortsätta mina studier på
masterprogrammet i digital humaniora vid Göteborgs universitet för att utforska hur konserveringsfältet i högre grad
kan utnyttja digitala verktyg.

Katayon ”Katti” Miri
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KONSERVERINGENS DAG 2022
”Konserveringens dag” går i år av stapeln den 9 oktober 2022, följt
av ”European Days of Conservation-Restoration” från den 10 till den
16 oktober. Trots de senaste årens undantagsregler på grund av
pandemin är det mycket glädjande att se hur etablerad dagen och
veckan har blivit, hälsar arbetsgruppen!

Studiebesök i en konserveringsateljé på
en konservatorsskola i Madrid.

D

et har varit en fröjd att följa det engagemang som
skett på dagen och även under veckan som i år alltså
följer direkt efter. Tillsammans för vi upp bevarandefrågor på dagordningen och ökar allmänhetens kunskap
och förståelse för konservering!

Utöver dessa förslag är det givetvis också utmärkt med engagemang på sociala medier, exempelvis genom att dela foton
och video. Fler tips finns på Konserveringens dags hemsida
www.konserveringensdag.se. För inspiration inför European
Days of Conservation-Restoration titta gärna på European
Days CR 2022 – E.C.C.O. (ecco-eu.org).

Firandet av ”Konserveringens dag” och ”European Days of
Conservation-Restoration” har hittills främst varit ett digitalt
arrangemang. När samhället nu åter öppnar upp vill vi uppmana fler att fundera på att anordna fysiska arrangemang
eller aktiviteter för att nå en bredare publik och uppmuntra
till engagemang för vårt fält.

Arbetsgruppen för Konserveringens dag tar även gärna emot
förslag på sådant som konservatorer upplever som problematiskt i sin arbetssituation eller andra ämnen som gruppen kan
hjälpa till att uppmärksamma på olika sätt. Mejla på konserveringensdag@gmail.com eller kontakta oss via våra sociala
medier på Facebook eller Instagram.

I rutan nedan följer ett antal förslag på aktiviteter som kan
vara riktade mot kollegor på era arbetsplatser som har andra
yrkesinriktningar, eller till en bredare allmänhet med stora
som små.

Arbetsgruppen för Konserveringens dag
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Förslag på aktiviteter under Konserveringens dag:
• Bjud in till studiebesök, öppen ateljé eller föreläsning
och berätta om ett aktuellt projekt.
• Bjud in allmänheten att ”prova på” konservering,
känna på konservatorns verktyg eller prova utrustning som exempelvis friskluftsmask, skyddsoverall eller
UV-lampa.
• Fokusera på konservatorns frågeställningar under en
dag internt på arbetsplatsen. Bjud in dina kollegor på
fika med diskussion och frågestund.
• Skriv en debattartikel eller insändare som uppmärksammar konservering, kulturarvsfrågor eller konservatorns
arbetsvillkor.
• Bjud in lokala medier till att skriva en artikel eller göra
en intervju om ett aktuellt projekt.
• Håll ett föredrag på arbetsplatsen eller något annat ställe
och berätta om ett särskilt utmanande eller intressant
objekt.

•
•

Erbjud fri konsultation under en dag.
Skriv en artikel på Wikipedia om ett konserveringsrelaterat ämne eller något konservatorer har
specialkunskaper om.
Arrangera offentlig konservering.
Be om att få berätta om konservatorsyrket för skolelever.
Det kan vara mer allmänt om yrket och bevarande och
rikta sig till elever inom grundskolan, eller vara mer
nischat för konstskoleelever eller de som går estetisk
eller naturvetenskaplig linje.

•
•
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NKF-S ÅRSMÖTE I GÖTEBORG
20 MAJ 2022
Så var det äntligen tillfälle att mötas igen i ett och samma rum efter två års pandemi.
Styrelsen hade väl hoppats på några fler deltagare, men vi är väl kanske fortfarande lite ovana?
Lisen Tamm rapporterar från årsmötet som genomfördes i Studio Västsvensk Konserverings
lokaler i Gamlestaden.

F

örmiddagen upptogs av ett intressant program baserat
på temat ”hållbarhet”. Ida Langemark inledde med att
berätta om SiC, Sustainability in Conservation, och
gröna lösningsmedel (Green solvents). Hon berättade att allt
fler verktyg och webbsidor på temat växer fram som man kan
ta stöd och lärdom från.

Sedan fortsatte Anna Javér, Malin Borin och Anna Adrian
som berättade om hur Göteborgs museer tillsammans arbetar
med både hållbara magasinsflyttar och i förlängningen hållbara magasin. Processen är i full gång och har redan gett goda
resultat.

Under rundturen på SVK förevisar Inger Nyström-Godfrey aktuella fynd för Ida Langemark, Pia Christensson och Anna Adrian. Foto: Lisen Tamm
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Hållbarhet på vägen

Kommande stadgeändring

Därefter rapporterade Lisa Edgren från NKF-S arbetsgrupp för hållbara transporter i Sverige, som bland annat
har tittat på fördelar med samtransporter och försäkringsfrågor. Arbetsgruppen har även rapporterat på
Sveriges Museers Vårmöte i år och deras arbete fortsätter.
Förmiddagsprogrammet avslutades med att Helene Svahn
Garreau gav en inblick i hållbarhetsarbetet på europeisk
nivå.

Efter avlutat årsmöte flaggade styrelsen för att ett beslut om
en nödvändig stadgeändring om nya medlemskrav sannolikt kommer behöva fattas på nästa årsmöte. Alexandra
Tengelin, Anne Grete Slettemoen och Lisa Edgren anmälde
intresse för att ingå i arbetsgruppen för vilka krav som ska
ställas och hur de bör formuleras.

Årsmötesförhandlingarna avlöpte med redogörelse för
ekonomin och det gångna årets verksamhet på flera plan.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och fick fortsatt förtroende. Två ledamöter tackades av, Alexandra Tengelin och
Heidi Åberg Berthelsen, och två nya ledamöter valdes in,
Charlotta Bylund Melin och Ana Vega Ramiro.

Dagen avslutades med att vi fick se några av de fantastiska arkeologiska fynd som kommit in till SVK för
konservering, samt deras omlokaliserade ateljé för konservering av vattendränkt material.
Lisen Tamm

Ett kanonrör under behandling i SVK:s
nya lokal för vattendränkt material.
Foto: Lisen Tamm
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ECCO-MÖTE I ATEN 15–17 MAJ
Styrelseledamot i NKF-S och ECCO-delegat Helene Svahn Garreau och NKF-S
ordförande Lisen Tamm tillbringade några dagar i Aten, Grekland för att delta i
det årliga ”E.C.C.O. General Assembly and Presidents’ Meeting”.

Panelbild från ECCO:s General Assembly fr.v.: Amalia
Siatou (Greklands ECCO-delegat), Vincent Negri
(Forskare på CNRS), Elis Marçal (ECCO:s ordförande)
och Zoe Sakki (Ordförande i Greklands konservatorsförbund, ACAWA). Foto: Lisen Tamm

F

örutom mötet hade man lagt in en endags-konferens
där alla medlemsländer presenterade det rådande
juridiska läget och vad som skulle krävas för att få
konservatorsprofessionen reglerad i respektive land. Att efter
två år av begränsat resande kunna mötas på riktigt i Aten var
mycket trevligt och givande.
På General Assembly, alltså årsmötet, avhandlades bland
annat ekonomi. Medlemsländernas avgift baseras på en fast
avgift lika för alla till 60 % och resterande del, 40 %, är baserat
på respektive lands BNP. Målet är att successivt gå över till en
helt och hållet BNP-baserad avgift i framtiden. Ännu så länge
är det enbart Schweiz som betalar på detta vis. Vid årets möte
valdes Turkiets konservatorförbund in som medlem.

Templet Erechteion under besöket på Akropolis i Aten. Foto: Lisen Tamm
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Europeiska samarbeten
Man rapporterade även om läget för några europeiska samarbetsprojekt som CHARTER (Cultural Heritage Actions to
Refine Training, Education and Roles), NACE (Nomenclature
of Economic Activities), CEN (European Committee
för Standardization), ENCoRE (European Network for
Catalysing Open Resources in Education), CEPLIS (The
European Council of the Liberal Professions) och arbete
med hållbarhet (sustainability). Vår ECCO-delegat återkommer med information om resultaten för dessa samarbeten
framöver.

Det visar sig förstås att de juridiska förhållandena är
mycket olika runt om i Europa och detta påverkar hur
respektive land kommer att kunna ta sig an och påverka
möjligheten att certifiera professionen ”konservator”
(conservator-restorer).
För allmänhetens bästa
Som avslutning hade en jurist bjudits in som presenterade
en förvånansvärt optimistisk tolkning av hur den europeiska
arbetsrätten faktiskt kan övertrumfas eftersom kulturarvet
(cultural heritage) anses som något för allmänhetens bästa
(for the common good). Det anses också ligga på en högre nivå
än rätten för arbetskraft att fritt färdas över gränserna inom
EU. Återstår då att formulera sig rätt för de konservatorsförbund som vill försöka uppnå en certifiering.
Förutom långa mötesdagar om tunga frågor och
EU-lagstiftning fick vi även tillfälle till gemensamma studiebesök och exkursioner i de gamla delarna av Aten, och
i synnerhet Akropolis. Det relativt nya Akropolismuseet är
förstås fantastiskt fint och något ingen får missa om man har
möjlighet att ta sig till Grekland. Våra värdar, det grekiska
konservatorförbundet ACAWA, såg verkligen till att vi trivdes på alla vis.
Lisen Tamm
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KONSERVERINGSPODDEN SÄSONG 2
Under våren har Konserveringspodden släppt en ny säsong med åtta helt färska avsnitt, som
vanligt rykande aktuella och högst angelägna. Har du inte lyssnat än, eller har du missat något
avsnitt, så får du här en påminnelse om avsnitten och de ämnen de behandlar. Avsnitten har sex
huvudteman, där första och sista avsnittet producerats i två delar.

REALIA
Avsnitt 4 – Vi tar pulsen på vad som händer med de etiska
reglerna inom ICOM och ECCO
Ett avsnitt om etiska regler. ICOM har under några år omarbetat sin museidefinition och detta kan komma att påverka
hur de etiska reglerna i framtiden utformas. Även ECCO:s
etikdokument diskuteras för att få en inblick i hur etikdiskussionerna går i förbundet. Hur kan konservatorer gå till väga
om de vill påverka etiknormerna?
Medverkande: Hélène Svahn Garreau (ECCO:s styrelse),
Linda Lundberg (ICOM:s styrelse).
Avsnitt 4: Vad händer med de etiska reglerna?
Musik: Ludvig Lundgren

Avsnitt 5 – Virtuell kurir här för att stanna?
Under covid-19-pandemin har förflyttningar av museiföremål blivit betydligt mer komplicerade på grund av
reserestriktioner. En lösning blev att använda mer virtuella,
eller digitala, inslag i kurirskapet. Har pandemin gjort de virtuella inslagen permanenta? Vilka är fördelarna och vilka är
nackdelarna? Vad innebär det för förändringar i arbetssätt
för konservatorer?
Avsnitt 1 – NKF XXII Kongress
Konserveringspodden besökte Nordiska konservatorsförbundets XXII kongress som hölls i Stockholm i oktober 2021.
Vi pratade med föredragshållare, besökare och arrangörer.
Avsnittet publicerades i två delar, ett avsnitt från kongressens
första dag och ett avsnitt från dag två.

Me d v e r k a n d e : K at h r i n H i n r i c h s D e g e r b l a d
(Riksantikvarieämbetet), Mathias Strömer (Gotlands
museum).
Avsnitt 2: Färgforum
Musik: Ludvig Lundgren

Medverkande: Alissa Anderson, Nataša Nemeček,
Michaela Florescu, Zuzanna Szozda, Oskar Lundin, Lotta
Möller. I det här avsnittet intervjuas Nina Robbins, Lisa
Edgren, Malin Borin, Mathilda Sundström, Ann-Cathrin
Rothlind.
Avsnitt 1: Dag 1 från NKFs 22:a Congress 2021
Avsnitt 1: Dag 2 från NKFs 22:a Congress 2021
Musik: Ludvig Lundgren

Avsnitt 2 – Färgforum
Ett avsnitt om Färgforum, en konferens som hålls varje år
för de yrkesgrupper som på olika vis jobbar med färg och
färgundersökningar. De flesta konservatorer har säkert hört
talas om Färgforum men alla har kanske inte koll på varför
Riksantikvarieämbetet arrangerar en konferens om just färg.

Avsnitt 3 – Att doktorera och forska som konservator
Ett avsnitt om hur det är att doktorera och forska som
konservator. De medverkande berättar hur de valde sina
forskningsämnen, vilka utmaningarna var och vad som var
drivkraften i arbetet. Varför ska man forska som konservator
och hur går man till väga?
Medverkande: Johanna Nilsson (Göteborgs universitet),
Caroline Owman (Umeå universitet) och Charlotta Bylund
Melin (Nationalmuseum).
Avsnitt 3: Att doktorera och forska som konservator
Musik: Ludvig Lundgren
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Medverkande: Elisabeth Geijer (MTAB), Elisabeth
Gram Christensen (MD Fine Art), Anne-Grethe Slettemoen
(Nationalmuseum).
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•
•
•

•
•
•

•

The museums that Anastasiya mentions are:
The historical local museum in the village of Ivankiv,
Kyiv Region - with the art of Marija Prymatsjenko
National Kharkiv Art Museum - with the dramatical call
Kipchak stone statues known as ‘Stony Women’
are exhibited in front of the Historical Museum in
Dnepropetrovsk - protected with sandbags
Andrey Sheptytsky - National Museum in Lviv
Mariupol Art Museum - named after Arkhip Kuindzhi
St. Michael’s Golden-Domed Monastery - which was
built in 1108 was destroyed by Russians in 1937, then
reconstructed in 1998
Russian Pavilion in Venice Biennale

Bonus: Interview with Ukrainian conservator Anastasiya
Serdyukova

I ytterligare ett bonusavsnitt pratar vi med Erika
Hedhammar på Riksantikvarieämbetet om kris- och krigsberedskap inom kulturvården i Sverige.
•
•
•
•

Hur ser beredskapen ut på museer och arkiv i Sverige?
Hur ska man förbereda sig?
Vad ska katastrofplaner innehålla?
Vad är nyttan med krisövningar?

Avsnitt 5: Virtuell kurir här för att stanna?

Riksantikvarieämbetet har en webbsida där de har
samlat material om museer och krig: https://www.raa.se/
samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/
museers-beredskap-for-krig/

Musik: Ludvig Lundgren

Bonus: Kris- och krigsberedskap

Avsnitt 6 – Kriget i Ukraina och konservatorernas situation
(in English)
This is a bonus episode in English about the situation in
Ukraine from a conservator’s perspective. On the 25th of
March we talked to Anastasiya Serdyukova from Ukraine
who is doing her internship at the National Museum in
Stockholm. In the interview Anastasiya gives us a gripping
image about what it’s like for her living in Sweden right now
and having family members in Ukraine.

Intervjuade gjorde som vanligt journalisten Teres
Hallman (the Archives podcast) och för produktionen stod
Maria Franzon (SHM), Alissa Anderson (RAÄ) och Nina
Olivier (egenföretagare).
Konserveringspodden har producerats med hjälp av
medel från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse och
avsnitten hittar du som vanligt på SoundCloud eller där poddar finns.
Har du frågor, kommentarer, synpunkter eller önskemål om
ämnen för nästa säsong, kontakta oss gärna på
info@tereshallman.com.

She has been in contact with museum professionals in
Ukraine and has been following media about what is happening to her country’s cultural heritage, and she gives us
a report about that. She also reflects on the future and how
important knowledge in conservation is and will be, the day
the war is over.

15

REALIA

TIDSKRIFT FÖR KONSER VERING

REALIA

TIDSKRIFT FÖR KONSER VERING

THE BIG PICTURE – LARGE-FORMAT
PHOTOGRAPHY AT MOMA
The workshop “The Big Picture” at the Museum of Modern Art in New York, took into
consideration the care, display, and storage of large-format photography during four days in
June. Teresa Mesquit reports from the latest in a series of collaborative workshops in photograph
conservation, generously funded by the Andrew Mellon Foundation and AIC/FAIC.

T

his was the first time AIC/FAIC
devoted a workshop entirely to the
unique challenges that large-format
photography poses. In all 18 photograph conservators from seven countries participated,
representing museums, libraries and private
practices. Speakers offered insights into the
evolution of artistic practices in large scale,
overviews of contemporary materials and
technical processes, and a rich range of case
studies on the care, display and storage of such
works and the growing need to consider reprinting scenarios. The workshop included
demonstrations and practica as well as panel
discussions and field trips. The following are
some highlights.
History of “big pictures”
Curator Lucy Gallun gave the group an immersion in the display history of “big pictures”
at MOMA, the earliest of which was Murals
by American Painters and Photographers,
including photo murals mounted on linen,
some of them varnished, already in 1932.
Edward Steichen’s notable shows Road to
Victory (1942) and Family of Man (1955)
featured larger formats that underscored the
dramatic content of Steichen’s images. Later
shows such as Photography into Sculpture
(1970) and Big Pictures by Contemporary
Photographers (1983) exploited size and
physicality in a way that earlier photo murals
had not. And in more recent decades, large
site-specific presentations have engaged entire
walls or spaces, sometimes requiring singleuse iterations of the artwork.

Hard to find the backer magnet in magnet-mounting systems? Placing and removing magnets needs to be done carefully to avoid damage to print surfaces. Here, a magnetic
field view sheet is used to locate backing magnets. Photo: Teresa Mesquit
Magnetic Field Viewer Card from www.teachersource.com.
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MOMA conservator of photographs Lee Ann
Daffner spoke about the increasing acquisitions of large-scale works, the institutional and
practical considerations surrounding reprints
and the ethical issues surrounding updated
presentations of earlier works. A session on
support materials such as PVC, MDF, foamboard, polystyrene and PMMA generated lots
of anecdotal feedback on ageing characteristics observed in collections. Sessions with
case studies looked at display and treatment
of large-format works, systems for mounting
with magnets, hinging composite works, and
general problem-solving, either on the fly or
as part of a long-term plan.
Large-format print production
Offsite, the group visited Hank’s Photographic
in Brooklyn to see the production of largeformat b/w analog prints. Owner Steve Rifkin
and his crew work closely with artists to realize large-scale works, in one case going so far
as to fabricate photographic paper specific to
the project. The group was able to follow an
oversize silver gelatin print from exposure in
the studio to darkroom development with a
specially-rigged pulley system that allows processing of prints up to 300 x 140 cm in size
in long, narrow troughs for developer, stop
bath, fixer and rinse. The facility is unique for
also offering clients storage services for prints
and negatives in climate-controlled vaults, an
enterprise that has simplified storage concerns
for many artists.

REALIA
The group also visited MoMA QNS off-site storage, which
is at 90% capacity with its collection of 60,000 photographs
and 20,000 study prints. Art shuttles are scheduled every other
week and build-out is planned, pending current fund-raising.
Since wood products are notoriously detrimental for photographic materials, much effort is made to use low-acid wood
and line crates with quality materials. The group viewed older
storage solutions as well as newer designs. Director of Boxart,
Dan Hanford, showed examples of custom modular housing
with trays and boxes made of corrugated board, a collaboration between Boxart and Talas.
Dan also gave valuable commentary on the design of travel
frames for large works, especially face-mounted. Looking
to the future, the low-acid pine crates could be lined with
aluminum or Marvelseal to make an even more benign environment for long-term storage of photographs.
Categories of reproductions
For the session on reprints and exhibition copies, Jeffrey Warda
from the Solomon R. Guggenheim Museum presented a useful
approach to categorizing the various types of reproductions:
archival copies (duplicate of reserve prints); exhibition copies;
fabricated works (an intentional activity originating from the
artist or foundation); reprinting damaged works (an intervention, not originally intended by the artist). Approaches like
this can aid the difficult task of determining the status of a

TIDSKRIFT FÖR KONSER VERING
collection artefact when multiples exist or are being discussed.
Knowing how other institutions are tackling these issues can
be extremely helpful as each institution seeks to adopt a system
that achieves best coherence for its collection.
A demonstration of vacuum-rolling large-format prints
for cold storage was given by colleagues who developed the
technique at the Metropolitan Museum. Participants were
given an opportunity to make mock-ups as samples to take
home. An additional hands-on session by Anna Laganà and
Sara Freeman was devoted to the repair of PMMA surfaces on
face-mounted prints. Mock-ups with scratches and losses were
used to test two adhesives found to be well-suited for repairing
surface damage: 40% w/w Regalrez 1094 in Shellsol D40 and
HXTAL NYL-11.
Five artists going big
An artist panel provided a look into the materials choices and
aesthetic considerations of five artists working in large-format:
Tina Barney, Mariah Robertson, Richard Learoyd, Vera Lutter
and Lola Flash. Encouraged to “go big” in the eighties, artists
working with photography began working more closely with
printers and mounters in the fabrication of large-scale works.
Typical for them was the forced choice of inferior materials
early in their careers, as well as a general disappointment in the
translation of color to digital technology and the lack of paper
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choices for inkjet prints. Vera Lutter’s assistant, Laurel Hauge,
brought her own perspective on managing the storage of an
artist’s production. Richard Learoyd noted that he is acutely
aware of the obsolescence of many photographic materials,
among these Ilfochrome, and has purchased paper, chemistry
and a printer to be able to continue, at least for some time.
For the collaborative wrap-up, the organizers extracted
many take-aways: ideas for creating an online community
for the collaborative workshops with an associated library;
production of leaflets for handling, packing and shipping for
artists, printers and galleries; development of framing specifications; increased contact with art handlers and art students;
presence at art fairs, e.g. Frieze and the Venice Biennale; and
publishing outside the field to generate more collaborations,
e.g. in Artforum.
Taken together, the workshop offered a wealth of insights
and contacts to develop. Attendance at “The Big Picture” was
funded in part by the Foundation for the Advancement in
Conservation (FAIC).
Teresa Mesquit
Photograph Conservator Moderna Museet
t.mesquit@modernamuseet.se

Hank’s Photographic in Brooklyn still offers analog b/w printing in
oversize formats. Here, a custom-built system for the processing
baths. Photo: Teresa Mesquit

Laganá, A., Langenbacher J., Rivenc R., Caro M., Dion V., and Learner, T., 2017. The future of looking younger: A new face for PMMA.
Research into fill materials to reapir poly(methyl methacrylate) in contemporary objects and photographs. In ICOM-CC 18th Triennial
Conference Preprints, Copenhagen, 4-8 September 2017 ed. by Janet Bridgland, art. 0906. Paris: ICOM Committee for Conservation.
1

https://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/cons_plastics/paper_2017_icom_cc.pdf

Colleagues from the Metropolian Museum prepare an unmounted print for rolled storage.
Photo: Teresa Mesquit
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Demonstrating an inner/outer sock system in Marvelseal® for vacuum-sealing unmounted rolled prints for long-term cold storage. A hair straightening tool makes heat-sealing
along the edges quick and easy. Photo: Teresa Mesquit
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MoK

NYHETER FRÅN MOK!
För tidskriften Meddelelser om Konservering försköts deadline till den 15:e april
och ett flertal artiklar har nu kommit in. Artiklarna, både på nordiska språk och
på engelska, går nu igenom granskningsprocessen. Numret för 2019–2020 nådde
medlemmarna under våren.

LÄMNA IN ARTIKLAR TILL NKF:S
FACKGRANSKADE TIDSKRIFT

MOK ÄR EN SAKKUNNIGGRANSKAD TIDSKRIFT SOM
PUBLICERAR ORIGINALARBETE FRÅN FORSKNING OCH
UTVECKLING SAMT PRAKTIK INOM ÄMNEN AV RELEVANS
FÖR KONSERVERINGS- OCH BEVARANDEFRÅGOR.
ALLA ARTIKLAR KOMMER VARA TILLGÄNGLIGA ONLINE
OPEN ACCESS. DE REGISTRERAS I AATA: S (ABSTRACTS
FOR INTERNATIONAL CONSERVATION LITERATURE)
DATABAS. DESSUTOM KOMMER EN TRYCKT UPPLAGA
SKICKAS TILL ALLA NKF -MEDLEMMAR.

SISTA INLÄMNING ÄR 15 APRIL 2022

ARTIKLAR KAN SKICKAS IN PÅ ENGELSKA, DANSKA, FINSKA,
ISLÄNDSKA, NORSKA OCH SVENSKA. ALLA MANUSKRIPT
MÅSTE SKICKAS IN VIA SYSTEMET SCHOLASTICA, SE

CALL FOR PAPERS

(HTTPS://MOK.SCHOLASTICAHQ.COM/FOR-AUTHORS ) DÄR
DU OCKSÅ HITTAR TIDSKRIFTENS RIKTLINJER.
ALLA FRÅGOR KAN RIKTAS TILL REDAKTIONEN PÅ
MOK.NKF@GMAIL.COM.

Årets redaktionsmöte för MoK skedde i nya Nasjonalmuseets lokaler i Oslo. Foto: Thea Winther

E

fter förra numret av MoK har tidskriften fått en ny
redaktion: Signe Smedemark (Huvudredaktör), Jaana
Kataja (Fi), Thea Winther (S), Marie Kleivane (N),
vakant (Dk) och Maria Karen Sigurddottir (Is).
Skicka in bidrag!
Vi ser gärna att fler skickar in möjliga artiklar! Ta chansen att
sprida resultat från de projekt ni arbetar med. MoK publicerar
originalarbete inom en rad konserveringstekniska ämnen

20

som till exempel: utveckling inom konserveringspraktik, nya
behandlingsmetoder, bevarandefrågor vid utställning och
magasinering, förebyggande konservering, konserveringshistoria och etik, undersöknings- och dokumentationsmetoder
samt ny forskning inom materialanalys av relevans för konserverings- och bevarandefrågor. Deadline 1 mars – börja
planera redan nu…
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET

MoKs artiklar är nu lättillgängliga digitalt.

J

ag hoppas att ni har haft en härlig
sommar och semester.

Tidskriften MoK
NKF:s fackgranskade samnordiska tidskrift, utgiven sedan 1960
Fackgranskade artiklar - på nordiska språk och engelska.
Artiklar tillförs AATA: Abstracts for International Conservation
Literature, tidskriften listas i danska utbildningsministeriets bibliografiska forskningsindikator och den norska Database for statistikk om
høgre utdanning .
Samnordisk plattform som når NKF:s medlemmar, ca 1400 medlemmar.
Tryckt form en gång om året, digitalt på NKF hemsida som pdf.
Sköts genom Scholastica sedan 2016, https://mok.scholasticahq.com
(’Submit manuscript’ uppe till höger).
Omfattning och inriktning, med länk till riktlinjer för författare hittar
du här https://mok.scholasticahq.com/for-authors (’Submit manuscript’
även här).
Thea Winther

Nu känns det fjärran att vi har genomgått en pandemi som varat mer än två år.
Äntligen kunde vi genomföra ett årsmöte
med fysisk närvaro och några pub-träffar på lokal under senvåren. Kanske var
deltagandet ännu lite glest, men förhoppningsvis kan det bli bättre under hösten.

ordförande och styrelsens ECCO-delegat i
Presidents’ Meeting och General Assembly,
samt en endagskonferens om huruvida
konservatorsprofessionen är reglerbar i
medlemsländerna eller inte. Allt genomfördes i Aten under tre mycket intensiva
dagar. Även detta kan du läsa mer om på
annan plats i det här numret av Realia.
Allt gott!
Ordföranden,
Lisen Tamm

Ännu en gång har NKF-S arbetsgrupper gjort vår förening synlig på Sveriges
Museers Vårmöte! ”Hållbara transporter
inom Sverige” presenterade sitt arbete
på Sveriges Museers årsmöte i slutet av
april i Halmstad. Temat denna gång var
Museerna och klimatkrisen, och arbetsgruppen för hållbara transporter talade
om socialt, ekonomiskt, och miljömässigt hållbara transporter i Sverige. Samma
arbetsgrupp gjorde även en presentation
av sitt pågående arbete på vårt årsmöte.
NKF-S årsmöte hölls den 20 maj i
Göteborg och erbjöd ett intressant förmiddagsprogram på det gemensamma
temat hållbarhet. Årsmötet gav styrelsen
ansvarsfrihet och fortsatt förtroende, och
det tackar vi förstås för! Två ledamöter
tackades av efter god insats, men styrelsen
berikades å andra sidan med två nya
ledamöter. Läs gärna mer om årsmötet i
detta nummer av Realia.

Här ses delar av redaktionen på besök i målerikonserveringen. Foto: Thea Winther
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I mitten av maj deltog styrelsens
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NKF-S Ordförande
Lisen Tamm
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KALENDER 2022
Med reservation för ändringar. Alla event är hyperlänkade.

5-9 september
ONLINE OCH HELSINGFORS

5-6 oktober
VARBERG

Metal 2022 – 10th Interim Meeting of the ICOM-CC Metals

PRE-MAL IPM-koordinatorskurs - Hallands kulturhistoriska

Working Group

museum

5-9 september
ONLINE OCH WELLINGTON, NYA ZEELAND

11-13 oktober
ONLINE OCH VISBY

Conservation and Change: Response, Adaptation and

Dyes in History and Archaeology - Riksantikvarieämbetet,

Leadership - IIC Wellington Congress 2022

konferens

12-16 september
FLORENS

18-19 oktober
LINKÖPING

Lasers in the Conservation of Artworks – LACONA XII -

Branschforum för konsthantering 2022 - Flygvapenmuseum

konferens

och Östergötlands museum

21-22 september
STOCKHOLM

26-27 oktober
PRAG

PRE-MAL IPM-koordinatorskurs - Naturhistoriska riksmuseet

Renaissance and Mannerist stucco north of the Alps – konferens

21-23 september
MARIESTAD

8-9 november
STOCKHOLM

Byggnadsvårdens konvent

Heritage Science Sverige Forum - Historiska museet

9-16 oktober

16-17 november
OSLO

Konserveringens Dag och European Days of

Branschforum för konsthantering 2022 - Nasjonalmuseet for

Conservation-Restoration

kunst, arkitektur og design och Munchmuseet
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