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I  skrivande  stund  har  midsommar  
precis  klingat  ut  och  det  är  redan  
dags  att  publicera  det andra numret av 

Realia med Elise och jag i redaktionen! För 
mig innebär den här tiden på året att utom-
hussäsongen börjar, där jag beger mig ut 
från den trygga, ibland lite instängda, ateljén 
för  att  istället  tampas  med  en  rad  offen-
tliga  skulpturer.  Skämt  åsido  är  det  ett  
välkommet avbrott,  där  jag  får  möjlighet  
att  koncentrera  mig  fullt ut  på  ett  projekt  
i  taget,  ägna  mig  åt praktisk konservering 
och (ja, varför inte) höra fågelkvittret. 

Tiden går som vanligt otroligt fort och 
en rad spännande saker har skett inom kon-
serveringsvärlden  det  senaste  halvåret. 
Jag  rapporterar  i   det  här  numret  från  
Conservision,  Nkf-s jubileumsevenemang  i  
maj,  som  lockade  ett  stort  antal  av  våra  
medlemmar.  Det  blev  en alltigenom  lyckad  
tillställning  tycker  jag,  som  dessutom  
lägligt  sammanföll  med  E.C.C.O:s gen-
eralförsamling. Personligen hoppas jag att 
något liknande anordnas igen om lämpligt 
antal år.  Det  är ett  utmärkt  tillfälle  att träf-
fas  inom  organisationen  och att  diskutera  
saker  som  rör alla konservatorer, oavsett 
specialinriktning eller arbetsplats.  

I sammanhanget ska vi heller inte 
glömma utdelningen av den svenska kon-
serveringsvärldens främsta  och  nyaste  pris: 
”Bevare  mig  väl”.  Se  mer om  det  i  artikeln 
från  arbetsgruppen  bakom prisutdelningen.  

Apropå ny, så har Nkf-s också  fått en ny sty-
relse  i samband med årsmötet. Tidningen 
önskar dem lycka till med det framtida 
arbetet! 

I vanlig ordning får vi också i det här 
numret konferensrapporter olika delar 
av världen, vilket påminner mig om  vårt 
yrkes starka  internationella prägel. Bl.a. 
två artiklar  från IICs  veckolånga  kongress  
i  Los  Angeles,  ett  bidrag  från den  6:e  
APR-konferensen  i  New  York,  samt  en 
beskrivning  av  årets  IADA-konferens  i  
Oslo.  Den  sistnämnda  innehåller  också  en  
intervju med   Salvador   Muñoz-Viñas,   som   
de   allra   flesta   känner   igen   som   för-
fattaren  till  standardverket Contemporary 
Theory of Conservation.   

Från  Sverige  har  vi  bl.a.  också  en  
artikel  från  årets  Färgforum  i  Gävle,  som  
handlade  om teknisk  färg.  Det  var  i  allra  
högsta  grad  en  konferens  jag  själv  skulle  ha  
velat  vara  med  på, men av olika skäl kunde 
jag inte närvara. Det grämer mig måste jag 
säga, tänk att få gotta ner sig i frågor som rör 
rostskyddsmedel i två dagar... Vilken tur då 
att vi har Realia, där man kan få sig till livs 
mycket av det man har missat!  Ännu mer tur 
är det att vi har så många duktiga skribenter 
som gör tidningen till verklighet varje gång! 

Redaktionen önskar alla en trevlig och skön 
sommar!

Kulturhistoriska  byggnader  moderniseras och under-
hålls. Stadsbilden  som de  är en del av  förtätas och  
infrastruktur utvecklas. Förändringarna  ger upphov 

till olika  former av  vibrationer och forskning behövs om 
hur detta kan påverka den historiska konst som finns i byg-
gnaderna. Vetenskapliga  studier  över  hur  konst  som  är  
integrerad  i  kulturhistoriska  byggnader  kan  påverkas  av  
vibrationer  är  begränsade.  Detta  har  lett  till  att  risk-  
och  konsekvensbedömningar ofta  görs  genom  antaganden.  
Eftersom  vibrationer  förekommer  tillsammans  med  annan  
påverkan   från   omgivningen   som   klimat,   ljus   och   luft-
föroreningar,   försvåras   studiet   av vibrationernas  effekter  
på  det  materiella  kulturarvet.  Påverkan  över  tid  sker  
genom  olika faktorer, där vibrationer kan vara en av dem. 

För att bidra till kunskapsuppbyggnaden  initierade 
Riksantikvarieämbetet ett forsknings- och utveckling-
sprojekt  (FoU)  för  att  undersöka  hur  och  när olika  
former  av  vibrationer  påverkar konstobjekt.  Studierna  
har  utförts  i  tre  etapper  genom  ett  samarbete  mellan  
Riksantikvarieämbetet (projektägare) och The Cultural 
Heritage Agency of the Netherlands. Det har inom de tre  
etapperna  genomförts  vibrationsprovningar  på  historiska  
konstmaterial  i  laboratorium. Projektet utvecklades i ett 
testnings- och monitoreringsförfarande. Detta gick ut på att 
isolerat från   annan   påverkan   från   omgivningen   under-
söka   vilken   inverkan   olika   former   av byggrelaterade  

vibrationer  kan  ha  på  konst  i  byggnader.  Information   
insamlad  genom vibrationsprovningarna  bidrar till  att 
riskanalyser i  framtiden kan bygga på  fakta relaterat till res-
pektive material och vibrationsart. 

Resultaten  från  provningarna  visar  en  differentierad  
bild  av  vibrationers  påverkan.  En  viktig erfarenhet  från  
projektet  är  att  fakta  om  den  arkitekturintegrerade  kon-
stens  material  och tillverkningssätt   är   central   för   att   
förstå   och   hantera   vibrationsrelaterade   risker.   Som 
komplement   till   laboratorieprovning   har   det   inom   
projektet   genomförts   regelbundna workshops kring upp-
fattningar om t.ex. värde, vilket har utgjort ett reflekterande 
och kreativt moment i ett forskningsområde som annars kan 
bli detaljfokuserat och tekniskt. 

Titel: Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i 
kulturhistoriska byggnader. 

Utgiven av: Riksantikvarieämbetet, 2016. Rapporten är för-
fattad av Anna Henningsson, Disent AB och William Wei, 
The Cultural Heritage Agency of the Netherlands. ISBN 978-
91-7209-785-8 (PDF). ISBN 978-91-7209-784-1 (Tryck). 

Rapporten är fritt tillgänglig från Riksantikvarieämbetets 
öppna arkiv Samla: länk. Även beställning av tryckt version 
kan göras via länken.

Anna Heningsson

NY PUBLIKATION

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10452
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I ett Stockholm med en försiktigt leende majsol samlades rep-
resentanter för organisationen E.C.C.O och många av NKF-s 
medlemmar i Armémuseums lokaler under två dagar. Evene-
manget markerade  NKF-s 65-årsjubileum och innehöll de båda 
organisationernas general-församling   respektive   årsmöte,   samt   
en  temadag  för  att diskutera konserveringens roll och framtid 
under namnet Conservision. Först ut den 15 maj var E.C.C.O:s 
generalförsamling. 

Organisationens  irländske  ordförande  Susan  Corr  
tackade  för  inbjudan från  NKF-s  Lotta Bylund-
Melin och öppnade generalförsamlingen, i år 

den 26:e i ordningen, med att presentera de  närvarande  i  
utskottet.  Föreningens  mångfacetterade  utskott  består  av  
konservatorer från ett  flertal  europeiska  länder:  Schweiz,  
Bulgarien,  Slovenien,  Belgien,  Tyskland,  Spanien, Frankrike,    
Slovakien,    Italien    och    Portugal.    E.C.C.O    (European    
Confederation    of Conservator-Restorers’     Organisation) 
är     ett     väletablerat     nätverk     för nationella konser-
vatorsorganisationer  inom  Europa  som  grundades  1991.  
Skapad  av  14  europeiska sammanslutningar  inom  profes-
sionen,  räknar  E.C.C.O  idag  25  medlemsorganisationer  
och representerar därmed över 6000 konservatorer, däribland 
alla NKF-s medlemmar. 

E.C.C.O  har  sedan  starten  utarbetat  och  föreslagit  
standarder  samt  publicerat  riktlinjer  för konservatorsyrket  
och  tillhörande  studier.  Arbetet  har  alltid  haft  som  syfte  
att  etablera  klara principer  för  vår  profession  och  därmed  
också  underlätta  för  oss  konservatorer  att  definiera oss 
själva och våra uppgifter i förhållande till andra yrkesroller. 
Organisationen har av samma skäl också länge kämpat för 
att tillträdet till konservatorsyrket regleras och kontrolleras.   
Utbyten med andra intresseorganisationer är frekventa och 
vid organisationens 25-årsjubileum i  Berlin  förra  året  träf-
fades  de  bl.a.  med  den  världsomspännande  organisationen  
ICCROM:s ordförande och diskuterade framtida samarbeten. 

En ny kulturvårdsstrategi
Susan   meddelade   i  sin  rapport  att  tydliga   arbetsmål   
sattes  upp under  förra  generalförsamlingen  2015.  Ledorden  
blev  då: synlighet,  profil  och  relevans.  Kort  innebär  det  att 
organisationen –  och  med  den  dess  medlemmar  i  de  olika  
länderna –  bör  synliggöra konservatorsyrket mer.  Vårt  yrke  
tillhör  ett  specifikt  fack  och  vi  behöver  därför  en  klar  
profil.  Minst  lika  viktigt  att komma ihåg i sammanhanget är 
vår relevans för samhället och att konservatorer arbetar i det 
allmännas intresse.  

Ordföranden  fortsatte  med  att  redogöra  för  E.C.C.O:s 
efterlängtade  möte  med  Europarådet i Strasbourg som hade 

E.C.C.O General Assembly 
2017 i Stockholm

ägt rum bara några veckor tidigare. Europarådets roll är till 
stor del att ta fram olika internationella konventioner som  
medlemsstaterna kan ansluta sig till. Ett exempel inom  kul-
turområdet  är  den  europeiska  kulturkonventionen  som  ett  
flertal  länder  har  anslutit sig till och som t.ex. har varit helt 
nödvändig för Bolognaprocessens tillkomst.  

Strategy 21 lanserades så nyligen som i april av Europarådet 
som en sameuropeisk strategi för kulturarvet på 2000-talet 
och kompletterar tidigare konventioner inom området. Den 
ger bl.a. riktlinjer  för bra  förvaltning  av  kulturarv  på  olika  
nivåer  och  för  olika intressenter – regeringar,   lokala   myn-
digheter,   civilsamhälle   och   yrkesutövare.   Inom   ramen   

för detta kommer Europarådet att  uttala  sig  om  vad  de   
faktiskt   menar   med   konservering   och restaurering.  Det  
är  här  som  E.C.C.O  har  kunnat  bidra  direkt  med  sina  re-
kommendationer – och av allt att döma så är det rådets önskan 
att rekommendationerna blir en integrerad del av Strategy 21. 

De nya positiva signalerna från rådet ses som ett stort 
framsteg och en kursändring från tidigare etablerad euro-
papolitik. Enligt Susan Corrs ord har EU traditionellt hållit 
sig borta från kultur och kulturarv då det, till skillnad från 
många andra områden inom gemenskapen, har ansetts vara 
varje lands egen angelägenhet.

Standard och spegelgrupper
En  annan  talare  var  Wolfgang  Baatz  från systerorganisa-
tionen  ENCoRE.  Nätverket  bildades för  tjugo  år  sedan  i  
Amsterdam  som  en  reaktion  mot  den  låga utbildnings-
nivån  inom konservatorsyrket    och    har    sedan    dess    
arbetat    för    att    det    skapas    nödvändiga konservators-
utbildningar  på  universitetsnivå.  Organisationen  arbetar  
i  nära  samarbete  med E.C.C.O och idag är 40 universitet 
fullvärdiga medlemmar, bl.a. Göteborgs universitet. 

David  Aguilella-Cueco  informerade  om  CEN  
(European  Comitee  for  Standardization)  och den  del  som  
sysslar  med  konservering  av  kulturarv.  CEN  tar  fram  
standarder  för  produkter, material, tjänster och processer. I 
varje medlemsland finns  ett organ (t.ex. Swedish Standards 

Till vänster – En leende E.C.C.O-kommitté på generalförsamlingen. Foto: Elisa-bet Geijer.  Till höger – Armémuseums ståtliga byggnad var platsen för båda 
dagarnas evenemang. Foto: Carl Brädde.
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Institute –   SIS)   som   får   förslag   från   intressenter   i   
respektive   land.   Den   europeiska organisationens  olika  
grupperingar –  t.ex.  konservering  av  kulturarv  TC  346 
–  finns  i  de nationella organen som ”spegelgrupper” (mirror  
groups). De arbetar  fram  förslag som  sedan diskuteras och 
revideras av den europeiska motsvarigheten. Förslaget går 
sedan tillbaka till de olika nationella grupperna, som måste 
genomföra förslaget som det är.  

David  berättade  bl.a.   om   en   arbetsgrupp   (Conservation    
process)   som,  inte  helt okontroversiellt, utarbetar stand-
arder för hur kontakter ska skötas vid konserveringsprocesser. 
Det innebär att alla beslutsprocesser, även planeringen och 
genomförandet av konserveringsåtgärder, formaliseras till 
stor del. Som yrkesman kan man naturligtvis tycka vad man 
vill om standardisering,  men  -  för  att  använda  Davids  
egna  ord  -  så  kommer  standardiseringsarbetet att fortsätta 
oavsett vad, så det är alltid bättre att vara med och försöka 
påverka.

Kalosórisma Grekland!
E.C.C.O kunde också hälsa en ny medlem välkommen under 
generalförsamlingen.  Amalia Siatou presenterade ACAWA 
(Association of Conservators of Antiquities and Works 
of  Art),  ett  grekiskt  förbund  för  universitetsutbildade  
konservatorer.  Amalia  gav  bl.a.  en redogörelse  för  kon-
servatorernas  arbetsmarknad  i  landet,  som  på  så  många  
andra  ställen  är uppdelad i en privat och en offentlig del, där 

den sistnämnda till största delen representeras av kulturmin-
isteriet.  Intressant  är  att  man  som  konservator,  oavsett  
arbetsform,  måste  ha  en license   to   practice   för   att utöva   
sitt   yrke.   Grekland   har   också   en   fyraårig   statlig kon-
servatorsutbildning  i  Athen  som  är medlem  av  ENCoRE.  
Efter  presentationen  kunde  en enhällig   generalförsamling   
godta   ACAWA   som   fullvärdig   medlem. Kalosórisma 
(välkommen) Grekland!

Dagen    avslutades    med    NKF-s årsmöte    där bl.a.    
verksamhetsberättelsen    från    2016 presenterades. Året  har  
bl.a.  inneburit två  remissvar.  Ett  till  Riksantikvarieämbetet  
angående  översynen  av regelverket för de kyrkliga kultur-
minnena och ett till Kulturdepartementet där utredningen Ny 
museipolitik avhandlas.

Till sist valdes också en ny styrelse in, med bl.a. Lisen 
Tamm som ny ordförande och Linnea Holmberg-Wensby  
som  vice  ordförande.  Vill  du  lära  känna  Lisen  hittar  du  
hennes  egen presentation i vår spalt ”Ordföranden har ordet”. 

Det   var   spännande   att   få   lära   känna   personerna   
inom   E.C.C.O,   få   en   insikt   i   hur organisationen arbetar 
och vilka mål de har med sin verksamhet. Det var också över-
raskande att se hur mycket delegaterna lyckas utföra på en 
begränsad budget, men med idogt arbete och ett brinnande 
intresse för konserveringsfrågor! 

Carl Brädde, Studio Västsvensk Konservering

På kvällen var det dags för festlig middag och underhållning i Rosendals trädgårdar på Djurgården. Foto: Elisabet Geijer.

Efter att publiken  i  Armémuseums tornrum  
välkomnades av  NKF-s styrelseordförande  Lotta 
Bylund-Melin  och  museets  direktör  Carl  Zarmén,  

var  det dags  för Lars  Amreus,  chef  för Riksantikvarieämbetet, 
att bl.a. tala om hur han ser på konservatorernas arbete.  Hans  
uppfattning  är  att  vi  är  en  kompetent  och  specialiserad  
yrkeskår  som  bör  medverka aktivt, kanske mer än vad vi gör 
nu, i samhällsdebatten. Vi har enligt Lars mycket att tillföra, 
t.ex. i diskussionerna om hållbarhet. I dagens samhälle är det 
också viktigare än någonsin att ”koppla   det   förflutna   till   
framtiden”   och   där   spelar   konservatorn   en   nyckelroll.   
Med regeringens nya proposition ”Kulturarvspolitik” - som 
bl.a. innehåller en ny museilag - följer också ett allt större 
behov av brett samarbete inom hela kulturarvsområdet. 

Stefan  Simon  från  Global  Cultural  Heritage  Initiatives 
(Yale  Institute)  gick  in  på  hur  vi  alla måste  handskas  
med  ändrade  förutsättningar  för kulturarvet,  p.g.a.  klimat-
förändringar  och andra   faktorer.   Exemplen   är   många: 
översvämmade   kustlinjer,   en   kraftigt   växande turistindus-
tri  och  en  nästan  tredubblad  mängd  museer  världen över  
sedan  början  av  70-talet skapar olika utmaningar. 

Vissa saker skulle däremot behöva förändras snabbare, vår 
egen bransch består t.ex. till 80 % av vita kvinnor och muse-
umsdirektörer är till överväldigande del vita män mellan 40 
och 60 år världen över. Hur gör man för att andra grupper 

ska bli representerade? Har det inverkan på vad  vi  betraktar  
som  kulturarv  och  vad  vi  prioriterar?  Stefan  talade  också  
om  förlorat kulturarv  i  krigszoner  som  t.ex.  Syrien  och  
hur “ett  förlorat  kulturarv  är  ett  förlorat  minne.” Många  
föremål  har  stulits  från  dessa  områden  (som  bl.a.  Ingela  
Chef-Holmberg  från  RAÄ rapporterade om  i  förra numret 
av Realia) och  man  bör ständigt vara uppmärksam  som aktiv 
inom museibranschen.

Bilden av oss själva
Jørgen  Wadum,  chefskonservator  på  Statens  Museum  for  
Kunst  i  Köpenhamn,  presenterade konserveringsteorins 
historia i korthet - från Violet Le Duc och Ruskin, genom 
erfarenheterna från  översvämningen  i  Florens  fram  till  
dagens  moderna  teorier. Det  har  skett  en  snabb vetenska-
plig utveckling och stora förändringar i vårt sätt att se på det vi 
gör och vad vi bör göra. Samtidigt, poängterar Jørgen, skiljer 
sig ofta vår, konservatorernas, självbild från hur allmänheten 
uppfattar oss. Förmodligen är en av våra största utmaningar 
att överbrygga den klyftan utan att ge avkall på det vi uppnått. 

När det gäller koncept som ”original” kan också allmän-
hetens behov vara ett annat än vad vi är  vana  vid.  Jørgen  
gav  ett  exempel  i  Veroneses  målning ”Bröllopet  i  Kana”.  
Originalmålningen hänger efter Napoleons härjningar på 
Louvren. Den hänger i samma rum som ”Mona Lisa” och  

CONSERVISION 
KONSERVERINGENS ROLL & FRAMTID 

Dagen  efter  E.C.C.O:s  generalförsamling  var  det  dags  för  NKF-s  temadag  Conservision.   Med-
inbjudna  föreläsare  från  ett  flertal  länder  och  en  avslutande  paneldebatt  försökte man  sätta  
fingret  på  var  konserveringen står  idag  och  samtidigt  blicka  framåt.  För  att kunna  säga   
något   om  framtiden   måste  man  som  bekant  betrakta  historien och konserveringens historiska 
utveckling var därför ett återkommande inslag.
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Tre eller fem år?
Som konservator på Statens Fastighetsverk talade Malin 
Myrin om konserveringens roll inom byggnadsvården. Malin 
är ansvarig för det pågående projektet med Stockholms slott 
– där ca 30 000 m2 sten, puts, fönster och dörrar restaureras i 
omgångar mellan 2011-2036. I projektet är många inblandade 
från olika yrkesgrupper, vilket naturligtvis medför kompro-
misser.  I kölvattnet av det måste man  försöka undvika ett 
urvattnat resultat, samtidigt  som det också ger en långt-
gående respekt för varandras professioner. 

Efter  föreläsningarna  följde  paneldebatten,  som  till  
stor  del  kom  att  handla  om  utbildningen men  också  om  
länstyrelser,  digitalisering  och  andra  aktuella  ämnen.  På 
frågan  om  man numera  är  konservator  efter  tre  eller  fem  
år,  svarade Bosse  att  man  efter  tre  år  kan  arbeta praktiskt  
som  konservator,  dock  utan  att  ha  specialistkompetens.  
Samtidigt  äger  inte  skolan frågan, menar prefekten, utan det 
gör snarare organisationer som NKF-s. Universitetets ansvar 
är att erbjuda en likvärdig utbildning som i övriga Europa. 
Hélène Svahn Garreau, moderator under  temadagen,  kunde  

då  fastslå  att  från  NKF-s  sida  så  är  man  konservator  efter  
fem  år,  i linje med E.C.C.O:s riktlinjer. 

Om  nödvändigheten  att  bearbeta  länsstyrelserna  talade  
Kristin  Fyrand  från  Stockholms  målerikonservering:  de  
flesta  av  handläggarna  är  arkeologer  eller  antikvarier  och  
det  borde finnas  fler  konservatorer  med  specialistkompe-
tens. Det  kom  också  önskemål  om  att  Nkf-s borde  förhålla  
sig  mer  direkt  till  digitalisering  (2D  och  3D) –  och  frågan  
väcktes  om utbildningen i Göteborg också ska innehålla en 
specialinriktning inom området. 

Efter en inspirerande dag som fick mig att begrunda vår 
nuvarande och framtida roll i samhället återstår bara att 
fundera över vad som kommer att diskuteras vid ett, förhopp-
ningsvis, nästa Conservision. 

Carl Brädde, Studio Västsvensk Konservering

Den avslutande paneldiskussionen bjöd på en hel del intressanta frågor från publiken. Foto: Elisabet Geijer.

missas  därför  ofta  av  stora  turistgrupper,  trots  sin  storlek.  
På  plats  i  kyrkan  San Giorgio  Maggiore  i  Venedig,  där  
den  ursprungligen  befann  sig,  har  den  idag  ersatts  av  en 
datorframställd kopia. För allmänheten som besöker kyrkan 
är den på många sätt mer ”värd” än originalet. 

Susan Corr, ordförande för E.C.C.O och papperskonser-
vator från Irland talade om tillgång till kulturarv och hur vi 
ständigt  måste förhålla oss till det. Som konservatorer arbetar 
vi  i allmänhetens  intresse  och  bör  alltså  så  långt  det  är  
möjligt  garantera  tillgång  för  användarna. Samtidigt väckte 
Susan också frågan om det inte är nödvändigt att utbilda 
allmänheten - så att den  är  tillräckligt  informerad  för  att  ta  
välavvägda  beslut. Ett  bra  tillfälle  att  göra  just  det skulle  
kunna  vara  det  Europeiska  Kulturåret  2018,  där  konserva-
torer  har  en  viktig  roll  att fylla.

Osynlig forskning 
Wolfgang  Baatz  från  Akademie  der  bildenden  Künste  
i  Wien  och ordförande  i  ENCoRE, kompletterade Jørgen 
Wadums presentation med våra utbildningars historia. Från 

1930-talets allra  första  akademiska  kurser,  genom  80-talets  
boom  inom  konserveringslitteratur  och skapandet av nya 
skolor fram till nutidens snabba tekniska utveckling. Inom 
vårt yrke är dock forskningen  på  många  sätt  fortfarande  
osynlig  för  de  allra  flesta,  säger  Wolfgang,  det  som syns 
och får publicitet är hands-on conservation, det praktiska och 
lätt definierbara. Trots det verkar allmänheten faktiskt vara 
intresserad av hur vi kommer fram till resultaten, något som 
man bör ta till vara. 

Efter lunch var det dags för utdelningen av Bevare mig 
väl, NKF-s nyinstiftade pris för årets kulturvårdsgärning.  Om  
priset  och   årets  vinnare  kan  du   läsa   mer  om   i  artikeln   
från arbetsgruppen  i  det  här  numret. Bosse  Lagerqvist,  
prefekt  vid  konservatorprogrammet  i  Göteborg, berättade 
därefter om hur utbildningen började och hur den sen nådde 
fram till dagens genomgripande  förändringar i programmets 
struktur (som Elisabeth Peacock och redaktionen beskrev i en  
artikel  i  förra  numret). Frågan  om  vilka  specialinriktnin-
gar  som  kommer  att erbjudas på masternivå är fortfarande 
öppen, och diskussioner om detta förs bl.a. med NKF.

Till vänster – Jørgen Wadum under sitt framförande i Armémuseums tornsal. Foto: Elisabet Geijer. Till höger – Jørgen talade bl.a. om vår och 
andras syn på konservatorer. Är det här en idé som är utbredd? Foto: Carl Brädde. 



R E A L I A  T I D S K R I F T  F Ö R  KO N S E R V E R I N GR E A L I A  T I D S K R I F T  F Ö R  KO N S E R V E R I N G

10 11

I sitt   arbete   som   konservator   använder   Jan   datalog-
gers   för   att   försäkra   sig   om   att inventarierna har 
en så optimal miljö som möjligt. Med hjälp av tekniken 

kan han bland annat övervaka luftfuktighet och temperatur. 

”När jag  började  arbeta  i  klimatgruppen  på  Husgeråds-
kammaren  för  tio  år  sedan  kom  jag  i kontakt  med  Intab  
för  första  gången.  Arbetet  innebär  att  bevaka  klimatet  på  
alla  de  tio kungliga slotten. Intab har alltid varit tillgängliga 
med hjälp och support i våra mätprojekt.”

Arbetet  på  Husgerådskammaren  innefattar  cirka  250  000  
enskilda  föremål,  med  flera  olika behov  och  förutsättnin-
gar.  Med  hjälp  av  bra  mätteknik  kan  man  ta  rätt  beslut  
för  eventuella investeringar i förebyggande konservering, 
som t.ex. klimatanläggningar. 

”Fram  till  idag  har  vi  vetat  hur  klimatet  har  sett  ut,  
men nu  står  vi  inför  förändringar  i klimatet  och  miljön.  

De  preventiva  metoder  vi  idag  använder  kan  komma  att  
ändras  i  takt med att klimatet förändras. Därför tror jag det 
kan bli väldigt kostsamt att inte mäta.”
Jan  tycker  att  det  finns  en  hög  kunskapsnivå  i  branschen  
kring  användandet  av  dataloggers, men att tid och resurser 
är en bristvara som påverkar arbetet negativt. Men om man 
inte mäter kan det få stora konsekvenser. 

”Man kan få problem med skadedjur och mögel vilket kan 
leda till kostsamma saneringar och permanenta  skador”,  
säger  Jan  och  fortsätter: ”Det  är  viktigt  att  tänka  till,  att  
ha  en  strategi och på så sätt göra kvalitativa mätningar som 
är lätta att analysera.”

Sanna Arnfjorden Wadström, CEO Intab

SKADEDJUR OCH MÖGEL KAN 
FÖRHINDRAS

För  första  gången  på  148  år  renoveras  Nationalmuseibyggnaden  på  Blasieholmen  
i Stockholm.  Jan  Blåberg  är  projektanställd  på  Nationalmuseum  för  att  arbeta  
med museets samlingspresentation inför öppningen av det nyrenoverade museet.  

Sanna Arnfjorden Wadström från Intab har talat med honom.

Det är oerhört inspirerande att se att en konferens med huvudsak-
ligt  fokus på bevarandeproblematik  kring  moderna  konstverk  är  
så  angelägen även för frågeställningar kring andra kulturhistoriska  
samlingar.  Ibland  behöver  vi  påminnas  om  att skillnaderna mel-
lan olika konserveringsfält är betydligt mindre än vad man kan tro.  

När   betoningen   till   stor   del   ligger   på   de   stora   etiska   frågor-
na   och   övergripande diskussioner  kring  till  exempel  yrkesroller  
och  dokumentation, snarare  än  de  rent tekniska/praktiska,   finns   
det   många spännande   ingångar   för att   inhämta   nya perspek-
tiv.  Det  menar  Christina  Halldén  Tengner,  Anne-Marie Ryding 
och Maria Franzon efter en konferensvecka i Los Angeles.

SAVING THE NOW
Crossing Boundaries to Conserve Contemporary Works IIC Congress, 

12-17 september 2016, Los Angeles.

IIC-kongressen  var  den  26:e  i  ordningen  och  arranger-
ades  tillsammans  med  INCCA  (The International Network 
for the Conservation of Contemporary  Art). Årets tema var 
bevarande av  samtidskonst  och  ett  digert  föreläsningspro-
gram  erbjöds  under  fem  dagar  i  det  anrika Biltmore  Hotel  
i  Downtown  Los  Angeles. Utöver  44  olika  presentationer  i  
tio  tematiskt indelade sessioner, gjordes även sammanlagt 52 
posters. En eftermiddag med studiebesök var inlagd  i  pro-
grammet,  samt  flera  sociala  tillställningar  som  gav  goda  
möjligheter  till  nätverkande  med  konservatorer  från  när  
och  fjärran. Vi  fann  ett  flertal  landsmän  bland deltagarna! 

Konservatorn som medskapare 
Den  inledande  föreläsningen  av  Carol  Mancusi-Ungaro, 
The  Falsification  of  Time  - Forbes Prize Lecture, lade ut 
kompassriktning för hela konferensen. Hon målade i sin 
föreläsning upp bilden  av  konservatorn  som en  historiens  
väktare  med  uppgiften  att  bevara  konstnärens  röstoch 
föremålets berättelser. Där skillnaden mellan ett original 
konstverk och en kopia är just att kopian saknar alla berätt-
elser. Enligt henne bör syftet med en åtgärd inte vara att 
återställa ett konstverk  till  sitt  ursprungliga  skick,  utan  att  
återställa  och  bevara  dess  naturligt  åldrade version.  Hon  
myntade  i  sin  föreläsning  konservatorn  som  medskapare, 

co-producer,  ett begrepp som löpte som en röd tråd och ett 
mantra genom hela veckan. 

Måndagens  första två pass gav historiska  överblickar 
kring etik,  metod och  hur konservering av  samtidskonst  
skiljer  sig  jämfört  med  traditionell  konservering. Stort  
fokus  lades  kring dokumentation  av  kontext  och  konstnä-
rens  intention,  men även  kring  utmaningen  med  nya och 
okonventionella  material,  ny  media och  teknik samt defi-
nitioner kring vad som  är konst. Stora  krav  ställs  därför  på  
samarbete  mellan  alla  yrkeskårer,  t  ex  forskare, intendenter, 
filosofer, industrin och andra konserveringsdiscipliner. 

Därefter följde nästa tema om konstnärens material 
och arbetssätt naturligt. Representanter från San Francisco 
Museum of Modern Art (SFMOMA) berättade om The 
Artist Initativ, ett pågående pilotprojekt som går ut på att 
skapa mötesplatser för konstnärer och experter på olika 
områden  (intendenter,  konservatorer,  sakkunniga,  stu-
denter  och invånare)  för  att  få igång konstruktiva  samtal  
kring  samtidskonstens  historia,  konservering  av  konsten  
och  offentligt engagemang.  Under  sessionen  presenterades  
också  exempel  på insamling  av  dokumentation kring   
enskilda   konstnärers   material, metod  och   intentioner   
samt   frågeställningar   kring konstverkens materiella och 
immateriella värden belystes. 
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Fokus på dialog
Olika  aspekter  kring  förvärv  av  komplexa  och  monu-
mentala  konstverk  diskuterades  under tredje  sessionen.  
Speciellt  lyftes  vikten  fram  av  att  redan  vid  förvärvstillfäl-
let  få  klarhet  i konstnärens inställning till reproduktion av 
verket ur olika aspekter, eftersom många moderna verk kräver 
att verket nytillverkas inför varje installationstillfälle. Är det 
kanske ett master-ex som  förlaga  till  varje  utställningskopia  
som  ska  bevaras? Även  behovet  av  en  långsiktig under-
hållsplan underströks. 

Frågeställningar  kring  beslutsprocesser  och  de  
intressenter som  är  inblandade  i  besluten  var ett  sessions-
tema.  Konservatorns  roll  är  inte  självklar  och  måste  ta  
hänsyn  till  både  estetiskt uttryck  och  intention  hos  verket.  
Föredragen  fokuserade  på  den  interdisciplinära  dialogen 
mellan  konstnären,  ägaren  till  konstverket,  galleristen,  kons-
ervatorn.  Frågeställningar  kring graden  av  intervention  och  
återställande,  då  nedbrytning  av  materialen  gett  upphov  
till estetiska förändringar berördes. Nedbrytningsprocessen 
kanske inte var avsiktlig från konstnärens  sida.  Hur  mycket  
rekonstruktion,  eller  ens  stabilisering,  är  rimligt  med  
bibehållen integritet hos verken? Den återkommande prob-
lematiken kring objekt som inte alltid är tänkta att bevaras 
eller vara stabila. Hur behandlar man objekt där upphovsper-
sonens intention är att objektet över tid förändras?  

Problematiken  kring  konstverk  som  inte  var  ämnade  
att  bli  konstverk  är som  sagt  en  återkommande    tråd    
inom    såväl    konservering    av    samtidskonst    som    för-
valtning    av kulturhistoriska samlingar. I vissa fall kommer 
objekt till museer och samlingar inte genom en konstnärs  
intention  utan  genom  insamling  av  curator  eller  privatper-
son.  Exempel  på  detta  är bemålade  delar  av  Berlinmuren,  
en  byggnadsstruktur  eller  verk  av  personer  som  själva  
inte alltid sett sig  som konstnärer (autodidakter).  Ofta är de 
sammansatta av  material  som  inte  är stabila  och  därmed  
svårare  att  bevara  och  i  många  fall  är  de  dessutom  tagna  
från  sin ursprungliga  kontext,  vilket  ytterligare  försvårar  
att  bibehålla  uttrycket  och  integriteten  hos objekten.

Läsbarheten viktig
Att dokumentera samtidskonst kräver många gånger helt nya 
ramar och infallsvinklar. Ibland är det även svårt att defini-
era vad det egentligen är som ska definieras. Ett dubbelpass 
berörde dessa frågor och en intressant presentation visade 
hur en dokumentationsmetod inom dans kan användas för  
att  dokumentera   konstinstallationer,  där  man skiljde  på 
prescriptive  och  descriptive  documentation. En infallsvin-
kel  som  säkert  kan  bidra  vid  dokumentationen  av andra 
immateriella kulturarv som inkluderar såväl rumsliga händel-
ser som ljus, ljud och bild. 

För alla föremål, konstverk inte minst, är läsbar-
heten viktig. Den sjunde sessionen fokuserade på olika   

Välkomst-mottagningen hölls på MOCA (Museum of Contemporary Art). 
Foto: Anne-Marie Ryding. 

förhållningssätt  till   att   upprätthålla   en   intention   och   
läsbarhet   hos   ett   verk. Utomhusmiljön gör bevarande av  
material och estetiskt uttryck särskilt svårt. I vissa  fall kan det 
vara motiverat att göra om ytskikt för att bevara konstverkets 
estetiska intention och för att få  till  stånd  ett  långsiktigt  
bevarande.  Ett  exempel  gavs  på  användande  av  färgsystem  
som vanligtvis används av  militären eller  inom  industrin på  
ytor med stort slitage  för att förlänga livstiden  på  bemålade  
utomhusskulpturer.  Ett  annat  intressant exempel  var  
Burden’s Urban Light (LACMA) där moderna krav på ener-
gisnåla ersättningslampor i konstverket utvärderas.

Det är  med andra ord inte bara  ljussättning av konstverk 
utan de ljuskällor som kan  vara del av  konstverk  som  inne-
bär  en  utmaning. Färgtemperatur och  potentiella  skador  
som  orsakas av ljuset har studerats och ljuskällor utvärderats. 

För  oss  som   inte   specifikt   jobbar   med   modern  konst  
är  kanske Protest  Art   inte  ett vardagsbegrepp. I den åttonde 
sessionen diskuterades konst som tillkommer i offentlig miljö, 
oftast i protest och utan att det finns något uppdrag eller 
någon beställare. Konsten är tillfällig till  sin  karaktär  och  
den  målas  inte  sällan  över  av  andra  konstnärer.  I  vissa  
fall  har  den placerats i kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
och att avgöra vad som är värt att bevara blir en komplicerad 
fråga. Några av föredragshållarna beskrev processer där fri-
villiga krafter hjälper till med bevarande av den här typen av 
muralmålningar, samt de kontroverser som uppstår när det 
finns delade meningar om deras kulturhistoriska värde.

Bredvid MOCA låg The Broad Museum, ett nybyggt museum vars 
konstmagasin har ett titthål för publiken. Foto: Maria Franzon. 

På ”the Broad” visades Cindy Chermans utställning ”Imitation of life”. 
Artikelförfattarna tar en selfie med Cindy. Foto: Anne-Marie Ryding.
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Kontrollen över kopior 
Under de sista sessionerna presenterades olika förhållningssätt 
i beslutsprocessen, samt bland annat  den  komplicerade  frå-
gan  om  varför  moderna  konstverk  från  vissa  kulturer  
hamnar  i etnografiska samlingar och inte i kulturhistoriska 
eller moderna konstsamlingar. 

Konferensen avslutades med de stora frågeställningarna 
kring repliker och reproduktioner.  Att tillverka kopior är 
inget nytt inom konstvärlden, utställningskopior är ett van-
ligt begrepp. Men  när  originalmaterialet  är  deformerat  och  
nedbrutet är  det  inte  alltid  så  enkelt  att visualisera  och  
återskapa  konstnärens  intention.  Alison  Norton,  konser-
vator  på  Moderna museet  i  Stockholm  presenterade  en  
sida  av  problematiken  kring  utställningskopior  och  vad 
som  händer  när  museet  förlorar  kontrollen  över  kopi-
orna. Inför  en  installation  på  museet tillverkades faksimiler 
av ett unikt originalkonstverk av Meric Algun Ringborg som 
museet förvärvat,  främst  på  grund  av  säkerhetsriskerna  
med  att  visa  konstverket  fritt  i  rummet. Efter avslutad  
utställning  fick  konstnären  tillstånd  att  behålla  kopiorna,  
vilket  resulterade  i  att  det nu  potentiellt  finns  två  upplagor  
av  det  enskilda  verket  som  konstnären  accepterat  som 
original.  Varav  det  ena  står  helt  utanför  museets  kontroll,  
trots  att  man  äger  det  unika konstverket. 

I mitten av veckan hölls en paneldebatt kring konst-
marknadens  inflytelse  över konserveringsprocesser  och  
beslutsprocesser.  Kongressens Keck  Award  delades  också  
ut under konferensveckan. Det är ett pris till den individ eller 
grupp som styrelsen anser bidragit mest  till  att  främja  och  
sprida  konserveringsfältets  arbete  till  en  bred  publik.  Årets  
Keck Award  gick  till  Natural  Museum  of  London  och  
institutionens  publika  arbete  med  flytten, konserveringen   
och   snart   installationen   av   ett   blåvalsskelett   i   den   stora   
museihallen - se länk.

Under konferensen så bloggades det och twittrades för 
fullt i IIC:s officiella kanaler. Flera gästbloggare  anmälde  sig      
och deras inlägg kan man ta del av här: länk.

Christina Halldén Tengner, 
Metallkonservator Armémuseum

Anne-Marie Ryding, Textilkonservator SVK 
Maria Franzon, Objektkonservator Nationalmuseum

På LACMA visades även ”At Home with Monsters”, en utställning om 
filmmakaren Guillermo Del Toro. Foto: Anne-Marie Ryding.

I Los Angeles finns en av världens bäst bevarade samlingar av art deco-
arkitekturer, här ett exempel på en biograf. Foto: Anne-Marie Ryding.

Under  vårt besök, genom att vi kom  från vitt skilda  
institutioner och att vi arbetar med olika typer 
av samlingar och föremål, hade vi mycket olika 

utgångspunkter och erfarenheter och vi hade även inbördes 
givande diskussioner kring många frågor. 

Det är som sagt inte så förvånande att det inom kulturhis-
toriska samlingar  är givande att föra diskussioner  kring  
föremålen  som  tangerar  den  som  man  för  kring  moderna  
konstverk.  Det kan   gälla frågor   som   rör   bevarande   av   
originalitet   kontra   graden   av   intervention   i konserver-
ingsprocessen  där  föremålens  placering  i  utomhusmiljö  
gör  att  man  väljer  mer industriella  metoder  och  material  
för  längre  hållbarhet.   Vad  skall  prioriteras  hos  ett  stort, 
komplext objekt? Är det de ursprungliga materialen som 
ska bevaras för framtiden eller är det helhetsintrycket   som   
besökaren   upplever   i   stunden   vid   besök   på   museet?   
När   blir konservatorn ”medskapande” i verket/föremålet? 
Det är naturligtvis särskilt komplext när det kommer till kons-
tverk där upphovspersonen finns namngiven men frågan går 
lika bra att ställa i  situationer  där  föremålet  är  industriellt  
producerat  och  utan  att  en  känd  konstnär  eller formgivare 
ligger bakom. 

Användbara resonemang 
Flera  av  föredragen  under  konferensen  berörde  frågan  
om  när  det  som  vi  benämner  som  ett modernt verk kan 
tillåtas ha patina. Att en äldre målning har en krackelyr på 
ytan eller att en äldre textil har bleknat är det sällan någon 
som ifrågasätter, men vid vilken tidpunkt accepteras en viss 
grad av nedbrytning på modernare objekt som tecken på 
patina? Även detta anknyter till  de  frågeställningar  som  är  
aktuella  för  bevarandet  av  de  flesta  moderna  objekten  
i museisamlingar.  Vi  kunde  tydligt  se  att  det  finns  en  
starkare  tendens  till  att  renovera  och restaurera  i  högre  
grad  inom  tekniska  samlingar,  än rena  konstsamlingar.  
Där  finns  det från vissa  håll en  förväntan  att föremålen  
ska  se  ut som de gjorde  när de  lämnade fabriken. Speciellt 
tydligt blir detta förhållningssätt i anslutning till fordon och 
andra bruksföremål medmotor  som  gärna  hålls  i ”nyskick”  
även  i  museimiljö. Är  objekten  dessutom  placerade  i 
utomhusmiljö blir detta mer tydligt eftersom nedbrytningen 
accelererar i den miljön.  

Men även andra resonemang kring bevarandeetik inom den 
moderna konstvärlden är som sagt var  lika  applicerbara  
på  andra  typer  av  föremålssamlingar,  framför  allt  inom  
design  och konsthantverk.  De  flesta  av  presentationerna  
återkom  på olika  sätt till  den  stora  frågan,  om vad som är 
och accepteras som original och vad som  är en kopia? När 
slutar ett original vara ett original? Och hur många original 
kan vi ha? 

Monster och Art Deco 
En  fin  välkomstmottagning på  måndagskvällen  hade 
anordnats på MOCA (Modern Museum of  Contemporary  
Art).  På  museets  terrasser  fick  alla  deltagare  chansen  att  
både  mingla  runt kring bufféborden och se utställningarna 
på både MOCA och det närliggande och nyöppnade Broad 
Museum där en stor Cindy Sherman-utställning visades. 
Kongressens stora sociala kvällsevenemang hölls i mitten av 
veckan på LACMA (Los Angeles County Museum of Art). 
Förutom mingel och ett överflöd av mat och dryck, såg vi 
museets utställningar och en fantastisk temporär utställning 
om skräck, monster och den kände filmmakaren Guillermo 
del Torro. 

Flera studiebesök erbjöds under en eftermiddag och det 
var svårt att välja. Anne-Marie deltog i  en  guidad  visning  
i  Downtown  av  Los  Angeles  välbevarade  art  deco-
arkitekturer, med intakta hotell- och restauranginteriörer och 
delikata detaljer. Christina och Maria valde att gå en  visning  
bakom kulisserna på det nya privata  museet  i Downtown LA: 
The Broad. Det var intressant  och  inspirerande  att  se  hur  
en  museibyggnad kan  utformas  och  gestaltas  när ekono-
miska  resurser  inte  är  en  begränsning.  Lika  intressant  var  
att  se  hur  en  verksamhet organiseras  när  en  stor  del  av  
konservatorns  ansvar  inom förebyggande  konservering  helt 
ligger  hos  magasinsförvaltare  och  registratorer,  eftersom 
museet  inte  hade  några  egna konservatorer utan förlitade 
sig på konsulttjänster vid behov inför utställningar och utlån.

Christina Halldén Tengner, 
Metallkonservator Armémuseum, 

Anne-Marie Ryding, Textilkonservator SVK Maria 
Franzon, Objektkonservator Nationalmuseum

Föreläsningarna  på  ICC-kongressen  i  Los  Angeles  resulterade  i  
ett  antal  reflektioner som artikelförfattarna presenterar här. Läs 
också om några spännande evenemang och studiebesök  i änglar-
nas stad!

SAVING THE NOW
NÅGRA REFLEKTIONER

http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2016/september/blue-whale-conservation-team-wins-prestigious-award.html
https://www.iiconservation.org/congress/2016losangeles/blog
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SHARING  IS  CARING... 
IADA  International  Symposium  in  Oslo:  From  Generation  to Generation – Sharing Knowlegde, Connecting 
People. Mariateresa  Pullano,  Paper  Conservator,  gives  a  short  review  of  some  of  the  lectures during the 
last IADA-symposium in Oslo. As hard as it was to choose among them, since the number of interesting topics 
and presentations was so high, she summarizes the ones she  personally  found  most  interesting.  Mariateresa  
also  had  the  opportunity  to  make  a small  interview  to  the  last  speaker,  Salvador  Muñoz-Viñas,  who  
gracefully  and  kindly answered her questions. 

Recently  I  was  very  fortunate  to  attend  the  latest  
IADA  International  Symposium  which focused  on  
connecting  young  and  old  generations  of  conserva-

tors through  a  dense  gathering of  information,  exchanges  
and  impressions.  I  was  lucky  enough  to  attend  it  with  
two  paper conservation students from the Department of 
Conservation at the University of Gothenburg, Eleonora Papa 
and Victoria Skalleberg,  and I must admit that through their 
fresh eyes I could appreciate   even   more   some   of   the   
stories   and   experiences shared   by   my   colleagues. 

The  opening  speech  of  Andrea  Giovannini,  eminent  
member  of  the  so-called  old  generation was  full  of  great  
inspiration  that  can  be  summarized  in  a  quite  simple,  
but  nevertheless undeniable  Socratic  concept:  you  should  
never  stop  learning,  be  humble  and  share  your knowledge 
with a stimulating and open discussion. It is a dangerous and 
unproductive attitude to  close  the  door  and  be  afraid  
of  confrontation  in  our  profession,  like  Renate  Mesmer, 
President of IADA, also remarked in her closing speech. 

From  the  National  Archives  in  Stockholm,  Thea  
Winther  and Johanna  Fries-Markiewicz presented  an  origi-
nal  and  useful  project  about “Transferring  knowledge”.  
The  idea  is  to interview  key  former  conservators  and  
conservator  scientists  recording  their  knowledge  and their 
personal practical experience to create a sort of database, an 
access to past conservation methodologies  and  practices.  I  
must  say  that  having  changed  several  working  places  in  
my past  I  think  this  is  an  excellent  idea.  When  someone  
starts  a  new  job  this  kind  of information  is  precious,  time  
saving  and  could  make  new  working  practice  much  more 
focused  and  effective,  allowing  you  to  change,  maintain  
or  improve  something  in  a  more specific way.

Both new and old 
A very hot topic, the use of social media in conservation, was 
also discussed with a very well-presented talk called Like, 

Comment, Share by Alexandra Walker, Fiona McLees and 
Andrew Honey, from the Bodleian Libraries in Oxford. The 
subject was how we can use social media like Twitter and 
Instagram to reach a wider audience, and use them correctly 
in order to make them  the  perfect  tools  to  advocate  not  
only  our  working  place,  but  also  and  more  so  our profes-
sion.  The  presentation  itself  was  beautifully  made, so  are  
their  Twitter  and  Instagram accounts, that I think is really 
interesting to follow and be inspired by. 

Many  presentations  also  covered  practical  conserva-
tion  experiences;  the  one  I  enjoyed  most was titled Old 
Techniques in View of Modern Values, Schweidler-Style Print 
Repair Methods, by Irene Brückle, Olivier Masson, Selina 
Dieter, Georg J. Dietz, where the “invisible repair”method  of  
Max  Schweidler,  author  of  the  famous  book The  Restoration  
of  Engravings, Drawings, Books, and Other Works on Paper, 
published in Germany in 1938, is re-examined with a mod-
ern approach under contemporary ethical standards. This talk 
was really interesting

Predict the future
Last  but  not  least,  I  would  like  to  talk  about  Salvador  
Muñoz-Viñas  speech Unsticking xerographic prints from 
PVC – New Materials, new problems, new uncertainties.  
Beside the interesting  topic  and  discussion  about  the  chal-
lenges  of dealing  with  new  materials  and techniques,  like  
xerographic  prints  and  their  conservation,  the  speech  was  
presented  in  an exceptionally  educational  way,  with  high  
resolution  microscopic  images that  explained  facts much 
better than sterile graphs, which are essential but  sometimes  
not very  memorable. This was  also  enlightened  by  the  
student’s  comments, they  really  appreciated  and  under-
stood the issues in a very clear and impressive way, not easy 
to forget.  

Salvador was kind enough to answer some questions 
about the symposium: 

MP: First of all, thank you for your talk and for answering 
these few questions.  Naturally, I would like to ask you, what 
did you think of the symposium? 

SM: I did like the symposium. There were nice talks, ven-
dors, nice persons I wanted to meet, and, of course, I also 
had the chance to meet very interesting persons I had never 
met before. In all cases, I found a general willingness to share 
information both about success and failure. This is a very 
interesting trait of IADA meetings: maybe due to the profile 
of the participants I feel that there is a basic understanding 
that makes communication easier than usual.  

MP:  I  personally  appreciated  your  talk,  not  only  
because  I  found  it  interesting  from a conservation point 
of view, but I also believe it was a perfect example for the stu-
dents and the new generation within the profession attending 
the symposium. 

SM:  That’s  very  kind  of  you.  We  wanted  to  emphasize  
the  uncertainty  we  deal  with  during our  daily,  regular  
work.  This  is,  I  think,  a  trait  of  our  field that  is  hard  to  
deal  with.  As  a teacher, I have discovered that transmitting 
hard data, and recipes, and formulas, can make the student  
feel  that  conservation  consists  of  applying  those  formulae. 
Unfortunately,  things  are more  complex,  as there  are  so  
many  unknowns.  Letting  the  student  know of  this  uncer-
tainty can be very helpful. I like my students to know that 
we do not know everything –even though in the beginning it 
feels like a bummer! 

MP: In our profession, we are presented very often with 
new challenges, new materials and a fast development of 
technology. Conservators must somehow have the ability 
to look into the past, monitoring the present and predicting 
the future. Could this be one of our special, but not so well 

promoted talents you refer to in one of our conversations? 
SM: Sure, indeed! And the ability to predict the future is 

my favorite one of the trio. We must predict how a material or 
structure will behave, but also how the taste may evolve and 
change (how people will enjoy some work the most, or what 
scientific information will be valuable). In  fact, it’s  us  conser-
vators  who  speak  for  future  spectators,  or  researchers,  or  
users.  Our contemporaries may not like when we request that 
a room be in a very dim light, or when we advise against some 
pieces to be exhibited,  or some codex to be consulted  - but, 
very  likely, someone in the future will be glad that we did. Yes, 
we do not always make it, but  we do try hard. 

MP: As a conservator and a professor do you think that 
the new generation is really aware of it, or should we promote 
and communicate our talents more and better also to our col-
leagues, like curators for example? 

SM: No, I do not think so. Communication skills are just 
not there, in any of the conservation curricula  I  know of.  
This  skill  largely  depends  on  each  person, on  his  or  
her  innate  abilities. And yet, dealing with curators, galler-
ists, the public, the scientist, the historian, the client, etc. is 
a very important aspect of our profession, and requires a 
lot of communicative skills.  I know this  is a trait of nearly  
every profession around, but in conservation  it is acquiring 
an increasingly greater relevance: we are becoming more and 
more aware that we are not neutral technicians only, but active 
players in the heritage game.

Mariateresa Pullano, Paper Conservator, 
Göteborgs Konstmuseum 

mariateresa.pullano@kultur.goteborg.se

Eleonora Papa and Victoria Skalleberg at the conference. 
Photo: Mariateresa Pullano

Salvador Muñoz-Viñas making his speech. Photo: Mariateresa Pullano.
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Vad gör SRAL? Seminariet leddes av Dr. Lydia 
Beerkens, senior conservator för modern och samtida 
konst  på  SRAL.  Beerkens  har  20  års  erfarenhet  av  

forskning  och  arbete  som  privat konservator för museer och 
privata samlingar. SRAL är ett institut med specialisering inom  
konservering  och  restaurering  av   måleri,  skulptur,  historisk   
interiör  samt modern och samtida konst. Forskning, konsulta-
tion och utbildning  är också en del av SRALs  uppdrag.  Det  
finns  även  en  öppen  konserveringsstudio  i  Bonnefantmuseet 
som ligger på samma adress i Maastricht. 

De  åtta  deltagarna  kom från  Sverige,  Tyskland,  Korea,  
Italien,  England,  Indien och Nederländerna.  De  var  på  plats  
för  att  lära  sig  mer  om  nya  material,  beslutstagande, strate-
gier  för  konservering  av  modern  och  samtida  konst samt  
etiska  och  estetiska problematiker.  Det  ingick  även  två  mer  
praktiskt  inriktade  moment;  behandlingsmöjligheter för plas-
tföremål och en konstnärsintervju med Ton Boelhouwer. 

Konservering och prioritering 
För  konstnärer  verksamma  under  1900-talet  och  framåt  

TRE DAGAR MED HANDGRIPLIGA 
RÅD OCH TIPS FRÅN LYDIA BERKEENS

Den  3-5  maj  2017  möttes  en  grupp  
konservatorer  och  kuratorer  på  Stichting 

Restauratie  Atelier  Limburg  (SRAL)  i  
Maastricht  för  att  delta  i  seminariet 

Modern  Art  Conservation  in  practice:  
different  ways  of  decision-making  for  the 

conservation  of  modern  and  contemporary  
art. För  Moderna  Museets  räkning deltog 

Tora Hederus från Stockholm. 

har  alla  möjliga  material applicerats  i  konstverk. Nya  mate-
rial  som  plaster  och  flyktiga  material  som  till exempel   
tidningspapper   eller   återanvända    föremål är   vanligt   
förekommande komponenter.  

Det  kan  också  handla  om  delar  av  maskiner,  ljud,  ljus  
och doft.  Detta  har  krävt  en egen  specialisering  för  kon-
servatorer.  Konstnärens  intention  och  verkets  kontext spelar 
också  ofta  en  avgörande  roll  inför  en  bevarandestrategi.  
En  konstnärsintervju kan  vara  ett  avgörande  verktyg  för  
att  på  ett  korrekt  sätt  kunna  hantera  och  bevara verket. 

Ett  annat  verktyg  kan  vara  att  kartlägga  ett  konstverks  
biografi,  det  vill  säga  vad  ett verk    och    dess    material    
har    utsatts    för.    Det    kan    handla    om    tillkomst, till-
verkningsprocess, transporter,     utställningar     och     tidigare     
konservering. Beslutsmodellen Decision-Making Model 
(www.sbmk.nl/about_sbmk/) kan användas som  guide,  då  
traditionella  beslutsmodeller  inom  konservering  inte  rym-
mer  alla aspekter som behövs när det handlar om modern 
och samtida konst.

Tre intensiva dagar
Beerkens navigerade under seminariets  första dag på ett 
självklart sätt från Decision-Making  Model  och  tekniker  
för  konstnärsintervjuer till  genomgångar  av  gruppen  Zero, 
Arte   povera,   kinetisk   och   installationsbaserad   konst.   
Beerkens   olika   exempel fungerade  väl  för  att  iscensätta  
frågeställningar  kring  graden  av  rengöring  och materials   
utbytbarhet.   Beerkens   gav   även en   försmak   av   arbe-
tet   med   Jan Schoonhoven som presenteras på ICOM-CC i 
Köpenhamn i september detta år.

Deltagarna  var  välkomna  att  presentera  fallstudier  
under  seminariet.  Till  exempel studerades konserverings-
behovet hos Nam June Paiks The more the better (1988), 
ett gigantiskt  TV-torn  som  skapades  med  anledning  av  
Olympiska  spelen  i  Seoul. Tornets  monitorer  tillverkas  inte  
längre  och  flertalet  har  slutat  fungera.  Verket  har idag en 
central plats på MMCA - Sydkoreas museum för modern och 
samtida konst. 

Dag två inleddes  med ett ateljébesök och en konstnärs-
intervju med Maastrichtbaserade konstnären Ton Boelhouwer.  

Till vänster  – Under seminariet fanns ett urval av litteratur, tips på konserveringsmaterial och plastprover på plats. 
Till höger – Deltagare på konstnärsintervju med Lydia Beerkens i Ton Boelhouwers ateljé. Foto: Tora Hederus.
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Två  timmars  samtal  kring  färgval och  tekniker  resulterade  
i  nyvunna  kunskaper.  Förhoppningsvis  kan  informationen 
bidra till att bevara Boelhouwers verk samtidigt som besöket 
var en bra erfarenhet för deltagarna i att undvika några av de 
fallgropar som kan uppstå i en konstnärsintervju. Beerkens 
tipsade om att ”alltid starta med att säga något positivt, då 
slappnar konstnären av och är mer öppen för frågor”. 

Andra  delen  av  dag  två  ägnades  åt  en  genomgång  av  
de  plaster  som  är vanligast  förekommande  i  modern och 
samtida konst samt erfarenheter och råd om konservering 
och  förvaring  av  plast.  Just  nu  arbetar  Beerkens  i  samar-
bete  med  SBMK  (Stichting Behoud  Moderne  Kunst),  RCE  
(Rijksdienst  voor  het  Cultureel  Erfgoed)  samt  en grupp 
museer med att ta fram en plastidentifikationslåda. Lådan 
kommer att innehålla nya  och  nedbrutna  materialprover  på  
de  plaster  som  är  mest  relevanta  att  snabbt kunna urskilja 
i en samling. 

Den  tredje  och  sista  dagen  handlade  huvudsakligen  om  
konservering  av  bemålade utomhusskulpturer. Konservator 
Nikki Van Basten berättade om hur hon med hjälp av färg-
kort, swatches, hittade den ursprungliga röda färgen till Mark 
di Suveros skulptur K-Piece.  Van  Basten  tog  även  upp  
fördelarna  med  att  göra  partiella  konserveringar genom  
att  till  exempel  använda  en  lokal  ifyllnad  på  bemålad  
utomhusskulptur  i  väntan på en total övermålning. Detta är 
något som hon  arbetar vidare  med  i samarbete med färg-
märket Golden Artist Colors.

Insikter efter tre dagar 
Sammanfattningsvis står  det  klart  att  konservering  av  
modern  och  samtida  konst  kräver  en  egen  verktygslåda,  
såväl  teoretiskt  som  praktiskt. Med  hänsyn  till  kontext,  
ett materials  livslängd,  biografi  och  konstnärens  inten-
tion  kan  beslutsgrunden  se  väldigt olika  ut.  Att  samla  en  
projektgrupp  från  olika  discipliner  kan  komma  att  bli  
mer  och mer  nödvändigt  och  på  samma  sätt  kan  även  
delar  av  arbetet  behöva  ske  utanför konserveringsstudion.  
I  de  fall  där  en  direkt  åtgärd  krävs  kan  man  ibland  bara  
agera utifrån det man idag vet, förutsatt att man kan försvara 
sina val och väl dokumentera övervägningar.  Att  använda  
Decision-Making  Model,  konstnärsintervju,  söka  upp 
konstnär,  arvingar,  konstnärsstudio,  stiftelse  eller  studera  
andra  museers  lösningar  är numera  praxis  vid  samlandet  
av  information  inför  en  konservering  av  modern  och 
samtida konst.

Tora Hederus, Moderna Museet
 

Länkar: Decision-Making Model, SRAL, Plastprojektet i 
Nederländerna. 
Läs mer om konstnärsintervjuer: L. Beerkens et al, The 
Artist Interview, For Conservation and Presentation of 
Contemporary Art, Guidelines and Practices, Heijningen 
2012.

Följs svenska lagar i konserveringsbranschen? Svar 
angående kommunallagens lokaliserings-princip. 

En    grundläggande    förutsättning    för    att    vi    ska    kunna    
utveckla    verksamheter i konserveringsbranschen är att myn-
digheter, institutioner och företag följer de lagar som finns. 
Vi konservatorer håller ofta fanan högt och värnar om etiska 
regler inom professionen och om god  kvalitet  i  arbetet.  Det  
är  grunden  som  vi  bär  med  oss  inför  alla  beslut  i  det  
praktiska arbetet.  Förbundet  NKF-S ändamål är  också  att  
stödja  de  internationellt  uppsatta  etiska riktlinjer och regler 
som definieras  i ICOM och ECCO, och en av de generella 
principerna i ECCO:s riktlinjer är att lagar följs. 

Men hur ligger det till i konserveringsbranschen med att 
följa svenska lagar? Jag  och  andra  privata  aktörer  inom  
branschen  har  i  flera  år  förvånats  över  hur  offentliga 
institutioner  (utöver  uppdrag  i  den  egna  verksamheten) 
börjat  sälja  tjänster  på  den  öppna marknaden,  och  över  
hela  landet.  Landstingsägda  myndigheter  i  vår  bransch  
bedriver  alltså verksamhet  utanför  det  egna  geografiska  
området.  Deras  anbud  är  ofta  orimligt  låga,  så  det finns 
anledning att anta att anbuden är ”skattedopade”. Eftersom 
frågan åter aktualiserades häromdagen, vände vi oss till Olle 
Lundin, professor i förvaltningsrätt  vid  Uppsala  Universitet  
och  Sveriges  främsta expert  på  kommunal-  och  förvalt-
ningslagen, med några frågor: 

Fråga: Tolkar  vi  kommunallagen  rätt  när  vi  hävdar  
att  Västra  Götalandsregionen  och  andra landstingsägda 
verksamheter inte har rätt att bedriva verksamhet utanför 
landstingsgränsen?  

Olle Lundins svar: Korrekt. Lokaliseringsprincipen inne-
bär just det.  

Fråga: Vi har inte kunnat  finna  någon  undantagslag-
stiftning från kommunallagens lokaliseringsprincip 
i  detta  ärende.  Finns  det  något  undantag  som  Västra  
Götalandsregionen och andra landsting kan hävda? 

Olle Lundins svar: Finns undantag men inga som är 
tillämpliga i ert fall.  

Fråga: Kan du ge oss ett råd hur vi kan driva ärendet jurid-
iskt, om vi har lagen på vår sida? 

Olle  Lundins  svar:  Tillsynsmyndigheten  är  ju  KKV 
(Konkurrensverket). Om de väljer att inte agera har vi 
problem.  

Helena Strandberg, Konservator/Fil.Dr. 
Helena Strandberg Konservator AB 

INSÄNDARE

http://www.sbmk.nl/about_sbmk/
www.sral.nl 
www.sbmk.nl/projects/detail/id/38?lang=eng
www.sbmk.nl/projects/detail/id/38?lang=eng
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Jorge  Otero-Pailos,  rektor  på  Columbia  University  
Historic Preservation  Program,  inledde med  ett  
högt  flygande  tal  om  vikten  av  färgsättning  i  vårt  

gemensamma  arkitektoniska kulturarv.   ”Vad  skulle  
arkitektur  vara  utan  färg? ”frågade  Otero-Pailos  retoriskt.  
Han  gav sedan  exempel  på  färgens  funktion  genom  
historien.  För  färgen  har  inte  bara  haft  en dekorerande  
funktion.  Hade  det  inte  varit  för  skyddande  oljefärgsskikt  
på städernas  fasader hade många byggnader inte överlevt 
framförallt 1800-talets sotmättade luft. John Ruskin, den 
brittiska konsthistorikern, var emot bemålning. Den dolde 
den vackra stenen och lurade ögat. Ärlighet varar längst, 
argumenterade han. Men här kanske Ruskin hade fel, i varje 
fall när det kommer till bevarande av sten.

Färg och samhälle i USA
Fler inlägg följde om hur färg och kulör på ett direkt sätt är 
en produkt av samhälle och politik och  hur  vi  påverkas  av  
färg.  Doty  Horn,  grundare  av  Colorvoyant,  ett  trend-  
och  rådgivningsföretag  inom  färgsättning,  talade  om  hur  
kulörer  och  färgtyper  förändrats  genom USA:s 1900-tal  
fram till  idag. Horn  lanserade en  rad teorier om  varför 
färger blir populära  i cykler.  Mättade  och  varma  kulörer  
har  varit  vanliga  i  amerikanska  hem  under  ojämna decen-
nier,  kalla  under  jämna.  Finns  det  avvikelser?  Javisst!  
Ärtgrön,  morotsorange  och majsgul  har  alltid  använts.  
Kommer  trendkänsliga  svenska  inredare  måla  väggar  i  

luftiga pastellfärger  under  2020?  tänker  jag.  Horn  hade  
också  en  skräddarskuren  spaning  för  oss skandinaver: 
Vi går mot en rosa period.  

Judy Jacob, konservator på National Parks Service i New 
York, berättade om hur färg använts som  sanitetsprodukt. 
Hon  inledde  med att beskriva  minnen  från sin  barndom  
när hon hjälpte till med hushållsarbete hos sina morföräldrar. 
Att applicera DDT-färg med bred pensel på snickerier var en 
vanlig syssla. Minnet har lett till efterforskningar kring DDT-
färg som blev väldigt  populärt  på  40-talet.  Miljömedvetenhet  
och  den  korta  effekten   av  färgen  blev produktens fall och 
1972 slutade man använda DDT överhuvudtaget. 

RAPPORT FRÅN 6TH ARCHITECTURAL 
PAINT RESEARCH CONFERENCE
I  mars  var  en  delegation från  avdelningen  kulturvård,  Riksantikvarieämbetet,  i  New York  
för  att  delta  på  konferensen  Architectural  Paint  Research.  Konferensen  hölls  på Columbia  
University  på  Manhattan. Karin  Calissendorff,  utredare  på  kulturvård  och konservator, bidrar 
här med några nedslag från konferensprogrammet. 

Från Judy Jacobs föredrag om DDT-färg. En annons från The Cincinatti 
Enquirer från 1946. Foto: Karin Calissendorff.
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Mary Jablonski, ägare av  Jablonski  Building Conservation 
och  medarrangör av konferensen, beskrev i sitt inlägg 
en annan hygienfrämjande färg, Calsomite. Detta var en 
nertvättningsbar färg  utformad  för  det  amerikanska  hem-
met  som  började  användas  redan  1840.  Färgen  hade 
många fördelar: Den var matt vilket var populärt, billig och 
lätt att använda. Det är dock svårt att  utföra  efterforsknin-
gar  kring  dessa  färgtyper  idag,  menade  Jablonski.  Färgen  
målades  ju upp för att snart tvättas bort.

Gul färg
Många presentationer hade den gemensamma berörings-
punkten gult. För att citera Doty Horn är gult en kulör som 
aldrig är otrendig. Undrar om hon anar hur rätt hon hade?  
Anne Milnes, privatpraktiserande konservator från Norge, 
beskrev ett projekt där hon  hade som uppgift att göra  en   
målningsbeskrivning  av  en   ådrad  dörr.  Projektet  ledde  till   
en  djupdykning   i ockrapigmentens inbördes olikheter på 
kristallnivå. Hon ställde sig frågan: Vad är skillnaden mellan 
en ockra och en sienna och  hur definierar man pigmenten?  
Milnes sammanfattade att skillnaderna  i  kulör  kan  bero  på  
annat  än kemiska  sammansättningar,  som  till  exempel  hur 
kristallstrukturen skiljer sig i en viss stentäckt. Man kan heller 
inte definiera en sienna! 

Gult  skapade  huvudbry  även  för Angelique  Friedrichs 
från  Nederländerna,  konservator  på Stichting  Restauratie  
Atelier  Limburg.  Projektet  Friedrichs berättade  om  var  
knutet  till moderna rostskyddsfärger. Vilka olika typer 
av rostskyddsfärger har använts i Europa och hur har de   
använts?   Friedrichs   färgundersöknings-projekt   förenade   
teknisk   färg   och   APR (Architectural Paint Research, reds. 

anm.) En ovanlig, och  för Riksantikvarieämbetet aktuell vin-
kel   med   tanke   på   Färgforum   2017:s   inriktning:   Teknisk   
färg.   Friedrichs   beskrev rostskyddsfärgens  polykroma  
1900-talshistoria.  Något  som  förvånade  Friedrichs  var  
hur  färgerna applicerades. En gul rostskyddsfärg uppträdde 
ovanpå ett nyapplicerat blymönjeskikt. Den gula rostskydds-
färgen visade sig i analys vara en zinkkromatbaserad färg som 
är ovanlig idag. Kulören ändrades vid exponering till grönt, 
den gula tonen var därför sällsynt. Friedrichs sammanfattade 
varför man applicerat en rostskyddsfärg över en annan: den 
gula rostskyddsfärgen skyddade mönjan och gjorde denna 
färgs rostskyddande egenskaper bättre.

Långsiktigt arbete med en standard för APR 
Riksantikvareämbetets  Kathrin  Hinrichs  Degerblad  och  
Lisa Nilsen  beskrev  det  pågående arbetet  med  CEN/TC346,  
WG  13,  den  europeiska  arbetsgruppen  som  under  en  
treårsperiod ska  ta  fram  en  standard  för  undersökning  
av  arkitekturbundna  ytskikt.  Startskottet  för  detta arbete 
avlossades 2014, då Riksantikvarieämbetet var värd för 
APR-konferensen, den femte  i raden.   Konferensen   hölls   
i   Stockholm   och   bland   annat   Helen   Hughes   från   
England sammanfattade i ett inlägg varför det behövs gemen-
samma riktlinjer om vad som ger kvalitet inom  APR.  Hughes  
menade  att ”[...]  en  bransch  som  inte  har  utvecklat  gemen-
samma riktlinjer riskerar kvalitetssänkning av prispressande 
kunder och eftergivna, oerfarna utförare”.  Hughes  pekade  
på  nödvändigheten  att  skapa  en  sammanhållen  bild av  
vad  utföraren  ska leverera och en slags miniminivå på vad 
en färgundersökning ska innehålla. Standarden leder också 
till riktlinjer för beställaren av färgunderökningen.

Illustrationen är en modell för god 
kommunikation i färgundersökn-
ingsprojekt som Kathrin Hinrichs 
Degerblad och Lisa Nilsen använde i 
sin presentation. 

Foto: Karin Calissendorff

Hinrichs  Degerblad  och  Nilsen  beskrev  att  arbetet  med  
standarden  baseras  på  att  hitta gemensamma  begrepp  
och  metodbeskrivningar  som  den  internationella  grup-
pen  kunde  enas kring.  Standarden  måste  byggas  genom  
konsensus  vilket  ökar  chansen  för  ett  brett  användande 
då standarden lanseras 2019. Det var många som uttryckte 
stora förväntningar och såg fram   emot   att   kunna   jobba   
mot   en   standard.   Kirsten   Travers Moffitt   från   Colonial 
Williamsburg  Foundation,  pekade  på  att  standarden  också  
skulle  få  en  stor  betydelse  för konserveringsutbildnin-
garna.  De  kommande  studenterna  kommer  att  utbildas  
i  APR  med  en standard som fundament, de kommer att 
betyda mycket för yrkesstoltheten och kunskapen för den 
kommande generationen. Sammanfattningsvis  gav  konfer-
ensen  en  omfattande  uppdatering  av  utvecklingen   inom 
internationell APR och möjlighet för Riksantikvarieämbetet 
att berätta om Gästkollegeprojekt och  standardarbetet  inom  
WG13.  Arrangörerna  fick  ett  stort  tack  för  en  givande  
konferens med bra spridning på föredragen.

Karin Calissendorff, utredare och konservator på 
avdelningen kulturvård på Riksantikvarieämbetet.

karin.calissendorff@raa.se  

Vi som var på konferensen: Lisa Nilsen, 
Kathrin Hinrichs Degerblad, Gunilla Lagnesjö, 

Maria Rossipal och Karin Calissendorf.

En talade titel från en bok som var med på utställningen WET PAINT! 
på Avery Library, Columbia Universitys konst- och arkitekturbibliotek. 
Foto: Karin Calissendorff

http://icom.museum/resources/red-lists-database 
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Samuel Johansson,
Masterstudent på programmet 
Conservation & Restoration of 
Cultural Heritage - Technical Art 
History, Amsterdam Universitet

SVENSKA KONSERVATORER 
I VÄRLDEN

Kan du berätta kort om din väg till masterstudierna?
Efter att ha läst lite historia och konstvetenskap i Linköping, 
där jag är uppvuxen, så utbildade jag mig till bokbindare under 
två år på Leksands folkhögskola. Därefter arbetade jag två år 
som bokbindare på Landsarkiven i Göteborg och Härnösand. 
Eftersom det arbetet låg väldigt nära konservering så sökte 
jag vidare till konservatorsprogrammet i Göteborg, men 
till målerikonservering. Efter examen så arbetade jag under 
två år på olika privata konserveringsfirmor i Göteborg och 
Stockholm/Uppsala. Framförallt med konserveringsuppdrag 
i olika kyrkor.

Kan du berätta kort om masterprogrammet du har 
valt att följa?
Jag läser andra året på Masterprogrammet Conservation 
and Restoration of Cultural Heritage vid UvA, med 
specialiseringen Technical Art History. Programmet Technical 
Art History innehåller ingen praktisk konservering utan 
fokuserar istället på konsthistorisk forskning inom material, 
teknik och skapandeprocess. Utbildningen har inbegripit 
kurser i bland annat materialkunskap, konstteknologisk 
historia, undersökningsmetoder för historiska textkällor och 
kurser i att använda teknisk analysutrustning.

Varför valde du denna master? Var det som du hade 
förväntat dig?
Anledningen till att jag sökte till mastern i Amsterdam var 
för att min tidigare anställning tog slut så det passade bra, 
och eftersom jag redan från början tänkt läsa en master efter 
att ha arbetat en period. Jag var också intresserad av att läsa 
mer konstvetenskap och tyckte att Technical Art History lät 
som den perfekta inriktningen för en konservator. Inom kon-
servering så funderar man ju ofta över konsthistoriska frågor 
vad gäller objekten man arbetar med, men har sällan tid att 
fördjupa sig i dem. 

Jag var faktiskt inte helt säker på vad programmet skulle 
innehålla när jag sökte eftersom programmet var helt nytt 
och utannonserades bara en vecka innan universitetets 
deadline för ansökan. Men jag tyckte den allmäna beskriv-
ningen av Technical Art History som ämne lät tillräckligt 
spännande. Vissa kurser, som t.ex. kemi,  har delvis över-
lappat vad jag redan läst som konservator, men många av 

mina klasskamrater kommer från en enbart konsthistorisk 
bakgrund. 

Något av det bästa med utbildningen är att UvA samar-
betar med Rijksmuseum, så de flesta av våra kurser äger rum i 
Rijksmusems ateljébyggnad. Där finns också många av RCE:s 
(en sorts motsvarighet till Riksantikvarieämbetet) forskare, 
så man befinner sig mitt i spindelnätet och utbildningen drar 
nytta av det genom att få tillgång till konservatorer och for-
skare som lärare och genom tillgång till teknisk utrustning. 
Man befinner sig också i närheten av andra stora museum. 
Under höstterminen gjorde jag praktik på forskningsavdel-
ningen på Van Goghmuset, där jag studerade kvarlämnad 
dokumentation från en konservator som arbetade med 
samlingen på 1920-talet. Amsterdam utgör ett centrum för 
framväxten av teknisk konsthistoria som ämne, UvA är de  
första som ger en tvåårig master och Rijksmuseum är ett av 
de första museerna som har en fast teknisk konsthistoriker 
anställd.

Hur upplever du att det är att studera i utlandet jäm-
fört med i Sverige?
Det har egentligen inte varit jättestor skillnad på universite-
tet. Terminerna är annorlunda upplagda och man läser för 
det mesta två olika kurser samtidigt. Det är mer betoning på 
betydelsen av betyg och viktigare med personliga kontakter. 
Något som jag tycker varit bra är att vi varit en så liten grupp, 
bara sex studenter inom specialiseringen. Men den största 
skillnaden är naturligtvis språket. Utbildningen är helt på 
engelska och det är ganska många internationella studenter 
(vilket dock gjort att jag inte fokuserat på att lära mig neder-
ländska, så den är rätt knagglig!).

Vilken är den bästa erfarenheten du tar med dig från 
masterutbildningen och tiden i Amsterdam? 
För mig har det varit intressant att bo i ett annat land under 
en längre tid. Amsterdam är en väldigt intressant stad att bo 
i, särskilt under det första året då jag hade turen att kunna 
bo helt centralt och cykla till skolan längs kanalerna. Jag 
hoppas kunna fortsätta att arbeta som konservator nu när 
jag snart är färdig, och att på något vis kombinera det med 
konsthistoriska undersökningar.

Intervju av Elise Andersson

Med artikelserien ”Svenska konservatorer i världen” vill vi genom korta intervjuer ge en inblick i hur det är 
att studera eller jobba som konservator utanför Sveriges gränser. I våras träffade jag Samuel Johansson, 
masterstudent inom Technical Art History på Amsterdams Universitet (UvA).
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Det  är  nu  fem  år  sedan  Lisa  Nielsen,  Paterik  
Stocklassa och  Christian  Stadius  formerade  en 
grupp  som  hade  till  syfte  att  skapa  ett  pris  för  

att  lyfta  intresset  för  konservering.  För två  år sedan fick 
gruppen förstärkning i form av Jennie Arvidsson och Lotta 
Möller. Ett par månader senare tillkom Jan Blåberg som repre-
sentant för NKF-S styrelse och arbetet satte igång. Sedan dess  
har  arbetsgruppen träffats  cirka  25  gånger.  Det  har  varit  
hårt  jobb  men  också mycket skratt. 

Första tiden  lärde gruppen känna  varandra och  bör-
jade  formulera prisets syfte och  vem eller vilka som skulle 
kunna få utmärkelsen. Så småningom fick priset sitt namn 
”Bevare mig väl”, och  nomineringsprocessen  samt  kriterier  
för  pristagare  formulerades.  Det  första  årets  arbete pre-
senterades under NKF-S årsmöte på Wenngarns slott 2016.  

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram en kultur-
vårdsgärning som på ett positivt sätt belyser bevarandefrågor  
och  främjar  konservatorsprofessionen.  Tanken  är  att  priset  
skall  göra  yrket mer  känt  för  en  vidare  krets  och  att  priset  
skall  fungera  som  en  länk,  eller  öppnare,  mellan konser-
vatorsyrket och allmänheten. En pokal som ingår i priset är 
därför en symbol för detta, en Röda Clara, konservöppnare 
från 1956.

Gärningen skall uppfylla någon eller några av följande 
kriterier: 

•	 Kunskap: kunskapsuppbyggande eller 
kunskapsförmedlande 

•	 Genomslag: påverkan i en vidare krets 
•	 Inspiration: för kulturvård och konservatorsprofessionen

Under det senaste året har det jobbats hårt i gruppen för att 
hitta sponsorer, samarbetspartners, bollplank  och  det  har  
knutits  mediala  kontakter.  Gruppen  lyckades  engagera  tre  
sponsorer: MTAB, Abic Kemi och Intab, som möjliggjort en 
prissumma om 10 000 kr för 2017.

Nomineringarna
Efter att förslag inkommit från NKF-S medlemmar offentlig-
gjordes fem nomineringar: 

Callenberggruppen 
Callenberggruppen  bestående  av  professionella  inom  

områdena  konst,  kultur,  historia  och arkitektur  drev  under  
2015  frågan  om  att  bevara  de  rivningshotade  muralmål-
ningarna  av Ingemar  Callenberg  på  väggarna  i  Kolingsborg,  
Slussen.  Initiativet  lyfte  för  allmänheten debatten kring bev-
arande och tillgängliggörande. 

Monika Fjaestad och Jan G. Holmberg  
Monika  Fjaestad,  konservator, och  Jan  Holmberg,  byg-

gnadsingenjör,  har  under  många  år  av professionellt  arbete  
utbildat  och  handlett  såväl  studenter  som  yrkesverksamma  
museimän  i det  omfattande  ämnet ”samlingsvård”.  De  har  
tillsammans  också  gjort  stort  avtryck  inom konservering   
och   förebyggande   konservering   inte   minst   genom   sam-
manställningen   av standardverket ”Tidens tand” som kom 
ut 1999. 

Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med stif-
telsen Hallwylska museet

Myndigheten har genom att bekosta  forskarutbildning  

BEVARE MIG VÄL 
- DEN FÖRSTA UTDELNINGEN
Under Conservision delades NKF-s nyinstiftade kulturvårdspris ut för första 
gången. Läs här arbetsgruppens redovisning av vägen fram till utdelningen 
och de olika intressanta nomineringarna. För den som inte redan vet det, 
avslöjas naturligtvis också 2017 års välförtjänta vinnare! 

inom textilkonservering  för en av sina anställda varit ett 
föredöme. Genom att möjliggöra och finansiera forskning 
har myndigheten bidragit och uppmuntrat till kunskap inom 
konservatorsfältet. 

Nanne Engelbrektsson och Jan Rosvall 
Startade Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs 

universitet och upprättade Sveriges första och  ledande kon-
servatorsutbildning. Deras arbete har  inte  bara  fått påverkan 
på den  svenska kulturarvssektorn,  det  har  även  haft  påver-
kan  på  Sveriges ställning  internationellt  vad  gäller kulturarv 
och kulturvård. 

Projektet Bevara Vasa 
Arbetet med att bevara regalskeppet Vasa är både ett 

gott exempel på samarbete mellan olika discipliner,  pub-
likt  tillgängliggörande  av  bevarandefrågan  och nydanande  
forskning  inom bevarandeområdet. Vasaskeppet är ett av 
Sveriges mest beskådade och besökta museiföremål vilket gör 
projektet till ett pågående bevarandearbete som verkligen når 
ut! 

Utifrån   dessa   kvalificerade   nomineringar   kunde   pris-
gruppen   efter   många   intressanta diskussioner rösta fram 

en vinnare. Pristagaren tillkännagavs under Conservision, 
NKF-S 65-årsjubileum. Prisutdelare  var Gustav Bergström 
”Rävjägarn”, en person som på ett helt annat sätt  än  en  kon-
servator  jobbar  för  kulturarvsbevarande.  Han  har  bloggat i 
ämnet  sedan  2007, skriver artiklar i press och lokaltidningar 
samt har stadsvandringar i Stockholm. Gustav är en eldsjäl  
med  stor  kunskap  inom  byggnadsvård  och  hantverk,  en  
civilingenjör  som  tagit  strid mot   förfulande   och   dåliga   
renoveringar.   Han   fungerar   som   en   naturlig   länk   mel-
lan konservatorskåren   och   den   intresserade   allmänheten   
och   utgjorde   således   en   perfekt prisutdelare.

And the winner is...
Under spänd tystnad i Armémuseums hörsal kungjordes 2017 
års Bevare mig väl:

”Med  sina  visionära  idéer  och  starka  personligheter  
har detta  par  inspirerat  generationer  av kulturvårdare. De   
har  samlat  kompetens  och  erfarenhet  och  möjliggjort    
för en kunskapsspridning  och  ett  kunskapsbygge.  Deras  
arbete  har  inte  bara  fått  påverkan  på  den svenska kultur-
arvssektorn, det har även haft påverkan på Sveriges ställning 
internationellt vad gäller kulturarv och kulturvård.  

Gruppbild: Prisgruppen, prisutdelaren och pristagarna. Foto: Anna Danielsson, Nationalmuseum.
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Årets  Bevare  mig  väl  tilldelas  lektor  emeritus  Nanne  
Engelbrektsson  och  professor  emeritus Jan  Rosvall  
för  arbetet  att  starta  Institutionen  för  Kulturvård  vid  
Göteborgs  universitet  och upprättandet av Sveriges första 
och ledande konservatorsutbildning.

Som  reaktion  på  de  omfattande  rivningarna  på  60-  och  
70-talet av  stadskärnor  i  många svenska  städer  vaknade  ett  
intresse  för  bevarande  och  byggnadsvård.  1975  utnämn-
des  till europeiskt   byggnadsvårdsår   av   Europarådet,   och   
i   Sverige   började både   konstvetare, arkitekturhistoriker   
och   etnologer   att   debattera   ämnet.   Kurser   i   byggnads-
vård   och byggnadsrestaurering   anordnades   bland   annat   
på   Umeå   universitet   och   på   Kungliga Konstakademin.  
Nanne,  etnolog, och  Jan,  konstvetare,  blev  två  av  de  
ledande  personerna  på Göteborgs  Universitet  att  driva  
frågan.  1978  fick  de  till  stånd  den  första  utbildningen, 
bebyggelseantikvarisk   linje.   

De   nöjde   sig   dock   inte   med   detta,   utan   arbetade   
vidare, tillsammans  med de ovärderliga  medarbetare de 
engagerat. I början på 80-talet kunde  så den första  kursen  
med  konserveringsinriktning  hållas,  den  så  kallade  
KK-kursen,  Kulturvård och Konservering. Kursen utveck-
lades till en treårig utbildning, konservatorsprogrammet, 
som tog in  sina  första  studenter  1985.  Sedan  dess  har  

utbildningen  följts  av  generationer  av  svenska kon-
servatorer  med  en  rad  olika  materialinriktningar  och  
specialiseringar.  Institutionen  för Kulturvård har inte minst 
utbildat en stor del av Nordiska Konservatorförbundets 
medlemmar.
Nanne  Engelbrektsson  och  Jan  Rosvall  fångade  en  öpp-
ning  och  ett spirande  intresse  i  tiden. Genom  att  knyta  
duktiga  och  kompetenta  människor  till  sig,  lyckades  de  
konkretisera  sin vision, en svensk utbildning i kulturvård.”

I  skrivande  stund  pågår  arbetet  med  presskontakter,  
utvärdering tillsammans  med  sponsorer och   dokumenta-
tion  och  förberedelserna  inför nästa omgång. Arbetsgruppen   
tackar sponsorerna, styrelsen och Gustav Bergström.

Vi  uppmanar  alla  läsare  att  redan  nu  fundera  på  vem  
ni  vill föreslå  till  pristagare  vid  nästa utdelning, som kom-
mer gå av stapeln under 2019.

Jennie Arvidsson, Jan Blåberg, Lotta Möller, 
Christian Stadius och Paterik Stocklassa

bevaremigval@gmail.com

Nanne  och  Janne: En  handske  vardera  till  Nanne  och  Jan  när  de  ska  lyfta  upp  den  välförpackade pokalen, Röda Claran. Foto: Anna 
Danielsson, Nationalmuseum.

TILL MATTIAS NITTÉRUS MINNE 

Mattias  utbildade  sig  till  papper-  och  fotokons-
ervator  vid  Institutionen  för  kulturvård  i  
mitten  av 1990-talet. Under  många  år hade  han  

projektanställningar  bl.a.  vid  Göteborgs  konstmuseum, 
Chalmers tekniska högskola och både på landsarkivet och 
regionarkivet i Göteborg. 2004 startade han  eget  i  sin  
hemstad  Vimmerby  och  blev  så småningom  anställd  
som  kommunkonservator.  Han var med och startade upp 
Designarkivet i Nybro där han utvecklade ett helt nytt förvar-
ingskoncept för  Designarkivets  skisser,  bilder,  prover  m.m.  
Sedan  hösten  2015  arbetade  Mattias  på  IKEA-museet  
i  Älmhult.  Även  där  var  han  med  om  att  bygga  upp  
både  magasin,  utställningar  och  inte minst   konserverings-
ateljén.   2016   valdes   Mattias   in   i   NKF-S   styrelse   och   
var   ansvarig   för medlemslistan. 

För  mig  var  Mattias  kurskamraten  som  kryddade  
livet  med  väldoftande  parfym,  som  han  själv framställde.      

Han  var  klassens  kemist  och  gav  oss  andra  en  hjälpande  
hand  vid  behov.  Mattias estetiska sinne och stora kunskaper 
inom kultur- och konsthistoria, visade sig inte minst i hans 
hem. Under  studietiden  hyrde  han  en  lägenhet  på  Heden,  
där  han  inredde  ett  rökrum  med  tjocka sammetsdraper-
ier. Hemmet i Vimmerby renoverade han varsamt och varje 
detalj i hemmet var noga utvald. 

Efter studietiden i Göteborg hade jag endast sporadisk 
kontakt med Mattias, men då han fick arbete på IKEA-museet 
återtog vi kontakten. Nu var vi inte bara som studiekamrater 
och kollegor, utan vi byggde en  nära  vänskap som  byggde 
på  livets olika resor.  Det var  med  stor sorg  som  jag  mot-
tog beskedet om Mattias bortgång, men hans doft av parfym 
kommer jag att bära med mig hela livet.

Pia Christensson

Vännen och kollegan Mattias Nittérus har hastigt lämnat oss. 
Mina tankar går till hans två söner.
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FÄRGFORUM 2017: TEKNISK 
FÄRG – SKYDDA JÄRNET! 

Hur  ska  man  måla  historiska  objekt  när  de  traditionella  färgtyperna  inte  finns  
tillgängliga?  Hur  stor  roll  har  förbehandlingen  av  metallen  inför  rostskydds-
målning?  Dessa frågor ställdes på Färgforum 2017 som hade temat ”Teknisk färg”. 
Konferensen  arrangerades  av  Riksantikvarieämbetet  i  samarbete  med Svenska  
Järnvägsmuseet, Statens fastighetsverk, Svenska byggnadsvårdsföreningen och 
Hantverkslaboratoriet.

Kathrin Hinrichs Degerblad från    
Riksantikvarieämbetets kulturvårds-
avdelning berättar om verksam-
heten i kulturarvslabbet. 

Arja Källbom som representerade 
hantverkslaboratoriet under konfer-
ensen  är delaktig i  vagnrestaurerin-
gen  på  Järnvägsmuseet.  Här  berät-
tar  hon  om  hur  verksamheten  
jobbar  med traditionella produkter i 
precisa blandningar för ändamålet.

Foto: Karin Calissendorff CC-BY

Färgforum hölls i år på Sveriges järnvägsmuseum i 
Gävle, 1-2 juni. Årets tema var teknisk färg,  färgtyper  
vars  främsta  funktion  är  att  skydda  istället  för  att  

pryda.  Riksantikvarieämbetet vill  öka  och  sprida  kunska-
pen  kring  dessa  färgtyper  som  i  vissa  fall  är  svåranvända, 
problematiska vid konservering och dåligt dokumenterade ur 
bevaringssynpunkt. De tekniska färgerna används brett inom  
industrin, byggnadsvården och  för brandskydd  i kulturhis-
toriska byggnader.  Det  visade  sig  finnas  en  stor  nyfikenhet  
kring  teknisk  färg  och  en  vilja  att diskutera metoder och 
olika färgsystems för- och nackdelar. 

Konferensen   hölls  i  Järnvägsmuseets   fordonsmagasin   
där  det bedrivs   restaurering   och forskning   kring   histor-
iskt   vagnbyggande   och   bevaringsarbete.  Miljön   upplevdes   
som inspirerande och värdarna visade en ambitiös verksam-
het som vid konferensen sjöd av liv.  Anna  Lindgren,  chef  
för  kunskapsavdelningen,  berättade  mer  i  detalj  kring  
verksamheten  i verkstaden.   Museet   har   10 000  m2   utställ-
ningsyta.   Stora   resurser   krävs   för   att   hålla samlingarna 
i gott skick. 

Färgforums talare och deltagare kom  i  högre grad  från  
byggnadsvården och från tillverkarhållet   än   tidigare   år.   
Talarna   var   museiintendenter,   byggnadsantikvarier,   
konservatorer, arkitekter och konsulter inom rostskydd.  
Materialtyperna som presenterades  var rostskyddsfärg och 
brandskyddsfärg. Fallstudier blandades med närstudier av 
materialen. 

Presentationer i urval 
Första  talaren  var  Katja  Meissner,  byggnadsantikvarie  
med  verksamhet  på  Öland,  som beskrev ett stort projekt 
i Leksand med rostskyddsbehandling av smidda gravvårdar. 
Meissner beskrev  den  svåra  balansgången  mellan  kon-
serveringsetik,  länsstyrelsens  krav  på  val  av traditionella 
material och metoder och begränsad budget. Meissner kallade 
restaureringen för massrestaurering, med glimten i ögat, och 
beskrev projektets kreativa metoder för att få ett så gott  resul-
tat  som  möjligt.  Meissner  underströk  att  större  prioritet  
borde  läggas  på  underhållsinsatser,  då  behöver  inte  vård-
insatserna  bli  lika  pressade  och  omfattande  som  vid  detta 
projekt. 

Arja  Källbom,  doktorand  på  Uppsala  universitet,  beskrev  
grundläggande  hur  rostskyddsfärg av  olika  typer  fungerade.  
Genomgången  gav  en  behövlig  kunskapsbas  inför  naviga-
tionen mellan  de  olika  färgtyperna  som  skulle  presenteras  
under  konferensen. Källbom framhöll vikten av noggrant 
förarbete av metallen och hur färgen applicerades för att rost-
skyddet skulle ge ett varaktigt skydd.  Konferensen hade en 
talare från Nederländerna, konservatorn Angelique Friedrich. 
Friedrichs hade  liksom  Källbom  fokus  på  rostskyddsfärg  
och  färgskikts  uppbyggnad,  men  ur  ett  APR-perspektiv  
(Architectural  Paint  Research),  där  olika  rostskyddsfärgers  
koloristiska  funktion inom  arkitektur  lyftes  fram.  Friedrichs  
fokuserade  på  aluminiumfärg  som  blev  en  trendfärg under  
1930-talet  och  kom  att användas  som  ytskikt  endast  för  
sin  märkvärdiga  metallglans skull.   Aluminiumfärgens   goda   
rostskyddsförmåga   framhölls,   som   skapas   av   färgens 
aluminiumpulver.  Idag  används  aluminiumhaltiga  färger  
sparsamt  eftersom  de  är  mer  miljöfarliga än många andra 
rostskyddsfärger. 

Jakob  Strömholm  från  HOS  arkitekter  och  Johan  
Rittsél  från  AIX  hade  varsitt  inlägg  om brandskydds-
färg i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Strömholm och 
Rittsél lyfte fram en produktgrupp som det visade sig fin-
nas väldigt lite kunskap om, vad det gäller faktiskt innehåll,  
hur  färgen  påverkar  miljön  och  hur  färgen  bryts  ned.  
Brandskyddsfärger  och  dito  lacker används i stor utsträck-
ning i historiska miljöer på strukturer som är särskilt känsliga, 
som dörrar och bärande strukturer i järn. Publiken visade 
stort intresse för att följa upp och undersöka fallstudiernas 
resultat i avgränsade studier. 

Hållbarhetsaspekter  var  ett  genomgående  tema  under  
konferensen.  När  färg  blir  för  hållbar kan den skada 
omgivande material. Mycket starka material kan också vara 
giftiga, och många exempel  på  giftiga  färger  gavs  under  
konferensen.  Maria  Dalin  från  Arbetsmiljöverket  hade en  
välbehövlig  presentation  av  personligt  skydd  på  arbetsplat-
sen.  Vi  kulturvårdare  tänker ibland mer på att vårda miljöer 
än oss själva! Läs Arbetsmiljöverkets material om arbetsmiljö 
och ta ansvar för personlig hållbarhet, uppmanade Dalin.
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Vad har vi lärt oss om teknisk färg i kulturvården? 
Sammanfattningsvis var presentationerna präglade av en 
stor nyfikenhet kring hur de tekniska färgerna ska  han-
teras, bevaras och kombineras  i  arbetet med kulturmiljöer. 
Traditionella och moderna  färger har var  för sig  styrkor och 
svagheter, och behöver  medveten användning. Fördelen  med  
de  traditionella  färgerna  är  att  vi  känner  till  deras  svag-
heter.  De  moderna  färgtyperna  är  sämre  dokumenterade.  
Många  på  konferensen  menade  att  resultat  från  olika pro-
jekt med teknisk färg måste följas upp och utvärderas.

Vid  slutdiskussionen  med  konferensens  samarbetspart-
ners  kretsade  samtalet  kring  vikten  av forskning om de 
moderna färgtyperna som nu används frekvent i historiska 
miljöer. Samtidigt  lyfte  man  fram  nödvändigheten  i  att  
förhålla  sig  öppen  för  nya  lösningar  inom kulturvården.  
För  de  produkter  som  ansågs  vara  moderna  eller  tradi-
tionella,  har  nu  i  många fall hunnit bli relativt traditionella. 
Men samtidigt som den diskussionen pågår, kommer det ut 
nya produkter och metoder som behöver utvärderas. 

Tack deltagare, talare och samarbetspartners!
Vi från Riksantikvarieämbetet tackar våra samarbetspartners 
för ett mycket lyckat Färgforum med  en  stor  spridning  av  
kompetenser  i  deltagande-  och  talarledet.  Detta  ledde  
till  riktigt intressanta   och   initierade   diskussioner   och   
uppslag   för   nya   forskningsområden   och samarbeten! 

Karin  Calissendorff,  konservator  och utredare  
på  avdelningen  för  kulturvård  på  Riksantikvarieämbetet

Järnvägsmuseet arrangerade transporter med en historisk rälsbuss 
mellan konferensens lokaler i och utanför Gävle. Det var en stor 
succé. Foto: Karin Calissendorff CC-BY

VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGAST FÖR ER? 
VAD VILL NI AT T VI I  ST YRELSEN 

SKA ARBETA MED?

Vi vill ta del av era tankar och idéer,
så hör av er till  kontakt@nkf-s.se.

mailto:kontakt%40nkf-s.se?subject=
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ORDFÖRANDEN
HAR ORDET

NKF-S Ordförande 
Lisen Tamm

En  ny  styrelse  tillträdde  efter  årsmötet  
2017  på  Armémuseum  i  Stockholm,  
och  Realias redaktion har bett mig, er 

nya ordförande, att göra en kortare presenta-
tion av mig själv.  

Jag är nu konservator i den kommunala 
museiorganisationen Sigtuna Museum & 
Art sedan tre år  tillbaka.  Tyngdpunkten  
i  museets  samlingar  ligger  på  det  arke-
ologiska  materialet  som  är direkt kopplat 
till Sigtunas grundande år 970 och stadens 
utveckling under tidigmedeltiden. I tjänsten 
ingår också att arbeta med utställningsverk-
samheten på Konsthall Märsta.  

Mina  tidigare  arbetsplatser  har  varit  
Kungl.  Husgerådskammaren  där  jag  var  i  
fyra  år  bland annat   som   metallkonserva-
tor.   Dessförinnan   arbetade   jag   20   år 
på   Livrustkammaren, Skoklosters    slott    
och    Stiftelsen    Hallwylska    museet, även    
där    bland    annat    som metallkonserva-
tor. Längre tillbaka  i tiden  har  jag  också 
arbetat något år vardera på Tekniska museet 
i Stockholm och Stiftelsen Föremålsvård i 
Kiruna.

Men  jag  är  huvudsakligen  utbildad  på  
arkeologiskt  material  och  fick  min  aka-
demiska grundutbildning  som  konservator  
på  Institute  of  Archaeology, Londons  uni-
versitet,  på  80-talet.  Innan  det  läste  jag  
Nordisk  arkeologi  på  Stockholms  univer-
sitet.  Så  att  jag  nu  återigen arbetar  med  
arkeologiskt  material –  efter  ca  ett  kvarts  

sekels  bortavaro –  känns  lite  som  att 
komma hem. 

Sammantaget  har  de  här  arbetsplatserna  
gett  mig  en  bred och  skiftande  erfaren-
het  som  spänner  från  underhåll och  vård  
av  historiska  miljöer,  med  allt  vad  det  
kan  tänkas innebära, till att  med  hjälp  av  
mikroskop och  skalpell  försiktigt  avlägsna  
korrosionsprodukter  för  att  frilägga  ytligt  
ristade  runor  i  ett  kopparbleck från  1000-
talet.  Det  är  den  variationen  som  gör  att 
jag fortfarande tycker att konservatorsyrket är 
så överraskande och roligt! 

När det här numret av Realia går i tryck 
har den avgående och den tillträdande 
ordföranden ännu  inte  hunnit  med  över-
lämning  av  ärenden,  men  den  nya  styrelsen  
är  naturligtvis  lika intresserade  av  att  lyssna  
av  vilka  frågor  ni  medlemmar  vill att  vi  
ska  arbeta  med. Alla kontaktuppgifter kom-
mer att finnas på NKF-s webbsida. 

Jag  hoppas  att  alla  får  en  underbart  
skön  sommar  och  välbehövlig  semes-
ter.  Min  egen semester  kommer  till  viss  
del  bestå  av  att  knacka  bort  kalkputsen  
från  vårt  lilla  reveterade bulhus på Gotland 
som, tyvärr, har drabbats av röta. Men om 
nån skulle drabbas av det, så var det väl en 
konservator? 

  Lisen Tamm

KALENDER 2017
Med reservation för ändringar.

VAD VILL DU LÄSA OM I REALIA?

Har du frågor eller synpunkter 
kring tidiningen?

Kontakta redaktionen på
nkf.realia@gmail.com

Vi på Realia-redaktionen önskar 
alla medlemmar 

En riktigt 
skön och solig 

sommar!

5-8 Juli

LISSABON, PORTUGAL
Preserving Transcultural Heritage – Your Way or My Way?

4-8 September

KÖPENHAMN, DANMARK
The 18th Triennial Conference of the International Council of 

Museums Committee for Conservation (ICOM-CC) 

– Linking Past and Future.

21-23 September

HELSINGFORS, FINLAND
ICOM International Conference, Difficult Issues, 

ICOM Germany and ICOM Nord (Island, Norge, Sverige, 

Finland och Danmark).

16-18 Oktober

LONDON, ENGLAND
IAP Gels in Conservation Conference.

28-30 Juni

EDINGBURGH, ENGLAND
New Methods for Paper Bathing and Stain Removal

10-12 Juli

GLASGOW, ENGLAND
New Methods of Bathing and Cleaning Textiles

8-10 September

SVERIGE
Kulturarvsdagen (European Heritage Days)

Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter 

28-30 September

DUBROVNIK, KROATIEN
The Best in Heritage – Projects of Influence

12-13 Oktober

BERN, SCHWEIZ
IIC Students and Emerging Conservators Conference 

Conservation with Head, Hands and Heart

22-23 November

LUND, SVERIGE
Samlingsforum – Magasin – nyckel till historia och framtid

Skissernas Museum

24-26 November

HONGKONG, KINA
IC-PM Symposium - Unroll and Unfold: Preserving 

Textiles and Thangkas to Last

25-27 januari 2018

HILDESHEIM, TYSKLAND
International Symposium Consolidation & Communication

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
https://congressartis.wordpress.com
http://www.icom-cc2017.org/
http://www.icom-cc2017.org/
http://www.icom-cc2017.org/
http://www.icom-helsingborg-2017.org/tagung
http://www.icom-helsingborg-2017.org/tagung
http://www.icom-helsingborg-2017.org/tagung
http://academicprojects.co.uk/gels-conference
http://academicprojects.co.uk/courses/new-methods-of-surface-cleaning-bathing-paper/
http://academicprojects.co.uk/courses/new-methods-of-bathing-and-cleaning-textiles
https://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/kulturarvsdagen/
https://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/kulturarvsdagen/
https://www.thebestinheritage.com/conference
https://www.iiconservation.org/node/6935
https://www.iiconservation.org/node/6935
https://www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/samlingsforum-2017/
https://www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/samlingsforum-2017/
http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Conservation/en_US/web/co/iic-pm-2017_hongkongsymposium.html
http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Conservation/en_US/web/co/iic-pm-2017_hongkongsymposium.html
http://193.175.110.9/hornemann/english/2353.php

