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ReDAKtöRen 
HAR oRDet

Redaktör Carl Brädde

formgivning 
elise Andersson

ARtiKLAR
sänd ditt manus till oss via
e-mejl: nkf.realia@gmail.com

Text, diagram, bilder och
bildtexter skickas var för sig.
Texter skrivs i 12 pkt
Times new roman med
enkelt radavstånd.
omfång: 1-2 A4.
Bilder levereras digitalt i
JPg-format.

för annonsering kontakta
redaktören via e-mejl ovan.

Evenemanget dyker upp vart tredje år, 
inte vart fjärde. Men i övrigt är det 
som att ha olympiska spelen på hem-

maplan, i alla fall för en konservator. Jag talar 
förstås om ICOM-CC:s stora internationella 
konferens som i oktober gick av stapeln i vårt 
kära grannland! 

Under några hektiska dagar fick vi som 
var på Tivoli Congress Center i Köpenhamn 
ett brett utbud serverat för oss med 
högintressanta föreläsningar, spännande 
forskningsresultat, intressanta nya produk-
ter och kul ”social events”. Allt i en ovanligt 
effektiv och välorganiserad inramning. 

I mitt fall, och säkert många andras, 
innebar besöket också ett kärt återseende av 
många kolleger från när och fjärran. 

Jättestora konferenser är roliga, inspi-
rerande, givande och – enormt tröttande. 
Efter en heldag som känns som ett maraton-
lopp (för att hålla fast vid sportliknelserna) 
måste jag erkänna att hotellsängen känns 
väldigt bekväm... Men när man har sorterat 
alla intryck inser man hur viktiga den här 
sortens evenemang är, inte minst för gemen-
skapen inom professionen och känslan av att 
tillhöra ett större sammanhang. Det är en 
vacker tanke och något att falla tillbaka på 
när jobbet eller studierna ibland stressar en 
i vardagen.       

För att uppmärksamma konferensen lite 
extra i Realia och få en bredare bild av evene-
manget har vi satt samman flera svenska 
delegaters beskrivning av föreläsningarna de 
tyckte bäst om. Jag passar på att tacka för de 
fina bidragen från de som hörsammat redak-
tionens efterlysning av artiklar! 

Det här numret erbjuder också andra 
spännande ut- och inblickar i konserva-
torsvärlden. I vår serie ”Konservatorns 
roll” t.ex. följer vi vardagen för en föremåls-
intendent/konservator på Flygvapen-
museum och i ”Svenska konservatorer i 
världen” har turen kommit till personen som 
har varit med att skapa den första konserver-
ings-podden! Lyssna in er på ”The C-word” 
(www.thecword.show) med flera aktuella 
och spännande inslag, kan absolut rekom-
menderas. Andra artiklar i det här numret 
behandlar högaktuella ämnen som rengöring 
av akrylmåleri, vibrationers påverkan på 
arkitekturbunden konst och ökat samarbete 
inom heritage science m.m.

Med det här fina julbordet av konserverings-
artiklar vill redaktionen önska alla en God Jul!   

i början av september var det så dags för iCoM-CC:s stora internationella 
konferens, den artonde i ordningen och den här gången på riktigt nära 
håll – i köpenhamn! Under fem fullspäckade dagar var redaktören på plats 
tillsammans med en mängd andra svenska delegater. några av deltagarna 
har här valt sina personliga favoriter ur den digra föreläsningsfloran.   

RösteR fRÅn iCoM-CC 
18th Triennial Conference i köpenhamn – Linking Past and future

Konferensen visade sig bli organisationens största 
någonsin med över tusen delegater, hundrafem-
tio föreläsningar, hundra posters och möten för 

organisationens 21 olika arbetsgrupper. Dessutom firades 
ICOM-CC:s 50-årsjubileum vilket enligt arrangörerna 
också hade inspirerat till konferenstemat ”Linking Past and 
Future”, att försöka länka samman dåtidens landvinningar 
med framtida riktningar inom konserveringsvärlden. 

Ingen mindre än Danmarks drottning Margarethe II var 
närvarade vid konferensens öppnande på måndagen!

En av de två huvudtalarna var den evolutionäre gene-
tikern Eske Willerslev, ett ovanligt men inte desto mindre 
intressant val för en konferens inom vårt gebit. Han berät-
tade med inlevelse om ”Our Genetic Past”, med tonvikten på 
hur den amerikanska kontinenten ursprungligen har befol-
kats enligt den senaste DNA-forskningen. Eske redogjorde 
bl.a. för de etiska problem som kan uppstå när mänskliga 
kvarlevor som har en speciell religiös status bland ursprungs-
befolkningen undersöks. Frågeställningar som förmodligen 
känns igen av vissa konservatorer.

Den andra huvudtalaren var Salvador Muñoz Viñas, pap-
perskonservator och författare till ett flertal publikationer 
om konserveringsteori som vi tidigare har stiftat bekantskap 
med i Realia (nr 1 2017). Salvador talade om de omvälvande 
förändringar som kulturvärlden – och där-igenom synen 

på kulturarvet - genomgår i vårt nya digitala universum. 
I vår snabbt förändrande världsbild höjer han en varn-
ingsflagg och presenterar olika sätt för oss att möta de nya 
utmaningarna.  

Konferensen bjöd också på extra mycket kvällsev-
enemang för delegaterna – t.ex. invigning på ”Den sorte 
diamant”, alltså Kungliga biblioteket, med körsång och bal-
lerinor, mottagning på Köpenhamns rådhus där det bjöds 
på traditionella pannkakor med vaniljkräm och konferens-
middag på Nationalmuseet. Den sistnämnda inleddes med 
en oförglömlig beskrivning av ICOM-CC:s historia genom 
en omtolkning av Dean Martins gamla slagdänga (byt ut 
”That´s amore” mot ”ICOM-CC”)! Onsdag eftermiddag bjöd 
på olika exkursioner runt om i Köpenhamn med omnejd. 
Själv medverkade jag på en skulpturvandring runt om 
i ”byen” med metallkonservatorer från Nationalmuseet 
som vädret till trots var ett välkommet avbrott i 
föreläsningsprogrammet. 

Närheten till konferensen gjorde att den svenska när-
varon var ovanligt hög med över trettio delegater och 
flera föredragshållare. På förslag från några av deltagarna 
har redaktionen därför tacksamt tagit emot bidrag från 
andra delegater, som var och en har valt sitt eller sina 
favoritföredrag.

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
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Anna Adrian, göteborgs stadsmuseum
Jonathan Ashley-Smith höll ett föredrag om yrkesetiska regler. 
Istället för att utarbeta specifika yrkesetiska regler för olika 
materialkategorier lyfter Ashley-Smith istället fram ”a bespoke 
code of ethics”, ung. skräddarsydda etiska regler, vilket inne-
bär att varje institution eller specialistområde utarbetar sina 
egna etiska regler. Genom att utarbeta etiska regler som känns 
bekväma och logiska för det egna området så blir de också 
relevanta.

Dessa tankar kändes väldigt aktuella när jag lyssnade på 
Sarah Scaturro, chefskonservator på the Costume Institute på 
Metropolitan Museum of Art. Hon ifrågasatte i sitt föredrag 
att konservering av ”fashion” skulle räknas till textilkonserver-
ing. Hon menade istället att det är en egen disciplin som både 
består av det materiella objektet och det idébärande systemet av 
estetik, identitet och modernitet.  Konservering av mode inne-
bär alltid tredimensionella objekt som måste förhålla sig till 
kroppen de är tänkta att pryda. Materialmässigt innebär mode 
komposita material som kan vara textil. Scaturro menade att 
konservering av mode kräver etiska ställningstaganden som är 
specifika och som inte per automatik är giltiga för t.ex. tex-
tilkonservering - d.v.s. skräddarsydda yrkesetiska regler.

Det är nog oundvikligt att som konservator ibland känna 

föreläsarnas preprints går att ladda ner från 
iCoM-CC:s webbplats från januari 2018. 

icom-cc-publications-online.org/

oro för vad andra kollegor ska tycka om de beslut man fat-
tat men därför var det befriande att höra olika föredrag som 
öppet diskuterade de yrkesetiska reglerna.

Ashley-Smith, J. – A role for bespoke code of ethics.
Scaturro, S. – A materials- and values-based approach to the 
conservation of fashion.

Pia Christensson, Arbejdermuseet
På Arbejdermuseet i Köpenhamn visar vi interiörer från 
1930- och 1950-talet samt industrimiljöer. Önskan från led-
ningen är att allt ska visas utan montrar eller glas, men med 
enklare avspärrningar. 

I 50-talsmiljön har vi sedan ett år tillbaka tagit bort glas-
väggen framför kök och vardagsrum. Jag har påtalat den 
ökade mängden damm och att det kräver en mer schemalagd 
rengöring än tidigare. Med detta som bakgrund var det två 
föreläsningar som väckte mitt intresse.

Den första var Josep Grau-Bovés föreläsning där han 
betonade att om det finns mer än 3 % damm i ett rum, så upp-
fattar besökaren det som dammigt och med över 9 % damm så 
upplevs rummet som väldigt dammigt. Med hjälp av mätning 
av dammängd och analys av dammet, kan man så beräkna hur 

dammigt det kommer att bli i ett rum. Fina dammpartiklar 
sprider sig i hela rummet, medan större dammpartiklar, t.ex. 
från kläder, inte sprider sig i samma utsträckning. Kommer 
dammet från besökare eller utifrån? Kan man styra om venti-
lationen i en byggnad för att minska dammängden i känsliga 
rum? Kan man avgränsa antalet besökare för att få ner mäng-
den damm eller ska man öka rengöringen och då eventuellt 
öka slitaget på föremålen?

Den andra föreläsningen av Catherine Dillon satte besöka-
ren i centrum. Hur mycket damm accepterar egentligen 
besökaren? Är damm och smuts en del av historieförmedl-
ingen eller ska det tas bort för att man bättre ska kunna läsa 
föremålen? 

För att få svar på sina frågor, gjorde författarna en enkät-
undersökning bland besökarna. Det visade sig att det fanns 
fem grupper av besökare. En grupp ville att det skulle vara 
dammfritt och städat, andra gruppen tyckte att damm och 
smuts var en del av historieberättandet och den tredje grup-
pen ville att det skulle vara rent, men att man ändå kunde 
se spår av åldrande. Den fjärde gruppen hade stor tillit till 
dem som tog beslut om rengöring och förhöll sig neutrala till 
mängden damm och smuts. Den femte gruppen hade dock 
ingen tillit till dem som gjorde rent. 

i mitten – Traditionsenliga pannkakor serverades på rådhuset. foto: Thea Winter. till höger – Anders ekstrøm 
Løkkegaard från nationalmuseet förevisar en blyskulptur på en av konferensens rundturer. foto: Carl Brädde.till vänster  – Mottagning i den vackra festsalen på köpenhamns rådhus. foto Carl Brädde. 

http://icom-cc-publications-online.org
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Föredragshållaren har kunnat konstatera att det inte har varit 
den största förändringen. De underlag hon har använt sig av i 
sin studie för att studera kostnadsutvecklingen är arkiverade 
dokument rörande konserveringsåtgärder i 489 danska kyrkor. 
Kostnaderna har räknats om till dagens penningvärde för att 
kunna jämföra de olika årens kostnader med varandra.  Hon 
säger att omfattning och val av konserveringsåtgärder i stor 
utsträckning alltid påverkats av bidragsfinansiering men att 
hon kunnat konstatera att det till lika stor del påverkats vart-
efter yrket och dess utövare har blivit alltmer professionella.

Brajer har t.ex. jämfört kostnader för den första kon-
serveringen av en kyrka med kostnader för omkonservering 
av samma kyrka vid ytterligare två tillfällen. I ett exempel har 
kostnaderna för omkonserveringen jämfört med den första 
konserveringen ökat med över 5000 %. De som utfört de tidiga 
konserveringarna kallar Brajer för ”the inexpensive men”, 
konstnärer som inte är utbildade inom konservering och som 
lämnat efter sig renoveringar som många år senare orsakat 
stora skador och som sedan kostat mycket att konservera.

Brajer menar att den stora kostnadsökningen kom under 
1990-talet när de utbildade konservatorerna började domin-
era marknaden, med högre kompetens kom också högre 
kostnader. Hon menar att inte bara kostnaderna ökat utan 
också att kvaliteten på de utförda åtgärderna ökat och blivit 
mer hållbara. I sin slutledning höjer hon ett varnande fin-
ger för att dagens konserveringsåtgärder kan påverkas av 

konkurrensen på marknaden där man tävlar om uppdragen 
och uppdragsgivaren ser mer på kostnaden än på kvaliteten.

Brajer, I. – The effect of credentialism on the cost of conserva-
tion treatment.

inger  nyström godfrey,  studio västsvensk 
konservering
Något av det roligaste på jättekonferenser, som ICOM-CC:s 
triennials och dess smörgåsbord av föredrag, är alla de inno-
vativa tankar och försök som presenteras för att förbättra 
och utveckla konservatorns vardag och kulturavets framtid. 
Ett sådant var: “Anyone for a nice cup of tea? The use of bacte-
rial cellulose for conservation of waterlogged archaeological 
wood”. Försöken utgår från det faktum att cellulosa är en av 
huvudbeståndsdelarna i trä, och därmed bör bakteriell cell-
ulosa (BC) vara mer kompatibel än de syntetiska produkter 
(Polyetylenglykol) som idag ofta används för att konservera 
nedbrutet arkeologiskt trä. Bakteriell cellulosa, som har 
samma kemiska struktur som växtcellulosa används idag 
kommersiellt inom textil-, mat- och medicinindustrin, men 
har också använts inom papperskonservering.

Syre behövs för att BC ska bildas, därför var en av 
frågeställningarna hur djupt in i träcellerna som BC kan 
växa. Andra frågeställningar var om BC-filmen/materialet 
blir tillräckligt starkt för att förhindra sprickbildning och 
deformation av träet när det torkas och kommer BC att kunna 
växa i ett icke-sterilt labb och i ett träföremål, som är fullt av 
mikroorganismer av olika slag?

Undersökningen gjordes i flera steg och man lyckades odla 
BC i ett labb som inte var sterilt, likaså gick det utmärkt att få 
BC att fästa, växa på och förstärka hål i papper (filterpapper 
och Kozo-papper). Försöken på arkeologiskt trä visade att BC 
växte, men med inslag av andra bakteriekulturer. En förstärkt 
effekt på vedcellerna uppfattades trots detta framför allt i 
områden med hög syrehalt. Fortsatta studier kommer göras 
med fokus på att optimera syretillgång inne i vedcellerna och 
hur BC-behandlat arkeologiskt trä kommer att klara torkning.

Gregory D., Shashoua Y., Braunschweig Hansen N. & Jensen 
P. – Anyone for a nice cup of tea? The use of bacterial cellulose 
for conservation of waterlogged archaeological wood.

Thea Winter, riksarkivet
Kan geckoödlan bidra till konservering? Det kan man fråga 
sig. Under senare år har detaljerad visualisering och kartlägg-
ning av geckoödlans fysiska konstruktion inspirerat till 
produktutveckling som imiterar ödlornas uppbyggnad för 
att åstadkomma fästningsförmåga. Flertalet geckoödlor kan 
nämligen fästa och lossa vid vilken vinkel som helst mot 
underlaget och rör sig till synes oberoende av tyngdkraften. 
Att fästa och lossa utan kemikalier är något som skulle kunna 
vara av intresse inom konservering. Jacek Olender har som 

Denna föreläsning fick mig att tänka över vilken grad av 
damm som jag accepterar i en utställning. Kanske har jag allt-
för ofta dammglasögonen på? Det skulle vara intressant att 
göra en motsvarande enkätundersökning på Arbejdermuseet, 
för att ta reda på hur besökarna upplever nivån på damm och 
smuts.

Grau-Bové, J., Mazzei, L., Thickett, D., Vlachou-Mogiré & 
C., Strlič – Diagrams of equal area coverage: A new method to 
assess dust deposition in indoor heritage environments.
Dillon, C., Golfomitsou, S., Ravaioli, F., Storey, C., Tully, C., 
McArthur, G. & Lithgow, K. –  A bottom-up and mixed-meth-
ods approach to understanding visitors’ perceptions of dust, dirt 
and cleaning.

Malin Borin, göteborgs konstmuseum
Anna Laganà från The Getty Conservation Institute visade 
resultatet av forskning på material för restaurering av skadat 
plexiglas.  För typiska skador som repor och bortfall i kanter 
och hörn testades fyllmaterial av olika typer såsom akrylater, 
kolvätehartser, epoxy och UV-härdande lim. Flera limmer 
uteslöts på grund av dåliga arbetsegenskaper, klibbig yta eller 
gulning. 

De rekommenderade materialen var kolväteharts Regalrez 
1094, framförallt för repor, samt epoxy Hxtal NYL-1 för 
repor och bortfall. Applikation utförs med mikropensel till 
repor och med pipett eller spruta för större materialbortfall. 
Avskärmning av gjutningsområdet vid kantbortfall gjordes 
med vax. Det är mycket viktigt att avskärmningen är helt tät 
då materialen har mycket låg viskositet och risken för läckage 
är stor.

En egen notis är vikten av att epoxyn är nyinköpt, särskilt 
då sprickor ska fyllas, eftersom viskositeten ökar vid förvaring 
i öppnad förpackning. En annan notis är att en första gjutning 
med epoxy kan slutbehandlas med Regalrez om bearbetning 
såsom slipning krävs och ger immig yta. Se Gettys blogg om 
forskningen här: blogs.getty.edu/iris/a-new-face-for-pmma/.

Laganà, A., Langenbacher, J., Rivenc, R., Caro, M., Dion, V. 
& Learner, T. – The future of looking younger: A new face for 
PMMA. Research into fill materials to repair poly(methyl meth-
acrylate) in contemporary objects and photographs.

Lisa nilsen, riksantikvarieämbetet
Jag var på många bra och intressanta presentationer under 
konferensen, men vill här lyfta fram kemisten och plastspe-
cialisten Yvonne Shashoua och hennes test av växtbaserad 
plast för konservering. Jag har hört Yvonne flera gånger förut 
på konferenser, hon har ofta roliga vinklar på det mesta och 
är jordnära trots den höga akademiska nivån. 

Den här gången hade hon och hennes medförfattare tittat 
på oljebaserade plastpåsar och lim som idag används inom 
konservering (polyeten, polyester, polyvinylalkohol, etc.) och 

deras motsvarigheter tillverkade av växtbaser som bambu 
eller soja. Efter åldringstester fann de att på polyeten-sidan 
skulle en övergång till bio-eten fungera utmärkt som förpack-
ningsmaterial. Problemet är bara att tillgången är begränsad 
i Europa och kostnaden fortfarande relativt hög. Soja-lim 
visade också lovande möjligheter, med några reservationer. 
Läs mer i en bra artikel. 

Shashoua, Y., Jankova Atanasova, K., Curran, C. – Sustainable 
future alternatives to petroleum-based polymeric conservation 
materials.

Johanna nilsson, Armémuseum
Isabelle Brajer, målerikonservator vid Nationalmuseum i 
Köpenhamn, höll ett intressant föredrag om hur kostnad-
erna för konservering har förändrats mellan åren 1855-2015. 
Brajer menar att den första stora kostnadsutvecklingen skedde 
under 1960- och 70-talen då stora förändringar skedde inom 
arbetsmarknaden p.g.a. lagstadgad semester, pension etc.

till vänster  – Applicering av fyllmedel i repat plexiglas med pensel 
Princeton round minibrush 3050r size 20/0. www.getty.edu/conserva-
tion/our_projects/science/plastics/repair.html. foto: Malin Borin.

nedan – niels Borring från statens Museum for kunst visar exempel 
på hur blyvit färg svartnar hos konst på papper. svavelinnehållande 
monteringsmaterial är en av orsakerna och nu byts montagen på hela 
samlingen ut. foto: Malin Borin.

http://blogs.getty.edu/iris/a-new-face-for-pmma/
www.getty.edu/conservation/our_projects/science/plastics/repair.html
www.getty.edu/conservation/our_projects/science/plastics/repair.html
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examensarbete på Courtauld Institute of Art (tillsammans 
med Christina Young på University of Glasgow) under-
sökt en av dessa produkter vad gäller egenskaper viktiga för 
konservering.  

Geckoödlans konstruktion bygger på ett stort antal s.k. 
nanohår (3-4 μm i diameter) under deras fötter som i sin tur 
delar sig i ännu mindre delar längst ut. Själva fästförmågan 
antas uppstå som van der Waals-krafter genom att skalan 
medger kontakt på atomnivå. 
Olender hade valt en färdig produkt, Gecko nanoplast, och 
undersökt dels själva produkten och dels fästförmåga, styrka 
i fogen samt lossningsförmåga. Den variant av materia-
let som finns beskrivet i artikeln har en fäststruktur på ett 
underlagsmaterial, medan han under själva presentationen 
även refererade till en produkt med bara själva fäststruk-
turen. Den hade han inte undersökt i lika stor utsträckning.

Undersökningen av produkten med underlagsmate-
rial gjordes med SEM-EDS, FTIR-ATR samt dynamisk 
mekanisk analys för bestämning av glasomvandlingstemper-
atur. Underlaget visade sig vara en polyuretan medan själva 
’gecko’-strukturen gjordes i polydimetylsiloxan (PDMS, 
ett slags silikonolja), båda med glasomvandlingstempera-
turer under noll vilket i viss mån ger klibbiga material. 
Olender kunde visa SEM-bilder på materialet både i pers-
pektiv och genomskärning.

För att testa egenskaper användes ett antal olika standard-
iserade dragtestningsförfaranden och det tänkta simulerade 
användningsområdet var montering av fotografi, t.ex. vid 
ihoppussling av sönderfallet fotografi, varför även fotopapper 
ingick. Segheten hos ’gecko-filmen’ jämfört med fotopappret 
syntes tydligt vid separata dragprover av materialen.

Styrkan i en tänkt fog mättes genom att filmen sattes 
omlott på framsidan av remsor av fotopapper varpå de 
utsattes för skjuvprovning (shear test) enligt standardiserat 
förfarande. 

Resultatet jämfördes med det för s.k. 180 graders skaltest 
(peel test) och jämförelsevis krävdes ca 50 N vid skjuvning 
men nästan ingenting (ca 0,4 N) vid ’skalning’. Genom 
vinklingen i materialet som sker när filmen ’skalas’ av bryts 
van der Waals bindningar och det går att ta bort filmen lätt. 

Förekomsten av rester på fotopappret bedömdes visuellt och 
med vanlig mikroskopi utan påverkan. Olenders slutsats 
var att det är fortsatt intressant som ett hjälpmedel, men 
framförallt för korttidsanvändning då polyuretan är känt 
icke-stabilt samt PSDM:ets påverkan är okänd.

Undersökningen får anses vara en preliminär (om än 
lovande) pilotstudie då antalet prover var få, endast en 
uppsättning om fem prover per modell, samt att eventuell 
påverkan på fotopapperet var mycket lite undersökt – något 
de dock tänkt gå vidare med.

Olender, J., Young, C., Taylor, A. – The applicability of gecko-
inspired dry adhesives to the conservation of photographic 
prints.

www.adhesivetest.com/peal_test.htm

	

föreläsarnas preprints går att ladda 
ner från iCoM-CC:s hemsida från 

januari 2018. 
icom-cc-publications-online.org/

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ny e-kurs om 
ohälsosamma ämnen. Den riktar sig särskilt till dig 
med personalansvar men även till dig som arbetar i 

eller med samlingar som till exempel konservator, kurator, 
intendent eller lokalvårdare.

Föremål i samlingar kan innehålla skadliga ämnen. De 
kan vara ohälsosamma i sig själva, till exempel vissa pigment, 
läkemedel och mineraler. Det kan också handla om instru-
ment och industriella föremål som innehåller radioaktiva 
ämnen eller giftiga kemikalier som kvicksilver i mätinstru-
ment, oljor eller bensin. Andra exempel är speglar som 
innehåller kvicksilver, tapeter målade med giftiga pigment, 
vapen och giftpilar. Föremålen kan även innehålla rester av 
bekämpningsmedel som använts för att skydda samlingarna 
mot skadedjur, till exempel DDT och lindan.

E-kursen Ohälsosamma ämnen i samlingar visar vilka 
risker som kan finnas i samlingar och hur man hanterar res-
pektive risk. Den som genomför kursen erbjuds plats på våra 

webbmöten för ytterligare diskussioner tillsammans med 
andra deltagare och experter.

Kursen har tagits fram av Riksantikvarieämbetet 
i samarbete med Arbetsmiljöverket, Naturhistoriska 
riksmuseet, Nordiska museet, Statens museer för världs-
kultur och Medicinhistoriska museet vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

Kursen finns tillgänglig på vår hemsida www.raa.se under 
”Utbildningar”. Det enda du behöver göra är att skapa en 
inloggning. Kursen tar cirka 40 minuter. 

Carola Häggström, utredare och konservator 
på avdelningen kulturvård på Riksantikvarieämbetet

carola.haggstrom@raa.se

e-KURs oM oHäLsosAMMA 
äMnen i sAMLinGAR

foto: Lina Wennersten. riksantikvarieämbetet. CCBY

www.adhesivetest.com/peal_test.htm
http://icom-cc-publications-online.org
www.raa.se
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det finns sammanhang där föremålen vi vårdar faktiskt förväntas kunna användas som 
de alltid har gjort. inte oväntat skapar det grogrund för speciella utmaningar och ger 
samtidigt konservatorn en central roll i beslutsfattandet. Linnea Holmberg Wensby, 
allmän kulturhistorisk konservator tidigare bl.a. vid studio västsvensk konservering 
och Jönköpings Länsmuseum, arbetar som föremålsintendent vid flygvapenmuseum 
i Linköping.

Flygvapenmuseum är ett kulturhistoriskt och tekniskt 
statligt museum där besökare får ta del av det sven-
ska flygvapnet från pionjärtid till idag, med fokus på 

flygförsvarets roll i samhällsutvecklingen. Museet är en del 
av myndigheten Statens försvarshistoriska museer, där även 
bland annat Armémuseum i Stockholm ingår.

Under min första tid på Flygvapenmuseum arbetade 
jag främst med föremålsinventering och samlingsvård, 
vilket så småningom utvecklades till att jag tog en mer 
övergripande roll med utställningsarbete, handläggning, 
samlingsförmedling och förebyggande samlingsvård. Jag har 
även en mer utåtriktad roll i verksamheten där jag sköter 
förvärv-, gallrings- och låneärenden, svarar på frågor samt 
tillgängliggör våra föremål digitalt och fysiskt. En arbetsdag 
bjuder alltså ofta på stor variation och det kan vara tvära kast 
mellan publika visningar, gallringsärenden och att sedan laga 
flygplansduk eller utrustad i skyddsdräkt mögelsanera en 
flygplanscockpit.

fungerande flyg
Att komma som konservator till ett flyghistoriskt teknikmu-
seum kan verkligen utmana ens synsätt på vad föremålsvård 
och förvaltning kan innebära. I museets samlingar finns flyg-
plan som fortfarande flyger och fordon som brukas både 
inom och utanför verksamheten. I museets uppdrag ingår 
att förvalta våra samlingar, vilket kan innebära att bevara 
och levandegöra föremålens tekniska och mekaniska funk-
tioner.  Som konservator får man välja sina strider och man 
får hitta kompromisser mellan att bevara det fysiska objektet 
och samtidigt ge möjligheten att bruka föremål och förmedla 

hantverk- och teknikhistoria. För att kunna 
arbeta på detta sätt och möjliggöra användn-
ing av utvalda föremål i verksamheten krävs 
ansvarsfull och långsiktig förvaltning på våra 
museer. Konservatorer spelar här en viktig 
roll när det gäller att bedöma föremålens 
kapacitet och begränsningar när det gäller 
att bruka föremål, eller för att utföra analyser 
och dokumentera dem.

råd och vägledning
Att vara utbildad konservator är i min upplevelse väldigt för-
delaktigt i rollen som föremålsintendent. På Flygvapenmuseum 
finns idag tyvärr sällan tid för aktiv konservering förutom 
inför utställningar eller akuta insatser. Dock har jag insett att 
konservatorns expertis har mycket att tillföra till andra delar 
av verksamheten på museum och kulturarvsinstitutioner. 
Exempelvis har konservatorn en viktig rådgörande roll när det 
gäller förvärv- och gallringsärenden. Frågor om hur ett förvärv 
kan tänkas åldras och vilka insatser ett föremål kan komma 
att behöva på lång och kort sikt kan ge viktig vägledning i 
ett svårt ärende. Hur kan det förvärvade föremålet nyttjas i 
verksamheten framöver, kommer det kunna ställas ut, lånas 
ut? Vilka krav behöver i så fall ställas i dessa situationer? 

Vad gäller gallring så kan konservatorn även här bidra med 
betydande perspektiv, särskilt om ett föremål gallras på grund 
av skador eller dåligt skick. Skulle skadorna kunna åtgärdas? 
Vidare kan det finnas intressanta aspekter i ett föremåls mate-
rialsammansättning eller tillverkning som inte beaktas vid 
gallring, som en konservator kan ha insikt i. Detta är några av 

Bevara och bruka – dagligt arbete 
på flygvapenmuseum

till vänster – Jag inuti spaningsflygplanet TP 85 Cara-
velle.  till höger – Jag och två kollgor mögelsanerar ett 
av museets spaningsflygplan.

de diskussioner som kommit upp inom Flygvapenmuseums 
verksamhet där min utbildning och erfarenhet som konserva-
tor blivit aktuell inom samlingsförvaltningsfrågor.

Annorlunda förfrågningar
Vidare tycker jag att konservatorer har en god förmåga att 
se samband mellan orsak och verkan, exempelvis genom 
att se upphov till skador eller härleda förändringar hos ett 
material över tid. Det gäller även insikten hur synen på olika 
föremål korrelerar med hur de hanteras. Det har i min roll 
som föremålsintendent blivit tydligt att allmänhetens syn 
på ett flyghistoriskt museums föremål kan skilja sig avse-
värt från hur allmänheten ser en del andra museiföremål. 
Detta blir tydligt genom en del förfrågningar som jag får som 
föremålsintendent. Det har hänt att privatpersoner ringer och 
undrar om vi möjligen har någon uniform att låna ut till deras 
maskerad eller vänners fest. Vi har även fått förfrågningar om 
vi kan låna ut konstföremål till privata fester, eller motordelar 
till någons privata bil. På gott och ont uppfattas föremålen 
alltså av en del som rena bruksföremål av ringa kultur-
historiskt värde. 

I dessa sammanhang tror jag att sådana synsätt kan förändras 
om vi förmedlar kulturarvsföremålens roll och betydelse på 
ett pedagogiskt och inkluderande sätt. På detta sätt kan vi höja 
statusen hos utsatta kulturarvsföremål, utan att alienera våra 
besökare i processen. 

Att sprida information om konservatorns roll och arbets-
metoder kan här fylla en viktig funktion, vilket gäller både 
hos allmänheten och inom den egna institutionen. Vi bör 
helt enkelt stå för vår expertis och våga höras och synas mer. 
Jag tror att många verksamheter skulle berikas av att ha en 
konservator anställd, också i andra roller.

råd och vägledning
Slutligen så har min nuvarande roll varit utvecklande för 
mig då jag behövt utmana mitt eget synsätt på vad föremåls-
vård och förvaltning kan innebära. Det är väldigt givande 
att behandla flera processer inom museiverksamheten, som 
gallring, förvärv och att förmedla samlingen via publika vis-
ningar eller via media. Det finns speciella utmaningar med att 
vårda och förmedla en flyghistorisk, teknisk museisamling. 
Ett av dem är att allmänheten och kollegor i vissa samman-
hang ser på samlingen med brukande snarare än bevarande 
i fokus, vilket utmanar ens förmåga att kunna visa på andra 
värden och tankesätt. Dock så finns det även mycket intresse 
och glädje som jag möter både bland flygentusiaster och 
förstagångsbesökare på museet. Det bästa med mitt jobb är 
helt enkelt att jag lär mig något nytt varje dag.

Linnea Holmberg Wensby
Allmän kulturhistorisk konservator, 

föremålsintendent vid Flygvapenmuseum
Vice ordförande i NKF-S 
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syfte
Syftet med workshoppen är att utforska vad rengöring inne-
bär för bevarande, tolkning och upplevelse av de materiella 
kulturarven, idag och i framtiden. Sammankomsterna kom-
mer inte att diskutera metoder för hur rengöring kan utföras. 

Mål
Målet är att i en workshop skapa interdisciplinära möten 
som sammanför konservatorer, konstvetare, arkeologer, 
antikvarier, hantverkare, teologer, naturvetare, historiker, 
fastighetsägare och beslutfattare för att föra samtal och utbyta 
erfarenheter kring rengöring i en vidare kontext. För att inte 
diskus-sionen enbart ska bli teoretisk har vi valt att utgå från 
fast konst i kyrkor s.k. arkitekturintegrerade objekt eller ytor. 
Det förväntade erfarenhetsutbytet är tänkt att inspirera till 
förhållningssätt kring rengöring som kan vara överförbara 
på flera typer av objekt/samlingar/miljöer som relaterar till 
rengöring, värde och aktörer. 

Nordiska konservatorsförbundets (NKF-S) stiftelse 
Bothéns har gjort det möjligt att under 2018 arrangera en 
serie workshoppar med interdisciplinära samtal om rengöring 
för att utforska frågor som t.ex.:

•	 Vad betyder rengöring för vad vi ser och hur vi uppskattar 
konst i byggnader, t.ex. kalkmåleri, altaruppsatser, 
monokroma ytor och detaljer i sten och trä.

•	 Hur varierar uppfattningen om vad som är rent i en 
offentlig miljö?

•	 Vad är det som bevaras eller förloras för framtiden vid en 
rengöring?  Är rengöring en bevarandeåtgärd?

•	 Hur tas idag beslut om när, hur och varför konst ska 
rengöras? Finns det inför besluten utrymme att samtala 
om etik och konsekvenser av rengöringsåtgärder? 

•	 Vad är egentligen smuts på konst?

•	 Vilken roll kan en konservator ha i ett rengörings-
sammanhang förutom att  utföra de praktiska 
åtgärderna? Vilka perspektiv kan andra yrkesgrupper 
(t.ex. naturvetare, teologer och humanister) tillföra i 
rengöringssammanhang?

Bakgrund 
Frågorna ovan framträdde i samband med ett seminarium 
vid Forum för de kyrkliga kulturarven vid Uppsala univer-
sitet i februari detta år, när ICOMOS-publikationen Medieval 
Murals in the Church Attics of Östergötland: Technical Art 
History, Reception history, Value presenterades.1  Vid semi-
nariets avslutande diskussion kom även olika yrkesgruppers 
tankar och frågor kring rengöring av muralmålningar upp. 
Konstvetare återkommer ofta regelbundet till ett och samma 
konstverk för att studera ikonografi, detaljers betydelse och 
bilduttryck. Det har noterats reducerande effekter på konst 
i kyrkorum under de senaste decennierna – efter utförda 
rengöringar. Rengöring påverkar kyrkokonstens visuella 
utryck på fler sätt. Det uppmärksammandes att det finns en 
risk att färgpigment följer med den deg eller kompress som 
används för att ta bort smuts eller tidigare ytbehandlingar 
– även vid försiktiga och professionella insatser. Ägare till 
arkitekturintegrerad konst i kyrkor argumenterar ofta för att 
rengöring är viktigt att genomföra som ett led i bruk och vård 
av kyrkorum. Deltagare i seminariet hade iakttagit att det säl-
lan skapas utrymme för att belysa konsekvenser och etik inför 
rengöring av konst och kulturhistoriska ytor i kyrkor samt 
att dokumentation av utförda rengöringar sällan återfinns i 
arkiv. Diskussionerna i Uppsala visade att fler yrkesgrupper 
kan tillföra perspektiv och kunskap inför valet av att rengöra 
ett objekt eller inte. Med dessa frågor och perspektiv som bak-
grund har idén till denna workshopserie tagit form.

”Rent nog?” 
Workshopserie om rengöring av arkitekturintegrerad konst.

Upplägg 
Workshopparna kombinerar korta föredrag, förberedda 
inlägg från olika aktörer med anslutande strukturerade dialo-
ger och övningar anpassade för att utforska relationen mellan 
rengöring, etik, aktör och värde. Detta sätt att föra strukture-
rade interdisciplinära samtal kommer från Nederländerna där 
samtalsformen har utvecklats. Metoden har även använts vid 
workshoppar inom t.ex. ICOM-CC and American Institute 
for Conservation (AIC). Inför workshoppen kommer för-
beredelsematerial finnas tillgängligt i form av texter och 
inspirationsfrågor. Delar av workshopparna och förberedel-
serna av dem dokumenteras genom att en podd skapas där 
sammankomsternas erfarenhet sammanfattas. I dagsläget 
finns medel för att arrangera två workshoppar. 

Tid och plats 
Workshopserien startar den 6 februari, 2018 med en endags 
workshop, kl. 9:00-17:00, vid Institutionen för kulturvård, 
Göteborgs universitet, Guldhedsgatan 5a, 405 30 Göteborg. 
Länk till karta: conservation.gu.se/kontakta-oss. För er som 
behöver boende har vi sammanställt en lista samt hänvisar 
till denna länk: goteborg.com/bo/.

Anmälan
Deltagandet är kostnadsfritt. Gemensam lunch arrangeras och 
bekostas av deltagarna på plats. För länk till anmälan klicka 
här, eller via Kulturvardsforum.se. Anmälan är bindande.
Sista dag för anmälan är den 16 januari. Deltagarantalet är 
begränsat till en mindre grupp och anmälningarna registreras 
i turordning via länken. Workshoppen hålls på engelska och 
svenska.

Arrangör
För detta workshoparrangemang med arbetsnamnet ”Rent 
nog?” verkar en grupp som består av:

Charlotta Hanner Nordstrand, konstvetare och lektor vid 
kulturvård, Göteborgs universitet, Elizabeth E Peacock, kon-
servator och professor i konservering, Göteborgs universitet, 
William Wei, senior conservation scientist, Cultural Heritage 
Agency of the Netherlands (RCE), Anna Henningsson, koor-
dinator för workshopserien, konstvetare och konservator, 
Disent AB. 

Efterföljande workshoppar är ännu inte fastställda och kan 
komma att ges i Stockholm, Uppsala eller Norrköping i slutet 
av 2018. Medel har beviljats från Bothéns stiftelse för work-
shopledarnas resor och övernattning samt dokumentation via 
podd. 

Not 1: Proceedings of the symposium Medieval Murals in the Church Attics 
of Östergötland, organiserat av ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group 
for Mural Paintings (2016). Red. Henningsson, Hanner Nordstrand och 
Warscheid.

Urval av medverkande den 6 februari
Stavroula Golfomitsou, konservator och lektor vid kulturvård, 
Göteborgs universitet, ledare för det internationella projektet 
Coming Clean ger fördraget Coming Clean: decision-making 
processes in the cleaning of cultural heritage.

William Wei, Cultural Heritage Agency of the Netherlands 
(RCE) delar med sig av erfarenheter kring vad damm är ur 
ett naturvetenskapligt och filosofiskt-etiskt perspektiv.

Elizabeth E. Peacock, Charlotta Hanner Nordstrand och 
Anna Henningsson introducerar workshopens bakgrund och 
reflekterar kring var rengöringsdiskussionen i Sverige för 
arkitekturintegrerad konst står i dag.

Aktörer från olika discipliner ger korta inlägg om 5-10 
minuter för att belysa temats vidd – följt av dialoger och 
övningar. Inlägg av Lotta Eriksson Kockum, antikvarie vid 
Länsstyrelsen i Stockholm. Fler inlägg tillkommer.

Övningar kring perception av smutsig och ren konst; vad ser 
vi - smuts eller konst?

Testa på vad rengöringsdegen Goma Pane och rengörings-
svampen Akapad gör med sot, kalkmålningars pigment och 
ofernisssade ytor. 

Dialoger och övningar leds av William Wei, Cultural Heritage 
Agency of the Netherlands.

finns det utrymme att samtala om etik och konsekvenser av rengöringsåtgärder? 
Är du antikvarie och handlägger beslut om rengöring av konst i byggnader 
enligt kulturmiljölagen, konservator som utför rengöringen, arkitekt som leder 
restaureringsprojekt, konstvetare eller historiker som utforskar konstens visuella 
uttryck - eller har du miljöer med arkitekturintegrerad konst som din arbetsplats? 
välkommen till göteborg den 6 februari 2018!

http://conservation.gu.se/kontakta-oss
http://www.goteborg.com/bo/
https://www.eventbrite.com/e/rent-nog-workshopserie-om-rengoring-av-arkitekturintegrerad-konst-tickets-41149258540
https://www.eventbrite.com/e/rent-nog-workshopserie-om-rengoring-av-arkitekturintegrerad-konst-tickets-41149258540
http://www.kulturvardsforum.se
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Den 14–15 november var jag inbjuden till Princeton, 
New Jersey, för att tala om riskanalyser inför vibra-
tionspåverkan på konstverk som är integrerade i 

byggnader. Inom årets Eastern Analytical Symposium ägde 
symposiet Vibration Science and Technology in Cultural 
Heritage rum under två dagar. Detta organiserades av John 
C. Scott (New York Conservation Foundation), Andrew Lins 
(Philadelphia Museum of Art) och William Wei, (Cultural 
Heritage Agency of the Netherlands). Symposiet var spon-
srat av Eastern Analytical Symposium och New York 
Conservation Foundation.

Olika aspekter av vibrationer och konstverk belystes, som 
t.ex. transporter, vibrationsdämpande möjligheter, påverkan 
från rivning av byggnader intill samlingar, vibrationer från 
ombyggnader och hur man fastställer och kommunicerar 
vibrationsrisker. Vad säger egentligen vibrationsdata och hur 
ska den samlas in och utvärderas för att verkligen få relevans 
för bevarande och skydd av konst och historiska byggnader? 
Detta är några av exemplen på teman och frågor som presen-
terades och diskuterades under de två dagarna.

internationell grupp
Symposiet utmynnade i att en internationell grupp skapades 
som kommer att arbeta vidare med frågor kring vibrationer – 
relaterat till konstverk, museisamlingar, transporter, bruk av 
historiska byggnader samt ombyggnader och infrastruktur. 
Ett första steg är att sätta upp en digital plattform för att dela 
information (artiklar, föredrag, pågående vibrationsprojekt).

Jag deltar aktivt i gruppen och kommer gärna i kontakt 
med er som arbetar med vibrationer inom museer, ombyg-
gnads/restaureringsprojekt eller vid infrastrukturprojekt i 
Sverige eller Norden. Finns det frågor kring vibrationer inom 
ert museum eller byggprojekt? Välkomna att höra av er till 
mig för erfarenhetsutbyte. Kontaktuppgifter och information 
från konferensen finns i denna länk.

Gallrar ni i museisamlingar? Vi är mycket intresserade av 
att få tillgång till utgallrade historiska objekt för testning av 
påverkan i vibrationslaboratorium. Det kan t.ex. vara tavlor, 
delar från interiörer, puts/stuck, alla typer av tredimen-
sionella föremål samt naturhistoriska objekt. Det är mycket 
värdefullt för vibrationsforskningen att få tillgång till detta.

Anna Henningsson

ViBRAtionssyMPosiUM 
i PRinCeton, new JeRsey

i förra numret av realia (nr 1 2017) uppmärksammades en ny publikation från rAÄ 
som behandlar vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst. en av författarna, 

Anna Henningsson, rapporterar från ett internationellt symposium om ämnet.

Två av symposiearrangörerna William Wei och John C. scott summerar symposiet och var kunskapsläget kring 
vibrationspåverkan och konst står idag. foto: Anna Henningsson.

 

 
Färgforum 2018 

Målande förmedling – Konsten att visualisera kunskap om historisk färg 

19–20 april 2018 i Malmö 
 

Årets Färgforum lyfter frågan hur branschens kulturvårdare kan bli bättre på att 

kommunicera kulturhistorisk färg. Hur kan kunskap kring färg bli tydligare och skapa större 

engagemang? 

Runt om i landet pågår kunskapsprojekt i kulturhistoriska miljöer. Vi vill lyfta fram 

inspirerande exempel där resultat har lett till större intresse och förståelse för byggnaders 

historia.  

Kulturarvet har mycket att vinna på engagerande kulturarvsupplevelser. Kom till 

Färgforum 2018 och ta del av både forskarens och hantverkarens metoder för visualisering 

av historisk färg.  

Ta kontakt med oss om du har ett projekt som du vill presentera på Färgforum! 

Mer information publiceras framöver på  

https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kalenderhandelser/fargforum-2018/. 

Vid frågor, kontakta Karin Calissendorff, karin.calissendorff@raa.se.  
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www.disent.se/vibrationskonferens-i-princeton/
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Guldhedsgatan 5 A, Box 130, 405 30 Göteborg 
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INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD 

Konservatorskandidatuppsatser lå 2017  

 
 
Papa, Eleonora:  Picasso under investigation – Condition Assessment of “The Acro-
bat's Family” by Pablo Picasso. Kandidatuppsats. Göteborgs universitet, Inst för kul-
turvård. Handledare: PhD Ingalill Nyström 
 
 
Schön, Marie: The Mechanical and Supporting Effect of Stitches in Textile Conserva-
tion. Kandidatuppsats. Göteborgs universitet, Inst för kulturvård. Handledare: PhD Jo-
hanna Nilsson och PhD Charlotta Hanner Nordstrand  
 
 
Skalleberg, Victoria: Identifying Pigments - A Multi-Instrumental Study of Ivar Arosenius’ 
Use of Pigments. Kandidatuppsats. Göteborgs universitet, Inst för kulturvård. Handle-
dare: PhD Jacob Thomas 
  
 
Sverkersson, Linnea: Mäta färgförändringar på plan textil i museimiljö. Kandidat-
uppsats. Göteborgs universitet, Inst för kulturvård. Handledare: PhD Charlotta Hanner 
Nordstrand och PhD Jacob Thomas 
 
 
Starborg, Sofia: Att se rött: Identifikation med UV-VIS FORS av naturliga och synte-
tiska färgämnen brukade i Sverige, 1825-1890. Kandidatuppsats. Göteborgs universi-
tet, Inst för kulturvård. Handledare: PhD Ticca Ogilvie och PhD Jacob Thomas 
 
 
Steen, Edith: CHARLES CLIFFORD’S PHOTOGRAPHY : An Examination of Nine 
Photographs from the Collection at Gothenburg Museum of Art. Kandidatuppsats. Gö-
teborgs universitet, Inst för kulturvård. Handledare: Konservator Sandra Maria Pe-
trillo, PhD Zareen Abbas 
 
 
Tengelin, Alexandra: Removal of Pressure-Sensitive Labels for Library Application – 
a Study of the Use of Agar as Solvent Gel. Kandidatuppsats. Göteborgs universitet, 
Inst för kulturvård. Handledare: PhD Zareen Abbas och PhD Charlotta Hanner Nord-
strand  

Workshopen är en del i en serie kurser som har 
arrangerats genom åren av Getty Conservation 
Institute (GCI). Efter det första tillfället 2009 på 

Getty Center i Los Angeles har sex CAPS-kurser erbjudits 
runt om i världen. Varje workshop bygger vidare på tidigare 
kurser och seminarier och är en del av GCI:s ”Research into 
Practice Initiative”.

Kurserna syftar till att engagera konservatorer i den 
senaste forskningen om nya rengöringssystem och metoder 
för ytor målade med akrylfärg. En stor del praktiskt arbete 
ingår, med test av befintliga rengöringsmetoder av både kom-
mersiellt tillgängliga produkter och egenblandade lösningar. 
Efter varje praktiskt pass följer gruppdiskussioner med utvär-
dering av material och tekniker.

Lärare i Hamburg var Tom Learner, Head of Science vid 
Getty Conservation Institute, Bronwyn Ormsby, Principal 
Conservation Scientist vid Tate och Chris Stavroudis, privat-
praktiserande konservator i Los Angeles. De representerar 
institutioner som lagt ner ansenliga resurser inom området de 
senaste åren. Vi var arton stycken deltagare, till största delen 
från norra Europa och till vår hjälp hade vi också två assisten-
ter från Getty Conservation Institute.

Även modernt åldras 
Fördelen med en sådan här workshop är bl.a. att man tar 
del av den senaste kunskapen inom området och får arbeta 
praktiskt med rengöringsmetoder på prover. Detta och 

utvärderingen av resultatet görs tillsammans med kollegor 
som har liknande erfarenheter. Programmet inleddes med 
en bakgrund till CAPS-kurserna. Det begränsade antalet 
metoder för rengöring av akryl och moderna blandtekniker 
har länge varit ett problem, men det kommer också fram nya 
möjliga lösningar. Flera av de konstverk som är utförda i akryl 
börjar nu bli så gamla att det är hög tid att vidta åtgärder för 
att de ska kunna bevaras för framtiden.

Ett problem har varit att det funnits mycket lite informa-
tion om akrylfärgers åldrande och olika åtgärders påverkan. 
För att öka kunskapen om dessa frågor startades Modern 
Paints Uncovered (MPU) 2002 som ett samarbete mellan Tate, 
GCI och National Gallery of Art i Washington. Samarbetet 
resulterade i en konferens på Tate Modern 2006 och efter den 
ville man öka kunskapen om rengöringens konsekvenser på 
akrylmåleri. Önskemålet var att konservatorer och forskare 
skulle samarbeta för att kombinera praktiska erfarenheter 
med vetenskapliga tester och CAPS-kurserna blev resultatet. 
Tom Learner slog fast att:”Conservation has a craft element, 
and this should proceed together with science.”

En introduktionsföreläsning förklarade hur akrylfärgen 
började användas av konstnärer och hur den blev alltmer 
spridd. Citat från konstnärer gav olika exempel på varför man 
föredrog de nya färgerna. De torkade snabbt, var stabila och 
flexibla, enkla och behagliga att arbeta med, kunde spädas 
med vatten, var enkla att rengöra innan de torkat samt kunde 
användas på många typer av underlag. 

RenGöRinG AV AKRyLMÅLeRi 
– CAPs 2017 i HAMBURG
enkla att använda, svårare att rengöra... Akrylfärger har använts som konst-
material i över ett halvsekel och det har i flera år forskats intensivt om hur 
de bör rengöras. forskningen har lett fram till en rad innovativa metoder. 
i juli 2017 anordnades workshopen CAPs (Cleaning Acrylic Painted surfaces) på 
Hamburger kunsthalle i Tyskland. katarina Havermark rapporterar därifrån. 
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Vi fick också en genomgång av andra vanliga moderna 
syntetiska konstnärsfärger, som till exempel vinylfärg och 
moderna oljefärger.

Ytaktiva tillsatser utmanar
Akrylfärg delas in i två grupper: lösningsmedelsbaserade och 
vattenlösliga emulsionsfärger (acrylic solution paints och 
acrylic emulsion paints).  Den första akrylfärgen som utveck-
lades speciellt för konstnärer var Magna som kom i slutet av 
1940-talet. Kort därefter kom vattenbaserade emulsionsfärger 
vilka kom att bli den av konstnärer mest använda typen av 
akrylfärg. 

Under femtiotalet kom flera av de än idag ledande märk-
ena av emulsionsfärg ut på marknaden, först ut var Liquitex 
(1956), därefter kom Golden och Winsor & Newton.

Till akrylfärgens egenskaper hör att den är hållbar, flexi-
bel inom ett visst spann av luftfuktighet och temperatur, men 
att den kan svälla, spricka och ta upp smuts som inbäddas i 
färgskiktet utanför detta spann. Akrylfärgens ytaktiva tillsat-
ser är en utmaning för forskarna eftersom det inte helt har 
kunnat fastställas hur avlägsnandet av de ytaktiva substan-
serna påverkar färgskiktet i framtiden. Stora skillnader kan 
också förekomma mellan olika pigment, färgens ålder och 
varumärken.

Vikten av att arbeta med preventiva åtgärder som inram-
ning, korrekt hantering och lämpliga skyddsåtgärder vid 
transporter poängterades. Akrylfärg skiljer sig från oljefärg 
i förhållande till temperaturförändringar och  är flexibel vid 
rumstemperatur (20° Celsius) vilket gör att sprickor i färg-
skiktet är ovanliga. Det mjuka färgskiktet innebär sårbarhet 
för mekanisk påverkan. Vid högre temperaturer blir det ännu 
mjukare och skador kan lättare uppstå. Vid lägre tempera-
turer under 10° Celsius, blir färgskiktet hårdare och sprödare 

och kan lättare spricka. Alltför hög relativ luftfuktighet gör att 
färgen sväller och ytsmuts riskerar att bäddas in i färgskiktet.

Kursen fortsatte med föreläsningar i rengöringskemi 
inför arbetet med att förbereda olika lösningar för rengöring. 
Vid rengöring av akrylfärg ligger huvudvikten på vattenbase-
rade system med kelatorer, buffring av pH-värdet och ytaktiva 
ämnen (tensider). Forskning om akrylfärgens egenskaper och 
effekterna av olika våta och mekaniska rengöringsmetoder 
för akrylfärg presenterades. Sedan början av 2000-talet har 
en stor del av konserveringsforskningen skett inom detta 
område. Färgskiktets egenskaper har noga undersökts lik-
som färgfilmens ytegenskaper såsom glans, kulör, flexibilitet, 
hårdhet, svällning samt färgfilmens topografi före och efter 
rengöring.

Under de praktiska passen fick vi arbeta med rengörings-
test på olika provbitar strukna med akrylfärg (olika märken 
och olika pigment) på duk och pannå som förberetts i förväg. 
Vi fick genom andra praktiska prov förståelse för hur akrylfär-
gen sväller av vattenlösningar och hur det går att kontrollera 
och reducera detta med hjälp av gel, konventionella emul-
sioner och mikroemulsioner. 

Vi testade flera rengöringsmetoder: lösningar baserade på 
vatten eller lösningsmedel, med och utan ytaktiva substanser, 
gel med lösningsmedel och mikroemulsioner med silikon-
baserade lösningsmedel.

Hög vattenkänslighet
Vid rengöring av akrylfärger är svårigheten att kunna lösa 
av vattenlöslig ytsmuts på en yta som är känslig för vat-
ten. Silikonbaserade lösningar är mycket lämpliga för att 
kontrollera svällningen av färgen och för att avlägsna mikro-
emulsioner som använts vid rengöringen. 

Mikroemulsioner med silikonbaserade lösningsmedel 

CAPs-föreläsning på Hamburger kunsthalle. foto: katarina Havermark.

(VMS - volatile methoxysilanes) har visat sig vara mycket 
användbara vid rengöring av akrylfärg. Mikroemulsioner är 
transparenta, har låg viskositet och är mer stabila än vanliga 
emulsioner. Som namnet anger är dropparna i emulsionen 
små vilket ger transparens. De har stor förmåga att bära vat-
ten och vatteninnehållet kan variera mellan 10 och 50 %.

Chris Stavroudis gick också igenom ett antal fallstudier 
och gjorde därefter en genomgång av Modular Cleaning 
Program, MCP och hur det kan användas vid rengöring av 
akrylmåleri. MCP är ett verktyg i form av en databas och ett 
program som utgår ifrån en uppsättning koncentrerade bas-
lösningar för rengöring. Det ger möjligheten att snabbt testa 
flera olika lösningar och ett standardiserat förhållningssätt 
med fysiska konstanter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kursen gett en större 
kunskap om de tillgängliga alternativ som finns för rengöring 
av akrylfärg och en praktisk och haptisk erfarenhet av dessa 
samt en ökad medvetenhet om hur mycket de olika färgerna 
kan skilja sig åt. Mycket användbart är också tillgången till det 
stora utbudet av forskningsartiklar som finns inom området 
och kontakter med en grupp konservatorer med gemen-
samma erfarenheter och frågeställningar som är beredda att i 
framtiden dela med sig av nya lärdomar. Kursen gav även en 
känsla av att ha alternativ och större manöverutrymme vid 
framtida arbeten med rengöring av akrylmåleri.

Mycket av undervisningsmaterialet i CAPS som nämnts 
ovan finns tillgängligt på www.getty.edu/conservation inklu-
sive nio stycken instruktiva filmer som ger bakgrundskunskap 
till de praktiska övningarna.

Katarina Havermark, 
målerikonservator Moderna Museet

k.havermark@modernamuseet.se
demonstration av Modular Cleaning Program.
foto: katarina Havermark.

Praktiskt rengöringsarbete. foto: katarina Havermark.



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

20 21

Jenny Mathiasson,
konservator

Heritage services
regeneration and environmental services
rotherham Metropolitan Borough Council
Clifton Conservation service, Clifton Park Museum

sVensKA KonseRVAtoReR 
i VäRLDen

vad gör du i england? Hur/var jobbar du som konser-
vator där? Jobbar du med kollegor? 
Jag jobbar just nu som föremålskonservator i Rotherham, 
South Yorkshire. Mitt jobb är tudelat: jag jobbar 50% på ett 
lokalhistoriskt museum som heter Clifton Park Museum 
där jag har hand om museisamlingen samt 50% på Clifton 
Conservation Service. Det är en kommersiell enhet jag driver 
som plockar in jobb från andra museer och även privata 
samlare i regionen. På museet har jag så klart kollegor som 
jobbar med samlingarna men jag är enda konservatorn och 
på enheten är jag helt själv. Som tur är kan man ju bolla idéer 
med andra inom yrket via nätet!

Hur hamnade du i england? Har du någon speciell 
inriktning?
Jag har bott i Storbritannien i tio år nu faktiskt och det började 
med studier. Jag gick en kulturvårdslinje i Bournemouth 
först för jag hade väldigt brett intresse för kulturmiljön och 
sedan gick jag en tvåårig linje i konservering i Cardiff när jag 
bestämt mig att satsa på just föremål. Jag var en sådan där 
envis rackare som alltid ville läsa utomlands och jag ville ha 
en bred kunskapsbas. Jag har aldrig velat bli specialist, min 
superkraft är att jag kan jobba med vad som helst och det är 
det absolut bästa med att jobba som jag gör. Jag har jobbat med 
allt från arkeologi och naturhistoria till vetenskapssamlingar 
och militärhistoria. Så kul!

Har du erfarenhet av att jobba som konservator i 
sverige? och i så fall har du gjort några speciella 
observationer? 
Jag fick chansen att jobba med några härliga tjejer på 
Jönköpings Läns Museum innan jag flyttade till England så 
jag kunde prova på hur det var att jobba som konservator 
och det är jag evigt tacksam för. Det var bara ett litet tag men 
nu i efterhand ser jag starka paralleller mellan hur vi jobbar. 
Det handlar om att vara flexibel och lösa problem oavsett om 
du står i ett museigalleri eller i en fuktig kyrka. Vi har mycket 
gemensamt och jag hör ofta om roliga samarbeten mellan 
våra länder.

du är med i en podcast om konservering! kan du 
berätta lite om The C Word?
Absolut! Jag och två gamla kollegor drog igång en podd om 
konservering och livet som konservatorer för vi tyckte det 
behövdes. Vi är inne på andra säsongen nu och vi försöker 
prata om lite alla möjliga ämnen som berör oss i vårt arbets-
liv: farliga grejer i samlingarna, hur det är att jobba med döda 
människor, och hur vi syns och hörs i media, till exempel. 
Vi brukar intervjua någon och även recensera något relevant. 
Du kan lyssna på oss på vår hemsida, www.thecword.show, 
eller på iTunes.

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 höstas har vi intervjuat Jenny 
Mathiasson, som jobbar som konservator i england och är med och 
gör en pod om konservering -  The C Word.

foto: kloe rumsey. Porträttfoto: Benjamin fox. 
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Det händer mycket kring infrastruktur för forsk-
ning inom heritage science. I det tvärvetenskapliga 
området sker samarbete för att exempelvis öka kun-

skaperna om föremål med allt från mobila analysinstrument 
till storskaliga forskningsanläggningar, liksom att skapa till-
gång till referenssamlingar och digitala kulturarvsdata.

europeisk satsning
Behoven är stora. Det har Riksantikvarieämbetet nyligen 
påpekat i en inventering som Vetenskapsrådet genomför 
inför kommande satsningar på forskningsinfrastrukturer. 
Workshopen ”Heritage Science i Sverige och Europa” arran-
gerades av Riksantikvarieämbetet tillsammans med 
Göteborgs universitet. Målet var att skapa en gemensam bild 
av vilken kompetens som finns i Sverige och hur samarbetet 
kan utvecklas vidare.

I Europa pågår arbete med E-RIHS, European Research 
Infrastructure for Heritage Science. Luca Pezzati berät-
tade om den förberedande fas projektet är inne i nu och de 
plattformar som finns för tillgång till det hundratal forsk-
ningsanläggningar som hittills ingår. Utöver det är kärnan i 
E-RIHS att utveckla nya tekniker för kulturarvsanalyser samt 

öka kompetensen inom området. En viktig del är att engagera 
beslutsfattare i deltagande länder inför en nationell finansier-
ing av infrastrukturen inom E-RIHS efter 2019.

stort intresse för ökat samarbete
De inbjudna aktörerna presenterade sina verksamheter och 
möjligheter att bidra till området. Det blev påtagligt att det 
finns en imponerande djup och bred kompetens nationellt. 
Under dagarna guidades besökarna även i Kulturarvs-
laboratoriet på Riksantikvarieämbetet. Intresset för att 
samarbeta tätare för att utveckla området var stort. En generell 
synpunkt var dock att först bygga upp den nationella infras-
trukturen innan Sverige ger sig in i det europeiska samarbetet.

Deltagarna såg gärna återkommande möten av samma 
typ på olika teman, som en del i att etablera nätverket 
och med Riksantikvarieämbetet i en koordinerande roll. 
Många ville även se en kartläggning av området heritage sci-
ence i Sverige; vilka behov som finns, vad olika aktörer kan 
erbjuda och vilken nytta ett tätare samarbete skulle ge.

woRKsHoP oM öKAt sAMARBete 
inoM HeRitAGe sCienCe
i mitten av oktober samlades företrädare från kulturarvsinstitutioner och naturvetenskapliga 
forskare för att diskutera ökat samarbete inom heritage science. Workshopen blev även en 
start på diskussionen om och hur sverige ska delta i den europeiska forskningsinfrastruktur 
inom området som nu byggs upp.

Mer forskningsresurser
Det senare skulle framför allt vara viktigt i kontakt med 
möjliga finansiärer. Avslutningsvis var nämligen en viktig 
synpunkt att infrastrukturen bara är en del av att utveckla 
kunskaperna om kulturarvet. Helt avgörande är att även få 
mer forskningsresurser inom heritage science. 

Här återstår arbete med att etablera heritage science som 
ett angeläget vetenskapligt område hos forskningsfinansiärer, 
universitetsledningar och beslutsfattare. Ett ansvar som vilar 
på alla deltagare som vill utveckla det tvärvetenskapliga områ-
det i gränslandet mellan naturvetenskap och teknik samt 
samhällsvetenskap och humaniora.

Erik Larsson, Riksantikvarieämbetet

ovan: några deltagare i röntgenlaboratoriet på riksantikvarieämbetet i visby. Under: Materialtester som rAÄ genomför för nationalmuseums 
räkning inför deras nya utställningar. foto: Lisen Tamm.
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fRoM ConseRVAtion 
to inteRPRetAtion 

Omtalad och välkänd inom en internationell krets har 
Tångeberg på olika sätt lyft fram den skandinaviska 
kyrkliga konstskatten, främst den medeltida och 

tidigt moderna. Hans forskning har lett fram till resultat som 
inte sällan har utmanat gamla vedertagna begrepp och väckt 
intressanta diskussioner. Kunskaperna inom konservering 
har varit fundamentala för arbetet och har en otvetydigt cen-
tral roll i hans undersökningar. Som Ebbe Nyborg skriver i 
den här bokens inledande kapitel föredrar Tångeberg visuella 
och tekniska analyser av konstverken framför alltför ordrika 
teorier.

Med anledning av forskarens 75-årsdag har femton vän-
ner och kolleger publicerat boken From Conservation to 
Interpretation som en del i en serie kallad Art & Religion. 
De olika bidragen behandlar religiös konst i en period som 
sträcker sig från 1100-talet till 1800-talet. Exemplen är alla 
skrivna i Tångebergs anda, eftersom konstverken belyses 
ur tekniska och materiella såväl som kontextuella religiösa 
perspektiv.

kunskap ur fragment
Den första delen, om högmedeltiden, innehåller bl.a. den 
berömda Viklaumadonnan från Gotland samt en fasci-
nerande beskrivning av den danske Næstved-mästarens och 
hans samtids skulpturala uttryck och metoder. Vi får också 
följa hur ett bortglömt bemålat träfragment funnet i Wells 
Cathedral får oanad betydelse. Det mest intressanta i sam-
manhanget är kanske avsnittet om polykromt ljus i medeltida 
norsk kyrkokonst, om den starkt religiösa roll som ljuset 
spelade och hur detta hade direkt inflytande på konstnär-
ernas färgval och teknik. Den andra delen, som behandlar 
senmedeltiden, beskriver bl.a. förekomsten av vitmetall på 

polykroma altartavlor och studiet av de till största delen 
försvunna nederländska bildskrinen, genom granskning av 
samtida målningar och återstående fragment.  

Bokens tredje del, om tidig modern tid, bjuder på en 
spännande insyn i de olika yrkesroller som krävdes för fram-
ställning av polykrom skulptur i nuvarande södra Tyskland, 
Österrike och Schweiz. Texten beskriver också yrkenas 
inbördes förhållande och hur rollerna ofta gled in i varandra, 
trots gillenas strikta förordningar. Det sista bidraget beskriver 
Tångebergs och hans medarbetares stora insatser i undersök-
ningen av Vasaskeppets färgsättning, bl.a. genom utförliga 
färganalyser, ett arbete som har lett till en total omvärdering 
av skeppets polykromi.

Det är spännande och inspirerande att läsa dessa exempel 
på när vetenskapliga analyser och konsthistorisk forskning 
sida vid sida leder fram till nya oanade resultat. Boken är 
läsvärd för alla som sysslar med, eller är intresserade av, 
konservering eller konsthistoria. Eller kanske av en fruktsam 
kombination av de båda ämnena?

Carl Brädde, Studio Västsvensk Konservering 

Titel: From Conservation to Interpretation – Studies of 
Religious Art (c. 1100 – c. 1800) in Northern and central 
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Sauerberg
Utgivare: Peeters Publishers 
ISBN: 978-90-429-3466-5 – D/2017/0602/54
Antal sidor: 366 Språk: Vissa artiklar är på engelska, vissa 
på tyska med engelskt abstract.

Peter Tångeberg är en svensk konservator och konsthistoriker som i 
sin långa interdisciplinära verksamhet har bidragit till en ny och ofta 

omvälvande förståelse av nordeuropeisk skulptur och måleri. en ny bok 
inom forskningsområdet tillägnas honom.   

ViLKA fRÅGoR äR ViKtiGAst föR DiG? 
VAD ViLL DU At t Vi i  st yReLsen 

sKA ARBetA MeD?

vi vill ta del av dina tankar och idéer,
så hör av dig till  kontakt@nkf-s.se.

DeLtA i PensionsenKäten

I början på nästa år kommer styrelsen att göra en digi-
tal enkät som vi antingen lägger på NKF-S hemsida, eller 
skickar till din mejladress, där vi bland annat ber dig svara 
på när du beräknar att gå i pension. Du svarar anonymt och 
resultatet kommer att sammanställas i ett statistiskt underlag 
som vi delar med oss av till Institutionen för Kulturvård vid 
Göteborgs universitet och Riksantikvarieämbetet. 

Ni känner kanske redan till att det pågår ett förän-
dringsarbete av konservator-utbildningen vid Institutionen 
för kulturvård och vi kommer säkert att få anledning att 
återkomma till ämnet i Realia framöver.

Genom enkäten vill vi bidra till att förändringsarbetet utgår 
från ett så realistiskt framtidsscenario som möjligt. Enkäten 
som underlag kan hjälpa till att skapa förutsättningar för bra 
utbildningsmöjligheter för kommande generationer kon-
servatorer i Sverige. Vi är givetvis mycket tacksamma för ditt 
deltagande! 

Om du mot förmodan inte har nåtts av vidare informa-
tion om enkäten vid mitten på februari, ber vi dig höra av dig 
till kontakt@nkf-s.se.

styrelsen behöver ditt deltagande i pensionsenkäten! Jubileumsskrift för konservatorn Peter Tångeberg
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oRDföRAnDen
HAR oRDet

nKf-s styrelse (och realiaredaktören) på en 
bild från de årliga visionsdagarna i Alvesta.
överst fr.v.: Carl Brädde, Pia Christensson, 
Linnea Holmberg Wensby, Anna Björk, Hélène 
svahn garreau, Maria varhelyi, Johanna 
Palm-Avis, elisabeth geijer. nederst fr. v.: Lotta 
Möller, Lisen Tamm.

Vi var i fint sällskap med flera av Sveriges namnkun-
nigaste institutioner och aktörer inom kulturvård på 
workshopen om Heritage Science i Visby i mitten av 

oktober som Riksantikvarieämbetet bjudit in till. NKF-S var 
representerade med både ordföranden och vice ordförande, 
och syftet var att gemensamt försöka bedöma om vi kan ha 
fördelar av att gå med i det europeiska nätverket E-RIHS. 
Du kan läsa mer om det i en av artiklarna i detta nummer. 
En intressant utkomst av workshopen var att vi insåg att 
möjligheterna redan erbjuds inom landets gränser men att vi 
just nu saknar samarbetsformer. Riksantikvarieämbetet fick 
uppdraget att inventera hur det kan utvecklas.

Och inte mer än en dryg vecka senare koncentrerade sig 
hela styrelsen ordentligt på det årliga visionsarbetet, som 
även denna gång var förlagt till Alvesta. Dessutom hade vi 
REALIA-redaktionen med oss, Carl Brädde på plats, medan 
Elise Andersson skypade med oss från Holland. Eftersom 
nästan halva styrelsen är ny, ägnade vi tid åt att rekapitulera 
vad tidigare styrelser har åstadkommit och tänkt. Ett inspir-
erande arbete att ta över. Att få lyssna in många kloka idéer 
och synpunkter för att tillsammans vidareutveckla verksam-
heten blev en riktig energikick. Det är en fin stafettpinne att 
ta emot och förhoppningsvis kunna föra vidare!

Den 20 november var Pia Christensson och jag på 

förbundsrådsmötet i Roskilde bland annat för att arbeta fram 
en nordisk samsyn på publiceringsformen av Meddelelser 
om Konservering. Kostnaderna för tryckningen och distribu-
tionen av papperspublikationen är i dag höga och bör sänkas. 
Vi ska se över olika digitala alternativ som också garanterar 
att tidskriftens höga akademiska nivå behålls. 

Vi behöver också likrikta riktlinjer och stadgar för förbun-
dets olika medlemsländer, samt de som styr redaktionsarbetet 
för Meddelelser. Förbundsrådet diskuterade även möjliga 
teman för kommande kongresser.

I början på nästa år kommer styrelsen att göra en digital 
enkät, där vi bland annat ber dig svara på när du beräk-
nar att gå i pension. Enkäten är helt anonym och resultatet 
kommer att sammanställas i ett statistiskt underlag, som 
vi delar med oss av till Institutionen för Kulturvård och 
Riksantikvarieämbetet. Syftet är att skapa förutsättningar 
för bra utbildningsmöjligheter för kommande generationer 
konservatorer i Sverige. Vi är mycket tacksamma för ditt 
deltagande.

Men till dess är det väl hög tid att önska alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År!
  Lisen Tamm

KALenDeR 2018
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 

God JUl 
& 

Gott Nytt År!

23-25 maj

AMsteRDAM, neDeRLänDeRnA
Conference on Modern oil Paints (MoP) – konferens

19-23 februari

MAAstRiCHt, neDeRLänDeRnA
sara Mateu framing Techniques and Microclimate enclosures 

for Panel Paintings - workshop

7-8 mars

GöteBoRG, sVeRiGe
Arkeologisk konservering - samtid och framtid – konferens 

studio västsvensk konservering

12-13 april

wARszAwA, PoLen
renovated, rebuilt, saved – how they survived WWii. 

Conservation, preservation and prevention of items from the 
years 1939-1945 – konferens

18-19 januari

HAMBURG, tysKLAnD
Back to the future! im karussell der diakonservierung 

workshop (på tyska)

12-13 februari

CAMBRiDGe, enGLAnD
risk Management in Collection Care – workshop

1-3 mars

fLoRens, itALien
iCoMos Conservation ethics Today: Are our Conservation-

restoration Theories and Practice ready for the 21st Century? 
- konferens

15-17 mars

MünCHen, tysKLAnD
Tempera Painting between 1800 and 1950 – konferens

11-12 april

LonDon, enGLAnD
Conservation of Architectural ironwork – kurs

8-12 maj

KinGston, KAnADA
CAC Annual Conference and Workshops

Hands-on Conservation – konferens & workshops

11-15 juni

new yoRK, UsA
Caring for Time-Based Media Artworks 

in Collection – workshop

25-27 januari 

HiLDesHeiM, tysKLAnD
international symposium Consolidation & Communication 

- konferens

21-22 juni

KöPenHAMn, DAnMARK
CATs Conference – Trading Paintings and 
Painters´Materials 1500-1800 – konferens

5-8 september

BARCeLonA, sPAnien
24th Annual Meeting of the european Association 

of Archaeologists - konferens

10-14 september

tURin, itALien
iiC Congress – Preventive Conservation: 

The state of the Art – konferens

Alla event är hyperlänkade 
- det är bara att klicka! 
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