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Något av det roligaste med att vara 
redaktör för Realia är att man får 
ganska bra pejl på generella trender 

inom vårt yrkesområde. I det sammanhanget 
tycker jag mig märka att konservatorer i allt 
högre grad verkar medverka i projekt i tätt 
samarbete med andra yrkesgrupper, där 
konservatorn dessutom ofta intar en central 
roll. I det här numret finns det två tydliga 
exempel på sådana samarbeten, där helheten 
blir så mycket mer än bara summan av de 
enskilda delarna.   

Läs t.ex. bidraget från Skånes Måleri-
konservatorer som handlar om ett projekt 
kring medeltida kalkputs och kalkmålningar 
på kyrkvindar. Här har konservatorer, antik-
varier och murarmästare gått samman för att 
nå ökad kunskap om detta spännande dolda 
kulturarv. Dessutom har mer otippade yrkes-
grupper varit inblandade, som apputvecklare 
t.ex. En del av projektet syftar nämligen till 
att öka tillgängligheten för allmänheten och 
genom 3D-visualisering och digital mapping 
skapa en bild, rent bokstavligt, av hur en av 
medeltidskyrkorna kan ha sett ut – en mod-
ell som man sen på olika sätt kan interagera 
med.

Workshopserien ”Rent nog” har haft 
sin andra sammankomst och den beskrivs 

också här i en artikel. Samtalen förs mellan 
konservatorer, antikvarier, konsthistoriker, 
arkitekter och anställda på museer och 
arkiv, vilket borgar för en bred och mång-
facetterad diskussion kring vad rengöring 
av offentligt kulturarv egentligen innebär. 
På oss konservatorer vilar ett stort ansvar 
eftersom vi med våra åtgärder konkret kan 
påverka åskådarnas uppfattning av ett verk. 
Tveklöst är det frågor som måste tas upp och 
diskuteras kontinuerligt av olika intressenter, 
för att hållas aktuella och levande.  

Naturligtvis finns det också plats i detta 
nummer för bidrag från NKF:s gemensamma 
konferens på Island, som har hunnit bli den 
21:a i ordningen. Två artiklar från deltagare 
med egna synvinklar på den internationella 
sammankomsten, som denna gång behand-
lade kulturarv och katastrofer. Hur kan man 
förebygga skador och vad kan man göra när 
katastrofen ändå är ett faktum? En eloge till 
alla medverkande på kongressen som delade 
med sig av sina stundom svåra erfarenheter, 
ett oerhört viktigt arbete.

Återstår bara för mig att önska God Jul 
och Gott Nytt År från redaktionen!

Carl Brädde

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
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NKF arrangerar vart tredje år en kongress med ett specifikt tema och se-
nast var det i Helsingfors 2015 med temat Monumental treasures. Nu var 
det dags för Island, med katastrofer som tema. I två artiklar har deltagare 
från Sverige har valt att delge sina intryck för Realias läsare. Lisa Nilsen 
är först ut att rapportera från en enligt henne inspirerande och lyckad 
konferens i Reykjavik.

NKF-KONGRESS PÅ ISLAND 
I VULKANENS SKUGGA

Det intressanta med Island som arrangörsland är 
att det är så få konservatorer där. De tre (!) per-
sonerna i organisationskommittén hade jobbat 

hårt på obetald tid för att kunna genomföra konferensen. 
Det är något att tänka på för oss som har Bothéns stiftelse 
och en stor community med konservatorer. Jag hade trott att 
deltagarna skulle komma mestadels från Norden, men blev 
förvånad över det stora antalet internationella deltagare. Där 
var folk från Kanada, USA, Frankrike, Tyskland, Österrike 
och till och med Chile. Det blev berikande på många sätt.

Tema katastrof
Konferensen gick som sagt i katastrofernas tecken. Trots 
att vi fick se mycket förödelse av kulturarv, kändes det ofta 
uppmuntrande med tanke på allt som görs för att förebygga 
skador och sköta restvärdesräddningen när olyckan redan 
skett.

Ett pass handlade om svåra naturolyckor, mest jord-
bävningar, i fattigare länder utan konservatorer i vår 
bemärkelse. En av de största svårigheterna var att få tag i 
konserveringsmaterial. Dels på grund av korruption (i ett 
exempel från Haiti kunde materialet ligga på en båt i ham-
nen i Port-au-Prince, utan att kunna hämtas ut innan mutor 
betalats) eller för att det helt enkelt var svårt att få tag på 
saker när infrastrukturen brutit samman. 

Katastrofkurser på Harvard Library
Störst behållning och nytta gav de föredrag som hand-
lade om utbildning, särskilt ett av Priscilla Anderson från 

Harvard Library. Genom en introduktion fick jag och Anna 
Lagerqvist från Riksarkivet en stund med henne för att 
pumpa henne på information om deras kurser. För oss, och 
i sitt föredrag, berättade hon att 500 anställda gått kursen 
sedan 2001! De har lyckats få momentum i det här med att 
anordna kurser, det verkar inte ifrågasättas av ledningen 
utan tycks räknas som ett inslag i den ordinarie verksam-
heten i snart tjugo år. Det är fantastiskt. 

Vid de allra första kurserna hade de mest praktiska 
moment, som att packa vattenskadat material. De märkte 
emellertid att deltagarna blev helt överväldigade av det 
praktiska, det blev helt enkelt för mycket för dem. Viktiga 
moment som planering och organisation försvann helt ur 
deltagarnas medvetande. Nu delar de upp kurserna i tre 
delar: 

Del 1) Planning - för ledningen. Det är en ren 
skrivbordskurs, inget praktiskt. Tidsmässigt koordineras 
den kursen med budgetplaneringen två gånger om året. 
Katastrofhanteringsdelen i självskattningsverktyget SAK är 
viktig i sammanhanget, den går de igenom varje gång. 

De tittar även på olika planer och mallar. Kursen verkar 
vara mer som ett möte än en regelrätt kurs. De diskuterar 
nya teman varje gång (Priscilla kallar det discussion panel), 
försöker ta in nya personer med något vettigt att säga, men 
innehållet är i princip detsamma. Tidsåtgången är cirka en 
timme. 

Del 2) Response - här övar arkivarier, bibliotekarier och 
andra på ren logistik, både vad gäller planering och för-
beredelse, men också praktiskt. Till de praktiska momenten 
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hör till exempel att lägga plast över hyllor och på andra sätt 
förbereda ett arkiv eller magasin för kommande katastrof. 
Priscilla sa att ett praktiskt inslag kan vara så enkelt som att 
skicka runt en blöt bok så att de ska känna tyngden och kunna 
föreställa sig samma sak för ett helt bibliotek. 

De försöker också förnya respons-kurserna för att upp-
muntra folk att komma fler gånger genom att bjuda in olika 
gästföreläsare. Den senaste i raden av föredrag hade handlat 
om psykologisk stress, alltså hur man agerar under hård press 
i en katastrofsituation. Tydligen mycket uppskattat. 

Del 3) Salvage - här är det mycket mer fokus på det 
praktiska och delar av träningen sker under realistiska 
förhållanden utomhus. Bland annat fick deltagarna lära sig 
att känna igen olika slags format av böcker eller annan media. 
Och förstås också träna på att torka och slå in för frysning. En 
smart grej de gjorde var att lämna lösa elsladdar i vatten för att 
se om deltagarna såg det och agerade därefter.

En intressant följd är att Priscilla och hennes kollegor 
blivit duktiga på att arrangera kurser! 

Det går tydligen på räls, och de lyckas förnya sig för att 
locka till sig folk som redan gått del två och tre. Priscilla 
tycker att det bör bli en vana för konserveringsavdelningar 
att arrangera kurser. 

Provocerande om slappt brandskydd
Det var också några föredrag som handlade om katastrofer 
och efterspelet i form av restvärdesräddning, bland annat ett 
om Glasgow School of Art som brann två (!) gånger. 

Skolan ritades av Charles Rennie Mackintosh och måste 
vara Skottlands mest ikoniska 1900-talsbyggnad alla kate-
gorier. Byggnaden var fortfarande i ursprungligt bruk – en 
konstakademi. Jag har gått guidade turer två gånger där, bib-
lioteket var fantastiskt. Den första branden startade genom ett 
konstverk med en projektor vars värme antände ett föremål i 
plast som ingick i konstverket. Den andra branden startade 
under renoveringsfasen av okänd anledning. 

Nu är biblioteket totalförstört och hela byggnaden total-
skadad. Presentatören kom med de vanliga ursäkterna: “We 
were just about to install an automatic fire suppression system”. 

Jag blir trött. De verkar inte ha haft organisatoriska 
åtgärder på plats (till exempel lite riskanalys vad gäller stu-
denternas bruk av värmealstrande projektorer) och ett 
ventilationssystem från Mackintosh tid som borde ha kunnat 
åtgärdas – den bidrog till att branden fick så stor spridning. 

Hade de inte ens brandceller? Nu använder de hur mycket 
pengar som helst till att rekonstruera föremål och åter-
skapa miljöer. Hade de lagt en bråkdel av de pengarna på 

Till vänster  – Harpa kongresscenter var väldigt vackert; fint läge i hamnen, storslagen utsikt och konstnären 
Olafur Eliasson inblandad i utformningen av fasaden. Foto: Jennie Arvidsson. 
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brandskydd istället kanske skolan hade funnits kvar. Det hade 
räckt till både sprinklers, utbildning och brandvakt, tror jag. 
Provocerande. 

Små resurser på litet plastmuseum
En presentation som däremot gjorde mig glad, var berättelsen 
om det lilla plastmuseet i Düsseldorf som drivs helt av 
frivilliga – de har inte ens en egen byggnad utan producerar 
samlingsutställningar. De hade råkat ut för många olyckor i 
förbindelse med en anlagd brand i en angränsande lokal – det 
var inte stora brandskador, däremot hade taket gått sönder 
och efterföljande regn hade skadat föremålen mer än branden. 
När de kontaktade försäkringsbolaget hade de fått kalla 
handen: “It’s just plastics...”. I slutänden hade konservator- 
studenter på sommarlov ägnat sig åt att rädda vad som räddas 
kunde. Bra och intressant. 

Annorlunda katastrof – askmolnet 2010
Det allra sista föredraget var isländskt och handlade om ett 
litet friluftsmuseum som låg i skuggan av Eyjafjallajökull. 
Vid utbrottet 2010 (ni kommer väl ihåg askmolnet?) blev 
hela museet inbäddat i tunna lager av aska. Via e-postlista 
anordnades en frivillig räddningsgrupp med konservatorer 

och annan museipersonal samt ett par snickare. Alla hade 
med sig egna dammsugare, även privata! De höll på i en hel 
dag och dammsög och dammsög och hann faktiskt befria 
lokalerna från det mesta. Personalen på plats hade varit trau-
matiserade av askmolnet och erbjöd ingen större hjälp... Vi 
besökte det museet på utflykten dagen efter konferensens slut. 
Fascinerande samling.

Det var som sagt många föredrag som var bra, dessutom 
var det en del bra frågor efteråt till föredragshållarna som 
väckte mitt intresse. En av föredragshållarna uppehöll sig 
länge vid en ritning som visade konsekvenserna av klimat-
förändringarna (det var ett landskap med sjö, berg, skog, djur 
med mera). En av deltagarna frågade om en liknande ritning 
inte kunde göras för kulturarvet. En bra idé.

Lisa Nilsen
Tack till Riksantikvarieämbetet och svenska ICOM

I mitten – Utsikt inifrån Harpa. Foto: Lisa Nilsen. Till höger – Frågestund med föredragshållare. Foto: Lisa Nilsen. 

The XXI International NKF Congress 
IIC-Nordic Group

Cultural heritage facing catastrophe:
Prevention and recoveries

September 26 – 28 2018 på 
Harpa Conference Centre, Reykjavík, Iceland
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Katastrofer och kulturarv - hur kan vi förbereda oss och vad vi kan lära av tidigare 
erfarenheter? NKF-kongressen belyste de här viktiga frågorna ur olika synvinklar. 
Med utgångspunkt i en tankeväckande japansk konstutställning ger Petra Waern sin 
beskrivning av det internationella evenemanget på Island.

I Tokyo på The Mori Art Museum öppnade i oktober en stor 
internationell konstutställning med rubriken:”Catastrophe 
and the Power of Art - What art can do in chaotic times 

where the future is uncertain”. Ett av utställningens flera syften 
är att med konstens hjälp belysa hur katastrofer påverkar vårt 
samhälle och oss som individer. Den vill även ingjuta hopp 
och visa den kraft som historien bär många bevis på och som 
vuxit fram under återuppbyggnaden av det raserade, hur det 
ur spillrorna kan skapas något nytt, kanske bättre och mer 
hållbart än det som gått förlorat. Självklart kan dock aldrig 
förlusten av nära och kära transformeras på samma sätt.

På utställningen i Tokyo presenteras bland andra 
konstnären Yoko Onos omfattande verk ”Refugees boat” 
skapat 2016 för Macedonian Museum of Contemporary Art i 
Grekland mot bakgrund av de stora flyktingströmmarna som 
sökte sig från blodiga konflikter till Europa. 

Vi möts av ett helt vitt rum, en kub. Golv, väggar och tak 
fyllda med graffitti och i fokus en liten blå uppkastad eka. På 
väggarna ovan graffittin en blå linje likt horisonten ur vilket 
ett enda ord frigjort sig ur kaoset. Där står H O P E.

Förberedelser och erfarenheter
Vår värld har alltid drabbats av katastrofer, både av den plöts-
liga karaktären eller av den mer långsamt nedbrytande typen, 
som bland annat klimatfrågan utgör. 

Varje tid och situation finner sitt förhållningssätt och på Island 
i Reykjavik under dagarna 26–28 september valde Nordiska 
Konservatorförbundet Island att ställa sig frågan hur vi kan 
förbereda oss på bästa sätt och vad vi kan lära av katastrofer, i 
uppgiften att förvalta vårt kulturarv.
Till konferensen kom ett 120-tal besökare och talare, främst 
från Norden men även från Kanada och USA. Alla med his-
torier om hur de gör eller hur de gjorde, vilka generöst delas. 
Som alltid har katastroferna flera ansikten: översvämning, 
brand, vulkanutbrott, jordbävningar, skyfall, vandalisering 
eller jordskred, bland många fler. En gemensam nämnare 
för de flesta fall av katastrofer är klimatförändringar och 
vittnesmål om den blottade utsattheten. Att berätta, samtala, 
ordna upp och förebygga är en viktig del i återhämtningen 
för att med trygghet kunna blicka in i framtiden. Ordnandet 
blir en nödvändighet för en civiliserad tillvaro, men också en 
besvärjelse mot att inget/ingen skall kunna hända/göra detta 
mot oss igen. Det blev varje flygpassagerare varse efter 11 sep-
tember 2001.

Klassiska råd
Råden under konferensen för vad vi kan göra innan och efter 
för att bevara kulturarvet var många. Sammanfattningsvis 
är det dom klassiska: gör riskanalyser anpassade verksam-
hetens uppdrag, samarbeta, skapa dynamiska arbetsgrupper 

Bevarande och återupprättande av 
kulturarvet i mötet med katastrofer
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Till vänster – Utanför Harpa kongresscenter. Foto: Petra Waern.  Till höger – Inifrån Harpa kongresscenter. Foto: Petra Waern.

med olika kompetenser, bygg säkra och långsiktigt hållbara 
fastigheter och placera dem klokt i landskapet, skaffa de bästa 
tekniska skydd och den utrustning som ryms i budget och 
- tänk efter före. Utarbeta rutiner, skapa dokument vilka revi-
deras kontinuerligt, ha återkommande runda-bord-samtal 
och tala er igenom olika scenarier vilka belyser behovet av 
funktioner, rutiner och utrustning både inom och utom 
den egna organisationen. Arrangera återkommande work-
shops med rollspel för olika scenarier, liknande rollspelen 
vid brandövningar. Ta del av de prognoser som årligen pre-
senteras inom klimatforskning. Använd redan etablerade 
organisationer vilkas främsta uppgifter är att hantera kriser 
och glöm inte alla hängivna volontärer som gör ovärderliga 
insatser. Arbeta strategiskt både i det lilla och i det stora, i 
möjligaste mån. Inventera och städa.

Gränslösa effekter
Allt får betydelse då effekterna av oönskade plötsliga händel-
ser eller mer långsamma nedbrytningsprocesser är gränslösa. 
Minns även att människor i kris kan befinna sig i chock, ha 
svårt att fatta beslut och behöva hjälp under katastrofens 
första 24 timmar. Dessa första timmar har stor betydelse för 
återuppbyggandet. Men absolut viktigast är hoppet, vetska-
pen och erfarenheten om att något bra kan byggas upp ur 
den svåra förlusten. På Ground zero finns idag i de tidigare 

affärsdistrikten ett museum, som en bland många manifes-
tationer av detta. Konferensen på Island presenterade flera 
sådana exempel. Sammanfattningen är att som alltid när det 
gäller det oväntade vara förberedd och odla goda nätverk. 

Stort tack till syskonen Märta, Gunnar och Arvid Bothéns 
stiftelse som generöst möjliggjort mitt deltagande i kon-
ferensen i Reykjavik och min arbetsgivare Göteborgs 
konstmuseum som tillgängliggjort tid för kompetensutveck-
ling. Så stimulerande även med alla möten med konservatorer 
och andra närliggande professioner, med sina samlade 
erfarenheter och specialkunskaper. En eloge till Nordiska 
Konservatorsförbundet Island för ett gediget konferenspro-
gram på en sagolik vulkanisk ö ute i Atlanten.

Petra Waern, konservator, 
Göteborgs konstmuseum
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I Uppsala domkyrka ägde gruppdiskussioner med sokratisk metod plats.  Foto: Anna Henningsson.
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Serien är initierad av Anna Henningsson, konservator 
och konstvetare M.A. vid Disent AB och Dr. Charlotta 
Hanner Nordstrand, lektor vid Institutionen för kul-

turvård, Göteborgs universitet. I arbetsgruppen ingår även 
professor och konservator Elizabeth E. Peacock, vid NTNU 
(Norwegian University of Science and Technology) University 
Museum, Trondheim. Serien genomförs med stöd av Märta, 
Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse för föreläsares resekost-
nader och en podcast.

Inbjuden som gäst för att introducera nya former av 
gruppsamtal var Dr. William (Bill) Wei, Senior Conservation 
Scientist vid Cultural Heritage Agency of the Netherlands. 
Forskningsnoden Tidigmodern kulturhistoria vid Uppsala 
universitet var medarrangör genom medverkan av docent 
Johan Eriksson vid Konstvetenskapliga Institutionen. 
Arrangemanget genomfördes på tre platser i Uppsala: 
Katedralkaféet, Domkyrkan och Helga Trefaldighetskyrkan.

De dolda frågorna kring rengöring
I förra numret av Realia rapporterade vi från den första work-
shopen i Göteborg, där huvudfrågan var: Finns det utrymme 
att samtala om etik och konsekvenser av rengörings-
åtgärder för arkitekturintegrerad konst? Är rengöring en 
bevarandeåtgärd? 

Samtal i grupper och föredrag visade då att frågor om etik, 
framtid och risker sällan får utrymme och ofta förblir osyn-
liga inom dagens beslutsprocesser och konserveringstekniska 
praxis.

Under den andra workshopen i Uppsala fokuserade vi på 
frågan: Vad är rent nog? Dagen var indelad i tre sessioner. 
Ett fyrtiotal personer från olika yrkesgrupper och forsknings-
discipliner deltog.  Stiftantikvarier, arkitekter, konsthistoriker, 
arkitekturhistoriker, konservatorer, arkiv- och museianställda, 

utredare och handläggare vid kulturmiljömyndigheter kom 
att mötas kring mikroföreläsningar, gruppsamtal, en praktisk 
avritningsövning och rundabordssamtal.

Dagen inleddes med en presentation av Elizabeth E 
Peacock som belyste hur olika yrkesgrupper uppfattar betydel-
ser och konsekvenser av rengöring och närvaro av ”smuts”. 
Det faktum att konservering och rengöring påverkar tolk-
ningen av ett konstverk (och andra kulturhistoriska objekt, 
fasader eller interiörer) tas sällan i beaktande. Diskussioner 
kring rengöring borde därför vara av stor vikt för fler yrkes-
grupper och forskningsdiscipliner. 

Som ett exempel fördes det fram att konstvetenskap, som 
studerar hur verk uppfattats och tolkats i olika tider, sällan 
beaktar hur effekterna av rengöring påverkar tolkningen av 
vad vi ser idag.

Session I: Experiencing what clean enough can be – 
and for whom?
Sessionen efter introduktionen startade med tre mik-
roföreläsningar där relationen mellan kulturvärden och våra 
upplevelser av smuts och renhet stod i fokus. De avsåg att vara 
en inspiration för de efterföljande gruppsamtalen som ägde 
rum framför olika objekt i Uppsala domkyrka. Första föreläs-
ningen gavs av stiftsantikvarie Rickard Isaksson, som riktade 
fokus mot relationerna mellan kulturhistoriska värden, kul-
turmiljölagen och rengöring. Kyrkornas föremål och ytskikt 
innehar både kulturhistoriskt värde och kunskapsvärde, och 
det illustrerades att beslut om rengöring eller icke-rengöring 
kan gynna eller missgynna dessa värden. Innan beslut kring 
rengöring fattas måste det föras en diskussion om objekt-
ets signifikans. Inom kyrkan sker inte alltid detta – utan 
rengöring görs ofta på rutin.

WHAT IS CLEAN ENOUGH? 

”Rent nog” är en serie interdisciplinära sammankomster som tar upp aspekter kring 
rengöring av arkitekturintegrerad konst och kulturhistoriska ytor. Workshopparna 
har hittills fokuserat på renhet och smuts relaterat till kyrkor men vill uppmuntra 
till interdisciplinära diskussioner kring rengöring av arkitekturintegrerad konst i ett 
vidare perspektiv som inkluderar etik och filosofiska aspekter. Anna Henningsson 
och Charlotta Hanner Nordstrand rapporterar från den senaste sammankomsten 
i Uppsala den 5 oktober 2018. 
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Föreläsningen uppmuntrade åhörarna till att tänka vidare 
kring smuts och värde. En talande bild i presentationen 
var en mycket dammig skeppsmodell som befinner sig i en 
historisk pub i Storbritannien. Det uttalade är att skeppet 
inte får rengöras från sitt damm, då dess historiska damm ses 
som ”magisk smuts” (det betyder olycka att ta bort dammet). 
Detta är en tankeväckande immateriell aspekt som utvidgar 
perspektivet för vad ’rent nog´ kan inbegripa.

Raoul Hjärtström, antikvarie vid Länsstyrelsen i Örebro, 
visade ett fotografi av en kyrkointeriör med medeltida kalk-
målningar som han personligen alltid uppskattat. 
Han berättade om erfarenheter från handläggning av kyrkliga 
interiörer. Vid en handläggning av ett konserveringsärende 
presenteras interiören och målningarna, med fokus på bris-
ter och omfattande behov av åtgärder. Programmet, som var 
underlag för handläggning, förde fram att lösningen är en 
rengöring. Handlingen gav inte information om problemet 
som föranleder bristerna, eller konsekvenser relaterade till de 
rekommenderade åtgärderna. En intressant iakttagelse delges 
kring innebörden av en vanligt återkommande formulering i 
konserveringshandlingar, ”kyrkan bör rengöras”. 

Men vad menar konservatorer egentligen med denna for-
mulering, och varför diskuteras inte konsekvenserna av 
denna rekommendation? Istället står brister och behov i cen-
trum för framställningen, följda av en kostnadsredovisning 
för åtgärdernas genomförande. Handlingen har mer karak-
tär av ett ”affärsförslag” än en bedömning för ett bevarande. 
Anförandet visar att smuts och damm är en del av vårt kultur-
arv, och beslutet att ta bort det är komplext.

Dr. Stavroula Golfomitsou, lektor i kon-
servering vid Institutionen för kulturvård, 
Göteborgs universitet, leder det interna-
tionella forskningsprojektet Coming clean 
som har undersökt hur museibesökare 
upplever smuts i relation till utställda 
föremål.  Utförda studier visade att 
betraktare främst lägger märke till t.ex. 
materialborfall och sprickor i de utställda 
objektens omgivning (t.ex. museibyg-
gnaden), medan det finns en påtaglig 
tolerans för närvaro av damm och smuts 
på utställda föremål. Föremål rengörs 
i flera fall även slentrianmässigt också 
innan de magasineras och återkommande 
förbigås en genomlysning av eventuella 
risker som rengöringar medför för objekt-
eten. Presentationen väcker tankar om att 
rengöring utförd av konservatorer, på ett 
respektfullt och professionellt sätt, ofta inte 
föregås av en diskussion där riskerna med 
rengöringen artikuleras och delas med fler 
aktörer. En sådan diskussion skulle tillföra 
perspektiv på vad rent nog kan innebära.

Samtal i grupper med sokratisk metod
I direkt anslutning till förmiddagens mik-
roföreläsningar delades vi in i grupper och 
fick två frågor att förhålla oss till av samtals-
ledaren Dr. William (Bill) Wei. Första delen 
av gruppsamtalen skedde i katedralkaféet 
under Wei´s guidning. Därefter förflyttade 

vi oss i grupper till katedralen.
1. Kan det vi idag upplever som ”smuts” (t.ex. damm, 

sot, luftpartiklar, luftföroreningar, insekter, mikrobiologi) 
på kulturhistoriska ytor och föremål i kyrkor bli en tillgång/
betydelse/ett värde från det förflutna? Varför? Varför inte? 

2. Finns det föremål eller ytor i katedralen som visar på 
”smuts” som kan vara av betydelse för framtiden? Om så är 
fallet, var och hur?

Vad är ett sokratiskt samtal, och vad skiljer det från 
”vanliga” samtal i grupper? Metoden är ett verktyg för att 
gemensamt reflektera kring olika erfarenheter och perspek-
tiv – utan att argumentera för den egna åsikten. I litteraturen 
beskrivs metoden som free space, en kontaktyta för vad 

Rundabordssamtal i Helga Trefaldighetskyrkans kapell. Foto: Anna Henningsson.
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som kan vara möjligt: ”It [samtalsformen] is the ‘vacuum’ 
between a perception and a judgement, between one thought 
and another, between a concern and an action, and between 
‘stimulus’ and response” (Erik de Haan (2005): Review of Free 
Space - Philosophy in Organisations, Jos Kessels, Erik Boers 
and Pieter Mostert (Eds.), Boom Publishers: Amsterdam 
2004, in: Philosophy of Management, vol. 5, nr. 1, 2005, s. 2.).

En annan beskrivning av metoden är att den fokuserar på 
”the questions behind the questions” och att frågor som ställs 
ska vara öppna. Sokratisk metod tillämpas i Nederländerna 
för att föra strukturerade interdisciplinära samtal inom 
museer och kulturmiljöarbete. Arrangörernas tanke var att 
testa ett samtalssätt där fokus inte är hur man bör rengöra 
eller hur rådande beslutsprocess går till (eller borde gå till). 
Istället var tanken att uppmuntra till att utbyta nya eller 
underrepresenterade aspekter kring smuts och renhet i kyr-
kor. Metoden har även kommit att användas på workshoppar 
vid t.ex. ICOM-CC och American Institute for Conservation 
(AIC). Efter gruppsamtalen intog vi en gemensam sopplunch 
i Katedralkafét, och det fanns tid att i solskenet beskåda den 
vackra miljön kring domkyrkan.

Session II: New perspectives on cleaning decisions 
and cleanliness
Eftermiddagens session inleddes med ett föredrag av Kirsten 
Trampedach, från Danmarks Nationalmuseum. Kirstens 
föredrag Restoration of wall paintings in Danish churches 
- decision making process presenterade ett koncept för kartläg-
gning och inventering av kalkmålerier som Nationalmuseet 

har utvecklat för danska kyrkor. I projektet har fotografer-
ing och tillståndsbedömningar av kalkmålerier i mer än 700 
kyrkor utförts och samlats i en databas som är tillgänglig för 
allmänheten. Databasen hålls uppdaterad och ger på så sätt 
en samlad bild av tillstånd och insatser (t.ex. konservering-
såtgärder och undersökningar) som utförts kring respektive 
kalkmålning. 

I databasen går det också att göra sökningar på motiv 
och ikonografi, vilket gör att de som är intresserade av bild-
tolkning, liturgi och bruk kan ha användning av materialet. 
Vidare visades i föredraget exempel på hur bildmaterialet från 
kalkmåleriinventeringen även används för museipedagogik 
för barn. Danmarks Nationalmuseum har för det samman-
tagna arbetet med kalkmålningar i år tilldelats ett pris från 
Europa Nostra. Det ställdes en fråga om det skulle vara 
möjligt att lägga in material från svenska kyrkor i den dan-
ska databasen där allt redan är utvecklat, vilket skulle bespara 
utvecklingsarbete i Sverige. Representanter från Danmarks 
Nationalmuseum svarade att detta är fullt möjligt. 

En diskussion kring skillnader mellan ansvar och organi-
sation i Danmark och Sverige följde. 

I Danmark är det Nationalmuseet som har centralt ans-
var för kalkmålningarna i kyrkor, för dokumentation och 
arkivrutiner. I Sverige är ansvaret delat mellan olika parter 
vilket gör det mer komplicerat, men också mer angeläget med 
en central tillgång till de olika regionernas och aktörernas 
material. Kirsten Trampedachs inspirerande inlägg visade att 
synergin mellan inventering av vårdbehov och kalkmålnin-
gar som visuella kommunikationsskällor behöver en fortsatt 

Rent nog - bakgrund

Idén till serien ”Rent nog” växte fram efter ett seminarium vid Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven 
(FFKK) vid Uppsala universitet i februari 2017, när ICOMOS- publikationen Medieval Murals in the Church Attics of 
Östergötland: Technical Art History, Reception History, Value presenterades.  Vid seminariet kom olika perspektiv 
kring rengöring av muralmålningar att bli föremål för intressanta diskussioner. Konstvetare återkommer ofta 
regelbundet till samma kyrkorum eller bild för att iaktta och tolka uttryck och detaljer. 

I dessa sammanhang har det noterats att färg- och detaljeffekter på konst i kyrkorum har reducerats under de 
senaste decennierna – efter utförda rengöringar. Samtidigt argumenterar ofta ägare och förvaltare av arkitek-
turintegrerad konst i kyrkor för att rengöring är viktig att genomföra. Konservatorer som arbetat praktiskt med 
rengöring vet att även vid försiktiga och professionella insatser finns en risk att färgpigment följer med den deg 
eller kompress som används för att ta bort smuts eller tidigare ytbehandlingar – men när diskuterar konserva-
torer med andra discipliner och yrkesverksamma om detta faktum? 

FFKK-seminariet synliggjorde att det finns utrymme för nya former av samtal kring rengöring, och vad rengöring 
gör med konst – utifrån fler dimensioner än enbart vård och konservering. Mot denna bakgrund kom ”Rent 
nog”, och idén att möjliggöra interdisciplinära samtal kring rengöring att ta form.
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diskussion i Sverige. En gemensam nordisk databas för kalk-
målningar är en intressant möjlighet.

Nästa programpunkt var en dialog mellan Stavroula 
Golfomitsou och Anna Henningsson med namnet Crossing 
boundaries through merging views on cleanliness, contemporary 
art and conservation science. Dialogen använde sig av exempel 
på konstinstallationer som relaterar till smuts och förorenin-
gar för att uppmärksamma att damm och luftföroreningar är 
material som ofta används som ett materiellt och immateri-
ellt medium för att illustrera tid, förändring, påverkan och 
förgänglighet. Aspekter av smutslager i interiörer, på fasader 
eller i arkeologiska utgrävningar kan vara källor till förståelse 
för historiska-geografiska samband.

Kan smuts och föroreningar förmedla något som hit-
tills varit förbisett inom kulturmiljövård/konservering? Ett 
exempel som togs upp är att aska kan användas för dater-
ingssyften, vilket ledde till frågor som för vem vi rengör 
idag, och hur dagens rengöringsinsatser förhåller sig till ett 
framtidsperspektiv. Därefter intogs kaffe och en otroligt god 
kolatoscakaka i Katedralkaféet, innan vi begav oss till Helga 
Trefaldighetskyrkan, belägen några hundra meter bort, där 
dagens tredje och sista session Ways of seeing: What is clean 
enough?  ägde rum.

Session III: “Ways of seeing”: What is Clean Enough?
Med anledning av sessionsnamnet Ways of seeing fick 
deltagarna vid ankomsten i kyrkan ett vitt papper och upp-
muntrades att se sig om i kyrkan, välja ut valfri del/detalj och 
teckna av den. Idén med övningen var att skapa utrymme för 
att se och betrakta konsten och/eller dess tidslager (smutsen). 
Avteckning som metod kan vara en hjälp för att utvidga vad 
som kan ses/uppfattas i en bild eller i ett rum. Deltagarna 
hade innan workshopen genom den förberedande litteratur-
listan fått möjlighet att ta del av Dr. Anna Nilséns artikel om 
kalkmålningarna. 

Därefter följde ett gemensamt rundabordssamtal i ett 
av kyrkans kapell, modererat av Elizabeth E. Peacock. 
Medverkande från olika områden hade förberett ett anförande 
om vardera 5–10 minuter som i vid mening relaterade till 
“What is Clean Enough?” Efter respektive anförande inbjöds 
samtliga att kommentera eller reflektera kring det framförda. 

Denna programpunkt illustrerade det breda spektrum av 
aspekter och konkreta faktorer som påverkar vad som är, eller 
blir, rent nog. Följande områden och aspekter belystes:

•	 De	orengjorda	referensytorna	på	konstobjekten	som	
sparas vid rengöring kan ha en betydelse som vi idag sällan 
reflekterar över. Vad står egentligen den sparade smutsen för?  
Är det ett mått på en återvunnen renhet – en indikator på 
när det inte är rent nog? Vad är syftet med de smutsiga ref-
erensytorna, är de relevanta? Frågorna visar att vi i dagens 

processer kanske förbiser komplexiteten i rengöringen som 
intellektuell och praktisk akt?

•	 Det	fördes	upp	till	diskussion	att	Sveriges	kyrkor	
”aldrig har varit i så gott skick som idag”, viket framgår av 
rapporten Värdet av ett kyrkligt kulturarv. Kyrkoantikvarisk 
ersättning 2002–2018 – redovisning av regeringsuppdrag 
KU2017/00942/KL.  Medel från kyrkoantikvarisk ersättning 
finns tillgänglig sedan kyrkan separerades från staten. 

Omfattande konserverings- och rengöringsinsatser har 
utförts i kyrkorna sedan ersättningen infördes. Vården och 
det praktiska utförandet uppfattas stå i centrum i dagens kul-
turmiljövård och den är organiserad kring en stor marknad av 
konsult- och entreprenadföretag. I anförande och diskussion 
blir det tydligt att det inte finns en samlad statlig överblick på 
vad som egentligen utförs. Dokumentation av beslutsgrunder 
för rengöring i kyrkorna är svåra att få tillgång till. Vidare är 
det en begränsad informationstillgång beträffande vad som 
ligger till grund för rengöringsbeslut. Detta material finns 
idag inte lätt tillgängliga för studier och forskning.

•	 Det	 delade	 ansvaret	 och	 organisationen	 för	
rengöring och konservering i Sverige gör att ingen given aktör 
har överblick över vad som egentligen händer med objekten. 
Under rundabordssamtalet görs jämförelser med Danmark, 
där Nationalmuseet är den centralt ansvariga aktören med 
expertis inom konserveringsfrågor. I Sverige har den statliga 
centralfunktionen först lokaliserats ut på regionala instanser, 
för att sedan successivt utvecklas till en marknad där otaliga 
privata konsulter, konsulterande museer och entreprenad-
företag är verksamma och erbjuder sina tjänster i konkurrens. 
Det är i dag dessa aktörer som utreder behov och kostnader 
för vad som ska rengöras och vårdas. Denna utveckling visar 
på att besluten om vad som är ”rent nog” tas på andra sätt, och 
av andra aktörer, i Danmark och Nederländerna.

•	 Diskussionerna	visade	på	att	det	idag	tenderar	att	
råda ett oreflekterat förhållningsätt till rengöringsinsatser i 
kyrkor. Det gavs exempel på rutinmässigt verkställande av 
rengöringar. Rundabordssamtalen visade på att risktänk och 
konstruktivt kritiska samtal inför rengöring är sällsynta. Det 
föreslogs att aktörer behöver utbildas om att det också finns 
risker med rengöring, och att insatsen även gör något med 
objekten på ett immateriellt plan. Men vem genomför sådan 
utbildning idag, för vem, i det konsultorienterade kultur-
miljövårdssystem som råder?

•	 Det	framfördes	att	konsthistoriker	och	humanister	
borde involveras i beslutsprocesserna kring rengöring. Det 
påpekades att den konstvetenskapliga disciplinen även borde 
välkomma och intressera sig för material, och därmed också 
av vad rengöring och konservering betyder för konst. Trots att 
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det internationellt skett en s. k material turn inom konstvet-
enskap påtalades frånvaron av ett bildvetenskapligt perspektiv 
inom kulturmiljöfrågor. Summan av rundabordssamtalet var 
att man önskade sig mer samarbete mellan disciplinerna, lik-
som mellan praktik och forskning.

 
•	 Ett	anförande	betonade	att	vi	gör	samtida	och	his-

toriska avtryck med rengöring – även genom att göra så lite 
som möjligt. Rengöring handlar om etik, och anförandet 
utvecklade ett resonemang kring att de riktlinjer som finns 
ofta spelar på rädsla. Rädsla för att åtgärda, rädsla för att inte 
åtgärda eller rädsla för att inte åtgärda ”rätt”. Vård, konserver-
ing, och inte minst rengöring, är värdeladdade handlingar 
som behöver vara föremål för mångdisciplinära samtal - inte 
enbart för antikvarisk undersökning och konserveringstekni-
skt utförande. De diskussioner om rengöring, vård och 
underhåll, som trots allt förekommer idag, inriktar sig inte på 
hur vi förhåller oss till det som utförs i samtiden, utan diskus-
sionerna fokuserar på hur tidigare generationer rengjort eller 
restaurerat.

•	 Avslutningsvis	 föreslog	 ett	 anförande	 i	 rund-
abordssamtalet att konservering i Sverige nu är på väg in i ett 
nytt skede. Förslaget att vi står inför ett nytt skede baserar sig 
på erfarenheter från Nederländerna och utvecklingen inom 
konservering och kulturvård som skett där. 

Nästa steg i workshopserien Rent nog är att arbeta med en 
podcast. Först ut i samtalen blir Marie Clausén, författare 
till boken Sacred Architecture in a Secular Age Anamnesis of 

Durham Cathedral. Vi hoppas att podcasten blir fritt tillgäng-
lig under 2019 via SoundCloud.

Arbetet med Rent nog är främst ideellt, och bedrivs vid 
sidan av ordinarie arbetsuppgifter och tjänster. I skrivande 
stund vet vi inte om eller när det är möjligt att arrangera nästa 
workshop. Vi i arbetsgruppen välkomnar idéer eller kommen-
tarer. Vi uppskattar alla former av möjligheter till samarbeten 
för framtida sammankomster inom temat: “What is Clean 
Enough?”

Arrangörerna vill rikta ett stort tack till Märta, Gunnar 
and Arvid Bothéns stiftelse och NKF-S för bidrag som gjort 
det möjligt att genomföra inspirerande och mycket givande 
utbyten. Stort tack till forskningsnoden Tidigmodern kul-
turhistoria vid Uppsala universitet som genom resebidrag 
gjorde det möjligt att bjuda in föredragshållare även från 
Danmark. University Museum i Trondheim likaså, som 
genom bidrag gjorde det möjligt att täcka resekostnader för 
medverkande utanför Sverige.

Vi är också glada för att serien Rent nog är ett arrange-
mang inom ”Europaåret för kulturarv 2018”. Framtida 
information om arrangemang/podcast kommer att vara till-
gänglig via https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/
europaaret-for-kulturarv-2018/. 

Anna Henningsson, Konstvetare/konservator 
samt koordinator för workshopserien 

Charlotta Hanner Nordstrand, Konstvetare och lektor, 
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

En av dialogerna i Katedralkaféet mellan Stavroula Golfomitsou och Anna Henningsson. Foto: Lisa Bandgren.
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Apparater för visuell analys (t.ex. olika typer av 3D-scanning) 
genomgår en allt snabbare teknologisk utveckling, vilket 
bidrar till ett större intresse för relevanta analysmetoder inom 
konservering och dokumentation. Nkf-dk vill med detta 
symposium utväxla erfarenheter med de nordiska länderna 
från den senaste internationella forskningen och skapa en 
överblick över utbudet av analysmetoder och deras olika 
användningsområden.

KMS3228, Artist unknown, detail. Visible-reflected (VIS) 
image, Infrared-reflected (IRR) image, IRF-Infrared fluorescence 
visually induced, UV-reflected (UVR) image, UV-induced vis-
ible luminescence (UVL) image. Foto: Loa Ludvigsen/Statens 
Museum for Kunst (Köpenhamn)

Evenemangets arbetsgrupp vill därför uppmana alla som 
arbetar med både visuella och s.k. ”destruktiva” analysmetoder 
inom forskning och dokumentation, att skicka in abstracts 
inför planeringen av symposiet.

Symposiet äger rum 31 oktober – 1 november 2019 på 
Nationalmuseet i Köpenhamn.

Presentationerna kommer senare att publiceras i ett postprint 
i samarbete med MoK (peer review). Kontakta arbetsgruppen 
på: nkfdk-emmed@googlegroups.com

Den danska styrelsens representanter:
Sigrid Ninel Kledal
Maj Ringgaard
Maiken Ploug Riisom

NKF-DK SYMPOSIUM 2019 
CALL FOR ABSTRACTS

Hösten 2019 håller Nkf-dk under två dagar ett symposium för hela förbundet med namnet:

Analyser och visuella undersökningstekniker för bevarande av konst-, kultur- och naturarv/ 
Analysis and imaging techniques in the conservation of art, cultural and natural heritage.
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Efter att ha legat begravt i knappt 15 år kunde Studio 
Västsvensk Konservering i Göteborg, med stor hjälp 
av ett generöst bidrag från syskonen Bothéns stiftelse, 

skaka liv i Stenforum igen. För er som inte är helt bekanta 
med begreppet Stenforum kan det förtydligas att detta var 
ett årligt möte för alla Sveriges stenkonservatorer som 
Riksantikvarieämbetet anordnade. 

Ett gyllene tillfälle för oss som är så oerhört få och geo-
grafiskt utspridda i branschen att utbyta erfarenheter, kolla 
läget, få tips om nyheter eller att bara få umgås lite.

Så den 10 november förra året kunde SVK hälsa tjugo 
konservatorer och en stiftsantikvarie välkomna till en dag 
med fokus på sten. Det var så roligt att uppslutningen var 
så stor. 

Folk kom från Gotland, Stockholm och Västsverige. 
Dessutom hade två från Vigelandsmuseet i Oslo fått nys 
om arrangemanget över landsgränsen och önskade komma. 
Försök hade även gjorts att locka hit stenkonservatorer från 
Skåne, dock hade de inte möjlighet att komma loss. Men en 
fin kontakt är skapad och vi hoppas på att få med dem nästa 
gång. Det kunde också konstateras då inbjudningarna till 
Stenforum gjordes, att det inte fanns en enda stenkonserva-
tor i Sverige norr om Stockholm.

En längre tid för diskussioner hade lagts i slutet av dagen. Det 
märktes att vi inte hade setts på ett bra tag, mycket fanns att 
diskutera. En av de viktigaste punkterna på diskussionslistan 
var konservatorsprogrammet på Göteborgs universitet.

Carin Petterson
Studio Västsvensk Konservering

STENFORUM LEVER IGEN!
Carin Pettersson beslöt sig 2017 för att på nytt samla landets sten-

konservatorer till en temadag med aktuella ämnen. 

Eftermiddagen bjöd på intressanta diskussioner mellan deltagarna. Foto: Carin Pettersson.

Programmet innehöll både föredrag 
och diskussioner:

Standarder och nulägesrapport från Riksantikvarieämbetet 
Helene Simonsson, RAÄ 

Isblästring av sten och betong - möjligheter och svårigheter, 
Carin Pettersson, Studio Västsvensk Konservering 

Adjöss KAE! Hej Begravningsavgift! Vad innebär förändringen 
för kyrkogårdsjobben? 
Matilda Dahlqvist, Stiftsantikvarie Göteborgs stift 

Ny ägare av Stenteknik 
André Sinnemark, Stenteknik, Visby 

Även konservering blir historia 
Julio Amorim, Studio Västsvensk Konservering
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TRIAGE FÖR TILLSTÅNDSBEDÖMNING 
AV KULTURARV
Institutioner och organisationer använder sig idag av olika system för 
tillståndsbedömning. Inom den privata konserveringssektorn görs värderingen 
av den konservator som fått uppdraget, som i sin tur bedömer enligt sitt eget 
system. Skulle det kunna gå att hitta ett gemensamt system för alla? På årets 
Samlingsforum i Visby presenterade Nina Olivier en möjlig väg fram.  

Vad är triage? Triage är ett system som länge använts 
inom sjukvården för att snabbt kunna bedöma 
vilken typ av vård en patient behöver. Triage kom-

mer från det franska ordet trier, som betyder att sortera. 
Triage som metod beskrevs för första gången av Napoleons 
generalläkare baron Dominique Jean Larrey. Då var det ett 
system som användes under Napoleonkrigen inom den mili-
tära sjukvården, där de skadade soldaterna delades in i tre 
grupper:

1. De som överlever utan vård, eller kan vänta på vård en 
längre tid.

2. De som omedelbart måste få vård för att överleva.
3. De som dör oavsett de får vård eller ej.

Triage inom sjukvården
Idag används triage som ett system inom sjukvården för att 
sortera och prioritera patienter med hänsyn till hur sjuka de 
bedöms vara vid triagetillfället, den s.k. triageringen. Systemet 
har utvecklats ur en tanke om att det alltid råder resursbrist på 
en akutmottagning eller vårdcentral och triage används inom 
sjukvård världen över. 

Olika system
Det finns många olika sorters triagesystem, utvecklade och 
utvärderade på olika håll i världen, men det gemensamma 
för systemen är att de sorterar patienter och färgkodar dem 
utifrån vilken sorts behov av vård de har. I Sverige är det 
mest förhärskande systemet det som kallas RETTS, (Rapid 
Emergency Triage and Treatment System). I korthet går det ut 
på att patienten bedöms utifrån olika vitalparametrar (såsom 

allmäntillstånd, puls, temperatur osv) vilka kan mätas och 
värderas objektivt. 

Dessa parametrar kompletteras med algoritmer som 
är baserade på kontaktorsaken (alltså varför patienten sökt 
vård eller kommit till sjukhuset). Tillsammans bedöms dessa 
variabler och kombinationen av dem ger en färgkod: röd, 
orange, gul, grön eller blå, vilken indikerar vilken typ av vård 
patienten är i behov av. Ibland kompletteras RETTS med 
Fast Track, ett snabbspår där smärre åkommor behandlas vid 
sidan om de andra för att minska vårdköerna. 

Bestämmelser runt ett triagesystem
Fördelen med ett system som kommer från vården är att det 
utvärderats otaliga gånger och att det finns lagar runt det som 
till viss del reglerar det. De främsta kraven på ett triagesystem 
är att det ska vara snabbt, säkert och reproducerbart. Det vik-
tigaste för ett sådant system är att man bestämmer och enas 
om nomenklatur, definitioner och terminologi. För att triage 
ska fungera krävs utbildning, men också att man kontinuer-
ligt utvärderar metoden och dess konsekvens för arbetet. Väl 
systemet är igång är kommunikation det mest nödvändiga 
eftersom triage i sig inte ersätter kommunikationen mellan 
vårdgivarna. Triage är en dynamisk process eftersom patien-
tens tillstånd förändras över tid. 

Vad finns det för fördelar med triage?
Fördelar med triage enligt olika utvärderingar som gjorts 
är att då bedömningen görs efter specifika parametrar och 
algoritmer, undviker man i hög grad en subjektiv bedöm-
ning. Patienterna får en likvärdig bedömning då den blir 
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Hur akut är behovet av vård för ett objekt? Ser vi till klimat, relativ luft-
fuktighet, ljus etc. (s.k. vitalparametrar) så skulle ett objekt som det på 
bilden kanske bedömas som stabilt. Ser vi till andra parametrar (den 
s.k. kontaktorsaken)  som t.ex. att objektet ska ingå i en utställning, så 
görs en annan bedömning av vårdbehovet. Foto: Nina Olivier.

mer objektiv. Vid teamtriage, dvs där flera personer ingår i 
en triagering, t.ex. genom att en sjuksköterska gör en första, 
yttre bedömning, varvid patienten slussas vidare för en andra 
bedömning eller diagnos av en läkare, har resultaten varit 
positiva i det att fler känt sig viktiga och behövda i processen. 
Vidare delar alla inblandade ansvaret vid bedömningen och 
ingen enskild bär skulden vid eventuell feltriagering. Man får 
ett gemensamt språk och man använder kompetensen från 
fler yrkeskategorier på ett bättre sätt. 

Det blir ett smidigare arbete och patientflöde. Patienternas 
väntetid innan de får vård minskar och den sammanlagda 
tiden en patient vistas på en vårdinrättning minskar. 

Triage inom kulturvården
För att applicera triage på kulturvård istället, så kan vi 
föreställa oss att objektet är patienten. Triageringen utförs i 
samråd mellan olika yrkeskategorier som kommer i kontakt 
med objektet, t.ex. beställare, intendent, arkitekt, curator, 
konservator, antikvarie och andra. Objektet bedöms utifrån 
sina vitalparametrar, såsom klimat det befinner sig i, tem-
peratur, luftfuktighet, ljus mm. Dessa är mätbara och kan 
bedömas objektivt. Till detta lägger man kontaktorsaker, 
t.ex. att objektet ska bedömas inför en utställning, att färgen 
spjälkar, skadedjursangrepp, att föremålet gått sönder etc. 
Dessa kan kopplas till olika algoritmer. Vitalparametrar till-
sammans med kontaktorsak ger sedan en färgkod som visar i 
vilket behov av vård objektet är. 

Varför triage inom kulturvård?
Olika institutioner och organisationer inom kulturarvssektorn 

använder sig idag av olika system för tillståndsbedömning. 
Inom den privata sektorn av konservering används inga 
sådana övergripande system, utan varje tillståndsbedöm-
ning görs av den konservator som fått det i uppdrag, som i 
sin tur bedömer enligt sitt eget system. Det händer att objekt 
får bidrag för att konserveras trots att behovet av det inte är 
så stort för just det föremålet, medan det som står intill inte 
får vård, trots att det kanske är i akut behov av konservering. 
Ofta saknas kommunikationen mellan beställaren som väljer 
vilket objekt som ska konserveras och konservatorn, som ser 
i vilket behov av vård det är.

Ett system liknande triage för tillståndsbedömning av 
objekt eller byggnader skulle underlätta dialogen mellan olika 
yrkeskategorier inom både den privata och offentliga sektorn 
och öka säkerheten i hanteringen av objektet. Handläggningen 
av ärenden skulle underlättas av att de olika aktörerna har 
samma förståelse för objektets tillstånd. Det skulle via ett 
gemensamt språk, en gemensam nomenklatur och termi-
nologi ge en gemensam bild av hur tillståndet för ett objekt är, 
varvid eventuella åtgärder skulle kunna tillämpas. Dessutom 
skulle handläggningstiden för objektet och tiden innan det 
får vård kunna förkortas. M.a.o. skulle tillståndsbedömning 
kunna bli en mer enhetlig och effektiv process. 

Nina Olivier, 
Målerikonservator

Fotnot: Triage som system behandlas av artikelförfattaren 
under dennes masterstudier i konservering.



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 G

18

Samordnad skadedjurskontroll är det samlade arbetet 
för att förebygga och motverka skadedjursangrepp. 
Begreppet samordnad skadedjurskontroll kommer 

från engelskans Integrated Pest Management (IPM). Metoden 
används inom flera olika sektorer som ett giftfritt alternativ 
för att hålla antalet skadeinsekter nere.

Många stora internationella museer har personal som 
huvudsakligen är anställda som IPM-koordinatorer. Det 
handlar till exempel om Natural History Museum och The 
British Museum i London. The Metropolitan Museum of Art i 
New York utlyste senast i mars en tjänst som IPM-koordinator.

En europeisk standard
Det finns en europeisk standard som beskriver arbetsmetoden 
”Bevarande av kulturarv – Samordnad skadedjurskontroll för 
skydd av kulturarvet” (SS-EN 16790:2016). Via ett avtal mellan 
Riksantikvarieämbetet och SIS, “Swedish Standards Institute”, 
blir nu närmare 30 europeiska standarder inom kulturarvs-
området tillgängliga under åren 2018-2020. Standarderna 
kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och 
organisationer som är verksamma inom Sverige. Mer infor-
mation om detta finns på https://www.raa.se/lagar-och-stod/
standarder/.

I standarden kan man bland annat läsa att det är ledningen 
inom en organisation som utser en IPM-koordinator vilken 
samordnar arbetet med skadedjur och mögel. Med en utsedd 
IPM-koordinator blir det tydligt för alla i personalen vem 
som leder arbetet med IPM. Det är i grunden ett lagarbete, 
det bygger på att alla i organisationen hjälps åt. Om en vakt 
eller kanske en lokalvårdare hittar en klädesmal i utställning-
arna, ska de veta vad de ska göra och vem de ska vända sig 
till. Dörrspringor ska tätas, nät kan behöva sättas upp, en ny 
dörrmatta i entrén ska köpas in, arbetet är ständigt pågående 
med utvärderingar av insatser, uppdaterade riskbedömningar 
och nya prioriteringar.

Gamla bekämpningsmedel en arbetsmiljörisk
Tidigare användes mängder av bekämpningsmedel för att 
hålla antalet skadedjur nere och för att skydda vårt kulturarv. 
Därför finns det nu ofta rester av gamla bekämpningsmedel 
i många av våra museisamlingar, arkiv och bibliotek. Man 
har även påträffat rester av bekämpningsmedel i kulturhis-
toriska byggnader. Dessa bekämpningsmedel gjorde sitt jobb 
och har skyddat vårt kulturarv, men innebär idag även en 
arbetsmiljörisk för de personer som arbetar med samlingar 
eller i kulturhistoriska miljöer. 

IPM-KOORDINATORER 
- FÖR ATT BEVARA VÅRT KULTURARV

Sverige har nu 50 nyutbildade IPM-koordinatorer! Men vad är egentligen en IPM-koordinator och 
varför behövs det en? Carola Häggström ger oss en närmare förklaring. 



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 G

19

Blivande IPM-koordinatorer på Etnografiska museet i Stockholm. Foto: Riksantikvarieämbetet, CCBY.

Kurs i att bli en IPM-koordinator
När vi nu vare sig vill eller kan använda bekämpningsme-
del i samma utsträckning längre behöver vi nya metoder 
för att motarbeta skadedjur. PRE-MAL (de svenska museer-
nas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp) har därför, 
under hösten, i samarbete med Riksantikvarieämbetet och 
Världskulturmuseerna utbildat runt femtio nya IPM-
koordinatorer, från Sverige men även från Norge.

Eftersom efterfrågan på kurserna var hög planeras det för 
två nya kurser hösten 2019, en i Lund samt en i Stockholm. Mer 
information kommer att publiceras på Riksantikvarieämbetets 
webbsida under våren 2019. Kontakta premal@raa.se redan 
nu för att lämna ditt intresse för kurserna eller om du vill bli 
medlem i intressegruppen för PRE-MAL.

Carola Häggström 
Utredare, Riksantikvarieämbetet

Mer om IPM

Läs mer om PRE-MAL på Riksantikvarieämbetets 
hemsida på www.raa.se.

Riksantikvarieämbetet har publicerat ett antal 
korta informationsblad, Vårda väl-blad, om IPM 
- Samordnad skadedjurskontroll, som beskriver 
hur man kan komma igång och arbeta med IPM. 
Dessa finns att ladda ner på www.raa.se/vardaval.

Anmälan till den internationella konferensen om 
IPM, Stockholm 21-23 maj 2019, är nu öppen. 
Sista dag för att få lägre anmälningsavgift är den 
14 januari 2019. Information om konferensen och 
anmälan görs via www.raa.se/ipm2019.

http://www.raa.se
www.raa.se/vardaval
www.raa.se/ipm2019
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NKF:s facktidskrift Meddelelser om Konservering (MoK) med fackgranskade artiklar (peer 
review), konserveringsnytt, annonsering och debatt utkommer en gång om året på hösten. 

Tidskriften innehåller artiklar om vård och konservering av konst och kulturhistoriska 
föremål, materialanalys, dokumentationsmetodik och metodutveckling av relevans för 
bevarandefrågor. De artiklar som faktagranskas registreras i databasen AATA (Abstracts for 
International Conservation Literature).

MoK använder hanteringssystemet Scholastica för fackgranskning och här kan du lämna ditt 
bidrag: https://mok.scholasticahq.com/for-authors. På samma sida hittar du även riktlinjer 
för författare (text på danska eller engelska).

MoK välkomnar också bidrag med kortare texter, presentationer och debattinlägg som inte 
faktagranskas. Detta material mejlas till: meddelelseromkonservering@gmail.com.

Deadline för bidrag till fackgranskat material är 1 mars 2019.  

https://mok.scholasticahq.com/for-authors
mailto:meddelelseromkonservering%40gmail.com?subject=
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I Skåne finns ett rikt material av medeltida kyrkor. 
Varje kyrka är unik och starkt kopplad till den bygd 
där den står. Materialen är lokala, förutom när vi 

kommer till speciella pigment. Detta gör att även om 
kyrkorna liknar varandra i formspråk är de också olika 
gällande materialval, bearbetning och skadebild. Det vi 
har kvar idag är endast rester av den forna praktfulla 
utsmyckning som funnits från början. Resterna är mer 
omfattande i en del byggnader och endast enstaka spår 
finns i andra. Men alla spår ger information om hur 
byggnaden sett ut och hur den kommit till. Skadebilden 
av målningarna är starkt kopplade till den underlig-
gande putsens sammansättning och bearbetning. 
Kombinationen arkeologi, historia och konsthistoria har 
varit avgörande för att datera och klassificera målningar. 
Men den rent tekniska delen med hur målningarna är 
uppbyggda, hur skadebilden ser ut och vad den beror på 
har inte undersökts på samma omfattande vis.

Alla publikationer och studier som har gjorts under 
årens lopp är en ovärderlig källa till framtida vidare 
studier. Men att få ut kunskapen om de skatter som 
finns på många kyrkvindar till en bredare publik är lika 
viktigt. Vår erfarenhet av arbete runt om i flera kyrkor 
är att framtida bevarande och kunskapsförmedling går 
hand i hand. Vi måste visa och förklara det som finns för 
att vi också ska veta att det måste tas omhand. Men hur 
visar man någonting som inte är speciellt tillgängligt? 

Hur belyser man status på putser och kalkmålningar 
som kanske knappt är urskiljbara på en otillgänglig 
kyrkvind?

Under 2017–18 har denna första fas fått bli ett 
pilotprojekt. Vi började brett och insåg ganska snart att 
vi var tvungna att begränsa oss. Och nu har vi utvecklat 
en metod för hur vi kan undersöka vidare och också 
förmedla resultaten på olika sätt.  Av alla de, helt eller 
delvis, bevarade medeltidskyrkorna i Skåne har ca 30 
kyrkor fått besök av projektets ögon när vi krypande 
och klättrande letat oss fram ovan valven. För det är här 
som de orörda resterna, sedan 600 år, finns kvar av de 
ursprungliga kalkputserna och kalkmålningarna. Dessa 
rester ger ovärderlig information och kunskap om vår 
historia.

Vi har följt den s.k. Finjaverkstaden och även 
kalkputsernas olika uppbyggnad och bearbetning. 
Det vi med säkerhet vet är att det finns rester av fler 
tidigmedeltida kalkmålningar än vad som finns listat i 
t.ex. Catalogue of Wall Paintings från 1970-talet. Bara 
under de år som vi har varit aktiva har vi hittat rester i 
ytterligare ett antal kyrkor och det finns säkert mer att 
upptäcka. 
Att få en samlad bild över hur mycket måleri det rör 
sig om och hur det mår är angeläget. De kyrkor vi har 
sett målningsrester ovan valv i, och som inte är listade 
i Catalogue of Wall Paintings, är Barsebäck, Everlöv, 

MEDELTIDA KALKPUTS 
OCH KALKMÅLNINGAR PÅ 
KYRKVINDAR I LUNDS STIFT 
Under 2017–18 har den första delen i ett KAE-finansierat stiftsprojekt pågått i Lunds stift. Syftet är att 
undersöka och dokumentera det tidigmedeltida kalkmåleriet och kalkputserna på kyrkvindar runt om i stiftet. 
Detta material är till stor del okänt för den stora allmänheten och meningen är att sprida kunskapen om dessa 
dolda skatter på vindarna. I projektet medverkar bl.a. konservatorerna Hanna Eriksson och Ingrid Wedberg. 
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Frillestad, Hyby, Stora Herrestad och Örsjö. I Allerum 
och Fleninge finns också rester men då inte ovan valv.

Tvärvetenskapligt och internationellt
Våra undersökningar av målningarna utgörs av icke-
förstörande metoder. Vi genomför fotodokumentation, 
uppmätningar, statusbedömningar, dokumenterar bear-
betningsmetoder, gör ikonografiska jämförelser och 
studerar tekniker av fresco- och seccomålning. Konservatorer, 
hantverkare och antikvarier jobbar tillsammans för att täcka 
in så stor del av frågorna som möjligt. Projektet samar-
betar även med internationella experter, bland annat från 
CSGI (Universitet i Florens, Italien), Nationalmuseum i 
Köpenhamn och andra stiftsprojekt. Det tvärvetenskapliga 
arbetssättet ger även mycket annan kunskap på vägen, som 
nyupptäckta medeltida trädetaljer, medeltida ristningar och 
inskriptioner. 

Våra undersökningar har främst utförts okulärt med 
hjälp av optiska hjälpmedel genom att använda olika typer 
av ljus och usb-mikroskop. Vissa partier har naturligtvis 
farit illa genom åren och vi hittar ibland målningar som fal-
lit av väggarna. Vi har därför i enstaka fall samlat nedfallet 

putsmaterial från vindarna för att kunna använda som analys-
material. Detta gäller både tunnslipsanalyser av puts och 
pigmentanalyser. Delar av detta material har monterats i 
Riksantikvarieämbetets laboratorium i Visby för att kunna 
analyseras i svepelektronmikroskop och XRF (röntgenfluore-
scensdetektor) som kan ge information om vilka grundämnen 
som finns i provet. Under dessa två år har projektet varit gäst-
kollega hos Riksantikvarieämbetet.

Arbetet med analyserna har gett inblick i vilka pigment 
som kan finnas i målningarna och även komplexiteten i att 
tolka analyser. Frågeställningen har varit att notera om det 
finns samband mellan pigmenten som använts i de fyra kyrk-
orna, om det finns avvikelser från de pigment som vanligtvis 
ingår i romanskt måleri. Det vi har funnit har inte varit rev-
olutionerande utan i många fall konfirmerat att teknikerna 
tycks vara liknande som konstaterats i andra analyser av 
romanskt måleri.

Pigmentens sammansättning
Analyser har gjorts redan under tidigt 1900-tal och man har 
då fått som resultat att rött är järnbaserat. Blått och grönt är 
vanligtvis kopparföreningar och grått är kimrök (ett pigment 

SEM från Finja, Hofterup, Lyngsjö och Silvåkra kyrka. Röda pigment analyserade i Kulturarvslaboratoriet 2018 inom ramen för 
Gästkollegeprojektet. Foto: Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer/Riksantikvarieämbetet.
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framställt av sot). Pigmentanalyser från närliggande Vä kyrka 
pekar i samma riktning. I de flesta av våra analyser visade 
det sig att röda och gula områden mycket riktigt innehåller 
järn. Järnoxider är mycket stabila i alla typer av bindemedel, 
och har använts för målning sedan människans tidiga tid. 
Järnoxid är det röda pigment som förekommer mest i måln-
ingarna i både Finja, Hofterup, Lyngsjö och Silvåkra.

Förekomst av bly kunde även konstateras. Detta är en 
färg som ofta kan förändras genom åren och mörkna, men 
i dessa fall har färgen behållit sin ursprungliga nyans. Vad 
gäller analys av prover med gröna pigment har dessa visat 
sig vara atakamit. Detta pigment är en kopparklorid som kan 
vara naturlig i form av en mineral eller tillverkas syntetiskt. 
Intressant nog har i medeltida måleri grönt, som tidigare 
antogs vara malakit, vid analys visat sig vara atakamit. Detta 
troligen på grund av att malakit, liksom ultramarin, var ett 
exklusivt pigment. Det är vanligt att grönt och blått vilar på 
en mörk undermålning vilket även beskrivs i de historiska 
källorna.

Ultramarin kunde konstateras i två av kyrkorna (Silvåkra 
och Hofterup). Ultramarin går lätt mot lila vilket ansågs vara 
vackrare än blått som går mot grönt.  I kyrkorna påträffas 

annars den blå azuriten, ett kopparkarbonat som är betyd-
ligt billigare, men mer instabilt än ultramarin och dessutom 
inte lika nobelt i nyansen.  I romanskt måleri föredras en blå 
bakgrund som fond för scenframställningarna, men ofta har 
denna blå färg förlorats till stora delar och kan bara spåras 
fragmentariskt.

Vita pigment har kunnat konstateras vara ren kalk 
men även bly förekommer. Kalkvitt, som använts som ljus-
dager eller annan målerisk effekt, kan vara så kallat San 
Giovannivitt. Detta pigment är karbonatiserad kalk som malts 
i flera omgångar för att få en täckande och riktigt vit lysande 
färg. Ett exempel på detta finns också i Hofterups kyrka där ett 
parti i Marias tron accentuerats i vitt på vitt för att ge intryck 
av ett vackert tyg.  I samma kyrka hittades i absiden ett parti 
med blyvitt. Trots att bly är instabilt har man använt detta pig-
ment, vilket var billigt och lätt att få tillgång till.

Inblick i tekniken
Analyserna från 2018 har gett information som visserligen 
inte är ny, men som bekräftar de tidigare. Något som begrän-
sade de romanska hantverkarna var deras urval av pigment. 
Pigmentens egenskaper, vilket bindemedel det var lagt i och 

Kaj Thuresson från RAÄ i Silvåkra kyrka, under montering av XRF:en i augusti 2018. Foto: Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer.
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underlaget som färgen skulle strykas på var alla faktorer 
som spelade in i det slutliga resultatet. Så även tillgången, 
beredningen och pigmentets kostnad. Vad gäller teknik och 
material hör det skandinaviska romanska måleriet till den tra-
dition som finns i övriga Europa. Färgen har delvis lagts i den 
färska putsen och alltså arbetats in medan ytputsen var fuktig.  
Grundtoner som anger färgklang i målningen, ofta rött och 
gult, kan ligga i fresco- eller mezzofrescoteknik. Vi har fun-
nit att man arbetade med större partier av målningsputs som 
inte helt tog hänsyn till hur motivet skulle se ut. Detta kan ses 
som putsfogar som löper tvärs över målningarna. Därför kan 
vissa delar av målningsputsen ha varit fuktig när man lade 
de första färgerna, medan andra partier har varit torrare och 
därför karbonatiserat i högre grad. Man vattnade ordentligt 
före bemålning så att färgerna så mycket som möjligt skulle 
tränga in i ytputsen, men det går ändå att notera skillnader i 
hur väl färgen trängt ned i putsskiktet.

Målarna har sedan arbetat med ett högt drivet sec-
comåleri, lagt i lager på lager för att bygga upp olika nyanser, 
ofta av samma grundfärg. Detta för att bygga upp målningens 
skuggor och ljusare partier samt avslutande ljusdagrar. I detta 
seccomåleri är det troligt att man även använt andra bindeme-
del än ren kalk. Måleriet är känsligt och ytskikt har förlorats 
under århundradena. Nere i kyrkorummet beror detta bl.a. på 
överputsning, överkalkning och senare framtagningar. Ovan 
valv är målningarna ofta skadade p.g.a. klimat och arbeten 
som skett i närheten av putsen och målningarna. Därför finns 

inte mycket av dessa slutarbeten i secco kvar på målningarna.
Det finns olika historiska källor som behandlar och 

beskriver måleri på mur ur ett rent tekniskt perspektiv. Dessa 
källor ger värdefull information om praktiker under medelti-
den. Tillvägagångssätten kan man avläsa i murverket och dess 
putser, vilket gör tolkningen djupare. Viktiga referenser är två 
författare av kända skrifter från europeiskt område, nämligen 
benediktinermunken Theophilus (1070–1125) och Cennino 
Cennini (1370–1440). Theophilus beskriver i sin bok ”De 
Diversis Artibus” hur man arbetar med olika material och 
olika typer av måleri, även kalkmåleri. Theophilus var verk-
sam både som hantverkare och författare. Cennino Cennini 
har skrivit ”Il libro dell´Arte” som beskriver praktiker från 
sent 1200-tal och tidigt 1300-tal. Där beskrivs bl.a. hela 
arbetet från att putsa en mur med kalkbruk till att förbereda 
pigment och utföra måleriet i detalj.

3D-visualisering och digital mapping
Att målningarna finns på kyrkvindar innebär en utmaning när 
det gäller att förmedla och visa dem för besökarna, men det 
är av stor vikt att göra kulturarvet tillgängligt. Här använder 
vi oss dels av traditionella metoder som föreläsningar, bilder 
och skyltmaterial i kyrkorna. För att inte exkludera någon så 
jobbar vi även med moderna tekniker och olika digitala platt-
formar, hemsidor, Instagram och Facebook. Arbete med att 
3D-visualisera målningarna, tillsammans med de målningar 
och miljöer som finns nere i kyrkorummet, skapar ett sätt att 

Hofterups kyrkas korvind. Foto: Hanna Erikson, Skånes Målerikonservatorer.
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uppleva hur kyrkan sett ut för besökarna för 900 år sedan.
Hofterups kyrka är en av våra huvudkyrkor. Målningarna 

från 1100-talet finns både nere i kyrkorummet och ovan valv 
och de som finns ovan valv är av naturliga skäl okända för 
de flesta kyrkobesökare. Målningarna nere i kyrkorummet är 
relativt slitna och behöver förklaras för att en oinsatt betraktare 
skall kunna läsa dem. Men delar av de som finns kvar ovan 
valv är mycket mer välbevarade. Grundtanken har varit att 
sammanlänka dessa målningar igen och sprida kunskap om 
vad de föreställer genom att förse dem med en ikonografisk 
förklaring. I presentationer för församlingen, kyrkorådet och 
vid återinvigningen efter konserveringsarbetet hösten 2017 
har det berättats om dessa målningar och kyrkans historia. 
Tillsammans med en fotograf och grafisk designer har vi 
också arbetat fram en 3D-framställning för att kunna visa 
en helare bild av målningarna, där man kan klicka på olika 
detaljer för att kunna få vidare information om historik och 
ikonografi.

Genom s.k. digital mapping har vi lagt in kompletterande 
teckningar av scenframställningarna på korets norra vägg. 
En slags retusch utan att retuschera! Förlagor har vi kunnat 
hitta i kyrkor på Själland där motsvarande scener av samma 
verkstad finns. Man kan klicka på symboler och få upp infor-
mationstexter om vad bilderna föreställer. Denna digitala 
värld presenteras  i en app för Iphone och Ipad. En trailer för 
appen ligger som en länk på kyrkans hemsida för att locka 
till nedladdning. Vi undersöker nu också möjligheten för att 

montera en fast läsplatta i kyrkan. I Appstore söker man på 
Hofterups och kan där ladda ned appen för att besöka kyrkan 
virtuellt. 

Att på olika sätt öka kunskapen om kyrkobyggnadens 
ursprungliga utseende gällande byggnadsteknik, material och 
estetik, ger oss en bättre bild av vårt gemensamma kulturarv. 
Våra undersökningar, dokumentationer och studier tillsam-
mans med digitala tekniker kan bringa dessa unika miljöer, 
som inte längre är så lätta att föreställa sig, till liv. Det är vik-
tigt att nya generationer får uppleva kyrkorummet och dess 
förändringar över århundradena. Det är vår övertygelse att 
denna ökade kunskap leder till ett ökat intresse för bevarande 
av våra medeltida kyrkor.

Medeltida kalkbruk och kalkmålningar på kyrkvindar i 
Lunds stift,Stiftsprojekt Svenska Kyrkan, Lunds Stift.

Projektansvarig:  Heikki Ranta, 
Stiftsantikvarie Svenska kyrkan, Lunds Stift.

    
Projektdeltagare: Hanna Eriksson och Ingrid Wedberg, 

Skånes Målerikonservatorer

Henrik Nilsson, murarmästare, 
HN Byggnadsvård 

Petter Jansson, 1:a antikvarie,
Regionmuseet Kristianstad/Lund

Skärmbild från appen ”Hofterups”, där bilderna på korväggen kan retuscheras digitalt och informationstexter berättar om vad scenerna 
föreställer. Appen är skapad av Kristian Andréason på Andréason & Leibel Design utifrån foton av Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer. 
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Konferensen hölls på Oxforduniversitetets matema-
tiska institut och hade cirka 200 deltagare, mestadels 
från England men även från andra delar av Europa 

och Nordamerika. Programmet innehöll tjugo presentationer 
kombinerat med posters och en reception på det fascinerande 
Pitt Rivers Museum. Det fanns även valbara studiebesök på 
Oxfords universitets olika bibliotek, Sheldonian Theatre och 
Ashmolean Museum. Konferensens presentationer omfattade 
ett brett urval av pappersbaserade material från både bibli-
otek, arkiv, museum och privat verksamhet. Exempel på verk 
var allt från modifierade medeltida manuskript till en enorm 
pop-up-bok från 1900-talet.

Konferensen öppnades med en inspirerande men något 
skrämmande keynote-presentation med titeln ”Death wish! 
How to handle books that want to destroy themselves?” av 
Chris Fletcher, Keeper of Special Collections på Bodleian 
Library i Oxford. Han reflekterade över verk som inbjuder till 
deras egen destruktion som en del av deras inbyggda funk-
tion och syfte. Exempel på detta är boken Agrippa (A Book 
of the Dead) publicerad 1992 av förläggaren Kevin Begos Jr, 
science-fictionförfattaren William Gibson och konstnären 
Dennis Ashbaugh. Boken innehåller en dikt på en diskett som 
är programmerad till att kryptera sig själv och sidor behand-
lade med ljuskänsliga kemikalier, så att ord och bilder gradvis 
bleknar efter deras första exponering för ljus. 

Denna presentation satte tonen för konferensen och öpp-
nade upp för dialog och frågor som följdes av en mindre 
dramatisk fortsättning. Aktuella frågor som togs upp var: 
Vilka värden tilldelar vi olika verk? Hur påverkar valet av 
konserveringsbehandling upplevelsen av ett verk? Hur 
presenteras ofullständiga och förberedande verk och hur 
förhåller vi oss till ”marginalia” – korrigeringar, anteckningar 
och överstrykningar?

Bevarande av nuet 
Självkrypteringen och den begränsade möjligheten att läsa ett 
verk leder till en diskussion om digital bevaring – ska rad-
erade versioner, utkast eller tidiga förlagor av en text eller ett 
konstverk bevaras? Snapchat-meddelanden är designade för 
att bara finnas i nuet men en skärmbild av ett meddelande kan 
bevaras på obestämd tid. 

Flera av presentationerna handlade om pre-digitala ver-
sioner av samma tema och hur de angripits historiskt. Vi 
fick till exempel höra om konserveringen av Mary Shelleys 
anteckningsböcker (som innehåller det första utkastet till 
Frankenstein), ett modifierat spanskt 1500-tals-manuskript 
och Mughal-ateljéernas praxis (indiskt miniatyrmåleri). 

Den idag ständigt närvarande teknologins roll togs upp av 
Fenella France från the Library of Congress i USA. I hennes 
presentation ”Ethics, Erasures and New technologies” beskrev 

UNEXPECTED FAME
CONSERVATION APPROACHES 
TO THE PREPARATORY OBJECT
I starten av oktober arrangerade ICON sitt andra ”Book & Paper Group Triennial 
Conference” på temat konservering av skisser, förlagor och annat material som 
inte betraktas som ”färdiga” verk. Tora Hederus, Ellen Cronholm och Alison Norton 
var på plats i Oxford.
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hon med stor expertis det stora urval av icke-destruktiv analys 
som idag finns tillgänglig och gav ett antal exempel på situa-
tioner där synliggörandet av dolda, redigerade eller raderade 
spår kan leda till nya tolkningar av verk. Hon diskuterade 
även den stora omfattning av material och information om 
verk som nu kan presenteras digitalt och de etiska aspekter 
samt de permission levels som följer med tillgängliggörandet 
av denna information. 

Hierarki för konstverk
Den andra keynote-föreläsaren var professor Margaret Holben 
Ellis från Institute of Fine Arts New York University som kon-
denserade ett intellektuellt väl genomtänkt underlag med flera 
tydliga exempel som bidrog till en mångsidig och filosofisk 
presentation. Traditionellt har det funnits en hierarki för 
konstverk på papper baserad på graden av färdigställande. 
Vanliga indelningar är till exempel förlaga/preliminär, skiss, 
förberedande studie, förberedande teckning osv. Holben Ellis 
introducerade en ny modell baserad på funktion och indelad 
i konceptuell process och framställningsprocess.
Framställningen av ett verk, genom tekniker som t.ex. tracing, 
pouncing och folding, berättar om verkets kontext samt den 
materiella intaktheten och ska bevaras som del av dess ”raison 
d’être”, något som en konserveringsbehandling kan påverka. 
Hon lyckades lyfta fram en metafysisk aspekt, hur en föränd-
ring av ett verks status och aura påverkar interaktion, och den 

fysiologiska transmodifikation som kan ske med förränd-
ringar i montering och presentation. 

Framförallt frågan om hur presentationen dikterar 
villkoren för tolkning och de implicita värdena av en formell 
montering i passepartout, ram, fasciculing eller album sepa-
ration togs upp i flera presentationer. Vi hörde bland annat 
Victoria Button från V&A berätta om en provbok med tapeter 
från 1700-talet, fick en inblick i företaget Pirellis arkiv i Italien 
och lärde oss mer om behandlingar av teckningar och model-
ler för scenkonst tillhörande Nationalbiblioteket i Paris.

Objektets plötsliga berömmelse  
En central frågeställning under konferensen var hur vi i fram-
tiden skapar största möjliga utrymme för förståelse, tolkning 
och forskning när vi hanterar samlingar med förberedande 
material. Förändringen i status och ett objekts plötsliga 
berömmelse togs upp av professor Irene Brückle i ”Spotlight 
on newly identified drawings in albums…” i hennes presen-
tation av två album från Staatliche Kunsthalle i Karlsruhe 
som nyligen tillskrivits Piranesi och hans verkstad. Hon 
belyste hur pågående forskning ställde krav om albumens 
tillgänglighet och hur ett plötsligt stort akademiskt intresse 
ställdes mot bevarandeaspekter som hantering och intakt-
het. Konserveringen av dirigenten Sir Georg Soltis arkiv gav 
en detaljerad praktisk inblick i hur detaljer kan bevaras när 
Catherine Badot-Costello berättade om lyftning av pressure 

Detaljbild från donationen av Vera Nilssons skissmaterial. Foto: Tora Hederus.
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sensitive tape med anteckningar och Soltis ändringar, som 
sedan åter monterades på sin ursprungliga placering. 

De varierande krav som ställs på verk från olika intressenter 
kan vara vanskliga att navigera kring i rollen som konserva-
tor. Emma Nichols presenterade en utmärkt behandling av 
en nominal roll från andra världskriget. Konserveringen tillät 
att rullens konstruktion bevarades tillsammans med det 
nedbrutna pappersmaterialet, samtidigt som att namn och 
information kunde göras synliga. 

Konferensens tema visade på likheter med konserveringen 
av modern och samtida konst där det ofta uppstår ett plötsligt 
och oförutsett intresse för en specifik konstnär eller grupp av 
konstverk. Det togs upp i en levande och fin framställning av 
Shona Hunter från the National Library of Scotland: ”What 
a performance”, om konserveringen, utställningen och 3D- 
scanningen av en gigantisk pop-up bok tillverkad av konstnär 
John Byrne som scendekor till en pjäs av John McGrath. Hon 
tog upp ett konstverks relevans med hänsyn till tid, och argu-
menterade att i detta fall var det knutet till nuet och en nära 
framtid och såg på hur pass flexibel man kan tillåta sig att vara 
med hänsyn till ljusexponering.

Icke-linjära arkiv
Flera av presentationerna kom naturligtvis från arkiv och 
bibliotek, men som sagt så kan direkta paralleller dras till 
konserveringen i ett museum, framförallt inom modern och 
samtida konst och vad det gäller samlingar med konstnär-
ers privata arkiv. I den fysiska processen, när ett förvärv sker, 
är hanteringen fundamental för vad som kan beskrivas som 
icke-linjära arkiv och insamling av material som inte följer 
normen.

Detta togs upp av både Abigail Meritt från Morgan 
Library and Museum i “Preservation decision-making for the 
James Ivory collection” och av Anna Johnson från Cambridge 
University Library i hennes beskrivning av ”Changing atti-
tudes to the authorial trace in Charles Darwin’s archive”. På ett 
väldigt engagerande sätt beskrev hon Darwins flitiga använd-
ning av flera tusentals ”steel straight-pins” som han använde 
för att hålla ihop sina anteckningar, men som samtidigt ska-
dar materialet genom korrosion. Hon berättade om arbetet 
med att återställa Darwins egen pappersordning då de genom 
tiderna har flyttats av forskare.

Att se behoven för bevaring hos det samtida och det var-
dagliga är ofta svårt, och att följa ett exakt system kan vara 
nödvändigt men det har inte alltid varit av intresse eller en pri-
oritet inom konservering att bevara post-it lappar, häftklamrar 
och nålar som kan vara en viktig del i framtida förtolkning.  
På konferensen presenterade författarna till denna recension 
en poster som handlade om en donation av Vera Nilsson-
skisser till Moderna Museet i Stockholm. Donationen bestod 
av ett hundratal skisser, flertalet var förberedande mate-
rial av bräckligt transparent papper förvarat på rulle, några 

ihopbundna med strumpbyxor och presentsnöre när de först 
kom till museet.

Välorganiserad konferens
Som helhet var konferensen mångfacetterad och omväxlande. 
Alla presentationer var inte alltid relevanta för privat verksam-
het, men det fanns hela tiden en röd tråd med tankeväckande 
och intressanta frågor för konservatorer och professionella 
representanter från andra discipliner. 

Konferensen var välorganiserad, ägde rum på en plats 
som passade väl till diskussioner och gav möjligheter att 
utforska de spännande kulturella höjdpunkterna i Oxford 
samt självklart också ett stort antal engelska pubar, däribland 
den lite svårfunna Turf Tavern som är väl värd ett besök. 
Nästa ICON-konferens hålls i Belfast, Norra Irland, den 
12–14 juni 2019 med tema: New Perspectives: Contemporary 
Conservation Thinking and Practice, vilket vi ser fram emot.

Alla abstrakts och posters kommer att finnas tillgängliga 
på ICONs hemsida: https://icon.org.uk.

Tora Hederus
Statens Museum for Kunst Köpenhamn

Ellen Cronholm
Moderna Museet Stockholm

Alison Norton
Moderna Museet Stockholm

Bilder från Oxford. Foto: Ellen Cronholm.

https://icon.org.uk
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ATT UTVÄRDERA TIDIGARE 
KONSERVERINGAR 

Några tankar från en enkätundersökning. Visste ni att det finns 
minst nio olika anledningar till att konservatorer utvärderar tidigare 
konserveringar? Från Alissa Anderson får ni reda på vilka!

Vinter n  2016  -  2017  genomförde  j ag  en 
enkätundersökning bland NKF-s medlemmar 
om hur de tänker kring utvärderingar av tidigare 

konserveringar. Jag ville ta reda på om det sker utvärderingar 
av tidigare utförda konserveringar i Sverige, varför 
konserveringar utvärderas och hur utvärderingar går till.  
Jag ville också samla in tips och idéer till min pågående 
masteruppsats på hur framtida utvärderingar kan underlättas. 
I den här artikeln presenterar jag svaren på några av de 
frågor som ställdes i enkäten. Undersökningen kommer att 
presenteras i sin helhet i masteruppsatsen. 

Tack till er som har svarat!
27 personer har besvarat denna webbaserade enkät. Det är 
få personer sett till antalet medlemmar i NKF-s. Många erfar 
att det är svårt att få svarande till enkätundersökningar. Som 
masterstudent är jag väldigt tacksam för alla som tog sig tid 
att besvara just den här enkäten. Som yrkesverksam har jag 
samtidigt all förståelse för att sådant ibland inte hinns med.

Metod och genomförande
Enkäten skapades i verktyget EasyQuest och spreds till NKF-s 
medlemmar via Realia och via NKF-s epost-lista. Jag har 
också använt mig av sociala medier. 

Eftersom syftet var att ta reda på attityder valde jag att 
göra en uteslutande kvalitativ enkät. Det innebär att samt-
liga frågor mäter icke-numeriska påståenden eller svar. 
Kvalitativa enkäter lämpar sig särskilt bra i undersökningar 
med få respondenter och där syftet är att utforska kunskapen, 
känslorna, åsikterna och värderingarna hos en grupp experter 
inom ett ämne. Alla svaren har behandlats som mjuk data, 
det vill säga som information som inte kan analyseras med 
statistiska metoder. Eftersom jag har utlovat anonymitet har 
alla fritextsvar tolkats och omformulerats av mig. 

Tidigare dokumentation är viktig för utvärderingar
I mina tidigare studier, och i mitt arbete som konservator och 
utredare, har jag sett att dokumentationen är viktig för utvär-
deringar av material och metoder. Idag är dokumentation 
en integrerad del i en bevarandeprocess och ses av de flesta 
konservatorer som en självklar del av en konserveringsåtgärd. 
Jag ville ta reda på vad konservatorer tycker är viktigt när de 
dokumenterar egna konserveringsinsatser. Att en framtida 
konservator ska veta vad som har skett med föremålet verkar 
vara ett viktigt syfte för att dokumentera, men det är inte det 
enda (se tabell 1). 

I fritextsvar på andra frågor i enkäten framkommer ytter-
ligare attityder kring dokumentation. En person menar att 
det är viktigt att det ges en förklaring till varför en åtgärd har 
utförts, vilka material som har använts, var på objektet de har 
applicerats och varför vissa åtgärder inte har utförts. En per-
son skriver att det viktigaste för framtida utvärderingar är att 
konserveringsdokumentationen utförs på ett enhetligt och 
konsekvent sätt. Hen menar att det behövs riktlinjer för att 
dokumentera vårdbehovet. En annan person skriver att det är 
beställarna till konserveringsåtgärden eller ägarna till objektet 
som ska ställa krav på att konserveringsrapporterna ska vara 
tydliga och transparenta. I ytterligare ett svar menar en person 
att det idag inte finns något samlat arkiv för de rapporter som 
villkoras av en antikvarisk myndighet och att långt ifrån alla 
rapporter hamnar på ATA (Antikvarisk-topografiska arkivet, 
Riksantikvarieämbetets arkiv, red. anm.).

Varför utvärdera konserveringar?
På frågan ”Har du någon gång utvärderat några eller någon 
tidigare utförd konservering?” svarade 15 av 27 personer att de 
hade utvärderat. Av fritextsvaren till 8 av dessa kan man utläsa 
att utvärderingar ofta görs i samband med att ett föremål ska 
omkonserveras. En person skriver att det är rutin att försöka 
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ta fram behandlingshistorik innan åtgärd. Här ovan har jag 
listat flera orsaker som enkätens respondenter har uppgett 
som skäl för att utvärdera tidigare utförda konserveringar.

Metod för att utvärdera – vad behövs?
I enkäten fanns flera frågor om hur en framtida metod för 
att utvärdera konserveringar skulle kunna vara utformad. 
Ska formen vara ett digitalt verktyg eller ett dokument likt de 
europeiska standarderna? Ska metoden utgöras av en process-
beskrivning eller bestå av checklistor och kryssmallar? Flera 
respondenter gav uttryck för att det troligtvis är svårt att skapa 
en metod som passar alla tillfällen och alla konservatorer. 
Samtidigt menade många att det finns behov av gemensamma 
överenskommelser för att förebygga subjektivitet, spara tid 
och underlätta för jämförelser vid utvärderingar. En person 
skriver att eftersom varje situation är unik skulle nyttan med 
utvärderingsmetoden kunna vara att anvisa uppbyggnad av 
en kritisk massa för att kunna göra statistiska analyser, och att 
detta kan jämföras med att göra hälsoenkäter över årtionden.

Utöver konserveringsmaterial, konserveringsmetod och 
föremålets skadebild har andra faktorer uppgetts vara viktiga 
att kunna utvärdera: antal åtgärder som föremålet genomgått, 
miljöfaktorer, hantering och förvaltning är några av dessa. 
Någon skriver att det vore bra om metoden kunde fungera för 
många olika typer av föremål, medan en annan person menar 
att olika lösningar och mallar för olika materialkategorier är 
det bästa. 

Hur kan subjektivitet förebyggas?
Masteruppsatsens syfte är att hitta en metod som fungerar 
för icke-destruktiva och okulära undersökningar. En svårig-
het är att bedömningens resultat är beroende av många olika 
faktorer, till exempel utvärderarens erfarenhet, kunskap 
och dagsform. Vissa aspekter, exempelvis bra ljusförhål-
landen vid utvärderingen, tillgång till relevant information 
eller att bedömningen sker metodiskt, skulle kunna för-
bättra förutsättningarna för mera objektiva utvärderingar. 
Enkätens respondenter gav flera förslag på hur subjektivitet 
skulle kunna förebyggas. Förutom checklistor, definitioner 
och normer för såväl skriftlig som fotografisk dokumentation 
föreslås att den konservator som utfört konserveringen inte 
ska utvärdera den, att flera personer ska utföra utvärderingen 
eller att utvärderingen ska vara resonerande och innehålla 
tydliga motiveringar.

Pågående masterstudier: sakta men säkert
Parallellt med en heltidsanställning på Riksantikvarieämbetet, 
och med uppehåll för föräldraledighet pågår mina master-
studier sakta med säkert. Målet med masteruppsatsen är 
att det ska finnas ett förslag på en metod, en checklista eller 
en samling riktlinjer för att med icke-destruktiva metoder 
utvärdera konserveringar. Förhoppningen är att metoden ska 
vara ett stöd för att underlätta processen och göra utvärdering-
arna mera jämförbara med varandra.  

Alissa Anderson
Masterstudent, Göteborgs Universitet

Dessa orsaker och tillfällen för att utvärdera tidigare konserveringar uppges av respondenterna till enkäten

•	 Inför omkonservering, för en bättre förståelse av föremålet inför att nya metoder och konserveringsmaterial ska väljas.

•	 Utvärderingar sker av konserverade provytor inför konserveringsåtgärder. 

•	 Vid rutinmässig tillståndsbedömning, för en bättre förståelse av föremålets skadehistorik.

•	 När en skada har uppkommit, också för en bättre förståelse av föremålets skadehistorik.

•	 För att ta reda på om ett konserveringsmaterial eller en konserveringsmetod är hållbar över tid. 

•	 För att följa upp resultatet av det egna arbetet. 

•	 En person uppger att utvärdering av någon annans konserveringsåtgärd har gjorts i samband med rättsfall. 

Svarsalternativ

Att den som äger 
föremålet, eller 
uppdragets hu-
vudman, ska få 
en redogörelse 
för de utförda 
insatserna.

Att en fram-
tida konser-
vator ska veta 
vad som har 
skett med 
föremålet.

Att framtida 
forskare ska kunna 
ta reda på mer om 
den metod eller 
det material som 
du har använt vid 
konserveringen.

Att du själv 
ska kunna gå 
tillbaka till äldre 
noteringar 
för att se hur 
konserveringen 
har åldrats.

Att du själv 
ska kunna gå 
tillbaka till äldre 
noteringar 
för att se hur 
föremålets till-
stånd utvecklas.

Andra 
aspekter, 
nämligen:

Antal svarande 
av totalt 27 16 27 16 11 15 3

Tabell 1. Svarsfördelning till frågan ”Vilken eller vilka av dessa aspekter tycker du är särskilt viktiga vid dokumentation av dina egna 
konserveringsinsatser?”. Respondenterna hade möjlighet att välja flera svarsalternativ, och det fanns även möjlighet att komplettera 
svaret med fritext.
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MUSEUM GEL – A SOLUTION 
FOR A WALKING “LERGÖK”?

Even museum objects can take a walk by themselves! Vibrations can 
cause objects to move on the shelves and it is not always an easy task 
to prevent it. Anna Stow at Världskulturmuseet presents the results of 
experimenting with a specific product.  

The bottom part of one of the ceramic objects. Photo: Världskulturmuseet.
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As part of the risk analysis prior to the start of 
construction work for the access tunnel for the 
project Västlänken behind Världskulturmuseet in 

Gothenburg, we looked at objects that already had a ten-
dencey to walk on glass shelves due to vibrations caused by 
visitor footfall, or other activities in the building.  The exhi-
bition “Tillsammans”, on the third floor of the museum,  is 
aimed at families and children, there can be a lot of movement 
in the exhibition space. 

We have identified one display case with particular issues 
– it has already been opened a number of times to move the 
objects back into position. Thankfully, although they are 
walking, the objects are not suffering any damage.

Walking objects
The objects are “lergökar” (ocarina), glazed ceramic in the 
shape of birds. The underside of the ceramic may not be com-
pletely glazed.

What are the risks?
If the objects weight is low enough in relation to the forces 
induced by vibration (due to for example visitor movement, 
or the explosions linked to construction work) the friction 
between the object and the glass shelf is overcome and the 
object moves – so called “walking”.

Museum gel
After a review of the exhibition space with representatives of 
Trafikverket, who are responsible for the construction work, 
and Studio Västsvensk Konservering (SVK), who are advis-
ing Trafikverket on buildings of cultural heritage significance, 

SVK sent some museum gel as a possible solution to stop 
walking of objects on glass shelving.

Museum gel is supplied by a company called Ready 
America based in California. They describe the product as 
a temporary adhesive.  It is a thixotropic liquid that flows 
and conforms to the weight and size of the object. There is 
however no information with the product about its chemical 
compostion, further recommended use is for “impenetrable” 
surfaces. An internet search suggests dimethyl polysiloxane, 
a silicone oil derivatives of which are found in shampoo, cos-
metics and as an antifoaming agent in cooking oils (Wikipedia, 
2018).

What are the concerns?
How will the museum gel affect the unglazed ceramic sur-
face?  Is there risk of absorption? Does it work as intended i.e. 
does the object stick fast to a glass shelf?  Is any of the glaze 
removed when you release the object by twisting (overcoming 
shear force)?

The experiment
Using small objects purchased second hand the effect of 
museum gel on ceramic surfaces, partly glazed surface, 
unglazed surface and glass was evaluated. The use instruc-
tions supplied with the product were followed: small balls of 
the gel are placed on the underside of the object, which is 
then placed on a glass shelf and allowed to sit undisturbed as 
the gel spreads. The adhesion between shelf and object was 
checked after a few hours simply by nudging the object, after 
48 hours the objects were twisted to release the adhesion and 
the appearance of the underside was evaluated.

Display case nr. 5 in the exhibition “Tillsammans” contains “walking” objects. Photo: Världskulturmuseet.
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Wine glass: Before
H 13cm, diam. 6.7 cm, 
113g

Unglazed : Before
H 7cm, diam. 6.5cm , 
146g

Glazed
H 7.5cm, diam. 6 cm, 
95g

Partly glazed
h 4cm, diam. 6cm, 
92g

Application Application Application Application

After After After After

Observation
After only a couple of hours it was clear the gel would hold the 
objects in place. After 48 hours the unglazed surface showed 
staining where the gel had been in contact with it, and there 
were remnants of the material that could not be removed.  
Staining to the partially glazed object was less clear, and there 
is no removal of any glaze, but the surface retains a greasy feel.  
The smaller glazed object did not feel as well adhered, but this 
was most likely due to wrong positioning of the gel relative 
to the slightly concave shape. There is no apparent staining, 
but the surface feels greasy.  The wine glass also adhered well, 
museum gel was easily removed from the foot of the wine 
glass, but a residue is left on the glass shelf.

Conclusion
The greasy residue left on the ceramic surfaces and glass shelf, 
together with possible staining of unglazed ceramic rules out 
museum gel as a suitable proactive solution to preventing 
walking of objects in this display case. Use of the gel would 
adhere the object to the shelf, but the staining is irreversible.

Thank you to Morgan Denlert at SVK for supplying the 
Museum Gel!

Anna Stow, 
Världskulturmuseet
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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.

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

Med anledning av att 2018 års NKF-kongress om 
katastrofer var på Island, blev Reykjavik den 
logiska platsen för årets förbundsrådsmöte. Den 

avgående förbundsordföranden Halldora Ásgeirsdóttir och 
de nordiska sektionernas ordförande Camilla Bastholm 
Jensen för Danmark, Benedicte Nilssen för Norge, Jaana 
Kataja för Finland, Maria Karen Sigurðardóttir för Island och 
jag själv träffades för att informera varandra och diskutera 
kring gemensamma frågor.

Dessutom var den nya danska MoK-redaktören Rikke 
Melin närvarande för att rapportera om hur arbetet för den 
nya MoK-redaktionen går. De har fortfarande siktet inriktat 
på att övergå till en digitaliserad produkt, men ännu återstår 
en del arbete.

Halldora Ásgeirsdóttir avtackades och ny förbundsord-
förande för NKF tre år framåt är nu svenska Pia Christensson. 
En av hennes uppgifter blir att leda arbetet med att organisera 
den kommande NKF-kongressen 2021 i Sverige. Jag vet att 
arbetsgruppen behöver och söker fler som kan bidra till detta 
arbete. Om du är intresserad kan du höra av dig direkt till mig 
lisen.tamm@sigtuna.se eller till kontakt@nkf-s.se.    

NKF-s styrelse och Realia-redaktionen träffades i mitten 
av oktober i Linköping för en arbetshelg tillsammans. Ett av 
våra huvudteman var hur NKF-s kan synas mer. Styrelsen 
vill gärna försöka på nytt att få med ett programförslag på 
Museernas vårmöte 2019. Vi hade ju med en programpunkt 
om gallring på innevarande års vårmöte, med lyckat resultat. 
Det nya förslaget rör hur man samtidigt kan bruka och bevara 
samlingar.

Vi vill också fortsätta samarbetet med Institutionen för 
Kulturvård i Göteborg. 

Det är möjligt att vår egen lanserade Konserveringens 
Dag kan komma att ersättas i sin helhet av European Day of 
Restoration-Conservation i framtiden, och i så fall blir den 
förlagd till mitten av oktober varje år. Ni kommer säkerligen 
att få höra mer om det längre fram.

Avslutningsvis en personlig reflektion över hur ledsamt 
det är att en av landets största auktionsfirmor utan att tveka 
och helt skrupelfritt säljer antika föremål som kanske har 
plundrats och smugglats illegalt från sina ursprungsländer, 
och därmed inte bara uppmuntrar till fortsatt plundring utan 
också försvårar den arkeologiska vetenskapliga bearbetning-
en av fyndplatser. Man menar att det inte är olagligt för att 
det saknas en tydlig svensk lagstiftning. Det må så vara, men 
man kan tänka själv och fundera på varför andra länder har 
sådan lagstiftning?

Trots detta trista tröstar jag mig med att årets långa julhelg 
närmar sig och vill då passa på att önska alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År.

  Lisen Tamm

NKF-S Ordförande 
Lisen Tamm
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KALENDER 2019
Med reservation för ändringar. Alla event är hyperlänkade.

VAD VILL DU LÄSA OM I REALIA?

Har du frågor eller synpunkter 
kring tidiningen?

Kontakta redaktionen på
nkf.realia@gmail.com

Skicka in ditt bidrag till nästa 
nummer senast den 20 maj 2019.

Vi på Realia-redaktionen önskar 
alla medlemmar 

God JUl 
& 

Gott Nytt År!

11-13 november

MÜNCHEN, TYSKLAND
Future Talks – Surfaces – Technology and 
Conservation of the Modern -konferens

20-24 maj

PORTSMOUTH, ENGLAND
ICOM-CC Wet Organic Archaeological Materials 

Conference (WOAM) – konferens

29-31 maj

LISSABON, PORTUGAL
The Plastics Heritage Congress: History, Limits 

and Possibilities – konferens

5-7 september

LONDON, STORBRITANNIEN
Recent Advances in Glass and 

Ceramics Conservation – konferens

13-17 maj

UNCASVILLE, CONNECTICUT, USA
New Tools, Techniques, and Tactics in Conservation and 

Collection Care – AIC Annual Meeting – konferens

21-23 maj

STOCKHOLM, SVERIGE
Integrated Pest Management for Cultural Heritage 

(IPM 2019) – konferens

19-21 juni

PAMPLONA, SPANIEN
Historic Mortars Conference (HMC 2019) – konferens

2-6 september

NEUCHÂTEL, SCHWEIZ
Metal 2019 - Interim Meeting of the ICOM-CC 

Metals Working Group –konferens

13 mars

STOCKHOLM, SVERIGE
Brandsäkra kulturarvet – seminarium

30-31 januari

DUBAI, UAE
International Conference on Heritage Tourism, 

Archaeological and Architectural Conservation – konferens

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
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