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Sommaren har kommit igång på allvar 
och nu sitter jag plötsligt här med ett 
helt nytt nummer av Realia. När jag 

tittar på det i vanlig ordning varierande och 
mångfacetterade utbudet av artiklar, slås 
jag av hur konservatorsyrket genom åren 
har blivit alltmer synligt och framträdande. 
Precis det som vår organisation har strä-
vat efter under så lång tid. Låt oss också få 
säga att mycket också är ett resultat av våra 
medlemmars egna ansträngningar – som 
fortsätter!

Titta bara på utvecklingen av Konser-
veringens dag, ett initiativ som, trots att 
det är ganska nystartat, redan verkar ha 
fått stor positiv respons från olika håll. 
Arbetsgruppen bakom kulturvårdspriset 
“Bevare mig väl” är nu i full gång med att 
välja ut de nominerade - efter era förslag - 
inför höstens utdelning. Det finns faktiskt så 
många som är värda ett pris att utdelningen 
i fortsättningen kommer att göras varje år 
istället för vartannat! I sammanhanget måste 
jag naturligtvis också nämna utnämningen 
av Hélène Svahn Garreau som styrelseleda-
mot i E.C.C.O, vilket skapar en viktig väg 
in i det europeiska samlingsförbundet. Som 
framgår av Hélènes artikel vilar de (liksom 
oss) inte på sina lagrar, utan fortsätter sitt 
viktiga arbete med att företräda våra gemen-
samma intressen.          

Någon som sannerligen inte har vilat på sina 
lagrar – och som t.ex. tidigare har varit både 
NKF-ordförande och E.C.C.O-representant 
– är Carl Malmstenskolans Ulf Brunne. Han 
är inte bara konservator och snickarmästare 
utan också bl.a. studierektor och avdelning-
schef på nämnda skola, nyligen pensionerad 
efter ett långt och händelserikt yrkesliv. Läs 
Elise Anderssons intervju och porträtt av 
en av Sveriges mest tongivande och inspir-
erande möbelkonservatorer.

Det var många av landets konservatorer, 
tillsammans med andra IPM-koordinatorer 
och intresserade, som deltog i den stora 
skadedjurskonferensen i Stockholm i maj. 
I år behövde man nämligen inte fysiskt 
besöka konferensen om man hade förhin-
der, utan man kunde även medverka via 
livestreaming! Det innebar naturligtvis att 
deltagandet mångdubblades och budskapet 
därmed nådde långt fler. Initiativ med live-
streaming hoppas jag snart ska bli standard 
på alla större internationella konferenser, 
också i takt med att tekniken blir alltmer 
tillförlitlig.

Redaktionen önskar en riktigt skön sommar 
till alla!

Carl Brädde         

Årsmötesförhandlingarna genomfördes måndagen den 6 maj på Östa-
siatiska museet i Stockholm och 35 av våra medlemmar deltog. Ord-
förande Lisen Tamm redogör för dagen.

NKF-S ÅRSMÖTE 2019

Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag på 
stadgeändringar, som bl.a. kommer att innebära 
att ordinarie medlemmar nu kan rösta via fullmakt 

och att samtliga anslutnings- och uteslutningsfrågor beslu-
tas av styrelsen. Dessutom har den nya anslutningsformen 
Pensionärsmedlem lagts till. De nya stadgarna läggs upp på 
hemsidan så snart årsmötesprotokollet har justerats. 

De förtroendevalda som stod i tur att avgå, styrelseleda-
mot Johanna Palm-Avis och båda revisorerna Cecilia Lundin 
och Thea Winther, avtackades. En ny styrelsesuppleant 
valdes in, Lauri Vaher. I övrigt fick resterande styrelse fort-
satt förtroende och återvaldes. Till nya revisorer valdes Anna 
Björk och Elisabeth Geijer och till valberedningen valdes 
Cecilia Lundin, Johanna Palm-Avis och Louise Franzén. 

Eftersom Stockholms tunnelbana behagade strejka 
denna morgon infann sig ett visst mått av spänning i det 
annars ganska traditionella årsmötet, då den försenade 
revisorn inte kunde avlägga sin rapport eller ge styrelsen 
ansvarsfrihet förrän, bokstavligt talat, fem i tolv. Men som 
tur var ordande det till slut upp sig. 

Förmiddagen rundades av med att vi fick en visning av 
utställningen ”Paper Stories” av Anna Schottländer, antik-
varie på Östasiatiska museet. Hon berättade dessutom hur 
museet hade hanterat den silverfiskinvasion som man drab-
bades av i samband med utställningsarbetet. 

Efter en god vegetarisk lunch på närliggande Krogkonst 
återvände vi till bibliotekets mycket trevliga mötesrum för att 
lyssna på fyra kollegors presentationer. Först ut var Caroline 
Owman, konservator och doktorand vid Umeå universitet, 
som berättade om konservatorns skiftande roll genom olika 
tider i museivärlden. Därpå följde Hélène Svahn Garreau, 

konservator och doktorand, som delvis knöt an till Carolines 
presentation och berättade vidare om konserveringens 
historia. 

Johanna Nilsson, Fil. Dr. och textilkonservator på 
Armémuseum, tog avstamp i sitt tidigare arbete med avhan-
dlingen om konservering av siden och redogjorde sedan för 
sin metod för att bedöma hur en konservering upplevs rent 
estetiskt av både andra konservatorer och museibesökare. 
Eftermiddagspasset avslutades med att Sofia Karlsson, 
konservator vid Sörmlands museum, berättade om de 
nyöppnade publika magasinen och de utmaningar som man 
nu stöter på.

Eftermiddagen avslutades på Nationalmuseum där kol-
legorna Anne-Grethe Slettemoen, Maria Fransson, Helen 
Evans och Billy Höök delade med sig av erfarenheter från 
det intensiva arbetet i samband med renoveringen av museet 
och inför den påföljande återinvigningen. 

Slutligen valde en liten tapper skara kollegor att avsluta 
den mycket stimulerande dagen med ett restaurangbesök 
i Gamla stan. Ett stort tack alla som bidrog till att fylla 
årsmötet och dagen med ett både trevligt och givande 
innehåll!

Lisen Tamm

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
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I samband med att regalskeppet Kronan förliste år 1676 
utanför Öland följde även ca 126 värdefulla bronskanoner 
med ner till havsbotten. Kanonerna såg snart ljuset igen 

då man redan på slutet av 1600-talet bärgade ca 60 stycken 
med hjälp av en skeppsklocka. Troligen smältes de kanon-
erna ner till andra föremål, såsom kyrkklockor. 1980 hittades 
Kronan och arbetet med att bärga kanonerna påbörjades. Idag 
har Kalmar läns museum 44 bärgade bronskanoner och 20 av 
dessa konserveras nu av konservatorn Angelica Fingal.

De unika kanonerna
Bronskanonerna från Regalskeppet Kronan är unika av minst 
tre anledningar - antalet bärgade kanoner, det klimat de legat 
i, men även deras proveniens. Aldrig tidigare har man bärgat 
så många kanoner från en och samma plats – nämligen 44 
stycken.

 Klimatet som kanonerna har legat i är speciellt eftersom 
Östersjön har bräckt vatten och sedimentet de ligger i är 
syrefattigt, vilket bevarar metallen. Hos de kanoner som har 
varit mer blottade för syre syns en tydlig nedbrytning i form 
av gropkorrosion och bortfrätning av material. Men trots 

nedbrytningen kan betydelsefull information fortfarande 
skönjas i rätt ljusförhållanden.

De välbevarade kanonerna har ytterst dekorativa och 
informationsfyllda ytor vilket gynnar vår förståelse för till-
verkningen samt dess syfte. Romerska siffror eller andra 
bokstäver berättar om kanonernas ursprungliga vikt samt var, 
när och vem som gjöt dem. Kanonerna var även numrerade. 
Fler bokstäver finns bevarade, men i dagsläget vet vi inte vad 
de betyder. Det får framtiden utvisa.

Kanonernas proveniens är unik på grund av att 40% av 
Kronans kanoner är skeppstriumfer, alltså byten från andra 
länder, såsom Spanien, Danmark och Tyskland. Kanonerna 
som fanns att tillgå på 1600-talet smältes troligtvis ner och 
blev till andra föremål, därför är samlingen enastående i sitt 
slag.

Kanonerna är som historieböcker och de följer även 
tidens skiftande stilar. Texter ingjutna på kanonerna berättar 
om Danmarks samt Sveriges kungar. Vi får även en inblick i 
erövringen av flottbasen Wismar 1632 då de spanska kanon-
erna i samlingen troligen kom i svensk besittning. 

Till vänster – Här ligger bronskanonerna i ett klimattält i väntan på konservering. Foto: Angelica Fingal. Ovan till vänster – Den mörkare ytan 
som syns är bearbetad med roterande gethårstrissa. Resterande ytor är orörda. Foto: Angelica Fingal. Ovan till höger – Närbild på bottenstyck-
et av en 36-pundig svensk bronskanon. Foto: Angelica Fingal.

KONSERVERINGEN AV REGALSKEPPET 
KRONANS KANONER

Angelica Fingal arbetar som konservator på Kalmar läns museum där hon är pro-
jektansvarig för konserveringen av de kanoner som ännu ej blivit konserverade. 
Det är tjugo stycken bronskanoner som ska konserveras inom en femårsperiod. 
Detta tycker hon självklart känns väldigt ärofyllt, spännande och otroligt roligt då 
fyndmaterialet ständigt inbringar ny information och är unikt i sitt slag.
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Konserveringen
Det som hade gjorts med kanonerna innan projektet började 
var att de hade legat i vatten för urlakning i ca tre år. Därefter 
torkades de och placerades i ett klimatstyrt tält. Kanonerna 
dokumenteras nu genom konserveringsrapporter som i fram-
tiden kan ligga till grund för vidare studie av kanonerna.

Kanonerna rengörs mekaniskt med penslar, roterande 
verktyg av gethår och mässing, träpinnar, skalpell och ibland 
stämjärn för hårdare krustor. Konsolidering av flagor före-
kommer och då används Paraloid B72, 10%. De kanoner 
som påvisar bronssjuka behandlas med bensotriazol, 3%. 
Som ytbehandling appliceras mikrokristallint vax som sedan 
poleras. 

I dagsläget är sju kanoner färdigkonserverade och målet 
är att ställa ut alla kanoner så fler människor får se mer av 
Kronans fantastiska historiefyllda fynd. 

Om du vill följa vårt arbete finns vi på Instagram som kal-
marlansmuseum samt på Facebook.

Angelica Fingal, konservator,
Kalmar läns museum

Faktaruta
 
•	 Kronans kanoner var alla av brons och vägde 

tillsammans 228 ton. 

•	 De tyngsta kanonerna är trettiosexpundare och 
väger ca 4 ton. 

•	 Brons var ett dyrt material på sin tid. Kanonerna 
var värda mer än hela skeppet. Skeppet kostade 
160 000 daler silvermynt. Kanonerna 166 000 
daler silvermynt. 

•	 Från skriftliga källor vet vi hur de år 1682 slä-
pade de tyngsta bärgade kanonerna på vintern 
över snö och is till Öland för vidare transport. 

•	 Alla kanoner som bärgades var laddade vilket 
betyder att Kronan förmodligen aldrig hann 
avfyra någon kanon innan det sjönk.

Till vänster – Säkerhetsutrustning är A och O eftersom metalldamm yr omkring under arbetet. Foto: Mats Neander.  Till höger – Närbild på 
en druva som har blivit ytbehandlad med mikrokristallint vax och polerad. Foto: Angelica Fingal.

NANOMATERIAL LOVANDE FÖR ATT 
BEHANDLA SKADADE TEXTILIER

Många textilier och andra föremål som färgats med järntanniner bryts ned. 
Riksantikvarieämbetet har i ett forskningsprojekt undersökt om nanomaterial 
kan användas för att rädda dessa föremål. Resultaten är lovande och nu söker 
ämbetet en svensk institution och konservator för att vidareutveckla metoden. 

Textilier från Oceanien och Afrika, en japansk docka, 
en sikhisk 1800-talsturban, en fem tusen år gam-
mal korg från Egypten.... Järntanniner har använts 

i många tusen år för att ge textilier, läder och andra mate-
rial olika bruna, svarta och grå nyanser. Järntanninfärgade 
föremål finns i samlingar och museer världen över. Färgerna 
är enkla att tillverka – en vanlig metod har varit att blanda 
järnhaltig lera med garvämnen (tanniner) ur bark, löv eller 
frön. Ett problem, som inte är så uppmärksammat, är att fär-
gen också bidrar till att föremålen bryts ned. 

– Föremålen kan falla sönder ganska snabbt, de nästan ros-
tar bort. Det går snabbare och snabbare när nedbrytningen väl 
kommit igång, säger Marei Hacke på Kulturarvslaboratoriet 
vid Riksantikvarieämbetet i Visby.

Textilfibrerna blir svaga och sköra, och därför allt svårare 
att hantera. I värsta fall resulterar nedbrytningen i att 
föremålet inte går att ställa ut. Konsolidering kan vara en sista 
utväg för att föremålen ska klara sig.

Byggt upp kunskap om järntanniner
Marei Hacke har i många år intresserat sig för nedbrytningen 
av järntanninfärgade föremål och vad man kan göra åt den. 
Bland annat initierade hon ett projekt för cirka tio år sedan 

vid British Museum, där man försökte utveckla en metod för 
att stoppa nedbrytningen [Wilson 2013]. 

– Det är inte alla tanninfärgade föremål som drabbas. 
En del kan vara i jättebra skick även efter lång tid, andra bryts 
ned så att de inte går att ställa ut, säger Marei Hacke.

Vad som orsakar nedbrytningen är inte helt klarlagt. 
De järnjoner som finns i färgen spelar en avgörande roll, även 
surheten hos substratet har betydelse.

Behandling för papper, men inte för textil
Bland papperskonservatorer är järntanniner ett välkänt 
problem. Järntanninbläck användes in på 1800-talet för 
olika manuskript, och för skadat papper finns idag möjlig 
behandling. 

– Då doppar man hela papper i en vattenlösning med 
kemikalier som binder de fria järnjonerna och neutraliserar 
syran. Men det är omöjligt att genomföra med ömtåliga tex-
tilier, utan att fibrerna sväller eller att strukturen förstörs.

Någon vedertagen behandling av järntanninskadade tex-
tilier finns inte idag. Riksantikvarieämbetet har därför tagit 
initiativ till att undersöka om nanomaterial kan användas 
för att konsolidera järntanninfärgade textilier. En fördel med 
nanomaterial är att redan mycket små tillförda mängder 
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Hjälp av medicinsk utrustning
För att minimera mekanisk påverkan när nanomaterial appli-
cerades på textilierna användes en nebulisator – en utrusning 
som omvandlar vätska till aerosoler och vanligtvis används 
för inhalation av exempelvis astmaläkemedel. 

– Med nebulisatorn kunde vi spraya nanomaterial på tex-
tilierna utan att förstöra dem. Lika viktig som frågan om vilka 
kemikalier som ska användas är frågan om hur de appliceras 
på föremålen, säger Marei Hacke.

Fortsatt utveckling – Riksantikvarieämbetet söker 
samarbete
Sammantaget har projektet visat att nanomaterial kan bli 
en framtida behandling av föremål som skadats av järntan-
ninfärger, men ytterligare arbete behövs för att få fram en 
fungerande konsolideringsmetod. 

Marei Hacke hoppas att Riksantikvarieämbetet kan 
fortsätta forskningen i nära samarbete med någon eller några 
konservatorer, och hon passar på att göra en efterlysning:

– De som känner igen symptomen, att svarta eller bruna 
textilier, läder och andra organiska föremål missfärgas och 
blir allt brunare med tiden, hör gärna av er.

– Vi vill komma i kontakt med konservatorer som har 
upplevt det här som ett problem, och som kanske har en 
utställning på gång. Vi vill att forskningen ska bli praktiskt 
användbar!

Henrik Lundström, vetenskapsjournalist

kan ge effekt. På så sätt kan inverkan på behandlade föremål 
minimeras. 

– Vi letar efter en metod som kan förstärka skadade tex-
tilier utan att påverka den estetiska kvaliteten, säger Marei 
Hacke.

Nanopartiklar i projekt med KTH och Chalmers
Under 2018 och 2019 har ett forskningsprojekt genomförts i 
samverkan med KTH och Chalmers. Huvuddelen av forsk-
ningsarbetet utfördes vid Kulturarvslaboratorium i Visby av 
Nicoletta Palladino. I samband med en kurs i träkemi vid 
Kungliga tekniska högskolan i Stockholm kom hon i kontakt 
med Riksantikvarieämbetet och Marei Hacke, och det myn-
nade ut i det forskningsprojekt som också blev Nicolettas 
examensarbete [Palladino 2019]. 

– Målet var att hitta en metod att konsolidera textilier som 
brutits ned av färgen. Vi testade ett antal olika nanomaterial 
i olika blandningar för att undersöka vilken behandling som 
hade bäst effekt, säger Nicoletta Palladino. 

Modelltextil från British Museum
I projektet utgick hon från en modelltextil, ett järntan-
ninfärgat bomullstyg som tillverkades för tio år sedan 
på British Museum och Manchester University av Marei 
Hackes dåvarande doktorandstudent, Helen Wilson [Wilson 
2012]. Bomullstyget utsattes för accelererat åldrande och 
behandlades med tre typer av nanomaterial: nanocellulosa, 
nanokisel och nanokalciumkarbonat – dessa har utvecklats 
inom EU-projektet Nanorestart, bland annat vid Chalmers 
tekniska högskola. 

Efter behandlingarna undersöktes tygbitarna, bland annat 
hållfasthet, dragstyrka och färgförändringar. Dessutom stud-
erades fibrerna i elektronmikroskop. 

– Vi lyckades inte limma hop delarna, men vi har visat 
att nanomaterialen har en positiv effekt och bidrar till att 
förstärka textilierna. Det här är första steget i ett forsknings-
arbete som vi vill fortsätta med, säger Marei Hacke. 

Nicoletta sprayar nanomaterial med nebulisatorn. CC-BY Foto: Marei Hacke.

Läs vidare
Palladino, Nicoletta, 2019, Nanomaterials for the consolidation of 
iron-tannate dyed textiles, Examensarbete, KTH, Skolan för teknikvet-
enskap (SCI), Tillämpad fysik. URN: urn:nbn:se:kth:diva-246329

Wilson, Helen Louise, 2013, Investigation into non-aqueous remedial 
conservation treatments for iron-tannate dyed organic materials, PhD 
thesis, The University of Manchester. www.escholar.manchester.
ac.uk/jrul/item/?pid=uk-ac-man-scw:191168

Wilson, Helen Louise, Carr, Chris & Hacke, Marei, Production and 
Validation of Model Iron-Tannate Dyed Textiles for Use as Historic Textile 
Substitutes in Stabilisation Treatment Studies, Chemistry Central Jour-
nal 6 (2012), pp. 641–656. doi: 10.1186/1752-153X-6-44.

EU-projektet Nanorestart - www.nanorestart.eu

Har du erfarenheter av skador på järntanninfär-
gade föremål? Vill du vara med och utveckla en 

fungerande konsolideringsmetod? 
Kontakta gärna Marei Hacke, 

marei.hacke@raa.se.

Ovan till vänster - Fibrös frans tillhörande Sowei-mask, originalet i nedbrutet skick. Föremål från British Museum Af1886,1126.1.a-b. Till vän-
ster - Sowei-mask och replik av fibrös frans. Föremål från British Museum Af1886,1126.1.a-b. I mitten - Sikhisk krigarturban med korroderade 
metallkomponenter och nedbruten bomullstextil före konservering. Föremål från British Museum 2005,0727.1a-p. Till höger - Metallkompo-
nenter efter konservering, monterade på en replik-turban. Föremål från British Museum 2005,0727.1a-p. © The Trustees of the British Museum.

http://www.nanorestart.eu
mailto:marei.hacke%40raa.se?subject=marei.hacke%40raa.se
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Konserveringens dag drog igång våren 2018 med fokus på sociala medier. Nu har dagen flyttats till 
andra söndagen i oktober för att sammanfalla med den europeiska dagen för konservering. Tanken är 
att Konserveringens dag återkommer årligen andra söndagen i oktober, men under hela föregående 
veckan hoppas vi ni är med och fyller både arbetsplatser och sociala medier med konservering! 

KONSERVERINGENS DAG!
13:E OKTOBER 2019 OCH HELA VECKA 41 TILLÄGNAS KONSERVATORN 

Vi som jobbar med Konserveringens dag försöker främst 
bygga upp dagen så det blir ett självgående koncept - likt 
Alla hjärtans dag! Målet är att belysa konservatorns kun-

skap och professionalitet samt att etablera en förståelse för vad 
konservering innebär hos en bred publik.

Sedan Realia nr. 1 2018 har vi en ny konstellation i arbetsgrup-
pen och vi har varit i kontakt med flera aktörer som gärna vill stötta 
arbetet med att sprida information om vårt yrke. 
Vårt fackförbund DIK vill författa debattartiklar där de lyfter 
yrket och behovet av konservering. Vi har även inlett samarbete 
med Institutionen för Kulturvård samt RAÄ. RAÄ vill bland annat 
nämna oss i ett podcast-avsnitt eller i ett blogginlägg!

Vi har med hjälp av medel från Syskonen Märta, Gunnar och 
Arvid Bothéns stiftelse anlitat en byrå som hjälper oss med en 
kommunikationsstrategi. Ett ytterligare mål är att nå just museers 
kommunikationsavdelningar. Att locka till att belysa konservering 
mer, utan att vi konservatorer ska göra jobbet att berätta om oss 
själva. Att få andra att inse att vårt jobb är riktigt bra innehåll - eller 
på PR-språk: bra “content”. 

Vi kommer under sommaren utveckla hemsidan så att den 
blir nyttig för den som vet vad konservering är, men även för den 
som behöver hjälp att kommunicera något spännande och unikt! 
Vi hoppas kunna hjälpa till att förmedla den professionalitet och 
bredd som yrket utgör. 

I projektgruppen arbetar: Nina Olivier, Elisabeth Geijer, Elin 
Lundmark, Alexandra Tengelin och Susanne Klemeyer-Garcia.

Inspiration till Konserveringens dag 2019
 
•	 Använd sociala medier för att förmedla pågående projekt 

eller lyfta en kollega! 
•	 Fråga kommunikationsavdelningen på jobbet tidigt vad de 

tänkt göra vecka 41, i upptakten till konserveringens dag. 
•	 Som chef kan man fokusera på konservatorns frågeställ-

ningar lite extra. 
•	 ”Fråga en konservator” på arbetsplatsen, för kollegor eller 

publik. 
•	 Öppen ateljé eller öppet hus ute på projekt.
•	 Hitta ett forum där du kan berätta om din forskning.
•	 Berätta om dina pågående projekt på din arbetsplats. 
•	 Konservatorns verktyg – vilket är konservatorns mest an-

vända verktyg? 
•	 Skriv till din lokala tidning och be dem intervjua dig. 
•	 Fira med tårta! Bjud kollegor och berätta om konserver-

ingens dag. 

Fler förslag till hur man kan uppmärksamma Konserveringens 
dag 2019 kommer inom kort på hemsidan.

Har du bilder/videos eller liknande som vi kan lägga upp på hem-
sidan, kontakta oss gärna på: kontakt@konservering.org

www.konservering.org 
www.facebook.com/konserveringensdag/ 
www.instagram.com/konserveringensdag/ 
#konserveringensdag 
#askaconservator 
#dayofconservation
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Förvaringslösningar som Bevarar Historien 

Bruynzeel Storage Systems har över 60 års erfarenhet av inredning och utformning av olika  
förvaringslösningar för museer. Vår museiinredning och depotlösningar är utvecklade för att  
museets skatter ska hållas i säkert förvar, oavsett om ni väljer ett öppet museimagasin med ökad 
exponering. Vi satsar på forskning och utveckling inom museum segmentet och har stor  
erfarenhet inom allt från vibrationer, till klimatpåverkan. Allt för att hitta den bästa lösningen för 
era samlingar. Våra rådgivare tar gärna fram specialutformade lösningar utifrån era önskemål,  
behov och krav. Besök gärna vår hemsida och ta del av våra referensprojekt för att få inspiration. 
Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. 

 

 
www.bruynzeel.se    031-771 70 00   info@bruynzeel.se

Museum Aan de Stroom

Det var med stora förväntningar som jag snabbt kla-
rade av registreringen dag ett för att hinna med en 
kaffe och lite prat innan jag slog mig ner i en stol i 

väntan på att konferensen skulle ta sin början. 
Jag blev långt ifrån besviken! Konferensen började med att 

ge oss en inblick i hur IPM har integrerats i museer runt om 
i världen. Vi fick redogörelser från Storbritannien, USA och 
Kanada, ja även från Nya Zeeland. Självklart var Sverige med 
och det redogjordes för vad som hänt här. Vikten av stand-
arder diskuterades också och vi påmindes om de gifter som 
tyvärr kan gömma sig i våra samlingar, som DDT och arsenik.

Ständigt närvarande fiskar 
Den andra dagen började med ett kärt personligt återseende: 
de långsprötade silverfiskarna! 

Jag tror de flesta som arbetar med skadedjur i museivärlden 
har ett personligt förhållande till denna insekt. Vi kan ha 
regionala skillnader angående andra skadedjur, men vi har 
alla samma problem med de långsprötade silverfiskarna, och 
denna insekt kommer säkert göra ett gästspel även på nästa 
konferens. Det finns tyvärr inga tecken på att de kommer för-
svinna innan dess.

Därefter blev det föredrag om tekniska hjälpmedel och olika 
förebyggande metoder som exempelvis frysning. Det tekniska 
hjälpmedel som intresserade mig lite extra var användandet 
av hund i samlingarna. En specialutbildad beagle har tränats 
att känna igen brödbaggar som kan ställa till mycket problem 
i en samling. Att hundar har ett enormt bra luktsinne är känt 
sedan tidigare, men frågan är hur kostnadseffektivt det är att 
använda hundar på det här sättet. 

Men tanken är tilltalande, och visar på vikten av att tänka 
nytt och ”utanför boxen” även när det gäller skadedjurs-
bekämpning på museer.

Förändrat klimat påverkar
Den sista dagen började med klimat, ett tecken i tiden. 
Deltagarna fick en redogörelse för hur klimatet i Skandinavien 
och Nordeuropa kommer att förändras, bli varmare och mer 
fuktigt. För Sveriges del har klimatet redan förändrats till viss 
del, vilket också ökar riskerna för vårt kulturarv. Därför finns 
ett behov att ändra vårt sätt att arbeta med klimatfrågan till att 
omfatta en längre tidsperiod. Det är viktigt att klimatet hålls 
under uppsikt, data samlas in och analyseras så att vi kan få 
indikationer om, och när, vi behöver göra åtgärder. 

INTEGRATED PEST MANAGEMENT 
FOR CULTURAL HERITAGE
Likt större idrottsevenemang inträffar de inte varje år utan återkommer först med 
några års mellanrum, och platsen varierar! I år kom den fjärde internationella 
IPM-konferensen till Sverige och Stockholm, från den 21 till den 23 maj. 
Artikelförfattaren Robert Hall beskrev evenemanget för sina arbetskamrater 
som en biljett till Champions League-finalen - fast för skadedjurs-koordinatorer.
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Därtill kan också nämnas samspelet mellan ett bra inom-
husklimat och föremålen som vi förvarar där, det är viktigt 
att vi ser till hela sammanhanget. En föreläsare redogjorde för 
de ökade problemen med mögelangrepp på kyrkliga textilier 
och betonade hur viktigt det var att man även såg till miljön 
där textilierna skulle förvaras efter konserveringen, för att 
motverka återkommande mögelangrepp. 

Föreläsaren underströk också vikten av ett bra samarbete 
med de människor som kommer att ta hand om textilierna 
löpande efter konserveringen.

Insekter ute och inne
Efter detta inspel om inomhusklimat, återvände vi till 
utomhusklimat och fick höra om hur man i Nikko, Japan, 
behandlat insektsangrepp i två trähus, innan det var dags 
att vända blicken mot de små sammanhangen och diskutera 
vikten av mikroklimat för insekter. Genom att studera mik-
roklimaten kan vi få svar på varför skador uppkommer på 
t.ex. trähus, men också varför insekter påträffas i magasin där 
förutsättningarna inte är gynnsamma, men där någon kanske 
ställt in en träpall utan att tänka sig för!

Före lunch fick vi också en redogörelse för de kurser som 
hållits i IPM de senaste åren och hur man arbetar för att öka 
medvetandet kring IPM. I och med det var själva konferensen 
över för denna gång och även om det återstod en punkt på 
programmet splittrades deltagarna efter lunchen på flera olika 
håll för exkursioner.

David Pinniger har gjort mycket för att sprida IPM internationellt. I konferensens inledningstal hyllades han lite extra för sin insats. Foto: Carola 
Häggström, Riksantikvarieämbetet. CC BY. 

Integrated Pest Management for Cultural Heritage 
4th International Conference, Stockholm

 
155 deltagare från 23 länder.

34 presentationer.
Konferensen livestreamades – över 700 

inloggningar per dag!

Gruppfoto från konferensen. Foto: Riksantikvarieämbetet. CC BY.

Spännande utflykter
Exkursionerna, som deltagarna valt redan i sin anmälan 
till konferensen, gick till olika institutioner i Stockholm; 
Riksarkivet, Naturhistoriska riksmuseet, Kungliga bibli-
oteket, Hallwylska museet, Nordiska museet, Vasamuseet, 
Kungliga slottet och Husgerådskammaren. Mitt val hade 
fallit på Vasamuseet. Här fick vi en kort introduktion till skep-
pet Vasa innan vi delades upp i två grupper för att verkligen 
komma bakom kulisserna. Min grupp började med att titta 
på konservatorsateljén, för att sedan gå ner i magasinen där 
vi bland annat fick se Vasas segel. Efter turen gavs vi egen tid 
att utforska museet, för att sedan lämna museet när vi kände 
oss färdiga, konferensen var trots allt slut.

Men för oss som inte riktigt ville släppa IPM ännu fanns 
det en sista räddning - en heldag på Skoklosters slott. Vi var 
ganska många som valde att umgås med kollegor från hela 
världen ytterligare en dag. På Skokloster fick vi åter känna att 
vi kom bakom kulisserna för att ta del av kollegernas sam-
lade erfarenheter från arbetet med slottet. Efter en gemensam 
lunch återstod bara en guidad tur i slottet, där vi fick höra 
slottets historia innan vi satte oss på bussen tillbaka till 
Stockholm. 

Det var med visst vemod som jag därefter tog tåget hem. 
Det hade varit några väldigt bra dagar där både långväga och 
kortväga kontakter tagits, representanter från hela 23 länder 
deltog i konferensen. Nästa IPM-konferens benämns, liksom 
ett mästerskap, med en stad och ett år. Berlin 2024.

Robert Hall, antikvarie och IPM-koordinator, 
Enköpings museum                                              

robert.hall@enkoping.se 
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För inte mindre än 35 år sedan fick Ulf uppdraget att 
bli huvudlärare i möbelsnickeri på Carl Malmstens 
Verkstadsskola samtidigt som han påbörjade sin 

utbildning inom möbelkonservering. 

Men hur började det hela egentligen Ulf? Hur kom du in på 
möbelsnickeri och sedan möbelkonservering? 

Ulf Brunne: ”På 60-talet så förväntades man i Malmö, 
åtminstone där jag växte upp, ta studenten och därefter 
fortsätta med akademiska studier i Lund. Helst skulle man bli 
jurist, tandläkare eller läkare. För mig blev det ett sabbatsår 
med bl.a. jobb i Malmö hamn tillsammans med Mikael Wiehe 
och Björn Afzelius innan de startade upp Hoola Bandoola. 

Jag arbetade också på SJ, där jag bl.a. bäddade sovvagnar, 
och fortfarande har det svenska rekordet i tid när det gäller att 
bädda en WL14. Under det här året växte sig drömmen om ett 
yrke med lika vikt på ‘hand och tanke’, men också med någon 
form av ‘allmän social betydelse och nyttighet’, allt tydligare 
och starkare. 

Mitt första val var en arbetsterapeututbildning i Skurup 
men när klasslistan kom, 29 tjejer och jag, så insåg jag att 
detta, av många anledningar, inte var en framkomlig utbild-
ningsväg vilket innebar att jag började leta alternativ. Då jag 
sedan barnsben, genom min morfar, varit intresserad av trä-
svarvning föll valet på en yrkesutbildning i Möbelsnickeri vid 
Värnhemsskolan i Malmö; i början av 70-talet den största 
yrkesskolan i Norden med runt 7000 elever. Mitt val att 
efter studentexamen påbörja en hantverksutbildning var så 
uppseendeväckande att det skrevs artiklar i samtliga lokala 

dagstidningar men också ett kolorerat reportage i Veckorevyn 
på samma uppslag som en ung Lasse Berghagen.

Parallellt så fanns det ett intresse, kanske inte för akad-
emiska studier i sig, men väl för historia, vilket innebar att 
jag samtidigt med jobb som snickare på Kockums varv bör-
jade läsa konstvetenskap och etnologi vid Lunds universitet. 
Studier jag nu som pensionär avser att avsluta, förhopp-
ningsvis kan jag då styvt 40 år senare äntligen kvittera ut en 
kandidatexamen!  

Någonstans här blev jag uppmärksam på konservatorsyr-
ket vilket innebar att jag tog telefonkontakt med dåvarande 
ordföranden i NKF-s Maud Bennel för att förhöra mig om 
vilka utbildningsmöjligheter som stod till buds. Svaret var 
att den nyligen startade (1973) Konservatorutbildningen i 
Köpenhamn hade fem platser reserverade för sökande från 
Sverige, men då utbildningen var mer allmän och min över-
tygelse var att avancerade manuella färdigheter var en viktig 
förutsättning när det gäller möbelkonservering fortsatte jag 

ETT YRKE MED LIKA VIKT PÅ 
HAND OCH TANKE

Realiaredaktionen har träffat Ulf Brunne, studierektor och avdelningschef 
på Malmstens Linköpings universitet, som i somras gick i pension efter ett 
långt och händelserikt yrkesliv. Som snickarmästare och möbelkonserva-
tor är Ulf kanske mest känd inom möbelkonserveringsvärlden, men Ulf 
har tidigare varit både NKF-ordförande och E.C.C.O-representant. Fram-
förallt har Ulf varit tongivande i arbetet med att omforma Carl Malmstens 
hantverksutbildningar till akademiska universitetsutbildningar.

“...ett yrke med lika vikt på hand 
och tanke, men också med 

någon form av allmän social 
betydelse och nyttighet...”
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vilket innebar att Malmstens sena 90-tal hade fem parallella 
program.  

Även om utbildningarna, som då sorterade under 
Skolverket, hade formella utbildningsplaner präglades under-
visningen i allt väsentligt av ‘Learning by Doing’. 

De teoretiska inslagen var mycket begränsade och i vissa 
delar i princip obefintliga.

Mitt samarbete med Peder Moos blev under denna period 
allt intensivare och min övertygelse om att en högskolekopp-
ling var en förutsättning för vidare utveckling, inte minst 
när det gällde möbelvårdsområdet, växte sig allt starkare. 
Samarbetet med Danmark mynnade 1992 ut i en riks-
dagsmotion och en hemställan till regeringen om att etablera 
en Nordisk Möbelkonservatorsskola förlagd till Landskrona 
Citadell med Lunds universitet som huvudman. 

Dessa planer gick i stöpet då Peder Moos 1993 hastigt gick 
bort. De underlag jag tillsammans med Peder och företrädare 
för Lunds universitet berett kunde till stora delar återanvän-
das när Malmstens 1997 inledde samtal med Linköpings 
universitet om att etablera de vid den här tidpunkten tvååriga 
yrkesutbildningsprogrammen vid Malmstens som treåriga 
kandidatprogram, vilket skedde år 2000.

Hur ser du på utvecklingen av Malmstens till en universitets-
utbildning? Hur tycker du programmen har utvecklats sedan de 
blev en del av Linköpings universitet?

Ulf Brunne: ”Omställningen till treåriga kandidatprogram 
år 2000 skedde bokstavligen över en sommar och jag ska vil-
ligt tillstå att det tog ett antal år innan utbildningarna började 
vinna acceptans inom akademin och förvisso också bland 
studenterna. 

Den stora utmaningen har varit att hitta en balans mel-
lan praktik och teori. Efter att Högskoleverket 2007 ifrågasatt 
examensrätten för samtliga utbildningar så var det först 2009 
som Malmstens fick ‘godkänt’ och 2014 som det nyinrättade 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vid sin utvärdering gav 
kandidatprogrammen i Möbeldesign, Möbelsnickeri och 
Möbelkonservering maxbetyget ‘Mycket hög kvalitet’ som 
utbildningarna kunde anses vara säkrade.   

Så ja, jag kan inte vara annat än nöjd med utvecklingen 
även om det tagit tid. En viktig förutsättning för att utveckla 
verksamheten har varit ett uttalat stöd från Linköpings uni-
versitet. Inte minst så har flytten till nya ändamålsenliga 
lokaler på Lidingö 2009 på ett påtagligt sätt medverkat till att 
stärka såväl utbildningarnas innehåll som Malmstens status. 
Även om mina första två decennier vid Malmstens på alla 
sätt var intressanta så måste jag tillstå att mina tio avslutande 
år som chef för verksamheten varit de mest spännande och 
utmanande!”

Johan Knutsson: ”Jag minns när Ulf berättade att 
Malmstens var på väg att bli universitetsutbildning, från en 
tvåårig yrkesutbildning till en treårig akademisk utbildning. 
Vi träffades över en fika och han pratade om programplaner 

och kursmatriser, vilket för mig som fram till dess jobbat 
inom museivärlden, var helt okända begrepp. Jag förstod att 
det inte skulle bli lätt. När Professuren till LiU Malmstens var 
på gång tack vare Byggmästare John Mattsons minnesfond, 
skapad av ägarna till bolaget John Mattson Fastighets AB, 
uppmuntrade Ulf mig att söka.”  

Ulf, hur ser du på att möbelkonserveringsprogrammet är 
nedlagt?

Ulf Brunne: ”Det är naturligtvis utomordentligt tråkigt 
att programmet nu efter cirka tre decennier är nedlagt men 
samtidigt mycket glädjande att Malmstens under denna tid 
hann utbilda ett hundratal möbelkonservatorer. En bidra-
gande orsak till nedläggningen var att arbetsmarknaden för 
akademiskt skolade möbelkonservatorer i princip var att 
betrakta som mättad, en annan var att E.C.C.O:s Professional 
Guidelines (III) 2004 föreskrev att examenskrav på master-
nivå framgent skulle vara en förutsättning för att kunna 
titulera sig konservator, något som Malmstens varken nu eller 
i framtiden har resurser att kunna erbjuda. 

Ett framtida alternativ skulle kunna vara samverkan med 
konservatorsskolorna i Köpenhamn och Göteborg, detta 
under förutsättning att kandidatutbildningarna i möbel-
snickeri och möbeltapetsering vid Malmstens ger tillträde till 
fortsatta studier på masternivå, sannolikt så krävs det i så fall 
någon form av komplettering, inte minst då i kemi.”    

När var du ordförande för NKF-s? Genomförde du under den 
tiden något specifikt projekt som var extra viktigt för dig?

Ulf Brunne: ”Styrelsearbetet under min tid som ordförande 
2010 - 2012 präglades framförallt av konsolidering och 
utveckling av föreningens administrativa rutiner, bl.a. Membit 
(system för medlemsregister), men också hemsida och 
synliggörande av kunskap från Bothénfinansierade aktiviteter 
var frågor som var aktuella under denna period. 

Min mest bestående insats som ordförande är väl kan-
ske att jag initierade och startade upp NKF-s pubkvällar i 
Stockholm, pubkvällar som sedan kom att etableras även i 
Göteborg och Malmö. Vid den här tidpunkten så fanns det 
förvisso andra möjligheter att träffa kollegor, men dessa 
evenemang var i huvudsak riktade till fackspecifika grupper 
och den stora fördelen med pubkvällarna var att regelbundet 
ge möjlighet till att träffa och utbyta erfarenheter med kolle-
gor inom andra specialområden. Inte minst så har detta under 
åren varit till stor nytta och glädje för oss möbelkonservatorer 
som ju måste betraktas som den yngsta disciplinen i NKF-s.  

En anledning till att jag tog på mig styrelsearbete och 
ordförandeskap var för övrigt just att möbelkonservering 
i förhållande till andra material- och föremålsområden var 
‘nytt’ och inte i alla sammanhang hade full acceptans bland 
övriga konservatorskollegor. Det känns mot denna bakgrund 
mycket tillfredsställande att ingen styrelse sedan 2008 varit 
utan representant från möbelkonserveringen!”

Då - Tidningsklipp från DN 25 januari 
1985, Ulf Brunnes sista termin som 
elev på Malmstens och något år innan 
han av rektor Olle Pira får ansvar för 
att utveckla utbildningen i, som den 
benämns vid den här tidpunkten, mö-
belrenovering. En av Ulfs första åtgärder 
var för övrigt att döpa om utbildningen 
och skrota gesällproven.

istället studera möbelsnickeri på Stenebyskolan i Dals Långed 
där jag 1983 gjorde gesällprov.

I samband med en studieresa till Stockholm utbad jag mig 
om ett besök hos möbelkonservator Per Westberg på Nordiska 
museet som gjorde mig uppmärksam på att Carl Malmstens 
Verkstadsskola startat upp en fortbildningskurs i – som det 
då kallades - möbelrenovering för möbelsnickargesäller och 
med denna information så skrev jag ett långt ansökningsbrev 
till dåvarande rektorn Olle Pira och antogs 1985 till kursen 
som hade initierats och leddes av den i möbelkretsar leg-
endariska Bengt Sylvén. Parallellt med kursen, som bara var 
lärarledd en dag i veckan, anställdes jag som huvudlärare på 
Möbelsnickeriprogrammet.

Efter Bengt Sylvéns bortgång 1987 kom jag att få an-
svar för att utveckla utbildningen. En av mina ledstjärnor 
var Sir Bernhard M. Feilden, legendarisk generaldirektör 
för ICCROM under sent 70-tal, som bl.a. hävdade att det 
är ‘lättare’ att tillägna sig teoretisk kunskap än att tillägna 
sig kvalificerade manuella färdigheter. Han menade också 
att levande hantverkskunskaper är en förutsättning för att 
kunna förstå och tolka teknologiskt betingade aspekter i äldre 
föremål, en åsikt som under senare år förfäktats allt ihärdigare 
av en i konserveringssammanhang välrenommerad auktoritet 
som Jonathan Ashley-Smith.

1987 fick jag också för första gången kontakt med snickar-
mästare Peder Moos som förestod en lärlingsutbildning i 
möbelrestaurering vid Frederiksborgs slott i Danmark.” 

 Under mitten av 80-talet fick Ulf Brunne även kontakt med 
Johan Knutsson, professor i möbelkultur på LiU Malmstens.  

Johan Knutsson: ”Jag träffade Ulf första gången på 
Skokloster slott där jag då jobbade. En fråga som intresse-
rade mig då var varför möbler såg ut just som de gjorde, och 
hur konstruktion, verktyg och tekniker påverkade möblernas 
utseende? Ulf representerar en kategori av forskare som själv 
har prövat på allt från franskpolering till fräsverktyg, hela 
spannet. Hans djupa kunskap i tillverkningstekniker gav mig 
nya insikter till varför möbler såg ut just som de gjorde. Arne 
Losman, dåvarande chef på Skokloster uppmuntrade till att ta 
reda på hur saker och ting är gjorda och Ulf blev en återkom-
mande gäst som tog med sig forskare och studenter för att 
diskutera detta. Jag minns särskilt en gång å han besökte oss i 
sällskap av Peder Moos d y.”

Ulf, kan du berätta lite kort om de tidiga åren på Malmstens. 
Hur skiljer de sig från nu?

Ulf Brunne: ”Min första tid på Malmstens präglades 
till stor del av rektor Olle Piras osvikliga entusiasm och 
entreprenörsanda, vilket resulterade i en förlängning av 
utbildningen i möbelrenovering. Vid denna tid startade även 
ett världsunikt utbildningsprogram i gitarrbyggeri under 
ledning av Georg Bolin, tidigare rektor på Malmstens som, 
bl.a. genom sitt samarbete med Andres Segovia, hade erhållit 
professors namn 1986. Under 90-talet etablerades sedan ytter-
ligare två program; Möbeldesign respektive Möbeltapetsering, 
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Vad tänker du på när du tänker tillbaka på din långa karriär? 
Vilka minnen dyker upp?

Ulf Brunne: ”Min första tanke när jag blickar tillbaka på 
mina fem decennier i ‘möbelbranschen’ är vilken fantastisk 
resa jag fått vara med om! När jag för närmare femtio år sedan 
påbörjade min utbildning var det i en tid då varken hantverk 
eller konservering stod särskilt högt i kurs. Det sena 60-talets 
studentradikala åsikter om hantverk som lyxproduktion till-
sammans med en utdöende hantverksgeneration såg ut att bli 
nådastöten för kunskaper och traditioner nedärvda genom 
generationer.

Det är därför särskilt glädjande att konstatera att 
utbildningarna på LiU Malmstens med avseende på bl.a. håll-
barhetsfrågor ligger ‘rätt i tiden’ och att efterfrågan på våra 
alumners tjänster såväl som produkter ökat markant sedan 
millennieskiftet!

Jag ska också tillstå att jag är stolt över att ha medverkat 
till att Malmstens, trots uttalade farhågor vid samgåendet med 
LiU, lyckats bibehålla samma höga kvalitet i hantverksdelarna 
som innan utbildningarna akademiserades. Jag vill påstå att 
nivån t.o.m. är högre idag än på 80-talet. 

I övrigt så är det den dagliga samvaron med vetgiriga 
studenter och inte minst mängden internationella kontak-
ter, varav många idag är personliga vänner, som är det jag 
kommer att minnas mest och bäst. Min uttalade förhopp-
ning är att även framgent kunna hålla kontakt med såväl 
Malmstensalumner som internationella kollegor.”

Du går nu i pension, men kommer du verkligen att sluta jobba? 
Vilka projekt väntar framtiden?

Ulf Brunne: ”Sant är att jag nu på grund av ålder entledigas 
från min tjänst och mina uppdrag som avdelningschef och 
studierektor vid LiU Malmstens och således officiellt går i 
pension. Detta betyder förvisso inte att jag blir ‘pensionär’ på 
heltid. Bland många förestående projekt finns bl.a. en cykel-
verkstad med inriktning mot stålracercyklar, ordförandeskap 
i Malmstens nystartade alumniförening och under det närm-
sta året inte minst också arbete med planeringen av nästa års 
internationella symposium på tema ‘Woodworking Tools & 
Techniques – Past, Present & Future’. 

Till detta kommer, förutsatt att tiden räcker, ett antal 
utbildningsprojekt på Kuba och ett eget forskningsprojekt 
med arbetstiteln ‘Möbelträslag använda under perioden 1800-
1950 - identifikation och namngivning’. Förhoppningen är att 
det också ska finnas utrymme för lite golf, fiske och färdigstäl-
lande av ett antal ‘hemmaprojekt’!”

Från Malmö till Södermalm och Lidingö till Havanna - vi 
tackar Ulf Brunne och Johan Knutsson för att ha delat med 
sig av ett långt och händelserikt yrkesliv med fokus på utveck-
ling av utbildning.

Elise Andersson,
konservator och formgivare för Realia

Nu - 2017, Ulf Brunne i Havanna tillsammans med MsC. 
Arturo Valdés Curbeira, generaldirektör för Fondo Cubano 
de Bienes Culturales (FCBC), signerar ett Letter of Intent 
om framtida samverkan, bl.a. då med konsthögskolan ISA 
som förutom konst- och musikutbildningar också har en 
möbelkonservatorsutbildning.

Sedan första utdelningen har arbetsgruppen job-
bat vidare med priset och organisationen kring det. 
I samarbete med konsthistorikern och skribenten 

Svante Helmbaek Tirén har priset fått en tydligare målfor-
mulering och arbetsrutiner. Beslut har tagits att från och med 
nu dela ut priset varje år - det finns ju så många fantastiska 
gärningar inom kulturvård att premiera!

Dessutom har priset fått sin egen logga. 2017 års pris-
tagare var lektor emeritus Nanne Engelbrektsson och 
professor emeritus Jan Rosvall. De fick priset för att ha startat 
Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet och ha 
upprättat Sveriges första och ledande konservatorsutbildning.

I år är det dags igen! Under samlingsforum 21 novem-
ber 2019 på Sörmlands museum ska årets utdelning gå av 
stapeln och en ny värdig mottagare av Sigvard Bernadottes 
konservöppnare Röda Clara koras. Årets huvudsponsor är 
Bruynzeel Storage Systems och medsponsor är i år MTAB 
Fine Art Logistics. Sponsorerna möjliggör att det med priset 
inte bara följer en stor ära, utan också en inte helt obetydlig 
slant.

24 juni var sista dagen att inkomma med förslag på pristagare 
och de av arbetsgruppen valda nominerade kommer 
att offentliggöras via NKF-s maillista, Instagram- och 
Facebooksida under tidig höst.

2017 delades det första ”Bevare mig väl” ut. Det är ett pris med syfte att 
uppmärksamma framstående insatser inom kulturvården och stärka 
intresset för bevarande. Alla som arbetar med kulturvård såväl professionellt 
som ideellt kan nomineras till priset och priset kan delas ut till enskilda 
personer, institutioner eller föreningar.

Har du en idé om vem/vad du skulle 
vilja se som vinnare av Bevare mig 

väl? Skicka in ditt förslag redan nu till 
bevaremigval@gmail.com så finns det 

chans att just den/det blir en av de 
nominerade till 2020 års utdelning.

mailto:bevaremigval%40gmail.com?subject=bevaremigval%40gmail.com
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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 2020.  

Bild hämtad från artikeln ”Irma Salo Jægers Komposisjon 64” av Lena Porsmo Stoveland et al.  från MoK-nummer 2018. Den visar: 
”Inndeling av fargestrukturer och analysepunkter med pXRF, pFTIR og fargemålinger”. Foto: Lena Porsmo Stoveland. 

I havet utanför Portsmouth i Storbritannien sjönk Henry 
VIII:s berömda fartyg Mary Rose 1545. Hon lyftes från 
havets botten 1982 och efter många års konserver-

ing är skeppet nu utställt i stadens gamla hamnområde. 
På WOAM-konferensen, efter fyra intressanta dagar med 
föredrag och posterpresentationer, ägnades den femte och  
sista åt ett besök på just Mary Rose-museet och deras kon-
serveringslabb. Samma dag avslutades med en tripp till 
Fort Cumberland, där Historic England har arkeologi- och 
konserveringsverksamhet. 

Bevarande in situ och konservering av trä
Konferensens program började med några presentationer 
om bevarande in situ, bl.a. ett intressant föredrag om en 
vikingatida handelsplats i Rostock Dierkow, där man fun-
nit träkonstruktioner och flätade mattor som lagts ut över 
sankmarker för att man lättare skulle kunna ta sig ner till 
hamnområdet. Man kontrollerar nu bevarande genom att 
mäta vattennivån och ta vatten- och jordprover för att bl.a. 
mäta pH och organiskt innehåll.

Resterande presentationer under dagen handlade om hur 
man kan förbättra mätning av tränedbrytning och utvär-
dering av olika konsolideringsmetoder för trä. Några mer 
intressanta var en presentation om D-Mannitol som alter-
nativ till Polyetylenglykol (PEG), inte minst om föremålet är 

komposit och består av fler material än trä.
Forskning pågår också om nya biobaserade polymerer, 

där funktionella grupper har adderats till polysackarider, 
som t.ex. kitosan, för att stabilisera trä och andra material 
med goda resultat. Flera föredrag handlade om trehalose (en 
sockerart), som används ofta i Japan och Sydostasien.

Konservering av organiskt material förutom trä
Andra dagen handlade om konservering av föremål tillverkade 
av läder, textil och andra organiska material, exklusive trä. 
Ett föredrag om läderskor rekommenderade användningen 
av högmolekylär PEG för att bättre stabilisera och forma 
tredimensionella objekt, som t.ex. skor.

I Kanada har man provat att använda trehalose på korg-
material, men inte med ett helt lyckat resultat, eftersom 
föremålen blev stela utan någon flexibilitet. 

Ett annat svårkonserverat material är elfenben, som gärna 
spjälkar när det torkar. Försök har gjorts med att impregnera 
med glycerol, som är väldigt hygroskopiskt, för att på så sätt 
behålla fuktighet i strukturen och undvika total uttorkning. 
Resultaten är än så länge goda. 
På eftermiddagen samma dag hade jag möjlighet att pre-
sentera mitt föredrag om Nya Lödöse och några intressanta 
fynd därifrån: en läderjacka och en kalk med paten, gjorda 
av bivax.

ICOM-CC WET ORGANIC 
ARCHAEOLOGICAL MATERIALS 

Inger Nyström Godfrey rapporterar från ICOM-CC Wet Organic Archaeological 
Materials Working Groups (WOAM) konferens i Portsmouth 20-24 maj 2019, den 
fjortonde i ordningen och i år förlagd i Portsmouth. Arbetsgruppens möte hålls 
vart tredje år på olika platser i världen där det finns intressanta objekt att besöka. 

https://mok.scholasticahq.com/for-authors
mailto:meddelelseromkonservering%40gmail.com?subject=
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Järn- och svavelproblematik
Tredje dagen handlade dels om Oseberg-projektet, dels 
generellt om problemen med järn och svavelprodukter i 
arkeologiskt trä. Några innovativa forskningsprojekt redo-
visades, bl.a. användningen av bakterier för att oxidera järn 
och svavelämnen och sen bilda järnkomplex med hjälp av s.k. 
sideroforer, som bildas av bakterier.

Ytterligare ett intressant föredrag handlade om magnetiska 
nanopartiklar, till vilka man har kopplat en komplexbildare. 
Genom att packa in allt i en gel så kan man punktbehandla ett 
specifikt område. Den magnetiska funktionen möjliggör att 
man kan driva in komplexbildaren i träet, men också driva ut 
det med magneter. Försök med detta har gjorts på Mary Rose.

Stora konstruktioner
Fjärde dagen behandlade långtidskontroller och mätningar av 
större konstruktioner som båtar och skepp. Rapporter kom 
från Sverige och Vasaskeppet, från Bremerkoggen, från en 

romersk pråm i Frankrike och från Canada. 
Flera intressanta case studies presenterades, bl.a. om kon-

serveringen med hjälp av harts av en stor neolitisk fiskfälla 
funnen i Schweiz. Andra rapporter handlade om konserver-
ingsläget för Yenikapi-fynden i Istanbul, lämningarna av 
staden Sviyzhsk i Ryssland samt det nya arkeologiska museet 
knutet till dessa. Sist men inte minst följde konserveringen av 
Mary Rose.

Ovan nämnda föredrag är bara en bråkdel av de cirka 60 
som presenterades. Till dessa ska läggas en hel del posters. 
Föredrag, kafferaster och lunch hölls på samma ställe i en av 
Universitetet i Portsmouths byggnader, vilket var utmärkt eft-
ersom det därmed gavs god tid att samtala med kollegor på 
raster. Ungefär 130 delegater från hela världen deltog.

Mary Rose och Fort Cumberland
Sista dagen besöktes som nämnts utställningen om Mary Rose, 
vilken verkligen var välgjord och intressant. Huvudobjektet 

Presentation av Nya Lödöse-projektet. Foto: Kalle Kasi. På nästa sida, ovan: Fika, vi börjar strömma ut i The Portland Building. Foto: Inger Nyström 
Godfrey, under: Mary Rose. Foto: Inger Nyström Godfrey.

var naturligtvis skeppet i sig, men alla de tusentals fynd som 
också tagits om hand, konserverats och ställts ut bidrog med 
liv och historier som gjorde besöket till en stor upplevelse.

Inom det gamla varvsområdet där Mary Rose nu är 
utställd har hon också konserverats och här finns konserver-
ingslokalerna där alla övriga fynd har tagits om hand. 
Här pågår fortfarande viss konservering och en del fynd 
magasineras här. Besöket dit innebar att man fick visa pass 
eftersom området fortfarande är militärt.

På eftermiddagen transporterades vi till Fort Cumberland, 
där Historic England har stora och många lokaler för sin arke-
ologiska verksamhet, som förutom arkeologer inkluderar 
experter och referenssamlingar avseende osteologi, botanik, 
materialkunskap, röntgen och konservering. Det föreföll väl-
digt funktionellt att samla kunskap på detta sätt.

Inger Nyström Godfrey
Västarvet, Studio Västsvensk Konservering
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Sedan ett antal år har E.C.C.O:s kommitté lyckats med 
något de inte visste att de kunde; nämligen att få kon-
servatorers kunskap och budskap hörsammat inom 

EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europarådet. 
Det är glädjande att veta att konservatorer numera ofta efter-
frågas när frågor om kulturarvet diskuteras här. Det är viktigt 
att konservatorernas roll att vidmakthålla och värdera kultur-
arvet synliggörs i dessa sammanhang. 

Susan Corr meddelade samtidigt att hon ska sluta nästa år. 
Det sker när det råder en stark framåtanda inom kommittén. 
Hon kommer att lämna ett gediget arv efter sig. Hennes vik-
tigaste budskap på mötet i Zagreb var att E.C.C.O måste vara 
öppet och arbeta tillsammans med professioner som arbetar 
med kulturarvet. Samtidigt behöver vi fortsatt framhålla 
konservatorns särskilda roll som en av kärnprofessionerna i 
förhållande till kulturarvet. Konservatorernas värdeskapande 
arbete är en del av framställandet av kulturarvet. Det ska bli 
roligt att få verka för detta.

Sedan Zagreb har E.C.C.O:s kommitté genom en arbets-
grupp med Elis Marçal, Susan Corr, David Aguilella Cueco, 

Jeremy Hutchings och Conor Newman skickat in ett förslag 
kallat ”The Conservator-Restorer profession at the NACE 
Codes: a proposal”, som beskriver hur kulturarvssektorns 
olika näringsgrenar ska klassificeras i Europa genom SNI-
koder (i EU-sammanhang kallade för ”NACE Codes”). Dessa 
är viktiga för att vår sektor ska bli synliggjord i högre grad.

Framöver kommer jag att uppdatera er på vad som sker 
och vår roll i arbetet!

Besök gärna E.C.C.O:s hemsida för att hålla er à jour med 
vad som sker: www.ecco-eu.org/

Hélène Svahn Garreau,
NKF-s E.C.C.O-delegat 
och ledamot i kommittén

INTRYCK FRÅN E.C.C.O:S 
GENERALFÖRSAMLING 

I ZAGREB

Under E.C.C.O:s generalförsamling i Zagreb i april blev NKF-s 
delegat Hélène Svahn Garreau invald i organisationens kommitté. 
Hélène ser fram emot att få vara med och fortsätta det arbete 
som genomförts och påbörjats under presidenten Susan Corrs 
ledarskap.

E.C.C.O:s nya styrelse. Foto: E.C.C.O.
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.

STOCKHOLM
GÖTEBORG

MALMÖ

OSLO
HELSINGFORS

MTAB ETABLERADE I NORDEN SEDAN 1968

www.mtab. s e

KÖBENHAVN
HORSENS

Vi är stolta sponsorer till  
Bevare mig väl
- årets kulturvårdsgärning 2019. 

Konservatorernas roll och kunskap är så viktig för  
bevarandet av konsten och vårt kulturella arv. MTAB  
stödjer gärna initiativ som främjar kunskapsutveckling  
och den forskning som får konsten att leva vidare.

Därför sponsrar  vi även Skokloster Summer Institute, en 
workshop som ingår i Conservation Canvas Initiative.

UMEÅ

 
fineart
LOGISTICS, 
STORAGE AND
WAREHOUSING 

CALL US   +46 8 54 600 100MAIL US        info@mtab.se

http://www.ecco-eu.org/ 
mailto:kontakt%40nkf-s.se?subject=
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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 november 2019.

Vi på Realia-redaktionen önskar 
alla medlemmar 

en fortsatt
Glad Sommar!

11-13 november

MÜNCHEN, TYSKLAND
Future Talks – Surfaces – Technology and 

Conservation of the Modern 

5-7 september

LONDON, STORBRITANNIEN
Recent Advances in Glass and 

Ceramics Conservation 

1-7 september

KYOTO, JAPAN
ICOM 2019 - 25th General Conference

NY SUPPLEANT I NKF-S STYRELSE 

Lauri är nyvald styrelsesuppleant och arbetar på 
Malmstens Linköpings universitet (MLU). Lauri har 
studerat målerikonservering vid Estlands Konstakademi 
och utbildat sig till möbelkonservator på Malmstens. 
Han har vidareutbildat sig vid Mejan Arc på Kungliga 
Konsthögskolan och studerar för närvarande arkitektur 
vid KTH Arkitekturskola. Lauri 
har praktiserat på The Wallace 
Collection, på Disent AB, 
Djursholms Möbelkonservator AB, 
drivit eget och medverkat i ett flertal 
pro bono-projekt. Han ser fram emot 
att engagera sig i kulturarvsfrågor 
och kunna bidra till styrelsens arbete 
framöver.

NOTIS

2-6 september

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

Metals Working Group 

11-13 september

WROCLAW, POLEN
Big Stuff 2019 Conference

12-14 september

KÖLN, TYSKLAND
2019 IIC Student & Emerging Conservator Conference 

The Conservator´s Reflection

23-27 september

WARSZAWA, POLEN
XIVth International IADA Congress

23-27 september

OTTAWA-GATINEAU, CANADA
12th North American Textile Conservation Conference 

25-27 september

MARIESTAD, SVERIGE
Byggnadsvårdens konvent 2019 

21-22 november

NYKÖPING, SVERIGE
Samlingsforum 2019, Sörmlands museum 

ORDFÖRANDEN
HAR ORDET

Jag hoppas att alla har haft en härlig sommarsemester och 
att ni som ändå har arbetat har haft drägligt arbetsväder. I 
månadsskiftet april-maj deltog styrelsens E.C.C.O-delegat 
Hélène Svahn Garreau i General Assembly och Presidents 
Meeting i Zagreb och då blev hon invald som suppleant i 
kommittén. Vi hoppas därför att NKF-s styrelse både kom-
mer att få större inblick i, och inspiration av, kommitténs 
arbete. Till att börja med kommer vi att samordna den 
svenska Konserveringens Dag med The European Day of 
Conservation-Restoration som i år firas den 13 oktober.

NKF-s var även i år värd för en programpunkt på Sveriges 
Museers vårmöte, i år förlagd till Östersund. Huvudtemat 
var ”Älskade museum, kunskap, lust, samlingar” och uti-
från det skapade vi programpunkten ”Bruka och bevara” 
där Riksarkivets Johanna Fries Markiewicz, Svenska kyrkans 
Linda Denlert och Flygvapenmuseets Torsten Nilsson inbju-
dits att presentera hur de kombinerar bruk och bevarande i 
sina verksamheter. Programpunkten var välbesökt och pub-
liken deltog aktivt i efterföljande diskussion. 

Det här är andra året vi har värdskapet för en 
programpunkt på Sveriges Museers vårmöte så att 
konservatorer får möjlighet att höras. Ett annat mål har varit 
att exponera just NKF-s som organisation. Konceptet med tre 
korta presentationer och efterföljande diskussion har visat sig 

fungera bra. Tyvärr har det varit svårt att kontrollera exakt 
hur synligt ”NKF-s” blir i programmet, och därför funderar vi 
på om inte en av presentatörerna helt enkelt ska representera 
NKF-s. Förhoppningsvis lyckas vi även framöver med att 
skapa attraktiva programpunkter utifrån givna huvudteman 
som lockar både deltagare och publik. 

NKF-s årsmöte i Stockholm avlöpte väl med godkända 
nya stadgar och en ny styrelsesuppleant i Lauri Vaher. Läs 
mer om Lauri i detta nummer av Realia. Ledamot Johanna 
Palm-Avis, och revisorerna Cecilia Lundin och Thea Winter 
avtackades. Dagen bjöd på matnyttiga och roliga presenta-
tioner från flera konservatorskollegor. Läs mer om årsmötet i 
detta nummer av Realia.

Även arbetsgruppen för NKF-kongressen 2021 har sak-
teliga börja smörja kugghjulen och dragit igång maskineriet. 
Vi har börjat fundera på möjligt innehåll men är fortfar-
ande mottagliga för era idéer på kongresstema. Det är bara 
att höra av sig. I arbetsgruppen ingår Elisabeth Geijer, Pia 
Christensson, Anne Braun, Helen Skinner, Lotta Bylund-
Melin, Martin Ericson och jag själv. 

  Lisen Tamm
Ordförande NKF-S

NKF-S Ordförande 
Lisen Tamm
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