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, text eller bild, får användas i en annan kontext utan skriftligt tillstånd av upphovsm
annen.

Sommaren innebär för många ledighet för semester men för konserva-
torer i fält kan sommaren däremot vara en hektisk period med arbete. 
Fältkonservatorn har då möjlighet för de utomhusarbeten som kräver 
varmgrader, både för händer & material. Sommaren innebär att arbe-
tet i råa kallställda byggnader blir uthärdligt då man kan ta en paus 
och gå ut för att värma sig en stund.

Jag har nog nämnt det förut, att konservatorer är en mobil profes-
sion. Inte minst syns det på alla reportage som når Realia. Läsarna, 
tillika Realias reportrar, har ett geografiskt spritt arbetsfält och bevakar 
flitigt konferenser & kurser som ges över hela världen. Följ dom på 
vägen genom Realia! I detta nummer får vi besöka Göteborg, Sigtuna, 
Svendborg, Bergen, London, Leeds och Hong Kong – Tack alla skriben-
ter för att ni delar med er av era erfarenheter till oss!

På redaktionen är vi också ute och rör på oss en del, var och en 
på sitt håll, därför kan det bli svårt att få till redaktionsmöten, vilket 
ibland förlänger pressläggningen. Själv har jag under våren rört mig 
mellan Visby, Stockholm, Göteborg och Helsingborg i jakten på att 
utreda metodik kring färg- och byggnadsarkeologiska undersökningar. 
Projektet gav tydliga resultat på sådant som vi måste arbeta vidare 
med men framför allt har det varit jätteroligt att få träffa alla intresse-
rade och engagerade kollegor som arbetar inom så många olika områ-
den inom kulturvården. 

Nu tar vi på redaktionen lite paus i arbetsresandet och hoppas på 
lite avkoppling och värmande sol.

Vi möts igen i höst!

Trevlig sommar önskar redaktionen!
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BEVARAD
KONSERVATORSKONST!
I källargångarna under Kontoristföreningens hus vid Bastionsplat-

sen finns konservatorstudenternas väggmålningar bevarade.

Konservator Jessica Lindewall tar med oss på upptäcktsfärd i ett 

dolt källargalleri.

 
År 2008 flyttade institutionen för Kulturvård till nya lokaler efter 20 år vid 
Bastionsplatsen i Göteborg. Det var konservatorsutbildningens allra första 
klass som på hösten 1987 skapade de tidigaste kalkmålningarna i källa-
ren. Ett moment som kom att ingå i utbildningen för efterföljande klasser 
under flera år.

Numera finns Restaurang Ritz i de anrika lokalerna. När forna studenter 
besökte restaurangen för ett tag sedan uppdagades att i ombyggnationen 
hade de nya ägarna gjort ansträngningar för att bevara kalkmålningarna på 
väggarna i källargångarna.

Ritz personal fick reda på att de på besök hade några av skaparna till 
verken som prydde deras väggar och bjöd in till en konstvisning bakom 
kulisserna.
Se alla bilder från besöket på http://www.nkf-s.se/foumlr-medlemmar.html

Text och foto: Jessica Lindewall

Pia Christensson går längre in 
i källargångarna och lyfter på 

den skyddande platsen.

Förväntansfull Christian Stadius.

Pia Christensson med Ritzanställd. 
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FLYTTEPROSJEKTET 
PÅ UNIVERSITETS-
MUSEET I BERGEN
Vad gör man när objekten är för stora för his-

sen och för tunga för att bäras ner för trap-

porna när ett stort flyttprojekt redan är igång? 

Konservator Madelein Arnoldson har svaret och 

berättar för Realia om när de stora naturhisto-

riska montagen skulle flyttas.

Byggnaden Naturhistorisk Museum, Universitets-
museet i Bergen, är under renovering och flyttepro-
sjektets konservatorer ansvarar för flytten av ut-
ställningssamlingarna. Under sommaren och hösten 
2014 skulle stora naturhistoriska montage flyttas 
från byggnadens andra våning. Många av montagen 
var för stora för hissen och allt för tunga att bäras 
ned för flera trappor. Problemet löstes i samarbete 
med entreprenören som renoverar byggnaden och en 
flyttfirma. När ett av de stora fönstren öppnades upp 
fanns möjligheten att fira ned de stora montagen 
med lyftkran. 

Riksrevisjonen granskade år 2002 och 2003 statli-
ga museer i Norge med uppföljning 2008. Rapporten visade bland annat på 
bristfällig förvaltning och otillräckliga magasin på Universitetsmuseet i Ber-
gen1. Flytteprosjektet startade 2012, efter förprojekt med bland annat pla-
nering av magasin. Ett nytt externt magasin hade börjat byggas 2011 och 
färdigställdes under 2012 men undantag av en del tekniska detaljer2. En av 
flytteprosjektets huvuduppgifter är att flytta utställningssamlingar till det 
nya magasinet. Kulturhistoriska föremål behövde flyttas till bättre magasin 
men eftersom Naturhistorisk museum skulle renoveras och alla utställning-
ar förnyas blev detta prioriterat. I flyttprocessen för alla objekt ingår pack-
ning, fotografering, registrering, rengöring och skadedjursbekämpning som 
i de flesta fall sker genom frysning. 

Under sommaren 2014 började förberedelserna för att flytta de stora 
naturhistoriska montagen i utställningarna på andra våningen. Dessa var 
allt för stora för museets hiss och för tunga att bäras ned för trappen. 
Montagen behandlades därför på plats. Eftersom hälsoskadliga ämnen, till 
exempel arsenik och kvicksilver, kan förekomma hos monterade djur med 
päls och fjäder byggdes en temporär saneringsbox på museet. Öppning-
arna i ett genomgångsrum tätades med tjock plast. De monterade djuren 
rengjordes med tryckluft. Damm och andra partiklar samlades upp i ett 
mobilt utsug. Under detta moment användes alltid tyvekdräkt och frisk-
luftsmask med P3-filter. 

Logistikproblemet med att få ut de stora montagen ur byggnaden lös-
tes i samarbete med museets byggentreprenör. Ett av de stora fönstren 

Monterad älg på väg ned till 
lastbilen i container.

NOTER
1 Riksrevisjonen dokument 

nr. 3:9 (2002-2003), s. 4 och 
dokument 3:10 (2007-2008).

2 Lorentzen 2012, s. 56-58.
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öppnades upp på andra våningen för att få in byggmaterial och då kunde 
flytteprosjektet också få ut montagen. Montagen på träpallar kördes in i en 
öppen container som från fönsteröppningen firades ned med lyftkran. Mon-
tagen säkrades på pallarna med spännband och packades med plast som 
skydd mot regn. Utsatta delar på montagen som öron och nos säkrades 
ytterligare med silkespapper, cellair och plast. En extern flyttfirma hyrdes 
in för hjälp med tunga lyft och lastbilstransport. 

Det fanns misstankar om skadedjur på montagen efter många år i det 
gamla museet. Innan inflyttningen i nytt magasin behövdes skadedjurs-
bekämpning. Museets egna frysar var allt för små för de största montagen 
och det skulle också ta för lång tid att frysa 60 stora objekt. Plats hyrdes i 
en stor oklimatiserad fryshall i samarbete med ett glassföretag. De monte-
rade djurens tänder bedömdes vara mest utsatta för sprickor under oklima-
tiserad frysning. Munnar och betar packades därför tätt med buffrande sil-
kespapper under plastwrap. Det tog en arbetsvecka att transportera mon-
tagen från museet till fryshallen där sammanlagt 46 av dem frystes i -26°C 
i 3 veckor. Montage som bedömdes för ömtåliga för oklimatiserad frysning 
behandlades i museets klimatiserade frys i -40°C i en vecka.   

Med hjälp av flyttfirman placerades montagen i det nya magasinet. Flera 
av montagen kommer troligtvis restaureras och åter ställas ut i den reno-
verade museibyggnaden. Öppningen är planerad till 2018. 

Flytteprosjektet på Universitetsmuseet i Bergen löper mellan 2012 till 
2015. Välkommen att se tidigare och kommande händelser i bloggen: htt-
ps://thegreatcollectionmigration.b.uib.no/

Text: Madelein Arnoldsson
Konservator, Flytteprosjektet, Universitetsmuseet i Bergen.

Foto: Maiken Ploug Riisom 

  

Konservator Madelein 
Arnoldsson säkrar en

zebra på träpall.
Konservator Marielle Berg 
använder tryckluft för att 

avlägsna damm och andra 
partiklar på en dromedar.

KÄLLOR
l Lorentzen, Marie-Louise. 
(2012). Samlinger på flyttefot. 
Årbok for Universitetsmuseet i 
Bergen, s.52-59.

l Riksrevisjonen:
”Riksrevisjonens undersøkel-
se av bevaringen og sikringen 
av samlingene ved fem stat-
lige museer” (2003). https://
www.riksrevisjonen.no/rap-
porter/Sider/Dokumentbase_
Dok_3_9_2002_2003.aspx

”Riksrevisjonens undersøkel-
se av bevaringen og sikringen 
av samlingene ved statlige 
museer” (2008). https://
www.riksrevisjonen.no/rap-
porter/Sider/Dokumentbase_
Dok_3_10_2007_2008.aspx 

Placering av isbjörn på fundament i det nya 
magasinet med konservatorer och flyttfirma.
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Kontaminerat kulturarv – Pesticider på museet är titeln på det sym-

posium som hölls den 23–24 april i Svendborg i Danmark. Sympo-

siet fokuserade på den historiska användning-

en av bekämpningsmedel, vilka som har an-

vänts och hur skadliga dessa är för människor 

och föremål. Vilka är riskerna, hur och med 

vilka rutiner utförs arbetet med föremål och 

hur kan ett föremål rengöras från rester av 

bekämpningsmedel? Carola Häggström, utre-

dare vid Riksantikvarieämbetet, rapporterar 

här för Realia från symposiet och om arbetet 

med ohälsosamma och giftiga ämnen i sam-

lingar.

Efter en flygresa till Köpenhamn och därefter tåg 
ner till Fyn och Svendborg kom jag fram till Hotel 
Christiansminde och den utomordentligt vackra 
plats där symposiet hölls. Där mötte jag de tretton 
föredragshållare och ett sextiotal deltagare från 
Tyskland, Norge, Sverige och Danmark som deltog 
i symposiet under två intressanta dagar. De flesta 
föredragen hölls på danska, så det var till att vässa 
öronen för att hänga med i språket. 

Arrangörerna KEP, Konservatorernes Efteruddan-
nelses Pulje, bildades 1968 när behovet av vidare-
utbildning för yrkesverksamma konservatorer upp-
märksammades. KEP har därefter genomgått olika 
organisatoriska förändringar över åren, nu senast 
2008 när KEP blev en del av ODM – Organisationen 
Danske Museer.
Trine Sørensen, sekreterare i KEP, hälsade välkom-

men och första föredragshållare ut var Helene Tello 
från Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches 
Museum. Hon gav en historisk tillbakablick av an-
vändandet av olika bekämpningsmedel. Arsenik, 
Kvicksilver, Lindan, Naftalin, Diklorvos och DDT är 
exempel på flitigt använda bekämpningsmedel. Fler 
föredragshållare vittnade om användningen av samma bekämpningsmedel. 
Marielle Berg, konservator vid University Museum of Bergen, berättade om 
sina försök med att identifiera rester av bekämpningsmedel med en hand-
hållen XRF. Andra dagen fick vi höra om olika metoder för att avlägsna res-
ter av bekämpningsmedel, t.ex. med hjälp av laser, olika värmebehandling-
ar, tryckluft, tvätt i lösningsmedel eller koldioxid, men även om försök med 
mikrovågor och mikrobiella substanser. Olika metoder för personskydd med 
dragskåp, skyddsmasker och handskar presenterades också samt några 

Konservatorer från 
Nationalmuseet 

i Köpenhamn 
berättade om sina 

rutiner för att säkert 
och metodiskt 

arbeta med föremål 
behandlade med 

bekämpningsmedel.

    ETT KONTAMINERAT KULTURARV
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olika analysmetoder för att identifiera de rester av bekämpningsmedel som 
hittas. 

Det var en intressant konferens med många kompetenta personer och 
intressanta kontakter inför vårt fortsatta arbete med gifter i samlingar.
Riksantikvarieämbetet har, tillsammans med Nordiska museet och Medicin-
historiska museet i Göteborg, beviljats FoU-medel för att under ett år driva 
ett expertnätverk samt arrangera ett seminarium om ohälsosamma ämnen 
i samlingar.

Det kommande seminariet kommer att ha bredare fokus och även ta upp 
problematiken med att föremålen i sig kan innehålla giftiga ämnen. Det är 
inte ovanligt med instrument med radioaktiva eller giftiga kemikalier, gam-
la speglar med kvicksilver, giftpilar eller vapen.

Med nätverket vill vi sammanföra expertis från myndigheter med kon-
servatorer och samlingsförvaltare verksamma vid museer. Det huvudsakli-
ga syftet är att informera och sprida kunskap om att det kan finnas ohälso-
samma föremål på våra museer. Med information, rätt personligt skydd och 
förhållningsätt är det dock fullt möjligt att hålla, visa och använda dessa 
museiföremål.

 

Text och foto: Carola Häggström
Utredare vid Kulturvårdsavdelningen, Riksantikvarieämbetet.

Läs mer
om vårt

arbete på:  
http://www.raa.se

kulturarvet/fore-
mal-och-samlingar/

gift-i-samlingar/
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VAD ÄR SKILLNADEN PÅ EN 
MONSTRANS OCH EN PYXIS?
Snart finns svaret på detta och information kring över 400 andra 

kyrkliga föremål samlade på ett och samma ställe i Kyrkans före-

mål – beskrivande lexikon. Lotta Möller, som i höstas började som 

redaktör i projektet, berättar här om arbetet med ett efterlängtat 

lexikon, som snart går till tryck!

I augusti 2014 blev jag kontaktad av Charlotta Hanner Nord-
strand, universitetslektor vid Institutionen för kulturvård på 
Göteborgs universitet. Hon undrade om jag skulle vilja delta i 
ett projekt för att ta fram ett tekniskt beskrivningslexikon över 
kyrkliga föremålstyper. Jag var då just nyutexaminerad pap-
perskonservator. Det lät som ett spännande projekt och en bra 
utmaning. Jag tackade naturligtvis ja.

Projektet hade då redan pågått sedan 2010. Idén om ett 
lexikon över kyrkliga föremål hade väckts av Anna Adrian, 
konservator på Göteborgs Stadsmuseum, och Charlotta Han-
ner Nordstrand under arbetet med kursen Kyrkostudien, ett 
delmoment som ges på konservators- och bebyggelseanti-
kvarieprogrammets andra termin. Efter diskussioner med 
Anna-Gretha Eriksson på Riksantikvarieämbetet, antikvarier 
och konservatorer på Svenska kyrkan, Joakim Hansson, konsthistoriker 
och universitetslektor från Högskolan på Gotland och konservator Gunnel 
Berggren vid Uppsala domkyrka, hade en förstudie genomförts av paret 
Charlotta Hanner Nordstrand och Jon Erik Nordstrand. Förstudien hade 
tydligt pekat på att det fanns ett stort behov av att samla information om 
alla typer av kyrkliga föremål på ett ställe. Och inte minst göra informatio-
nen tillgänglig både för kyrkans personal, besökare och framförallt för anti-
kvarier och konservatorer som arbetar med att upprätta inventarieförteck-
ningar, vård- och underhållsplaner. Kunskapsfördelningen om de kyrkliga 
föremålen ser helt annorlunda ut nu än för 30 år sedan. Idag har inte alla 
människor en vana av att vistas i de kyrkliga miljöerna och många föremål 
är därför helt okända. Samtidigt har inte alltid personalen i kyrkan kunskap 
om föremålen utifrån ett material- och kulturhistoriskt värdeperspektiv.

Projektet med lexikonet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet 
och Svenska kyrkan. Projektgruppen har till sin hjälp haft en referensgrupp 
av flera stiftsantikvarier och en präst och arbetet har finansierats med 
medel från KAE, kyrkoantikvarisk ersättning. Målgruppen är således både 
studenter, utbildade konservatorer, antikvarier, kyrkans medarbetare och 
personal som ska upprätta och arbeta med inventarieförteckningar och inte 
minst kyrkobesökare.

Jag pratade med en teologistudent som blev väldigt intresserad när jag 
berättade om lexikonet. Alla som studerar till präst har idag inte nödvän-
digtvis en bakgrund som besökare vid gudstjänst och mässa. För dem skul-
le lexikonet vara till stor hjälp.
Första oktober började jag arbeta i projektet som redaktör. Min uppgift var 

KYRKANS FÖREMÅL - BESKRIVANDE LEXIKON 

 

260  sidor  med  illustrationer  i  färg.  24  kapitel  med  innehållsförteckningar.  440  uppslagsord  inklusive  
synonymer.  368  föremålstyper  beskrivna  i  text  och  bild.  Index  för  att  lätt  hitta  rätt  ord.  Ex:  rörom,  
oblatjärn,  sedilia  och  bursa.  Kompletterande  bakgrundsfakta  i  inledande  faktarutor.  
 
INNEHÅLL 
 FAKTARUTOR: Stilepoker  och  historiska  epoker,  Reformationen,  De  liturgiska  färgerna,  Kortkort  

om  kristna  symboler  och  attribut  
 LEXIKON: Altare,  Altarprydnad,  Krucifix  och  kors,  Predikstol,  Bänkinredning,  Läktare,  Orgel  och  

andra  musikinstrument,  Dopredskap,  Nattvardskärl,  Brudkronor  och  andra  brudsmycken,  
Jordfästningsredskap,  Kollektredskap,  Ljusredskap,  Textil,  Konstverk  och  minnestavlor,  Möbler,  
Ur,  Böcker  och  dokument,  Äldre  dörrar,  byggnads-‐  och  inredningsdetaljer,  Torn-‐  och  
takprydnader,  Klockor,  Gravminnen,  Runstenar,  bildstenar,  Övrigt 

 REFERENSER 
 INDEX 

  

PROJEKTGRUPP 
Projektledare Charlotta Hanner Nordstrand (Konsthistoriker     lösa  inventarier) 
Gunnel Berggrén (Textilkonservator     textil) 
Joakim Hansson (Historiker,  konsthistoriker     fast  inredning,  lösa  inventarier) 
Maria Henje (konstnär     illustrationer) 
Lotta Möller (papperskonservator     redigering,  layout,  illustrationer) 
Fanny Stenback (papperskonservator/bokbindare  -‐  böcker  och  dokument)  

 
Till  sin  hjälp  har  projektgruppen  haft  en  referensgrupp  bestående  av  antikvarier,  konservatorer,  en  
präst  och  en  forskningsingenjör.    

Boken  är  producerad  vid  Göteborgs  universitet,  Institutionen  för  kulturvård,  med  medel  från  
Kyrkoantikvarisk  ersättning  och  förlag  är  Skara  stiftshistoriska  sällskap.  

 
 

Beställ boken på www.skarastiftshistoriska.nu 

Pris 200 kr, frakt tillkommer.  

http://science.gu.se
aktuellt/nyheter/
Nyheter%20Detalj//
forsta-illustrerade-
lexikonet-om-kyrkans-
foremal.cid1309823

LÄNK TILL
PRESSMEDDELANDE
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att sammanställa all text och allt bildmaterial i en volym och i en enhetlig 
form. Det är fyra författare till texterna och de har alla olika bakgrund och 
expertområden. Textilkapitlet, det kapitel med flest ingående uppslagsord, 
har skrivits av Gunnel Berggren, textilkonservator med lång erfarenhet av 
arbete med kyrklig textil från Uppsala domkyrka. Bokkapitlet har skrivits 
av Fanny Stenback, bokbindare och papperskonservator som idag arbetar 
med inventering av Skara stifts kyrkobibliotek. Kapitlen rörande de fasta 
inventarierna såsom altare, predikstol, orgel och bänkinredning har skrivits 
av Joakim Hansson. Dopredskap, nattvardskärl, ljusredskap och gravmin-
nen med mera har legat på projektledare Charlotta Hanner Nordstrands 
bord. Fantastiskt detaljerade och vackra illustrationer har till textilkapitlet 
och en del av de fasta inventarierna tecknats av Maria Henje, konstnär och 
universitetsadjunkt vid Institutionen för kulturvård. 

När jag blev del av projektet var den stora delen av textmaterialet redan 
färdigt men var i en relativt spretig form. Jag har fått ”klippa till frisyren”, 
ibland kapat testar som stuckit ut och i andra fall omformat den befintliga 
texten. I vissa fall har jag också fått be om mer volym. Det är otroligt att 
få jobba med ett så rikt material. Jag har fått ta del av hela det samlade 
materialet och hela tiden haft en överblick av innehållet och alla ingående 
delar. Jag har fått lära mig om både den liturgiska dräkten, om mullställ 
och dopfuntar, om hur en orgel fungerar och om skillnaden mellan altar-
skrank och korskrank. 

Sedan januari har jag också fått teckna de begrepp som inte Maria Hen-
je gjort illustrationer till.  Arbetet med illustrationer har varit särskilt roligt. 
Inte föreställde jag mig att jag skulle få så konkret användning för mitt år 
på förberedande konstskola.

Medeltida dopfunt.

Dopfat.
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Det är intressant hur viktigt det är att visualisera kunskap. Det beror 
naturligtvis på läggning men jag kan säga att jag efter att ha tecknat 
många av begreppen känner mig mycket säkrare på vilket latinskt namn 
som hör till vilket föremål. Akvamanile? Jo, det är en kanna som ser ut 
som ett lejon! Och Pietà, jo det är den sörjande Maria med Jesus i famnen, 
den minns jag särskilt för där fick jag kritik för Marias tydliga dubbelhaka 
på mitt första utkast!

Till grund för de viktiga illustrationerna ligger fotografier tagna av paret 
Hanner Nordstrand under många års arbete, studiebesök och resor i och 
till kyrkor runt om i Sverige. Utan dessa fotografier hade det varit mycket 
svårt att få till ett så omfattande bildmaterial. Utan illustrationerna går 
delar av lexikonets funktion förlorad. Kan man inte namnet på det föremål 
man söker, ja då kan man alltid bläddra sig genom bilderna för att hitta 
rätt.
Nu börjar projektet lida mot sitt slut. Texterna är ute för en sista över-
syn från referensgruppen och den grafiska formen är satt. Den 1 juni ska 
materialet levereras till Svenska Kyrkan och förhoppningen är att den 
tryckta upplagan ska finnas nu till sommaren.

Det blir både roligt och sorgligt. För de som arbetat med projektet i 
snart fem år är det naturligtvis också en lättnad. Äntligen ska trädet bära 
frukt. Det träd som från det första fröet bara växt och växt, förgrenat sig 
ut till att innefatta alla de sällsynta föremål som lätt glöms bort men som 
ändå är viktiga att ta med.

När lexikonet kommer ut kan det nog vara tid att se över betygskriteri-
erna på Kyrkostudien, lexikonet kommer att underlätta arbetet för studen-
terna avsevärt. Ja, tänk om man själv hade haft tillgång till lexikonet när 
man läste kursen. Då hade det ju varit rena barnleken!

Text och illustrationer: Lotta Möller

Herrskapsbänk.

Pyramider.

Altaruppsats 1700-tal.
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Hår i London och läder i Leeds
Konservator Rebecka Karlsdotter har som Bothénstipendiat  2014 

rest på två konferenser – en om hår och en om läder. Här rapporte-

rar Rebecka för Realia från London och från Leeds.

Jag har haft nöjet att besöka Storbritannien två gånger för att åka på kon-
ferens och utbildning. I somras besökte jag London för ”Splitting Hairs! 
Conference on the conservation of hair” på The Horniman Museum and 
Gardens. Mitt intresse för material som hår, horn och läder är stort och jag 
är glad för alla kunskaper jag kan inhämta på området.

HÅR I LONDON
Tvådagarskonferensen på The Horniman var uppdelad med en dags prak-
tisk träning och undervisning och en dag med nio föredrag om olika hår-
relaterade ämnen och konservering av föredragshållare från UK, Frankrike 
och USA. Vi åhörare kom från hela världen och var till övervägande del 
kvinnor.

London är ju alltid spännande och Hornimans 
museum ligger riktigt fint med sin höga placering 
och magnifika utsikt över staden. Trädgården är 
välskött och intressant med beskurna träd och väl-
fyllda planteringar med ovanliga växter blandat med 
köksträdgårdar.  Museet har en spännande samling 
bestående av zoologiskt material, etnografiskt ma-
terial och musikinstrument.

Dag ett var ”Training day”. Kerri Allen, som är 
forensiker med en lång karriär inom brittiska poli-
sen, berättade för oss om hur man använder håri-
dentifikation som ett hjälpmedel vid brottsplatsun-
dersökningar. Hon undervisade oss senare i laboratoriet om håridentifiering 
genom mikroskopering. Många olika djurslag har liknande hår som det 
kräver kunskap och erfarenhet för att skilja åt. Olika djurhår beter sig olika 
vid hantering, olika hundrasers hår ser olika ut och att människohår ser 
olika ut var några av kunskaperna vi inhämtade. Givetvis ser ju också hår 
från olika delar av kroppen olika ut. Det kan också ibland vara svårt att se 
skillnader mellan fibrer som jute, lin etc. och hår, i alla fall med blotta ögat. 
Straight, elbowed eller wine-glass är former hår kan ha som man använder 
vid identifiering. 

Bra övningar fick vi göra, för det som låter enkelt i teorin är lurigt i prak-
tiken. Vi fick ett utförligt studiematerial och flera prover att ta med hem 
för att studera. Eftersom vi fick undersöka materialet parvis fick vi också 
fördjupad kontakt med varandra vilket var givande. Uppskattade också att 
lära mig enkla sätt att montera hårstrån i plastspetsar med lim för att lätt 
kunna göra en snabb mikroskopering på arbetet. På Hornimans får man 
också gott te och de har en trevlig och välfylld kakburk!

Dag två började med Marion Kite från V&A Museum som talade om ”The 
uses and conservation of hair”. Hennes långa erfarenhet och många bra 
exempel blev en bra måttstock för nivån på samtliga föredrag. 

Trångt om utrymmet 
men väldigt lärorikt!

BOTHÉNSTIPENDIAT
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Anna Harrison, The British Museum berättade om ”The conservation and 
mounting of archeological objects and human remains containing hair” en 
föreläsning som skapar många intressanta frågeställningar. Hår har ju ett 
högt kulturellt värde och anses ha magiska krafter i vissa kulturer. Det gör 
att man måste vara respektfull vid hantering och under konservering.

Robert Child höll ett roligt och intressant föredrag om ”Hair today, gone 
tomorrow- Insect pests that eat hair”. Hår finns överallt och vi skulle drun-
kna i det om vi inte hade skadedjur som åt upp det, värt att tänka på när 
man blir tokig på skadeinsekter. Han visade flera exempel på vilka skador 
som kan uppstå, bland annat en matta i en historisk miljö som såg hel ut 
men var helt uppäten underifrån.

Jag blev fascinerad av ett föredrag om ”The conservation-restoration of 
two human hair wigs belonging to a l7th century Holy Child  from Spain/
Naples and an 18th century Holy Child from spain, sculptures from the 
Musée d’art et d’historie de Chaumont, France. ”Det handlade om dockor 
i babystorlek man gav till unga flickor som gick i kloster inom katolsk tra-
dition. Dockorna symboliserar jesusbarnet och hade peruker av mänskligt 
hår och flera uppsättningar med fina kläder. Konserveringen av de tilltufsa-
de och skadedjursangripna perukerna var inte helt enkel och beskrevs må-
lande. Resultatet blev lyckat och man önskar forska vidare i olika metoder i 
perukkonservering i framtiden.

Lisa Elkin från American Museum of Natural History höll ett väldigt fint 
föredrag med ett digert bildmaterial om ”Research into the Properties and 
Applicability of Dye Materials for Conservation Treatment” där hon presen-
terade en amerikansk undersökning om infärgning av hår på uppstoppade 
djur som blivit blekt. Jag upplever ofta att just amerikaner är väldigt duk-
tiga på att tala inför grupp och så var det här också. De beskrev målande 
hur deras intervjuer med besökare på museet om hur de upplevde färg-
ningen gått till.

LÄDER I LEEDS
Mitt nästa lilla äventyr var konferensen ”Leather in warfare” som anordna-
des av The Archeological Leather Group och The Royal Armories i Leeds. 
ALC brukar ha utmärkta och välorganiserade konferenser, ofta i samarbete 
med fina museer. Den här konferensen var inget undantag. Att förlägga 
den på och i samarbete med The Royal Armories var mycket lyckat. Leeds, 
som är en gammal textilstad, är en trevlig och vänlig stad som är lätt att 
förflytta sig i. Den är enkel att besöka, med korta avstånd och fina miljöer. 
Speciellt känd är den för sina tidstypiska viktorianska arkader av gjutjärn 
och glas.

De sexton föredragen handlade om skiftande tidsperioder och ämnen 
med läder inom krigskonsten som gemensamt tema. De var genomgående 
av mycket hög kvalitet. 

Bland de mer intressanta föredragen var det som Carol van Driel-Murray 
höll om ”Roman Military Leatherwork” där hon berättade om sin analys av 
romerska tält. Hon beskrev målande hur man under tidens gång försökt 
gissa sig till hur tälten ursprungligen sett ut med hjälp av de bitar som 
fanns kvar. Hennes pusslande och långvariga arbete har lett fram till att 
hon nog är nära sanningen i sin tolkning av tältmodellen. Hon har också 
deltagit i ett projekt där man sytt upp kopior av tälten. Samma tält har 
också sytts upp av tyska entusiaster. Britterna hade sytt sina tält på sam-

BOTHÉNSTIPENDIAT
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ma sätt som de romerska tälttillverkarna med kederlist och traditionell 
handsöm där varje stygn dragits åt för att skapa en tät söm. Deras tyska 
vänner hade sytt sina reanactmenttält på modernt sätt på lädersymaskin 
och fann sig genomdränkta i det skyfall som föll. Det visade sig således 
att sy på det sätt man en gång gjort visade sig överlägset när regnet föll 
eftersom de tälten höll vätan ute. En strukturerad och logisk skärordning 
av skinnen till tälten hade givetvis använts vilket också påverkat funktiona-
liteten, vilket ju inte är förvånande. Det visar bara att rätt teknik och rätt 
material fungerar genom tiderna…

Otroligt spännande, och ur ett klimatperspektiv skrämmande, med de 
föremål som dyker upp när glaciärerna smälter. Marquita Volken höll en 
lysande föreläsning, ”A Swiss Mercenary soldier and his equipment lost on 
the Grand St Bernars Pass 1580-90”, där hon beskrev hur läderföremål 
från 1580-talet hittats när en schweizisk glaciär smälter undan. En familj 
som bor i området har under åren funnit diverse saker som dykt upp un-
der somrarna. Knivar, svärd och svärdsskidor känns ju igen omgående. 
Föremål i läder tenderar att förändra sin form över tid och kan ibland vara 
svåra att tolka när de kommit bort från det föremål de en gång var fästade 
i. Några av läderbitarna som var svåra att se i ett sammanhang hade en 
storlek på ca 6 x 8 cm och var ihoplaskade med råhud. De underliga fö-
remålen förbryllade tills hon kom på att hon sett liknande i en målning av 
Breugel som varandes bärremmar till en kont! Väldigt spännande!

Eddie Cheshire lyckades med sitt föredrag ”Cuir Bouilli, an experimental 
approach to the mystery” kombinera ingenjörskonst med historisk forsk-
ning. Föreläsaren hade gjort försök med att behandla läder på olika sätt för 
att göra det motståndskraftigt mot pilbeskjutning. Genom att koka läder i 
olja, behandla med marmorpulver etc och sedan beskjuta med pilar kunde 
hans team se vad som gjorde lädret mest motståndskraftigt. Pilarna sköts 
ur en maskin för att säkerställa jämnheten i kraften. Intressant att ett ord 
och en teori om hur man tillverkat föremålet kan bli en sanning utan att 
man provat vad som egentligen avses. 

 ”Changing styles of Anglo-Saxon Scabbards AD500-1100” beskrevs av 
Esther Cameron i hennes intressanta föreläsning.
 Japanska föremål diskuterades i Ian Bottomleys föreläsning ”Leather and 
the japanese warrior”. Många japanska föremål som vid första anblicken 
ser ut som plåt visade sig vara tillverkade av läder som behandlats och 
lackats. Roligt med en föreläsare som är så kunnig i historisk stridskonst! 
Han hävdade också att skjutvapen var tidigt vanligt och mycket populärt 
i den japanska kulturen fastän Japan är så känt för sina svärd.  Man har 
också fjäll med ”härdat” läder i rustningar.

”Buff-leather coats and military equipment”, en föreläsning av Keith 
Dowen. Som svensk är det så kul när det talas om Gustav II Adolfs kyl-
ler, det är ju magnifika plagg som verkligen är speciella med det tjocka, 
gula sämskskinnet. Föreläsaren hade samlat mycket information och hade 
utmärkt bildmaterial. Spännande att se jämförelser med kyller från oli-
ka ställen. Bevarandefrågan av dessa intressanta och symboliskt laddade 
plagg belystes också i denna föreläsning. 

Efter Karen Watts föredrag betitlat ”Taken for a ride? The case for a 
unique surviving leather horse bard of Henry VIII” var jag så entusiatisk. 
Ett mycket spännande föredrag om hur ett oidentifierat föremål som såg 
ut som ett upp och nedvänt svart läderbadkar visade sig vara Henry VIIIs 

Japansk mask av pressat läder.
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crupper, ett rumpskydd för hans häst att 
använda vid torneringar.  Den svarta färgen 
lär ha påmålats under 1800-talet. Färgen 
har börjat flagna och man kan ana röda 
kors mot en vit botten under! Efter analys 
visade det mycket tydligt att den var må-
lad vilket ju tyder på att det tillhört Henry 
VIII. Efter ett samtal med Karen Watts fick 
jag senare följa med in i magasinet och se 
de mest fantastiska föremål. Jag hade den 
stora lyckan att få titta närmare på Henry 
VIIIs kläder i magasinet, fick även titta på 
äldre konserveringar av hans plagg. En av 
Henry VIIIs ”doublets” i röd sammet hade 
hål i tyget så att man kunde se de insydda metallbitarna. Att få se Henrys 
kläder så nära i magasinet var helt otroligt! Intressant att jämföra olika 
konserveringar genom tiderna på samma plagg. En fullständigt unik och 
magnifik torneringssadel av tysk härkomst från 1500-talet fick jag också 
se. Enligt uppgift är det den enda kvarvarande av sin sort. Jag undrar ju 
hur den fungerade i bruk men undersidan såg ut att kunna ligga väl på en 
häst trots allt. Skav och revor i skinnet visar att den måste ha varit i bruk. 
Eftersom det var min lyckliga dag fick jag också njuta av de tyska handmå-
lade böckerna med målningar med bilder på mängder av torneringsekipage 
som fick mig att sitta kvar i det utmärkta biblioteket i flera timmar.

Royal Armories in Leeds är ett riktigt fint museum med en imponeran-
de samling. Man har givetvis vapen i samlingarna (fanns tidigare vid The 
Tower of London), samlingarna innehåller både blankvapen, skjutvapen och 
alla möjliga sorters vapen. Man har också hästutrustning från olika upps-
uttna krigare, ja även en elefantrustning! Mycket spännande för mig att se 
hur de olika stridsteknikerna påverkar ridstil och därmed hästutrustningen. 
I samlingarna finns också en mängd rustningar, läderföremål, pilbågar etc. 
Museibyggnaden är modern och ligger i den upprustade gamla hamnen.
Jag är väldigt tacksam för att jag har fått ta del av Bothénstipendiet, utan 
det hade de här resorna varit omöjliga att genomföra. Ett stort tack till 
Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse och NKF-S för att jag har fått 
fara på dessa intressanta konferenser!

Text och foto: Rebecka Karlsdotter

Dr David Nicolle och Karen 
Watts studerar Henry VIIIs 
skyddsväst.

Dr David Nicolle och 
Karen Watts
diskuterar den
unika tornersadeln 
av tyskt ursprung.
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Konservatorerna Lena Engquist Sandstedt, Susanne Stenbäcken, 

Anne-Marie Ryding har som Bothénstipendiater 2014 rest till IIC:s 

kongress i Hong Kong. Följ med dem

genom rapporten för Realia här.

Tack vare beviljade medel från syskonen 
Bothéns stiftelse fick vi möjlighet att delta i 
IIC:s (International Institute for Conservation 
of Historic and Artistic Works) 25th biennial 
Congress i Hong Kong. Kongressen ägde rum den 
22-26 september 2014 i Hong Kong City Hall. 

Titeln på årets kongress var ”An Unbroken 
History: Conserving East Asian Works of Art 
and Heritage” och kongressens tema var inte 
helt oväntat bevarande av östasiatiskt konst 
och kulturarv, materiellt och immateriellt. 
Olika aktuella bevarandemetoder och förhåll-
ningssätt presenterades och diskuterades i 
relation till det traditionella hantverket, till-
verkningsmaterialet och användningsområden eller tidigare restaureringar 
och hur allt detta påverkar valet av bevaringsmetoder. 

Det var första gången som IIC hade förlagt en kongress till den subtro-
piska delen av världen och förväntningarna var höga. Den fem dagar långa 
kongressen hade lockat över 400 deltagare från 27 länder. Över 50 pre-
sentationer täckte in de flesta materialkategorierna. Veckan var fylld med 
föreläsningar från kl 8.30 till 17.30 med efterföljande utflykter till kultur-
historiskt intressanta platser på kvällarna.  

Flera för Ostasiens traditionella materialkategorier behandlades; textilier, 
päls, skinn, lackarbeten, glas, keramik, elfenben, metall, kompositföremål, 
konst på papper, sten, polykroma föremål, men också utomhusmiljöer som 
klippristningar i Hong Kongregionen, målningar i buddhistiska grottempel 
i Dunhuangregionen eller terrakottaskulptur från Xi’an avhandlades. Även 
preventiv konservering och miljö- och klimatfrågor fanns med i programmet.

MÅNDAG
På måndagen öppnades kongressen av IIC:s ordförande Sarah Staniforth 
som under ”the Forbes Prize Presentation Ceremony” presenterade årets 
vinnare av ett av konserveringsfältets mest prestigefyllda pris. I år gick 
priset till dr Jixiang SHAN, nytillträdd chef över Palatsmuseet (Förbjudna 
staden) i Beijing, för hans utomordentliga insatser inom professionen. 
Jixiang SHANS föreläsning ”People being the real owner of the cultural 
heritage – the Inspiring Stories about Groups of Peasants Saving the In-
valuable Cultural Heritage of China” var en inspirerande berättelse om fyra 
lyckade projekt i Kina, där lokalbefolkningen spelat avgörande roll i åter-

Välkomstceremonin ägde 
rum på Hong Kong Museum 
of Coastal Defence.
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uppbyggandet av kulturarvet. I samband med jordskalv, översvämningar 
och torka förstördes kulturarvet och ortsborna engagerades och kunde på 
olika sätt bidra med kunskap och engagemang, de gamla lärde de unga. 
Exempel på detta var shensiinvånarnas bidrag att bevara utgrävda forn-
minnen eller qiangfolkets bidrag att bevara forntida vakttorn (diaolou) och 
byar i Sichuanprovinsen.

Därpå följde ett block med föreläsningar om konservering av arkeologis-
ka textilier och thangkas (tibetansk konsttradition bestående av religiösa 
bilder föreställande gudar eller heliga personer ur den buddhistiska tron, 
målade på bomull eller siden). Bland anförandena om arkeologisk textil kan 
nämnas två som båda betonade minsta möjliga ingripanden och respekten 
för föremålens integritet; ”Conservation of a silk robe excavated from the 
Loulan mural tomb, Xinjiang, China” av Xiaojing Kang vid Xinjiang Insti-
tute of Archaeology och ”Conservation of a gauze jacket excavated from 
the tomb of Zhou Yu (c 1244) in Zhenjiang, China” av Shuqi Lou och Fang 
Wu från China National Silk Museum, Hangzhou och Zhenjiang Museum, 
Jiangsu i Kina.

På kvällen ägde en välkomstceremoni rum på Hong Kong Museum of 
Coastal Defence. Museet är inrymt i ett gammalt fort, Lei Yue Mun Fort, en 
fästning byggd av britterna år 1880 och idag restaurerad och omgjord för 
att bevara och visa Hong Kongs 600-åriga historia av kustförsvar. En trevlig 
tillställning där det bjöds på enklare mat och dryck och ett naturligt tillfälle 
att komma i kontakt med internationella kollegor.

TISDAG
Tisdagens föreläsningar handlade bland annat om tekniska studier och kon-
servering av östasiatiska lackverk och muralmålningar. En av alla presen-
tationer som gjorde intryck var: Donna Strahan och Masahiko Tsukada från 
Metropolitan Museum of Art, NY, USA, som presenterade sitt arbete om att 
mäta kvicksilverutsläpp från röda lackverk, som innehåller pigmentet cin-
nober. Lacken består bl. a av det röda pigmentet cinnober eller vermillion 
(sammansatt av kvicksilversulfid) och olika mängd urushiharts. Lacken 
stryker man ut i flera skikt och polerar till högblank yta. Lackverken kan 
också ha byggts upp i flera skikt som man därefter snidat fram mönster i. 
Kvicksilver är flytande i rumstemperatur och avdunstar därmed långsamt 
ut i luften. Man har länge känt till faran med hanteringen av äldre europe-
iska speglar med kvicksilverfolierat glas, dock har ingen tidigare undersökt 
riskerna med hantering av de röda asiatiska lackverken. De initiala resul-
taten av mätningarna av kvicksilvergaser från cinnoberlackarbeten visar 
att nya riktlinjer kring hantering, utställning och magasinering av den här 
typen av objekt är nödvändigt att ta fram.

Vi fick även stifta bekantskap med mud-silk, en för oss helt okänd fö-
remålstyp, genom föreläsningen ”The collection of mud-silk: a Southeast 
Asian textile” av Kate Blair och Karen Thompson, University of Glasgow. 
Mud-silk är en textil produkt från sydöstra Kina (Guandong provinsen), 
som har tillverkats på samma sätt ända sen Mingdynastin (1368-1644 AD). 
Karaktäristiskt är dess glansiga yta, med svart framsida och matt-orange 
baksida. Sidenet färgas med yam (tanninrik rotfrukt), stryks därefter med 
järnhaltig lera (speciell för regionen) och får ligga och torka i solen i mellan 
ett dygn och två månader. Slutligen tillsätts ett tunt lager antracitkol för att 
skapa den glansiga svarta hartsliknande ytan på framsidan. Traditionen och 

Skadekarta över jacka i 
slingerväv. 

Utvalda asiatiska lackföremål 
som innehåller cinnober.BOTHÉNSTIPENDIAT
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kunskapen lever vidare än i dag och numera anses mud-silk tillhöra ett av 
de mest exklusiva materialen inom modevärldens haute couture. I föredra-
get presenterades en sidenjacka i mud-silk från Royal British Colombia Mu-
seum, Nordamerika. Jackan uppvisade skador i form av små svarta flagor 
som kom från det hartsliknande yttersta skiktet. Skadorna kunde jämföras 
med bemålad textil (t ex flaggor och fanor) och lämpliga metoder för att 
säkra skadorna söktes bland konserveringsmetoder hos bemålad textil. 
0,1% funori (sjögräs/tång) i en alkohollösning som sprayades på textilen 
gav bästa resultat. En viktig iakttagelse var dessutom att låg koncentration 

samt att införliva flyktigt lösningsmedel i bindemedlet reducerar stelhet och 
ökar flexibiliteten, en kunskap som bör vara applicerbar även inom måleri-
konservering.

En kunglig mantel med detaljer i sabeltandad tigerpäls fångade vår 
uppmärksamhet. (”Conservation of a Fur Court Robe of the Qing Dynasty”, 
Wang, Y and C Wang). Enligt föreläsaren finns det många pälsföremål i 
Kinas museer men få konserveringsrapporter i ämnet. Föreläsningen be-
skrev konserveringsarbetet med en barnmantel som tillhör Palace muse-
um, Beijing. Manteln har troligtvis burits av en kejsare under mitten av 
1800-talet. Skadorna bestod av insektsskador i pälsen och materialbortfall. 
Vissa pälsdelar var kraftigt nedbrutna på grund av ett färgämne. Efter nog-
grann analys konstaterades att det var pälsdelar från sabeltandad tiger. 
Eftersom sabeltandad tiger är mycket ovanlig och fridlyst valde man att 
ersätta de skadade delarna med ny minkpäls. Nya pälsdelar preparerades. 

Tillverkning av mud-silk:
efter att tyget dränkts in 
med lera får det torka i
solen, en process som kan 
upprepas upp till 30 gånger 
beroende på önskad
färgstyrka.
Bild: Miss china paris and 
style.com

BOTHÉNSTIPENDIAT
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Flera moment för att efterlikna sabeltandad tigerpäls beskrevs ingående, 
bl a tillskärning, mjukgöring och infärgning. För tillskärning och sömnad 
användes traditionella metoder inom pälstillverkning som används fort-
farande idag. Eftersom det finns få rapporter skrivna om restaurering av 
pälsföremål inom konserveringsfältet, är den här artikeln av stort intresse. 
Här beskrivs ingående hur man kan kombinera hantverket inom dagens 
tillverkning av päls med sömnadskonservering och etik.

ONSDAG
Onsdagens session handlade om konservering av metall- och komposita 
objekt. Shayne Rivers från V & A Museum, London, presenterade studier 
av japanska lackarbeten med metallinläggningar av blylegeringar, där me-
tallen korroderat och blykarbonat blivit kvar på ytan.  Närvaron av s.k. 
makiedekorationer (metallinläggningar som är beströdda med ett tunt fint 
metallpulver på ett mycket detaljrikt sätt) på flera av de undersökta ob-
jekten försvårar konserveringsarbetet avsevärt. Studien fokuserade därför 
på en konserveringsmetod, ”adapting electrolytic reduction”, med ledande 
polymerer i stället för enklare electrolytlösningar, som i det här fallet ökade 
möjligheten att bevara mer av originalmaterialet. 

Eftermiddagen vigdes åt olika Cultural Tours i Hong Kong med omnejd. 
Bland annat Ping Shan Heritage Trail, en 1,6 km lång vandringsled i områ-
det Nya Territorierna norr om Hong Kong som inbegrep ett besök i den mer 
än 600 år gamla Tsui Sing Lau Pagodan (Stjärn-samlingspagodan) och den 
muromgärdade byn Sheung Cheung. Andra besök som ingick var förfäders-
hallen Yu Kiu samt ett besök i The Ping Shan Tang Clan Gallery cum Heri-
tage Trail Visitors Centre i närheten av den kinesiska gränsen. En annan 
tur som erbjöds var nunneklostret Chi Lin, placerat relativt centralt i Hong 
Kong. Besökaren gavs en modern inblick i det gamla Kina. Det tog 10 år 
att bygga den makalösa kopian av ett komplex med sju salar från Tang-dy-
nastin (618-907 e kr). Endast traditionella tekniker har använts, helt utan 
spik eller skruv! Vissa delar av området får endast beträdas av nunnorna med-
an andra delar är öppna för allmänheten. En stor park ingår i området som 
fungerar både som stadens lunga och avkoppling för stressade Hong Kong-bor.

TORSDAG och FREDAG 
Delar av torsdagens och fredagens fokus låg på preventiv konservering 
och klimatfrågor. Sara Staniforth höll i fredagens samtal och diskussioner 
kring de globala klimatförändringarna fördes. Fler alternativa, energisnåla 
lösningar för förvaring och exponering, transport m.m. av museisamlingar 
behövs. Nya riktlinjer för utlån presenterades också, bland annat utifrån att 
det ibland kan ställas orimliga klimatkrav på inlånande institutioner, krav 
som i sin tur kan bidra till ett exkluderande av t.ex. utvecklingsländerna. 
Fler individuella lösningar med mikroklimat anpassat efter det specifika 
föremålet efterlystes samt mer forskning på området. (Se den nya dekla-
rationen: Environmental Guidelines – IIC and ICOM-CC Declaration, som 
klubbades på kongressen i Hong Kong.)

En intressant paneldebatt hölls mellan föredragshållare och åhörare där 
fokus låg på olika framtidstrender som större klimatmedvetenhet hos mu-
seerna, energisnåla lösningar etc. Uppenbart är att utvecklingen på detta 
område går snabbt och även museerna är betjänta av att följa utvecklingen. 

Under torsdagen hölls även några textila föredrag, t ex ”Chinese painted 

Exempel på äldre konser-
veringsåtgärder på bemålat 
siden. 

Detalj foto på nedbruten makie.

BOTHÉNSTIPENDIAT
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silks for the European market in Victoria and Albert Museum, London, UK: 
Conservation treatment developments”. Museet har en fin samling kinesiskt 
bemålat siden från 1700-talet som producerats för den europeiska ex-
portmarknaden i form av dräkter, liturgisk skrud och möbeltyger. Tygerna 
kom snabbt att kopieras i Europa vilket har gjort att de kan vara svåra att 
särskilja. Klassiska indikatorer för kinesiskt siden är emellertid bredare väv 
och en tydlig färgkontrast mellan grundtyget och stadkanterna samt karak-
teristiska hål i stadkanterna orsakade av vävspännaren. Även måleritekni-
ken visade sig skilja sig åt. Genom att studera tidigare konserveringsåtgär-
der med olika adhesiver kunde man förfina dagens konserveringsteknik. 

Ett annat spännande föredrag var ’Thai textile conservation; Building 
bridges regionally and culturally in a twenty-first-century context’ av Julia 
Brennan, Parichat Saengsirikulchai och Piyamon Kingpratoommas. För två 
år sedan öppnade Thailands första kungliga textilmuseum och konserve-
ringsateljé, QSTM (the Queen Sirikit Textile Museum). I museets uppdrag 
ingår bland annat att hålla kurser och utbilda såväl museistudenter och 
personal som intresserad allmänhet inom bevarande av textilier. Museet vill 
fungera som kunskapscenter och serva andra museer i Thailand och Asien 
med specialisering på textilkonservering i tropiska miljöer.

Fredagen ägnades också åt ostasiatiskt glas, keramik, polykrom skulp-
tur, sten och nya konserveringsmaterial. På fredagen presenterade Gabriela 
Krist och Regina Anna Friedl m fl. från University of Applied Art, Vienna, ett 
projekt med att konservera ett fönster i elfenben samt arbetet med att re-
konstruera ett nytt. Fönstret som utgjordes av ett snidat gallerverk i form 
av stiliserade blomformationer, utfört på 1600-talet, tillhör palatset Patan 
Royal Palace i Nepal och ingår i UNESCO:s lista över världskulturarv. Pro-
jektet fokuserade på att konservera och konsolidera det nedbrutna elfen-
benet men också på att få fram ett passande material för rekonstruktion av 
ett nytt fönster som bättre klarar de stora variationerna i utomhusklimatet. 
Det nedbrutna och skadade originalfönstret demonterades och fördes till 
Patan Museum för konservering för att därefter ställas ut på museet. Origi-
nalfönstret skulle ta för stor skada av att återplaceras i utomhusklimat. El-
fenben expanderar och krymper i ett klimat med stora variationer i luftfuk-
tighet och temperatur som det i Kathmandu Valley och i längden orsakar 
det sprickbildning och delning. Rekonstruktionstestet utfördes på flera olika 
material bland annat ben av Bovidae (slidhornsdjur), Elforyn® (syntetiskt 
elfenben), ananasträ samt epoxyharts med olika fyllmedel. Materialen be-
dömdes utifrån ett artificiellt åldertest med hjälp av UV-ljus, dess möjlighet 
att snida i samt väderbeständighet. Epoxyharts (med fyllmaterial) använ-
des slutligen till rekonstruktionen av det nya fönstret. Det nedbrutna fönst-
ret i elfenben konsolideras med 10% Paraloid B-72 i etanol. 

Fredagen avslutades med flera prisutdelningar. 2014 års Keck Award 
Presentation gick till Royal British Columbia Museum, Kanada för deras 
publika konserveringsprojekt ‘The Chinese Freemason’s Lantern’ som var 
ett initiativ att bevara och representera immigranternas historia i British 
Columbia.

POSTERS
I ett separat rum presenterades posters under hela veckan och det var 
särskilt en presentation som fångade vår uppmärksamhet: Searching for 
blood in Chinese Lacquerware av: Silvia Miklin-Kniefacsz, Martina Griesser, 

Rekonstruktion av delar 
av fönstret.
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Walter Parson, Vaclav Pitthard, Sabine Stanek, Studio for Conservation and 
restoration of Metal objects and East Asian Laquer, Vienna, Austria
I den här postern presenterades analyser av ett flertal grunderingar på 
olika lackarbeten som visade sig innehålla djurblod. Genom historien har 
grisblod, men även oxblod använts som bindemedel, inte enbart i lackverk 
och inte bara i Kina. När blodet blandas med fyllmaterial t.ex. bränd lera 
som rivits, lämpar sig ytan väl för att lackas. 

Av en tillfällighet kom Susanne senare att prata med en deltagare om en 
av Röhsska museets Buddhaskulpturer från Kina i förgyllt och lackat trä, 
som med största sannolikhet också har gris eller oxblod i grunderingen. 
Deltagaren, som hette Hsin-Hui Hsu, berättade att hon just avslutat sina 
masterstudier med uppsatsen: More than a fill: Buddhist-Friendly gap-fills 
for Wooden Buddhist Sculptures, potensial material and practicability vid 
Conservation for Archaeology and Museums, University of London 2014. 
Baserat på en religiös kontext väljer hon ut, undersöker och utvärderar “ve-
getariska” (non-animal-based) konserveringsmaterial till Buddhistskulpturer.

AVSLUTNING
Kongressen var mycket givande. Efter en intensiv vecka har vi fått en 
uppdatering av de senaste rönen inom konservering vad gäller östasiatisk 
konst och kulturarv. Vi har fått ta del av forskningsläget i materialtekniskt 
avancerade analyser, konserveringsmetoder, processer och genomarbetade 
etiska diskussioner. Vår slutsummering är att föreläsningarna höll en hög 
kvalitet med tolkning från kinesiska till engelska i hörlurar och organise-
ringen och logistiken kring event och utflykter fungerade perfekt. Detta 
gäller även de posters som presenterades under veckan (även om tiden 
var knapp att hinna gå runt och läsa dem). Naturligtvis fanns det vissa 
konserveringsmetoder som skapade diskussioner och satte fart på tankar 
kring konserveringsetik m.m. men vi är ändå positivt överraskade över hur 
samspelta konservatorer är internationellt.  

De anföranden som diskuterade möjligheterna att dra nytta av lokalbe-
folkningens traditioner och hantverkskunskaper och att utbilda på plats var 
också både nytänkande och tankeväckande. Tätt efter Italien följer Kina 
idag som tvåa på listan över länder med flest världsarvsklassade platser. 
Till följd av kulturrevolutionen och senare av den snabbt växande urbani-
seringen i landet har delar av det materiella och immateriella kulturarvet 
förstörts eller fallit i glömska. Men medvetenheten om bristande mänskliga 
resurser och bristande tid för att rädda kulturarvet finns.

Att engagera lokalbefolkningen i flera kinesiska regioner och förse dem 
med grundläggande utbildning i bevarandefrågor eller kombinera tradi-
tionella thailändska bevarandemetoder med empiriskt ”västligt” synsätt 
genom att engagera lokala väverskor handlar om mer än konservering av 
det materiella kulturarvet. Det handlar om att bygga broar regionalt och 
kulturellt.

Resan gav oss tillfälle att träffa andra konservatorer och kollegor och 
jämföra bevarandeaspekter av det här specifika materialet. Vi är oerhört 
tacksamma över möjligheten att ha fått utbyta erfarenheter och knyta nya 
kontakter med kollegor inom konserveringsfältet.

Lena Engqvist,
Susanne Stenbäcken,
Anne-Marie Ryding.

Text och bild
(där inget annat anges):
Lena Engquist Sandstedt,
textilkonservator,
Armémuseum, Stockholm
Susanne Stenbäcken,
konservator,
Röhsska museet, Göteborg
Anne-Marie Ryding,
textilkonservator,
Studio Västsvensk Konserve-
ring/Västarvet (SVK),
Göteborg
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VIMMEL BLAND VÄNNER PÅ 
WENNGARNS SLOTT
Den 15 april hade NKF-S sitt årsmöte i Sigtuna. Konservator Lotta 

Möller rapporterar för Realia om den välfyllda dagen i ett vårfriskt 

Uppland. 
 
Efter en kylig väntan på Märsta Station klev jag, i sällskap med mina tex-
tilvänner Sandra Gybo och Chiara Romano, på den förhyrda bussen mot 
Wenngarns slott. Bland passagerarna fanns dels konservatorer och dels 
andra museifolk. Stämningen var förväntansfull och känslan av skolresa 
infann sig.

När vi nådde de vackra slottsbyggnaderna sken solen och våra stelfrusna 
fingertoppar kunde börja tina upp. Jag och mina vänner blev tvungna att 
lämna varandra och gå åt olika håll. Jag blev hänvisad till det s.k. bollhu-
set, medan de tillhörande SFT (Svenska föreningen för textilkonservering) 
fick leta sig till ett modernare lågt konferenshus.

Bollhuset visade sig vara just en bollhall, med vita, röda och blå streck 
och former på ett grönt linoleumgolv. En klassisk gymnastiksal i en histo-
risk byggnad med spröjsade fönster på lagom säkerhetshöjd. Ordförande 
Pia Christensson hälsade välkommen och höll en kort och koncis genom-
gång av dagordningens punkter. En av de saker som klubbades igenom var 
en ändring av stadgarna. Från och med detta år kommer inte medlemskap 
i NKF-S direkt kunna flyttas över till ett förbund i någon av de andra nord-
iska länderna. Detta p.g.a. att kraven för medlemskap skiljer sig åt mellan 
de nordiska länderna. Enbart i Sverige och på Island ges ordinarie medlem-
skap till konservatorer direkt efter examen, utan krav på någon arbetslivs-
erfarenhet.

Den viktigaste punkten blev kanske valet av ny styrelse. Ordförande Pia 
Christensson och sekreterare Kicki Eldh tackades av med en hemlig kasse 
och blomkrukor från självaste slottsrestaurangen (!). Valberedningens för-
slag till ny styrelse accepterades. Till ordförande valdes Charlotta Bylund 
Melin och till sekreterare Petra Waern.

Så blev det dags för fika med generösa smörgåsar, salta kolasnittar, 
frukt, karameller och efterlängtat kaffe. Samtal uppstod i små och stör-
re grupper. Själv hade jag trevliga diskussioner med bland annat Helena 
Strandberg, Elisabeth Geijer och Erika Andersson. Mot slutet av fikat anslöt 
SFT:s medlemmar vilket fick ljudet att stiga mot taket. Det kändes som ett 
lyckat arrangemang med gemensamma aktiviteter. På utsatt tid fylldes alla 
stolar och programmets nästa punkt började. Anne-Grethe Slettemoen och 
Maria Franzon från Nationalmuseum började med att berätta om flytten av 
Nationalmuseums samlingar. Därefter hölls kortare presentationer av skilda 
slag. Lina Kvarnström berättade om arbetet med Uppsala Domkyrkas kyrk-
fönster, Lena Enquist Sandstedt om sitt projekt på Armémuseum med kart-
läggning av kinesiska mönsterformer, Lotta Lindley från Skokloster beskrev 
renoveringen av slottstaket. Allra sist innan lunch klev jag tillsammans 
med Gunnel Berggren fram och presenterade Kyrkans föremål – beskrivan-
de lexikon, ett lexikon över kyrkliga föremålstyper som ni kan läsa mer om 
i detta nummer av Realia.
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Bollhuset lämnades till fördel för Wenngarns restaurang där det bjöds 
på lunch. Ljudnivån steg snabbt när alla borden fylldes av vänner, bekan-
ta, och nya ansikten. Själv hamnade jag vid sidan om Sandra Gybo, Karin 
Olsson, Rebecka Karlsdotter och Margareta Byström. Innan sista tuggan 
var tagen hade jag redan bestämt mig för att åka på minst två studiebesök 
innan årets slut.
En halvtimma senare rusade jag och mina reskamrater den sista biten 
genom det vårfriska uppländska landskapet för att hinna med bussen mot 
Märsta. Genomblåsta och flåsiga påbörjade vi nöjda resan hem.

Text: Lotta Möller
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ORDFÖRANDE
CHARLOTTA BYLUND-MELIN
Lotta är ordförande i NKF-S sedan 
2015. Hon har arbetat som stenkon-
servator på RAÄ sedan 1988 och med 
konservering av skulptur och konst-
hantverk på Nationalmuseum sedan 

2000. För närvarande är hon doktorand på Insti-
tutionen för kulturvård i forskningsprojektet Spara 
och bevara, energieffektivisering i kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Efter disputation kommer hon 
att återgå till sin tjänst på Nationalmuseum.

VICE ORDFÖRANDE
ANNE–GRETHE SLETTEMOEN 
Anne-Grethe arbetar som enhetschef 
på Konserveringsenheten inom Avdel-
ning för Bevarande och Foto på Natio-
nalmuseum i Stockholm. Anne-Grete 
har BA och MA i konservering av 

konst på papper från högskola och universitet i 
England. De första åren efter utbildningen arbetade 
hon som konservator i Norge där hon också satt i 
NKF-N styrelsen från 2001-2006, de två sista åren 
som ordförande för sektionen.

SEKRETERARE
PETRA WAERN
Petra är målerikonservator och har en 
fil. kand. i konst- och bildvetenskap. 
Arbetar sedan 17 år vid Göteborgs 
konstmuseum men har även haft
anställningar vid bland annat

konserveringsenheten på Jönköpings länsmuseum 
och har deltagit i projektet "Gunnebo slott åter till 
1700-talet".

KASSÖR
ANNA BJÖRK
Nordic Upholstery and
Textile Conservation.
Anna är möbelkonservator, utbildad 
vid Carl Malmsten Furnitures Studies.
Hon arbetade i 20 år som Penning-

mäklare innan hon utbildade sig till Möbelsnickare 
och senare till Möbelkonservator.

REGISTRATOR
JAN BLÅBERG
Janne är medlem i styrelsen sedan 2011 och 
ansvarar för NKF-S medlemsregister. Medlem 
i NKF-S sedan 1996. Arbetar idag som möbel-
konservator vid Kungliga Husgerådskammaren.

MÄRTA, GUNNAR OCH
ARVID BOTHÉNS STIFTELSE
JESSICA LINDEWALL
Jessica är sedan några år styrelseordförande 
i Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse 
och delar sin tid mellan tjänster vid Göteborgs 
stadsmuseum och Stiftelsen Föremålsvård i 
Kiruna.

WEBBREDAKTÖR
ALISSA ANDERSSON
Alissa är styrelsemedlem och webbredaktör 
sedan 2011. Alissa har examen i målerikonser-
vering och har arbetat på ett flertal ateljéer. För 
tillfället delar hon sin tid mellan Vadsbo muse-
um i Mariestad och Riksantikvarieämbetet.

E.C.C.O. DELEGAT
HÉLÈNE SVAHN GARREAU
Hélène är NKF-S representant i ECCO och ar-
kitekturkonservator med utbildning från bland 
annat New York och Italien samt magisterexa-
men i kulturvård vid Göteborgs universitet. Hon 
arbetar idag som konsult på Tyréns i Stockholm 

med projektering och utredningar inom konserveringsområ-
det och är ICOMOS representant i stengruppen (ISCS - Inter-
national Scientific Committee) samt deltar aktivt i ICOMOS 
Tankesmedjearbete.

SUPPLEANT
PIA CHRISTENSSON
Pia arbetar som preventiv konservator på Ar-
bejdermuseet i Köpenhamn. Genom hela sitt 
yrkesliv har hon engagerat sig i olika fören-
ingar och arbetsgrupper. Hon har bland annat 
varit ordförande för NKF-S, kassör i Svenska 
föreningen för textilkonservering samt redak-

tör för tidningen SFT-nytt, och boken ”Textilkonservering – 
att vårda ett kulturarv”. Under åtta år var hon även redaktör 
för ICOM-CC TWG Newsletter. 

NYA STYRELSEN PRESENTERAR SIG
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ARKEOLOGISKT TRÄ 
Riksantikvarieämbetet initierade våren 2013 nätverket Arkeologiskt trä och 
kemi för att, utifrån ett tvärvetenskapligt och tvärdisciplinärt perspektiv, 
samla olika kompetenser inom ämnesområdet. Syftet är att formulera ge-
mensamma frågeställningar och identifiera forskningsbehov. Ett viktigt mål 
är att befintliga och framtida forskningsresultat bättre ska kunna tillämpas 
inom praktiskt bevarandearbete.

Nu finns en rapport om forsknings- och kunskapsbehov för bevarande av 
arkologiskt trä samt ett Vårda Väl-blad för vattendränkt arkeologiskt trä att 
ladda ner från Riksantikvarieämbetets hemsida:
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7503
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7909
Länk till nyhetsbrevet och medial sammanfattning:
http://www.raa.se/2015/03/att-forsta-och-bevara-arkeologiskt-tra/

PhD Yvonne Fors
Utredare, Kulturvårdsavdelningen, RAÄ
Forskare, Inst. för kulturvård, GU

Bärgning av byggnadsvirke i Tingstäde träsk, 
1927. Foto: Ture J. Arne, RAÄ

Närbild på saltutfällning:
Foto: Statens Maritima Museer.

Rensning av Götavrakets skrov.
Foto: Carina Bramstång.

ÄMBETET INFORMERAR



TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING  

26

Frågeställningar
Vi  söker  efter  frågeställningar  med  stor  relevans  för  

kulturarvsarbetet  i  Sverige.  Det  kan  exempelvis  handla  

om  material,  metoder,  inomhusmiljö,  byggnader  

eller  samlingsförvaltning.  Frågan  ska  vara  knuten  till  

offentliga  medel.  

Särskilt  fokus  under  2015  ligger  på  frågor  

kring  hantering  av  ohälsosamma  ämnen  i  

kulturvårdssammanhang  samt  frågor  kring  färg  och  

undersökningar  av  byggnaders  historiska  färgskikt.  

Bli vår Gästkollega
Nu  bjuder  Riksantikvarieämbetet  in  nya  Gästkollegor  till  

kulturvårdslaboratoriet.  Bidra  med  dina  kunskaper  och  

din  spännande  frågeställning.  Hos  oss  får  du:

Hur går det till? 
Riksantikvarieämbetet  arbetar  med  att  stödja  

och  lyfta  kulturarvsfrågor  och  utvecklingsområden  

som  har  intresse  för  många.  På  enheten  för  

konserveringsvetenskap  tillämpar  vi  tekniska  och  

naturvetenskapliga  metoder  för  kulturmiljövårdens  

behov.  Kulturvårdslaboratoriet  i  Visby  är  en  resurs  

som  kan  nyttjas  av  hela  landet.

Vi  erbjuder  professionella  utförare  och  förvaltare  

att  använda  Kulturvårdslaboratoriet  och  dess  

utrustning  kostnadsfritt  inom  Gästkollegesamarbetet.  

Vi  erbjuder  utan  kostnad  personalresurser  med  

konserveringsvetenskaplig  kompetens  samt  

handledning  till  analysutrustning  och  avancerade  

dokumentationsmetoder.  

Tillsammans  med  er  utformar  vi  ett  projekt  samt  

bearbetar  och  diskuterar  resultaten.  Som  Gästkollega  

utför  du  analyserna  tillsammans  med  oss  i  Visby  och  

sammanställer  en  slutrapport.

Vi  hjälper  till  med  förmedlingen  av  resultaten  och  stöder  

implementering  av  metodutveckling  till  sektorn.  Vi  kan  

också  stödja  projekt  genom  att  förmedla  kontakten  

med  andra  institutioner.  Samarbetet  kan  leda  till  

gemensamma  ansökningar  till  större  forsknings-  och  

utvecklingsprojekt.

Ansökan
hemsida.  Läs  mer  på  www.raa.se/gastkollega.
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  Kalendern 2015                   MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH SKRIVFEL
             

26-28/8  Archives and Records Association Annual Conference, Dublin, Ireland
  http://www.archives.org.uk/ara-in-action/news/564-ara-2015-conference-in-dublin-call-for-  
  papers.html

9/9  Medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland
  Ett symposium om teknisk konsthistoria, värde och receptionshistoria på Norrköpings   
  Konstmuseum, Norrköping
  http://www.icomos.se/ 
  
13/9      Kulturarvsdagen: Människors värv och verk – en resa i teknik- och industrihistoria
  http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/kulturarvsdagen/?utm_source=apsis-anp-  
  3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

30/9-2/10         Byggnadsvårdens konvent, Mariestad
                   http://www.dacapomariestad.se/sidor/samverkan/hantverkslaboratoriet/    
                   byggnadsvardenskonvent.4.187b6a7f14c0403fa472921.html

30/9-1/10  Kurs: Mögel, skadedjur och städning i kulturhistoriska miljöer, Julita gård
  http://www.raa.se/app/uploads/2013/12/Inbjudan-m%C3%B6gel-skadedjur-och-   
  st%C3%A4dning-v5.pdf

7/10-8/10 Kurs: Mögel, skadedjur och städning i kulturhistoriska miljöer, Nääs slott
  http://www.raa.se/app/uploads/2013/12/Inbjudan-m%C3%B6gel-skadedjur-och-   
  st%C3%A4dning-v5.pdf

21–22/10 Forum för klimat och kulturarv 
  Hur påverkas kulturarvet och hur förebygger vi effekterna? Uppsala
  http://www.raa.se/enskild-kalenderhandelse/forum-for-klimat-och-kulturarv/

21-23/10  Monumental treasures, the NKF XX Congress, Helsinki, Finland
  http://www.nordiskkonservatorforbund.org/kongresser/kongress-2015-call-for-papers

5-6/11  Conference & Exhibition Museums Association
  http://www.museumsassociation.org/conference/09062015-conference-guide,    
  Birmingham, UK

10-12/11 Höstmötet 2015: ”Kampen om kulturarvet”, Solna 
  http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/hostmote/

19-20/11 Samlingsforum 2015: Gröna museer och giftiga samlingar?
  Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
  http://www.raa.se/app/uploads/2015/03/Inbjudan-1_Samlingsforum-2015.pdf
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VILKA FRÅGOR ÄR VIKTIGAST FÖR ER?

VAD VILL NI ATT VI I STYRELSEN SKA ARBETA MED?

Vi vill ta del av era tankar och idéer,

så hör av er till kontakt@nkf-s.se

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

På vingliga ben men samtidigt som en kalv på grönbete känner jag 
mig efter att just ha blivit vald till ny ordförande för NKF-S, stort 
tack för förtroendet!

Alla medlemmar kanske inte vet vem jag är, vilket har att göra 
med att jag har bott mycket utomlands. Men jag är nog en av få 
som kan stoltsera med att jag varit trogen medlem i NKF i 30 år! 
Det här är er nya ordförandes bakgrund: På midsommarafton 1983 
träffade jag av slump en engelsk målerikonservator på tunnelba-
nan i Stockholm. Han arbetade tillfälligt på Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) och skulle senare under sommaren fortsätta arbeta på Got-
land. Jag blev blixtförälskad, både i honom och i yrket och tog ut 
all min semester och följde honom dit. Sommaren tog slut, han 
drog vidare och jag ställde målmedvetet färden mot Köpenhamn
eftersom det var den enda tillgängliga konservatorutbildningen då. Först arbetade jag som praktikant på Ro-
senborgs slott och kom sedan in på Konservatorskolen. Tillbaka i Stockholm arbetade jag sedan i flera år som 
stenkonservator på RAÄ. Ett avbräck på tre år i Sydafrika när barnen var små och sedan tjänst på Nationalmu-
seum med konservering av skulptur och konsthantverk. Här väcktes intresset för inomhusklimat och påverkan 
av organiska material. Min magisteruppsats på Institutionen för kulturvård handlade om fuktbuffring i montrar 
med hjälp av kiselgel. Det väckte så klart nya frågor och det där med preventiv konservering släppte aldrig 
riktigt taget om mig. När en doktorandtjänst utlystes inom projektet Spara och bevara, energieffektivisering i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader (www.sparaochbevara.se) initierat av Uppsala universitet, Campus Got-
land och finansierat av Energimyndigheten var jag inte sen att söka. Det är där jag är nu; under dryga sex år 
har jag varit helt bortkopplad från den praktiska konserveringsvärlden i Sverige. Mentalt då jag varit helt ab-
sorberad av mitt avhandlingsarbete men även fysiskt eftersom min familj bestämde sig för att ta ytterligare en 
tur till Afrika och vi har under sex år varit bosatta i Nairobi, Kenya. I juni flyttar vi hem och i höst återgår jag 
till min tjänst på Nationalmuseum. 

Att bo i Kenya har varit viktigt och inte minst gett perspektiv på tillvaron i Sverige. Det gör det när ena da-
gen handlar om uppvärmning i gotländska kyrkor och vilka skador det kan orsaka i färgskikten på predikstolar 
och nästa dag är det terroristattacker så nära som i Westgate shoppingmall och nu senast på universitet i Ga-
rissa. Världen är så fasansfullt orättvis!  

Tanken att arbeta aktivt i NKF-S föddes för första gången under den verkligt intressanta och tankeväckande 
kursen/workshopen ”Media och Kulturpolitik” som gick av stapeln på Institutionen för kulturvård i Göteborg i 
oktober 2013 (se inlägg av Kicki Eldh och Carl Brädde i Realia nr. 2 2013). I ljuset av vad som händer i Syrien, 
Irak och Nepal med flera länder men även inom svensk museipolitik är frågor rörande konservering och beva-
rande viktigare än någonsin och det finns ingen anledning att vi inte ska vara med i en allmän samhällsdebatt. 
Hur vi i NKF-S kan göra det, det är frågor som jag hoppas att vi snart ska ha på agendan. 

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort och varmt tack till Pia, Anna och Kicki som nu har lämnat styrel-
sen. Det är ett imponerande arbete ni har gjort och jag vill att vi fortsätter på er redan utstakade väg.  

Charlotta Bylund Melin


