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Realia är nkf-s medlemmarnas 
tidskrift och ges ut två gånger om 
året. Realia startade 1980 som ett 
nyhetsbrev, och har sedan 2009 
publicerats digitalt. 

inget material publicerat i ReALiA, 
text eller bild, får användas i en 
annan kontext utan skriftligt 
tillstånd av upphovsmannen.

det är textförfattarna som står för 
åsikterna i insändarna. dessa delas 
nödvändigtvis inte av Realia-
redaktionen eller nkf-s styrelse.
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REdaktIOnEn sökER En REdaktöR 

vill du ansvara för och vara med och utforma nkf-s 
medlemstidning Realia?

vill du ha möjlighet till  att spela en aktiv roll inom 
svensk konservering och utöka ditt kontaktnät? 

kontakta redaktionen på nkf.realia@gmail.com

VILka FRÅGOR äR VIktIGast FöR ER? 
Vad VILL nI at t VI I  st yRELsEn 

ska aRbEta MEd?

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

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
mailto:kontakt%40nkf-s.se?subject=
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REdaktöREn 
HaR ORdEt

Redaktör 
Carl Brädde

Formgivning 
elise Andersson

aRtIkLaR
skicka din artikel till oss via
e-post: nkf.realia@gmail.com

Text, diagram, bilder och
bildtexter skickas var för sig.
Texter skrivs i 12 pkt
Times new Roman med
enkelt radavstånd.
omfång: 1-2 A4.
Bilder levereras digitalt i
minst 200 dpi.

för annonsering kontakta
redaktören via e-post ovan.

Det har varit ett dramatiskt 2020 där 
ett litet virus har fått hela världen på 
knä. Vem kunde ana det när förra 

numret av Realia kom ut i december? I första 
hand går mina tankar naturligtvis till alla 
dem som kanske har förlorat en närstående 
eller själv har råkat illa ut i Covid-19 och 
till sjukvårdspersonal världen över som står 
under ett närmast övermänskligt tryck. 

Arbetsmarknaden har sett den kraftigaste 
nedgången på åratal, med ständigt nya var-
sel och permitteringar och konservatorsyrket 
har naturligtvis inte heller varit förskonat 
från effekter av pandemin. Många museer 
och andra institutioner har fått stänga tillfäl-
ligt och de som kan har i stor utsträckning 
arbetat hemifrån.Vi som mestadels finns 
fysiskt på vår arbetsplats har fått anpassa 
oss till ett nytt arbetsliv med digitala möten, 
armbågshälsningar och varannan-platser i 
fikarummet. Emellanåt påminner det om 
en liten dans när man går om sina kollegor 
kring köksbänken och försöker upprätthålla 
distansen...

För Realias del märker vi naturligtvis 
av att många konferenser, workshoppar 
och liknande har blivit inställda eller upp-
skjutna. Som ett resultat av det har många 
av våra artiklar – i alla fall de som  hand-
lar om större sammankomster – minst ett 

halvår på nacken (vilket inte gör dem mindre 
intressanta).Samtidigt är det också intressant 
och hoppingivande att så många evenemang 
har kunnat göras digitala! Det har t.ex. varit 
en vår med fantastiskt många givande webi-
narier inom ett brett spektrum av ämnen. 
Jag påminner därför om att det går alldeles 
utmärkt att bidra med artiklar även om digi-
tala evenemang – Realia är ju dessutom en 
helt igenom digital publikation. På tal om det 
så har ni väl lagt märke till vår nya fina bläd-
derbara version?

Till sist vill jag flagga för att Realia söker 
en ny redaktör, då det börjar bli dags för mig 
att lämna över till någon annan efter snart 
fyra år på den här givande posten. Jag kan 
rekommendera tjänsten för alla som gillar 
nyheter inom konservering, att utvidga 
sitt kontaktnät och få chansen att nå ut till 
många av landets konservatorer. Välkommen 
med nya friska idéer till Realia! Planen är 
också att utöka redaktionen med ytterligare 
en medlem – i skrivandets stund kallad 
redaktionsassistent – som också avlastar 
den nya redaktören i sitt arbete. Återstår att 
påminna er om att ta hand om er i sommar 
– nu mer än någonsin.

Carl Brädde

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
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På mötet deltog 26 medlemmar varav åtta styrelse-
ledamöter. Efter framförd verksamhetsberättelse 
och årsredovisning för verksamhetsåret 2019, där 

föreningens ekonomi är i balans och ett positivt resultat 
har uppnåtts, beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Samtliga 
förtroendeposter i styrelse, revision och valberedning 
kvarstår helt oförändrade. 

Arbetsgruppernas representanter, Alexandra Tengelin 
Nyström för Konserveringens Dag, Jonas Häggblom för 
Bevare Mig Väl-priset och Lisen Tamm för NKF Kongress 
2021, informerade om arbetet i grupperna. Publikationerna 
MoK och Realia representerades med rapporter från Thea 
Winther respektive Carl Brädde. NKF-s E.C.C.O-delegat 
tillika styrelseledamot i E.C.C.O-kommittén Hélène 
Svahn-Garreau informerade om deras arbete. Dessutom rap-
porterade Liv Friis från Institutionen för kulturvård. 

Pia Christensson rapporterade från Bothéns stiftelse som 
under 2019 delat ut 535 607 SEK till 27 stipendiater, varav 12 
till den prioriterade gruppen forskning/förmedling/arrange-
mang, av totalt 60 sökande. 

Efter att den mer formella delen av årsmötet var avklarat 

fick deltagarna möjlighet att diskutera angelägna frågor som 
bland annat rörde hur vi bäst uppmuntrar artikelbidrag till 
våra publikationer MoK och Realia. Till exempel föreslogs 
att den skrivarkurs för akademiska publikationer som ges till 
Institutionen för kulturvårds studenter kanske skulle kunna 
göras tillgänglig också för yrkesverksamma konservatorer. 
Det vore även intressant om studenterna kunde skriva popu-
lärvetenskapliga presentationer av sina examensarbeten för 
publicering i Realia. En annan ständigt aktuell diskussion 
som fördes var den om kompetensutveckling, arbetsmarknad 
och kvalitetssäkring av utfört arbete.

Zoom som mötesplattform fungerade bra, kanske för att 
styrelsen hade förberett sig med ett övningsmöte innan. Jag 
hoppas ändå att det snarare förblir ett undantag än regel. För 
hur bra Zoom än är, kan det aldrig ersätta att träffas på rik-
tigt eller det utbyte ett intressant program, som vi normalt 
försöker få till i samband med årsmötet, kan ge.

Jag vågar hoppas att vi nästa år möts precis som vanligt!

Lisen Tamm
Ordförande NKF-s

nkF-s ÅRsMötE 2020

Med anledning av den pågående Covid 19-pandemin 
beslutade nkf-s styrelse att ställa in det planerade 
fysiska årsmötet som skulle ha hållits dagtid på 
institutionen för kulturvård i göteborg den 13 maj, 
med ett program kopplat till institutionen. Årsmötet 
kom istället att hållas virtuellt på den digitala 
plattformen Zoom på kvällen den 13 maj.
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adHEsIVnät OcH adHEsIVappLIkatOR 
cOnsERVInG canVas syMpOsIUM

Med 370 deltagare från 25 länder var Conserving 
Canvas Symposium i New Haven ett organisator-
iskt underverk hela vägen genom de fyra dagarnas 

program. Föreläsningarna som gavs var inriktade på breda 
teman som historia, principer, teori och nuvarande praxis, 
med olika perspektiv och förhållningssätt från konservatorer 
från hela världen, inklusive Nordamerika, Ryssland, Europa, 
Indien och Sydkorea.

dubbleringens historia och lamineringens framtid
Symposiets första två dagar dominerades av ämnet dub-
blering, historiska metoder i förhållande till moderna och 
nutida lamineringsmetoder. Ett par typer av samtida metoder 
återkommer regelbundet i seminarier och workshops, så även 
här. Dels en nederländsk metod utvecklad av Jos van Och, 
Mist Lining, med en permeabel film av värmeaktiverbart 
akryllim. Vidare olika typer av reformerade metoder för 
limklisterdubblering med Matteo Rossi Doria som frekvent 
föreläsare om romersk Pasta Lining på glest vävd duk. Trots 
flera viktiga framsteg i metodutveckling så genomsyrades 
symposiet av en kritisk hållning till att utföra dessa invasiva 
åtgärder. Det verkade finnas en allmän känsla av acceptans för 
deformationer i ytan, ja till och med en vurm för the natural 
draping hos icke-dubblerade målningar. 

Permeabla adhesivnät 
Symposiets tredje och fjärde dag dominerades av föreläs-
ningar om preventiva och lokala åtgärder som alternativ till 
laminering. Vid användning av värme- och lösningsmedelsak-
tiverade akryldispersioner har utvecklingen mot permeabla 
filmer pågått under flera decennier, dels genom applicering av 
perforerade skivor, dels genom sprayapplicering. Permeabel 
adhesivapplicering har bland annat medgett en återintroduk-
tion av lokala behandlingar med lappar. Ett nytt sätt att skapa 
permeabla adhesivnät presenterades av Mona Konietzny från 
Schweiz: ”Canvas bonding with Adhesive Meshes”.  Genom 
en process där ett nät pressas i silikon skapas en gjutform 
för olika adhesiver. Förutom akrylater har även störlim och 
metylcellulosa formats till nät genom att pressas in i nätfor-
men med spatel (länk).

en ny metod för bindemedelsapplicering 
Petra Demuth har under många år hållit workshops om 
”Thread to Thread Tear Mending”. Rekommenderade adhe-
siver har varit blandningar av störlim med vetestärkelse 
samt PH-neutrala EVA- och PVAc-dispersioner av märken 
som Lineco och Evacon-R. Dispersionerna har fördelar i 
arbetsegenskaper, men utifrån ett reversibilitetsperspektiv 

Till vänster - Mona konietzny: Adhesive mesh production. Till höger - Petra demuth: Consolidation Pen Winnie. foto: Malin Borin.

Conserving Canvas symposium, om strukturell konservering av måleri på duk, är det första 
stora internationella forumet i ämnet på 45 år. det arrangerades av Yale University’s institute 
for the Preservation of Cultural Heritage och finansierades av getty foundation. Malin Borin 
rapporterar med några personliga urval.

https://www.hawk.de/sites/default/files/2019-11/2018_konkom_poster_koni-1.pdf
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förespråkas störlimsblandningen. Under symposiet pre-
senterades en nyutvecklad appliceringsmetod för lim- och 
klisterlösningar som måste hållas varma. Produkten, en 
värmehållare för spruta, kallas Consolidation Pen Winnie. 
Demuths kollega Hannah Flock utvecklade frågan om adhe-
siver genom en presentation av sina studier om cellulosafiber 
i blandning med störlim för svetsning av revor. Den mest läm-
pade produkten visade sig vara cellulosafibrer i en längd av 
200 µm, såsom Arbocel® BWW 40 (länk).

Lokal behandling av deformationer i färgskikt
Mary Piper och Stephan Michalski visade resultatet av 
en studie om lokal förstärkning från dukens baksida vid 
plangöring av enskilda deformationer i färgskiktet. Kraftig 
krackelyr, framförallt i monokroma färgskikt, kan ge mycket 
missprydande plandefekter. I studien användes olika typer 
av bryggor och adhesiver. Tjugo år efter applicering visade 
resultatet att endast de mest rigida bryggorna lyckades hålla 
området plant över tid. Dental rostfri ståltråd kan användas 
för detta ändamål och appliceras med exempelvis Lascaux® 
Acrylic Adhesive 498HV.

Preventiva montage, konsten att inte täta för mycket
Preventiva åtgärder i form av täta baksidesskydd och 

mikroklimatramar har blivit en alltmer vedertagen metod för 
att stabilisera känsliga målningar i situationer som för femtio 
år sedan hade ansetts som givna omständigheter för dubbler-
ing. En problematik med alltför täta mikroklimatramar lyftes 
fram av Stephen Hackney. Han menar att studier visar mik-
roklimatramarnas effektivitet i klimatstabilisering, men att vi 
inte har tagit tillräcklig hänsyn till ackumulerade emitterade 
ämnen i montaget. Dock visar mätningar att läckaget i mon-
teringen inte behöver vara särskilt stort för att luftutbytet ska 
bli tillräckligt. Många montage har turligt nog gjorts oavsik-
tligt läckande, och det är egentligen bara när vi anstränger oss 
riktigt mycket för att täta montagen fullständigt som det blir 
för tätt. Hackney avslutade sin föreläsning med orden: ”When 
you do closed containers, make them leaky!”

Malin Borin 
målerikonservator Göteborgs konstmuseum 

malin.borin@kultur.goteborg.se

Till vänster - Michalski och Piper: Cupped Cracks in Contemporary Paintings. Till höger - stephen Hackney: Understanding structure, Changing 
Practice. foto: Malin Borin.

http://www.startecproducts.de/pdf/08512_eng.pdf
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nya MaGasIn I GötEbORGs stad
göteborgs stads samlingar har under en mycket lång tid varit i behov av nya magasin och 
frågan har på olika sätt belysts under en period av närmare 30 år, genom olika underlag och 
utredningar om nuvarande lokalers bristfällighet. ny museilag, akuta skadedjursangrepp 
och stadens expansion gör att frågan om nya magasin har blivit än mer akut.

Göteborgs Stads samlingar omfattar 1,2 miljoner 
föremål som spänner från arkeologiskt material från 
förhistoriska boplatser till enskilda mästerverk av 

Picasso, vidare till 3-D-producerade plastföremål signerade 
några av samtidens främsta formgivare. Stora delar av sam-
lingarna blev museisamlingar under 1800-talets andra hälft 
och 1900-talets första hälft. Insamling görs löpande men 
är numera tydligt styrd av förvärvspolicys. Samlingarnas 
omfattning gör Göteborgs Stad till den enskilt största kom-
munala museihuvudmannen i Sverige.

Göteborgs stadsmuseums, Göteborgs konstmuseums, 
Röhsska museets och Sjöfartsmuseet Akvariets magasin 
är många och spridda över staden. De flesta magasinen 
är i dålig kondition utifrån klimat, säkerhet och tillgäng-
lighet, vilket medför omfattande utmaningar för den aktiva 
samlingsförvaltningen och för personalens arbetsmiljö. 
Kulturförvaltningen hyr i dagsläget lokaler av fem olika 
hyresvärdar varav ingen är staden och det bidrar till osäker-
het över långsiktigheten med lokalerna. Utmaningarna har 
ökat de senaste åren bland annat genom att magasin har sagts 
upp i de områden där staden expanderar och större skade-
djursangrepp har uppstått. En akut flytt till ett nytt tillfälligt 
magasin fick genomföras 2018.

Byggnad ger konstant klimat
Higab har lett arbetet med förstudien och kulturförvalt-
ningen har ansvarat för att inkomma med underlag från 
verksamheten. En arbetsgrupp bestående av konservatorer 
på museerna tillsammans med fastighets- och magasins-
samordnare på kulturförvaltningen har sammanställt en 
behovsbeskrivning utifrån verksamheten och hur aktiv 
samlingsförvaltning ska bedrivas framöver. Personalytor, 
samlingarnas väg samt magasin ska vara separerade för att 
säkerställa en ren och säker bevarandemiljö för samlingarna. 
Föremålen kommer förvaras i 14 000 m2 stora magasin med 

tjocka väggar som är täta, energi-
effektiva och långsiktigt hållbara. 
Byggnaden kommer vara indelad i 
brandceller, säkerhet- och larmzoner, 
och utan fönster för att skydda sam-
lingarna mot stöld, vatten, brand och 
ljus. Det kommer finnas en indelning 
i klimatzoner efter materialkategoriers 
behov, men en majoritet av samling-
arna kommer förvaras i en temperatur 
mellan 15–25°C och en relativ fuktig-
het (RF) mellan 40–60%. Byggnadens 
tröghet kommer bidra till ett konstant 
klimat där skiftningar i temperatur och 
relativ fuktighet kommer tillåtas att 
följa årstiderna. 

En avgörande fråga har varit att skapa ett tillför-
litligt underlag avseende samlingarnas totala volym. 
Under åren har uträkningar gjorts på alla museerna men 
metoderna och dokumentationen av detta arbete har vari-
erat. Kulturförvaltningen anlitade därför under våren 
2019 Joachim Huber från Prevart i Schweiz för att säker-
ställa ett enhetligt och gemensamt underlag. Systematiskt 
dokumenterades befintliga lagringsförhållanden på plats 
i magasinen och kompletterades med information om 
önskade lagringssystem, utrymme för hantering och andra 
specialkrav. På åtta dagar vandrade vi igenom de över elva-
tusen kvadratmeter stora magasinen. Resultatet är en databas 
som också möjliggör att planera och säkerställa den mest yt-
effektiva förvaringen av samlingarna. Så långt det är möjligt 
kommer mobil kompaktförvaring användas. I uträkningen 
har även en viss höjd tagits för tillväxt till samlingarna utifrån 
en internationell standard och utifrån hur det historiskt har 
sett ut. Den insamlade informationen kan också användas för 
att planera flytten av samlingar framöver.
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väl planerat arbetsflöde
I arbetet med förstudien har förutsättningarna för en god, 
säker och utvecklande arbetsmiljö noga tagits hänsyn till. 
Arbetsflöden för personal och objekt är väl planerade med 
strategiskt placerade hissar, slussar, karantänsrum och mel-
lanförvaring av samlingar för att underlätta förberedelser för 
utlån och utställningar. Flöden av objekt genom magasinen 
kommer att ske med separata intag och uttag, skadedjurs-
saneringszon och slussar för att säkerställa det långsiktiga 
bevarandet. Det tillsammans med hjälpmedel för till exem-
pel tunga lyft och konservering ska ge en säkrare arbetsmiljö. 
Förvaringssystem ska anpassas efter objektkategorier som gör 
att hanteringen av samlingarna underlättas. Att alla samling-
arna finns på en plats ska också förstärka och underlätta det 
redan nu pågående utbytet av kompetens och erfarenhet som 
finns mellan medarbetare som arbetar med samlingsfrågor. 
Det nya magasinet kommer att placeras utanför centrumkär-
nan men i arbetet med förstudien beaktas placeringen så att 
det ska finnas bra resvägar för lokaltrafik och cyklar.

Förstudien om nya magasin till Göteborgs Stad museer blev 
klar i mars 2020 och har presenterats för kulturnämnden. 
Slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige om vi får gå vidare 
och uppföra nya magasin väntas under hösten. Om vi får 
positivt beslut är det Higab som leder arbetet med projekter-
ing och bygg. Att uppföra nya magasin tar omkring tre år 
från det att projekteringen har startat. Under hösten kom-
mer planeringen av det interna arbetet som behöver ske på 
respektive museum inför en flytt att göras. Flytten behöver 
vara väl förberedd med registrering av föremål, fotografer-
ing, märkning, packning, skadedjurssanering och kontroll 
av placering på föremål i flyttprocessen. Det arbetet får jag 
återkomma med vid ett senare tillfälle.

Anna Javér
Samordnare, sektor museer, Göteborgs stad

anna.javer@kultur.goteborg.se

foto: visualisering av nya magasin, skapad av Liljewall arkitekter AB.
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kOnstHantERInG
Ett nätVERk öVER 

pROFEssIOnsGRänsERna

Hantering av objekt på museerna ökar. det kan vara 
magasinsflyttar, tillgänglighetsarbete och mera 
frekventa lån i samband med allt mer komplicerade 
utställningar. ökad hantering innebär att riskerna 
för såväl människor som för kulturarvet också ökar. 
Under 2019 sammanställde Riksantikvarieämbetet 
en rapport om vilka behov som finns inom 
konsthanteringsbranschen i sverige.

Alla konservatorer vet att hantering är ett riskmoment 
för föremålen. De flesta av oss har någon gång arbetat 
i team med många olika kompetenser där föremål 

ska flyttas, installeras, hängas eller placeras. Många vittnar 
om att mer och mer av hanteringsinsatserna upphandlas 
och utförs av externa parter. Ofta fungerar det fint, men 
ibland kan konservatorer uppleva att det är svårt att förklara 
bevarandeaspekterna för alla i teamet. Kanske handlar det 
om att bakgrunderna hos de olika teammedlemmarna är 
olika, kanske handlar det om att målen för arbetet inte har 
varit tydliga nog.

Under 2019 sammanställdes rapporten Förstudie om konst-
hanteringens behov i Sverige. Förstudien fokuserar på 
yrkesverksamma som har hantering som sin huvudsakliga 
arbetsuppgift: lyft, montering, installation och hängning, 
packning, transport och logistik. Titeln konsthanterare är 
ovanlig, men arbetsområdet berör många funktioner på 
museer och inom offentlig förvaltning.

Begrepp med bred betydelse
Riksantikvarieämbetet har valt att benämna området för 
konsthantering, men det rör såklart inte bara konst, utan 
arbete med alla sorts föremål. Allt från kulturhistoriska till 
arkeologiska objekt, från offentlig konst till det kyrkliga kul-
turarvet. Utgångspunkten för valet av termen har varit att det 
engelska begreppet art handling ofta har en bred betydelse, 
där såväl konst som andra typer av föremål får plats. Termen 
konsthantering används på flera svenska konstmuseer, och är 
där etablerad. Eftersom hanteringsfrågorna är gemensamma 
och sällan skiljer sig åt oavsett vilka föremålskategorier det 
gäller har vi valt att använda ett redan etablerat begrepp i ett 
brett perspektiv.
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Det är självklart så att alla konservatorer hanterar objekt. 
Många konservatorer har också specialkunskap inom pack-
ning, lyft och transport. Det finns utbildade konservatorer 
som arbetar som konsthanterare. Men det finns många fler 
yrkesgrupper som hanterar objekt. 

På museer är det ofta antikvarier, curators, intendenter 
och tekniker som hanterar samlingar. Det finns många 
museer som inte har egna konservatorer. Den offentliga 
konsten hanteras oftast av konsthandläggare, och dessa har 
vitt skilda bakgrunder. I Sverige finns inga utbildningar eller 
kortkurser i hantering av objekt, och många som hanterar 
får lära sig på jobbet av kollegor. Många museitekniker och 
logistiker kommer in i arbetet genom att först få korta jobb 
på museer eller i företag genom kontakter. Det finns även 
exempel på lärlingsförfarande, där personer anställts för att 
gå bredvid en erfaren kollega, för att så småningom kunna 
ta över arbetsuppgifter mera självständigt. I en tid av snabb 
personalväxling och åtstramningar i ekonomin kan denna 
väg till hanteringsprofessionen bli alltmer ovanlig.

saknas ibland i arbetsbeskrivning
Det finns skillnader mellan konservatorer och de som 
benämns som museitekniker, objekthanterare och 

konsthanterare. Även om konservator inte är en skyddad 
titel så är det en väletablerad titel. På museer finns idag en 
skaplig förståelse av vilka kunskaper som konservatorer 
ungefär förväntas besitta och vilka arbetsuppgifter som kon-
servatorer kan tänkas ha. Men så är det inte för många av 
dem som i första hand är anställda för hanteringsuppgifter. 
Det finns exempel på museer där ingen i personalen i sin 
arbetsbeskrivning har uppgiften “packning av föremål inför 
transport”. I förstudien framkommer att flera upplever att 
denna typ av arbetsuppgifter inte lyfts fram utan bara förvän-
tas ske automatiskt. Här finns risk att det blir otydligheter 
kring vem i personalen som ansvarar för vad, något som kan 
utgöra ett riskmoment för föremål i samlingar.

En annan skillnad är att konservatorer har branschöver-
enskommelser (till exempel E.C.C.O:s etiska riktlinjer) och 
välfungerande och starka nätverk. I Sverige har det hittills 
inte funnits några väletablerade nätverk för hanteringsfrågor. 
Då är det svårt för ny personal som hanterar objekt att snabbt 
sätta sig in i branschpraxis. Det kan också vara svårt för de som 
funnits i branschen länge att hitta utvecklingsmöjligheter. Det 
finns utvecklade nätverk för hanteringsfrågor internationellt, 
de främsta är kanske det amerikanska nätverket PACCIN 
samt nätverket för monteringar: International Mount Makers 
Forum. Under 2019 arrangerade Riksantikvarieämbetet ett 
första Branschforum för konsthantering i Sverige med syfte 
att underlätta nätverkandet inom hantering (länk). Här sam-
lades många museitekniker, konsthanterare, packmästare, 
magasinsförvaltare - men också utställningsproducenter, 
konservatorer och samlingsförvaltare.

Utbyte mellan yrkesroller
Riksantikvarieämbetets ambition med förstudien är inte att 
skapa en ny profession. Om sådana behov finns är det upp 
till branschen att lösa. Riksantikvarieämbetets syfte med att 
belysa konsthanteringsområdet är att samla nära angrän-
sande frågor under ett paraply för att lättare kunna diskutera 
dem. En förhoppning är att öka möjligheterna för personer 
i olika yrkesroller att utbyta kunskap och erfarenheter med 
varandra. Genom att nätverka över professionsgränserna 
finns möjligheten att skapa en samförståelse kring vad som 
egentligen är viktigt i hanteringen av kulturarvet. Därför 
arrangerar vi även 2020 ett Branschforum för konsthanter-
ing (länk).

Hjälp oss gärna att involvera fler som i dagsläget saknar 
ett nätverk för hanteringsfrågor. Till exempel finns gruppen 
Konsthantering på Facebook. Flagga också gärna för årets 
Branschforum för konsthantering, här kommer människor 
från hela landet att samlas för att nätverka kring praktiska 
hanteringsfrågor. 

Alissa Anderson
Utredare på Riksantikvarieämbetet

Hela förstudien finns att läsa här.

idag pratas det mycket om att tillgängliggöra objekt 
i samlingar, till exempel genom utställningar. ett ökat 
utställningsarbete ökar hanteringen av konst och föremål i 
museernas samlingar. foto: Alissa Anderson CC BY. 

https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/branschforum-for-konsthantering/branschforum-for-konsthantering-2019/
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/branschforum-for-konsthantering/branschforum-for-konsthantering-2020/
http://raa.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1396899&dswid=3191
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Lämningarna efter otto nordenskjölds Antarktis-expedition är 
fortfarande välbevarade. smältande isar och stigande tempera-
tur riskerar dock att skölja ut dem i havet. ny dokumentation 
ska ge underlag för framtida förvaltning, men också sprida kun-
skap om ett för många okänt kulturarv. 

sMäLtandE IsaR HOt MOt LäMnInGaR 
EFtER HIstORIsk pOLaRExpEdItIOn 

På ön Snow Hill i norra Antarktis står ett ensamt trähus 
på stranden och blickar ut mot Weddellhavet. Vajrar 
förankrar huset i den steniga marken och skyddar mot 

den stundtals hårda vinden. Invändigt ryms tre små sovrum 
och ett enkelt kök. Här bodde och arbetade Otto Nordenskjöld 
och delar ur hans polarexpedition under närmare två år vint-
rarna 1902 och 1903. 

– Huset är i förvånansvärt gott skick. I efterhand har man 
satt upp fotografier och informationsskyltar och huset liknar 
idag ett hembygdsmuseum, men känslan av där och då är 
ändå påtaglig, berättar Gunnar Almevik, bebyggelseantik-
varisk expert och professor vid Göteborgs universitet. 

I slutet av december reste Gunnar Almevik och kollegan 
Jonathan Westin tillsammans med ett svenskt-argentinskt 
forskningsteam, CHAQ2020, till Antarktis. Deras uppgift: 
att på uppdrag av Riksantikvarieämbetet dokumentera och 
bedöma tillståndet av de totalt fem minnesmärken som finns 
kvar efter den svenska polarexpeditionen 1901–1903. 

klimatförändringarna största hotet 
– Vad är det för lämningar? Vilken status har de? Vad 
behöver göras? Det har inte funnits något sådant samlat kun-
skapsunderlag hittills. Mycket av de enskilda lämningarna 
är fortfarande i gott skick, konstaterar Gunnar Almevik. 
Däremot hotas de av klimatförändringarna.

– Att lägga ny tjärpapp och laga fönster på huset på Snow 

Hill är relativt enkelt. Det allvarliga hotet, och det gäller alla 
lämningar från Nordenskjölds polarexpedition, kommer från 
det förändrade klimatet, säger han. 

Enligt Gunnar Almevik är det inte möjligt att ha en be-
varandehorisont på hundra år, i dagsläget är trettio eller 
femtio år mer rimligt.  Att flytta lämningarna är en möjli-
ghet, men det är också svårt att hitta platser i närheten som 
skulle vara mindre utsatta för klimatförändringar, konstaterar 
Gunnar Almevik. 

– Vi kan jämföra vår digitala dokumentation med de his-
toriska fotografier och noggranna karteringar som gjordes 
1901 av Snow Hill och närmiljön kring forskningsstationen. 
Då ser man tydligt att kullarna där man satte upp laboratorier 
och mätstationer delvis har eroderat och flutit ut i havet. 

Samtliga besökta lämningar har dokumenterats och 
beskrivits med avseende på tillstånd, risker och behov av 
åtgärder. Tillståndsbedömningen utgår från den interna-
tionella standarden för tillståndsbedömning av fast kulturarv 
(SS-EN 16096:2012). Ett viktigt syfte med dokumentationen 
är att ge ett underlag om hur kulturarvet bör underhållas och 
förvaltas framöver. I Antarktis finns ett knappt hundratal his-
toriska platser och minnesmärken som är skyddade enligt 
Antarktisfördraget. Förvaltningsansvaret för lämningarna 
efter Nordenskjöld-expeditionen delas mellan Argentina och 
Sverige. 
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– Vi håller på att sammanställa en rapport, som kommer 
att användas som kunskapsunderlag i de fortsatta diskus-
sionerna om vad Sverige kan göra med lämningarna, säger 
Gunnar Almevik. 

visualisering av ett otillgängligt kulturarv 
Han hoppas att deras omfattande dokumentation också ska 
bidra till att sprida kunskap om ett lite bortglömt kulturarv. 
Såväl huset på Snow Hill som övriga lämningar och land-
skapet dokumenterades med hjälp av exempelvis drönare, 
laserskanning och fotogrammetri, men också traditionellt 
med skisser och objektsbeskrivningar. Forskarna spelade 
även in filmer och många olika ljud av exempelvis stormar 
och pingviner. 

– Det finns stora pedagogiska möjligheter, och vi vill 
att allmänheten ska kunna ta del av de här miljöerna, kan-
ske virtuellt eller genom en interaktiv modell. Samtal pågår 
redan med Centrum för digital humaniora vid Göteborgs 

universitet. Även Polarmuseet i Gränna har visat intresse, 
enligt Gunnar Almevik. 

– Vi kommer att tillgängliggöra alla data och se till att den 
som vill ska kunna ta del av den.  

Sen är det upp till andra att göra materialet pedagogiskt 
intressant. Det är en museal uppgift, säger Gunnar Almevik. 
Rapporten till Riksantikvarieämbetet beräknas bli klar under 
2020. Även data från dokumentationen hoppas Gunnar 
Almevik blir tillgänglig under året.

Henrik Lundström, 
Vetenskapsjournalist

Läs mer: 
•	 Forskningsexpeditionen CHAQ 2020 och 

mediarapporteringen  
•	 Expeditionens blogg
•	 This article in English – Melting ice threatens the remains 

of a historic polar expedition 

forskningsstationen på snow Hill-ön. i förgrunden ser man hur smältvattnet skapar jorderosion och ras. dokumentation gjordes bland 
annat med hjälp av drönare. foto: gunnar Almevik (CC BY). 

https://polar.se/om-polarforskning/expeditioner/chaq-2020/  
https://polar.se/om-polarforskning/expeditioner/chaq-2020/  
https://meltinghistory.org/blog/scanning-the-winter-station
https://www.raa.se/in-english/melting-ice-threatens-the-remains-of-a-historic-polar-expedition/ 
https://www.raa.se/in-english/melting-ice-threatens-the-remains-of-a-historic-polar-expedition/ 
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kOnFEREnsMaskOtaR 
OcH japanpappER

ICOM:s General Conference hålls vart tredje år och 
samlar hela museisektorn med ICOM:s alla nationella 
och internationella kommittéer samt arbetsgrupper.

Temat för konferensen 2019 var Museums as Cultural Hubs: 
The Future of Tradition. Ett brett tema som jag ändå tycker 
klarade utmaningen att täcka in majoriteten av ICOM-
kommittéernas intressen. Det handlade i stort sett om hur vi 
ska hålla museisektorn relevant även i framtiden.

Jag har aldrig befunnit mig i ett liknande sammanhang 
med över 4000 deltagare från över 130 länder och regioner. Det 
var en stundtals överväldigande upplevelse som i kombination 
med det späckade programmet och hettan gjorde mig matt 
om kvällarna. Det var otroligt väl organiserat och jag möttes 
med skyltar om konferensen redan på flygplatsen. Jag kände 
mig aldrig bortglömd som konferensdeltagare trots att man 
alltid bara var en i mängden. 

Allt var mycket väl förberett och jag behövde knappt 
tänka själv. I tunnelbanan slussades jag till rätt station och 
rätt utgång genom att följa klisterlappar i marken, och så fort 
jag såg vilsen ut i konferenslokalen dök en volontär upp som 
visade mig vägen. Allt kändes verkligen typiskt japanskt och 
mina fördomar späddes på när jag träffade den gigantiska 

lurviga konferensmaskoten – en stor katt som tagen ur 
Pokémon. Det märktes att detta var ett stort evenemang 
för staden Kyoto och det var kul att se museerna ta plats. 
I ICOM Kyotos slutrapport läser jag att den totala kostnaden 
för konferensen var hisnande 52 miljoner SEK.

den nya museidefinitionen
Det stora ämnet på konferensen var naturligtvis diskussionerna 
som fördes kring den nya museidefinitionen. ICOM 
grundades mellan åren 1946–1947 och dess museidefinition 
och etiska regler används brett. På generalkonferensen 2016 
i Milano bestämdes att en kommitté skulle tillsättas för 
att utreda museidefinitionen. Skälet till detta var att man 
identifierat stora likheter och olikheter mellan de samhällen 
som vi lever i och museer verkar i. Dessutom har ICOM:s 
medlemmar många olika förutsättningar. Man ville på det 
hela se över om man kunde uppdatera definitionen för att 
bättre passa en postkolonial samhällsordning. Definitionen, 
som inte är översatt till svenska lyder i dagsläget:

“A museum is a non-profit, permanent institution in the service 
of society and its development, open to the public, which acquires, 

i september i fjol,när sommaren i sverige svalnade av och 
gled in till ljumma höstnätter, var det i Japan fortfarande 
hett och hög fuktighet i luften. iCoM:s 25:e generalkon-
ferens hölls på kyoto international Conference Center, ett 
enormt komplex ett tiotal tunnelbanestopp från artikelför-
fattaren elisabeth geijers boende i centrala kyoto.

elisabeth utanför kyotos tågstation. foto: John Prosser.



R E a L I a  T i d s k R i f T  f ö R  ko n s e R v e R i n g

15

conserves, researches, communicates and exhibits the tangible 
and intangible heritage of humanity and its environment for the 
purposes of education, study and enjoyment.”

I januari 2019 bad man ICOM:s kommittéer att inkomma med 
förslag till ny formulering. Resultatet blev den formulering 
som publicerades på ICOM:s hemsida i juli 2019. Den 
skulle ha klubbats i Kyoto i september om det inte vore för 
motsättningar:

“Museums are democratising, inclusive and polyphonic 
spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. 
Acknowledging and addressing the conflicts and challenges 
of the present, they hold artefacts and specimens in trust for 
society, safeguard diverse memories for future generations 
and guarantee equal rights and equal access to heritage for 
all people. Museums are not for profit. They are participatory 
and transparent, and work in active partnership with and for 
diverse communities to collect, preserve, research, interpret, 
exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to 
contribute to human dignity and social justice, global equality 
and planetary wellbeing.”

Det blev många diskussioner kring museidefinitionen på 
konferensen. Rundabordssamtal skulle hållas för att diskutera 
ämnet, men då så många ville delta blev det istället ett så kallat 
town hall meeting. Alla som ville kommentera den föreslagna 
definitionen gick upp till talarstolen. Dessa diskussioner var 
en av mina höjdpunkter på konferensen. Engagemanget från 
medlemmarna och de olika perspektiven blev så uppenbara 
när man fick tala ”fritt” och inte i föreläsningsform. ICOM 
Sverige tog en ganska neutral ställning och tyckte vi skulle 
rösta igenom förslaget för att senare revidera. Många andra 
motsatte sig ordet ”democratising” och frasen ”museums are 
not for profit”, eller att man tagit bort ordet ”education”. Några 
menade att museer är utbildningsinstitutioner och inte bör 
lägga sig i politiserande frågor om till exempel demokrati och 
istället fokusera på att inkludera alla grupper. Medan andra 
menade att museidefinitionen används som ett dokument 
för att argumentera i politiska sakfrågor. Istället för att rösta 
om definitionen, bifölls det att den skulle skjutas upp istället. 
Förslaget på den nya definitionen hade nog trots allt kommit 
ut lite för sent och kommer därför på nytt att revideras. Nytt 
förslag ska presenteras i Paris den 5 juni 2021 med omröstning 
kring samma datum.

Produktion av japanpapper. Basten kokas i karet till höger. Barkens inre bast skalas av. foto: elisabeth geijer.
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Pappret siktas och läggs i tunna lager. foto: elisabeth geijer.

sidenfabrik, pappersfabrik, tre museer och helgedom
Förutom föredrag i större och mindre grupper samt 
kvällsevenemang så deltog jag även i en dagsutflykt. Runt 
20–30 turistbussar stod uppradade invid stationen och på 
ett organiserat vis slussades man in i den buss som tillhörde 
den utflykt man valt. Jag är fortfarande fascinerad över den 
goda organisationen. Utflykten jag valt tog oss ut från Kyoto, 
västerut där landskapet var delvis skogstäckt, lite bergigt 
men emellanåt med risodlingar på sidan av vägen. Förutom 
besök i en gammal sidenfabrik, tre små museer och en vacker 
helgedom i solnedgången så hann vi på en dag även med att 
besöka en papperstillverkare. Efter alla de gånger jag skrynklat, 
vikt och slätat japanpapper så var det ändå otroligt kul att få 
göra sitt eget och förstå tillverkningsprocessen. Råmaterialet 
till washi, japanpapper, är bland annat pappersmullbärsträdets 
bast vars bark ångas av. Det är innerbarken som sedan 
används och vi fick se hur den kokas i bad med pottaska för 
att lösa upp stärkelse, garvämnen och fett. Jag tänker inte 
vidare redogöra för alla produktionssteg här, då de finns att 

läsa om online. Men vi fick se hur det traditionella hantverket 
utfördes och fick även prova själva –men utan att egentligen få 
en chans att komma i närheten av att skapa det tunna, tunna 
papper som vi tänker på som japanpapper.

Tillsammans med alla intryck och lärdomar från 
konferensen, kvällsevenemangen och utflykten så fick jag 
verkligen uppleva Kyoto och är mycket tacksam över den fina 
introduktion jag fått till Japan. Jag tackar Syskonen Märta, 
Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse för det fina stödet och 
hoppas att många får möjligheten att resa till Japan –tror nu 
även jag blivit frälst!

Elisabeth Geijer

Citat från: Museum Definition. Creating a new museum 
definition – the backbone of ICOM. The need of a new 
museum definition.

det tunna pappret torkar. foto: elisabeth geijer.

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/
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kongresstema
Research and Review - Advancements in conservation and assessment of previous 
experiences, ett tema som kommer belysa hur konserveringsdisciplinen har 
förändrats och utvecklats de senaste decennierna. Framsteg har skett både genom 
forskning och erfarenhetsbaserade rön. Analytiska metoder, dokumentation, 
konserveringsåtgärder, materialval samt de förutsättningar under vilka konservatorn 
arbetar är i ständig utveckling. Kongressen öppnar för analys om vad yrkesområdet 
lärt sig och hur erfarenheterna tillvaratas och sprids. Vi blickar tillbaka för att syna 
konserveringstekniker, etiska frågor och best practice, samarbeten och riktlinjer som 
vi arbetat efter från 1980-talet till idag. Kongressens föredrag kommer att publiceras 
digitalt som ett preprint inför kongressen. 

genomförande
Kongressen hålls i Stockholm 21–22 oktober 2021. Den vänder sig främst till 
medlemmarna i NKF, men även till konservatorer och andra yrkesgrupper utanför 
nätverket. Intresserade från hela världen är välkomna att delta!

www.konservering.org

www.konservering.org
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Under 2018 arrangerades en workshopserie med namnet ”Rent 
nog” [What is Clean enough?], där filosofiska och bevarande-
etiska aspekter kring rengöring av konst- och kulturhistoriska 
ytor stod i fokus. nu finns en digital plattform (länk) där man 
kan ta del av arrangemangets koncept/program och de två 
workshopparna som tidigare har sammanfattats i Realia-
artiklar. 

En podcast följer workshoparrangemanget, där Anna Henningsson, initiativtagare till ”Rent nog”, tillsam-
mans med Marie Clausén, författare till bl.a. Sacred Architecture in a “Secular Age: Anamnesis of Durham 
Cathedral” (Routledge, 2017) samtalade kring vad ”renhet” och ”smuts” egentligen betyder för konst och 

arkitektur. Podcasten består av ett avsnitt - i svensk och engelsktalande version - och länk för att lyssna finns på 
plattformen.

”Rent nog” har fått stöd från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse. Workshopparna har möjliggjorts 
genom stort engagemang av följande arrangörer: Tidigmodern kulturhistoria vid Uppsala universitet, University 
Museum i Trondheim, Disent samt Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Den 26 Maj 2020 arrangerades den virtuella eftermiddagsföreläsningen “Cleanliness Is Next to Godliness - or is 
it? Contemporary Conservation Practices Inspected”, med Marie Clausén som föreläsare. Denna virtuella träff var ett 
samarrangemang mellan forskningsprojektet “Critical Assessment of the Significance of Wall Painting Conservation 
in Sweden”, Göteborgs universitet, “Rent nog” och ICOMOS Sveriges vetenskapliga grupp för muralmålningar.

Vi som har arrangerat är alltid intresserade av att utbyta erfarenheter kring temat ”Rent nog”. Har ni idéer, tips, 
förslag, frågor – eller kommentarer till materialet vi delar i länken ovan - hör gärna av er. Det är roligt om diskus-
sioner och utbyten inom det bevarandefilosofiska-etiska området fortsätter och utvecklas.

Anna Henningsson, 
Initiativtagare till ”Rent nog”

https://about.me/rentnog
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HERItaGE scIEncE FORUM
En aREna FöR natURVEtEnskap 

OcH kULtURaRV

i december förra året samlades ett sextiotal deltagare till Heritage science forum 2019, 
som arrangerades av forskningsinstitutet Rise. Under två dagar fick deltagarna ta del av 
tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt och diskutera hur nätverket Heritage science sverige 
och en forskningsinfrastruktur för heritage science kan utvecklas.

Konferensen i Göteborg hade en bred representation av 
yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Hit kom 
exempelvis konservatorer, arkeologer, ingenjörer och 

visualiseringsexperter från såväl museer som myndigheter, 
universitet, forskningsinstitut och näringsliv. Deltagarna fick 
bland annat ta del av en rad avancerade och nyskapande pro-
jekt inom exempelvis DNA-analys, konservering av konst, 
3D-visualisering, ljusdesign och möjligheter inom neutron-
och synkrotronteknik.

– Det har varit väldigt inspirerande att se så många forskare 
och yrkesverksamma från olika håll träffas. Det är konferenser 
som den här som bidrar till att området heritage science just 
nu växer över hela Europa, sade Alison Heritage (ja, hon heter 
faktiskt så) från den internationella kulturarvsorganisationen 
ICCROM, som inledde konferensen med en föreläsning.

Heritage science är ett expanderande forskningsområde 
och ett nytt begrepp för att samla kulturarvsarbete i skär-
ningspunkten mellan humaniora och naturvetenskap. Enligt 
Alison Heritage erbjuder heritage science, och konferenser 
som den i Göteborg, ett unikt tillfälle att reflektera över kul-
turarvets framtid.

– Jag hoppas att begreppet heritage science på sikt tar sig 
utanför laboratorierna och museerna, enskilda arkeologer och 
konservatorer, så att det kan bli ett begrepp som också allmän-
heten förstår och har en relation till, sade Alison Heritage.

svensk forskningsinfrastruktur
Forumet var den andra årliga konferensen inom det nationella 
nätverketHeritage Science Sverige (HSS). Ett av nätverket åta-
ganden är att arbeta för etableringen av en permanent svensk 
forskningsinfrastruktur för heritage science. Vid konferensen 
hölls gruppdiskussioner om hur det fortsatta arbetet kan se ut 
inom nätverket. Utöver medverkan från olika forskningsin-
stitutioner behövs också museer och andra kulturarvsaktörer 
i sammanhanget. Nätverket växer, bland annat har Statens 
maritima och transporthistoriska museer och Moderna 
Museet tillkommit som nya deltagare.

Riksantikvarieämbetet har en sammankallande roll i 
nätverket HSS. Myndigheten arrangerade också den första 
konferensen i Stockholm 2018. Efter årets sammankomst var 
Stefan Nilsson vid Riksantikvarieämbetet nöjd.

– Jag är väldigt glad för ett lyckat arrangemang! Det känns 
som vi har etablerat nätverket och begreppet heritage science 
under året som gått, och jag hoppas att vi blir ännu fler på 
konferensen nästa år. Särskilt roligt är att se hur olika bran-
scher och kompetenser hittar nya samarbeten med varandra, 
säger Stefan Nilsson.

Nu pågår förberedelserna för Heritage Science Forum 
2020 (artikeln publicerades först på RAÄ:s hemsida i februari 
2020, red. anm.). Fjolårets konferens avslutades med att del-
tagarna uppmanades fundera kring vilka ämnen eller projekt 
som då skulle kunna lyftas fram.

Henrik Lundström,
Vetenskapsjournalist
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bättRE MatERIaLVaL MEd 
EnkLa tEst

Bra materialval för utställning, packning och förvaring ökar 
museiföremålens livstid. se fem filmer med tips om vad 
man kan göra för bättre materialval.

Färgade material, till exempel textil och kartong, kan 
avsätta färg på ett museiföremål. Häftmassa, som 
ibland används för att stötta föremål i utställningar, 

kan avsätta fetter som går in i museiföremålens struktur. 
Dessutom kan material avge nedbrytande gaser. Men det finns 
några enkla materialtester som museer kan utföra själva innan 
material tas i bruk.

Testa färghållfastheten i material
Se hur Ann-Sofie Stjernlöf, konservator på Världskultur-
museerna, undersöker färghållfastheten i textilier och 
kartonger som ska användas i montrar: https://youtu.be/
kZNFwX0yA1M.

Testa om material kan orsaka fläckar
Se hur Anna Stow, konservator på Världskulturmuseerna, 
undersöker om en häftmassa kan lämna fettfläckar på 
museiföremål: https://youtu.be/yhs3lMFgeLA.

Upptäck sura gaser med Ad-remsor
Se en film där Tommy Söderlund från Landsarkivet i Visby 
berättar om hur AD-remsor kan användas för att testa om 
material utsöndrar ättiksyra: https://www.youtube.com/
watch?v=CR2Jo4GFVOw. Läs mer om AD-remsor här. 

Aktivt kol för att minska emissioner
Se en film där Elyse Canosa från Riksantikvarieämbetet 
berättar om vad aktivt kol är och hur det kan användas för att 
minska skadliga emissioner: https://youtu.be/SBuBGxzYXt8. 
Läs mer om aktivt kol här.

Materialval med hjälp av oddytest
Se en film där Ida Stark på Riksantikvarieämbetets kultur-
arvslaboratorium berättar om hur ett Oddytest går till: https://
youtu.be/R5fvJTl7nzE. Läs mer om oddytestet här.

Henrik Lundström,
Vetenskapsjournalist

På bilden ses ett terracotta-fat som används för att testa om häftmassa och musei-gel kan avsätta skadliga fläckar på 
museiföremål. foto: Alissa Anderson (CC BY).

https://youtu.be/kZNFwX0yA1M
https://youtu.be/kZNFwX0yA1M
https://youtu.be/yhs3lMFgeLA
https://www.youtube.com/watch?v=CR2Jo4GFVOw
https://www.youtube.com/watch?v=CR2Jo4GFVOw
https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/bevara/inomhusmiljo/upptack-sura-gaser-med-ad-remsor/
https://youtu.be/SBuBGxzYXt8
https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/bevara/inomhusmiljo/aktivt-kol-for-att-minska-emissioner/
https://youtu.be/R5fvJTl7nzE
https://youtu.be/R5fvJTl7nzE
https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/bevara/materialval-for-samlingsforvaltning/materialval-med-hjalp-av-oddytest/
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Att ställa ut, förvara och transportera känsliga föremål 
är centrala delar i verksamheten för museer och sam-
lingsförvaltare. Ändå är det inte så känt att vissa av 

de material och produkter som används – allt från konstruk-
tionsmaterial, plaster, limmer och färger – samtidigt riskerar 
att skada föremålen.

– Nästan alla material kan avge emissioner som kan vara 
skadliga. Ett särskilt problem är att många föremål ställs ut 
och förvaras i små utrymmen som ibland saknar ventilation. 
Det kan leda till höga koncentrationer av skadliga ämnen över 
tid, säger Sara Norrehed, kemist vid Riksantikvarieämbetets 
Kulturarvslaboratorium i Visby. 

För mindre samlingar med begränsade resurser kan det 
vara svårt att välja rätt, men även större museer riskerar 
att drabbas. Efter en renovering av Wiens konsthistoriska 
museum för några år sedan, upptäckte personalen mjölkvita 
beläggningar på vissa bronsföremål. En omfattande utred-
ning inleddes som visade att boven i dramat var de nya 
utställningsmontrarna. Fogmassan i montrarna innehöll en 
mjukgörande kemikalie (piperidinol), som gav ifrån sig ett 
luftburet ämne som orsakade beläggningarna. Historien är ett 
typexempel på hur felaktiga materialval kan skada samlingar, 
och leda till ett resurskrävande arbete för återställning och 

konservering, konstaterar Sara Norrehed.
– Det är svårt att helt skydda sig från de här riskerna. 

Museet i Wien hade genomfört de brukliga testerna av mate-
rialen men just denna kemikalie hade ändå inte upptäckts, 
säger Sara Norrehed.

Riskbedömning av material
För att underlätta medvetna materialval för svenska museer 
har Riksantikvarieämbetet tidigare tagit fram Vårda väl-blad, 
som informerar om hur samlingsförvaltare och museer kan 
arbeta förebyggande med materialval. Riksantikvarieämbetet 
har de senaste åren även påbörjat ett systematiskt arbete 
att riskbedöma olika material. Inför renoveringen av 
Nationalmuseum, som stod klar 2018, testades ett hundratal 
material och produkter.

– Tack vare testerna kunde vi hjälpa Nationalmuseum att 
välja bort de värsta materialen. Bland annat kunde vi bekräfta 
att MDF är ett riskfyllt material, eftersom det avger ättiksyra 
som ökar nedbrytningstakten på många föremål.

Materialen testades med ett så kallat Oddytest, en screen-
ingmetod som utvecklades vid British Museum under 
1970-talet. Testet ger en första indikation på ett materials 
benägenhet att skada föremål.

ny databas ska HjäLpa MUsEER 
VäLja Rätt MatERIaL FöR 
saMLInGsFöRVaLtnInG

Material som används för utställning, förvaring och packning kan i 
värsta fall skada föremål. Riksantikvarieämbetet har därför skapat 
en svensk databas, som ska underlätta medvetna materialval. 
Under 2020 finns möjlighet för museer och samlingsförvaltare att 
få material testade vid kulturarvslaboratoriet.
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– Oddytestet ger inga detaljer om orsakerna till att ett 
material är skadligt. Men liknande tester har genomförts 
internationellt i flera decennier så det finns en stor kunskaps-
bank att luta sig mot, säger Sara Norrehed.

Testresultaten har samlats i en öppen och sökbar databas 
– ett excel-blad där testade material placeras i någon av tre 
kategorier: Pass (låg risk för skador), Temporary (viss risk) 
eller Fail (stor risk).

– Det här är första gången en liknande databas finns allmänt 
tillgänglig och sökbar på svenska, berättar Sara Norrehed. 
Hela vårt projekt och databasen Riksantikvarieämbetet håller 
på att bygga upp syftar till att skapa ett bättre kunskapsunder-
lag för alla museer och samlingsförvaltare i Sverige, fortsätter 
hon.

Idag omfattar databasen drygt 200 olika material – fram-
för allt produkter för utställning, transport och förvaring, 
stötdämpande material som bubbelplast och tejper. Även olika 
slags papper, adsorbenter, fogmassor och textilier ingår. Sara 
Norrehed hoppas att svenska museer och samlingsförvaltare 
ska hjälpa till att komplettera och bygga vidare på databasen.

– Titta gärna in i vår databas. Om du saknar ditt material 
där, skicka in det till oss så testar vi!

skicka in ditt material!
Riksantikvarieämbetet erbjuder svenska museer och andra 
kulturarvsinstitutioner att skicka in material – helt kostnads-
fritt. Resultaten från testerna sammanställs i databasen som 
är tillgänglig för alla. Många material finns redan undersökta, 
och ju fler produkter som screenas desto bättre blir databasen.

osäker på om du kan använda ett material? 
saras tre råd:

1. Sök i  de databaser som f inns,  i  första hand 
Riksantikvarieämbetets Oddytestdatabas som är den 
enda på svenska.

2. Kontakta kollegor vid andra museer och samlingar och 
fråga om de känner till några risker.

3. Fråga tillverkaren, om de känner till några risker. Läs mer 
om materialval i Riksantikvarieämbetets Vårda-väl blad 
och rapporter!

Henrik Lundström,
Vetenskapsjournalist

Bild sida 20: Materialval för samlingsförvaltning kan vara svårt, det finns ju så många material och de ändras hela tiden!foto: elyse Canosa(CC 
BY). Bild ovan: sara norrehed bland några av de material som oddytestats i kulturarvslaboratoriet. foto: sara norrehed(CC BY).
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jäMFöRELsER MEd 
HIstORIskt FOtOMatERIaL

Alla har fått erfara att det krävs breda kunskaper inom många olika fält för att 
vara en bra konservator. olika uppdrag innebär att man snubblar över tillfällen 
till fördjupning i ämnen mellan himmel och jord. elin Lundmark  har till 
exempel genom åren haft anledning att fördjupa sig i hur färgåtergivningen 
i äldre svartvita fotografier bör tolkas. Hon har skrivit en lathund i ämnet och 
delar med sig av den här.

Utan att vara enexpert på ämnet tycker jag att det är en 
intressant aspekt att känna till, exempelvis i samband 
med arkivsökning. För det är förrädiskt att jämföra 

kulörer i historiskt svartvitt fotomaterial med varandra, med 
nytagna fotografier eller det man ser på plats. Detta på grund 
av en skillnad i teknik mellan fotografier som är tagna med 
så kallad “ortokromatisk film” och mer nytagna foton både 
i svartvitt och i färg. Den ortokromatiska svartvita filmen 
återger färger på ett sätt som gör det svårt att dra säkra slut-
satser vad gäller kulörer.

ortokromatisk film
Den ortokromatiska filmen är känslig för kortvågigt blått och 
grönt ljus och mindre känslig för långvågigt gult och rött ljus. 
Detta innebär att filmen i kameran blir kraftigare belyst av 
blått och grönt ljus än gult och rött. Detta resulterar i mörkare 
och mindre ljusgenomsläppliga partier på negativet där färg-
en ska vara blå. I sin tur leder detta till att fotopapperet blir 
mindre belyst på dessa partier och på det färdigframkallade 
fotografiet blir dessa partier därför ljusa. Det omvända gäller 
för gula och röda kulörer. Det mest klassiska exemplet för att 
förstå hur ortokromatisk film återger färger i svartvitt är hur 
den svenska flaggan återges på äldre fotografier. 

På bilder äldre än ca 1920 ser svenska flaggan ut som 

finska flaggan. Filmens känslighet för blått gör att den blir 
mycket kompakt på negativet, därför blir de blå partierna inte 
särskilt belysta på fotopapperet vid framkallning och framstår 
därför som vita. På motsvarande sätt blir gula färger väldigt 
genomskinliga på negativet och på fotopapperet blir de gula 
partierna därför belysta mycket mer och framstår som mörka 
på framkallade bilder.

Denna typ av film var vanlig från 1873 och fram till ca 
1920. Därefter ersattes den gradvis av film med en med verk-
ligheten mer överensstämmande färgkänslighet, så kallad 
pankromatisk film.

Pankromatisk film
Pankromatisk film uppfanns 1906 men blev inte vanlig på 
marknaden förrän långt senare. Det är därför viktigt att 
känna till fotodatum när man använder äldre fotografier som 
jämförelsematerial. Är bilderna från övergångsperioden runt 
1915-30 är det extra viktigt att vara medveten om skillnaderna 
i färgåtergivningen eftersom typen av film kan variera medan 
foton innan 1906 alltid är fotade med ortokromatisk film. 

Det hela blir dock ännu mer förrädiskt eftersom fotografer 
ibland använde gulfilter för att tona ned det blå ljusets påver-
kan på filmen men detta gäller främst foton tagna utomhus 
där man vill att blå himmel och grönska skall framträda mer 

svenska flaggor på gustav Adolfs torg, göteborg1923.

foto 1883

foto 1966

foto 2017
(ATA, Riksantikvarieämbetet)
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naturtroget. Ett cyanfärgat filter kan användas på en modern 
kamera för att efterlikna ortokromatisk film.

ett enkelt exempel
Som exempel på hur denna kunskap kan omsättas i praktiken 
kan avbildningen av St. Per i Kumla kyrka användas, med 
foton från1883, 1966 och 2017. På fotot från 1883 ser glorian 
svart ut medan den på det svartvita fotot från 1966 ser grå ut 
och på det moderna färgfotot visar sig vara gulaktig. 

Slutsatsen som går att dra från dessa foton är att fotot från 
1883 är taget med svartvit ortokromatisk film och fotot från 
1966 är fotat med svartvit pankromatisk film och att ganska 
lite har skett med måleriet över tid, utöver ytsmuts. En tolk-
ning baserad på de färger som ses i fotot från 1883, som görs 
utan att filmtyp tagits med i bedömningen, skulle kunna vara 
att glorian är kraftigt oxiderad och att något har skett med 
den mellan fototillfällena, som exempelvis övermålning eller 
förlust av ytskikt. Det skulle alltså bli en helt felaktig slutsats.

ett mer komplicerat exempel
Gröna färger i Kumla kyrkas måleri återges olika i det orto-
kromatiska fotot trots att de borde vara målade med samma 
pigment.Vid jämförelse mellan olika gröna pigment i olika 
delar av foton från 1883 så är det tydligt att de inte ser 
likadana ut. Exempelvis “ryggen” på vänstra ängelns vingar, 
delar av mittersta ängelns dräkt och klänningen till höger i 
bild. Det gröna på ribborna (utom en) överensstämmer med 
klänningen till höger medan vingarna och delar av den gröna 
ängladräkten avviker. 

Även på färgfotot från 2017 går det att se lite olika kulörer 
inom de gröna färgfälten. De gröna färgfält som ser något gula 
ut 2017 har tolkats som komplettering. Tittar man på bilden 
från 1883 blir det tydligt att den gultonade gröna som tolkats 

som komplettering ser något mörkare ut 1883 än den kallare 
gröna som bedöms mer ursprunglig. Den ortokromatiska fil-
mens begränsade känslighet för det gula har här gjort att den 
återges mörkare på det framkallade fotografiet än de andra 
mer blågröna partierna som ser närmast vita ut på fotot. En 
slutsats som kan dras av detta är att dräkterna delvis målats 
om innan fotot togs 1883. Detta är intressant eftersom den 
första dokumenterade konserveringen utfördes 1888.

frågor att ställa sig inför jämförelser med historiskt 
fotomaterial
•	 Vilket år är fotot taget? Innan ~1910 = ortokromatisk 

film.
•	 Finns kända, troligtvis oförändrade, kulörer att jämföra 

med som kan hjälpa vid tolkning av vilken film som 
använts?

•	 Titta främst på gula och blå kulörer för att få den tydlig-
aste indikationen på hur färgerna återges i fotot. Gröna 
och röda kulörer är mer komplicerade att tolka och beror 
helt på om de drar åt varmt eller kallt. 

•	 Tänk på att utomhusfotografier kan vara fotade med 
filter.

om ortokromatisk film
•	 Gult ser svart ut.
•	 Blått ser vitt ut.
•	 Rött framträder som mörkt.
•	 Grönt framträder som ljust.
•	 Variationer i färgtemperatur inom gulgröna, blågröna, 

lilaröda och orangeröda kulörer ger mellan valörer be-
roende på om de drar åt kallt eller åt varmt.

Elin Lundmark

Takmålning i kumla kyrka, bild tagen 
1883. Jämför kulör i klänning på den 
andra ängeln från vänster och klänning 
längst till höger. den tunnare, mer gul-
aktiga tonen grön återges som mörkare 
i den ortokromatiska filmen (ATA, 
Riksantikvarieämbetet). 

Takmålning i kumla kyrka, bild tagen 
2017.foto: konservator Misa Asp AB.
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REdaktIOnEn sökER En REdaktöR 

vill du ansvara för och vara med och utforma nkf-s 
medlemstidning Realia?

vill du ha möjlighet till  att spela en aktiv roll inom 
svensk konservering och utöka ditt kontaktnät? 

kontakta redaktionen på nkf.realia@gmail.com

VILka FRÅGOR äR VIktIGast FöR ER? 
Vad VILL nI at t VI I  st yRELsEn 

ska aRbEta MEd?

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

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
mailto:kontakt%40nkf-s.se?subject=
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nkF-s Ordförande 
Lisen Tamm

ORdFöRandEn
HaR ORdEt

Den här gången kan jag inte börja 
utan att hoppas att ni och er 
familj har fått behålla hälsan 

och sluppit att drabbas av sjukdomen 
Covid-19. Själv har jag hittills lyckats 
hålla mig frisk.

Vilket annat år som helst borde 
man i slutet av maj vara fullt sysselsat 
med olika arbetsprojekt, utställningar 
och beställningsarbeten som ska vara 
klara till midsommar eller allra senast 
till semestrarnas början i juli. Men just 
i år är det annorlunda. Jag kan se av 
de Instagram-konton jag följer att flera 
egna företagare i konservatorsbranschen 
fortfarande verkar få in uppdrag. Det är 
lugnande. 

För oss som är anställda på museer, 
varav de flesta större har stängt tills-
vidare, har man istället möjligheten 
att ägna sig åt välbehövligt inre arbete. 
Förutsatt att man kan vara på arbets-
platsen. Underhålla utställningar, 
organisera i magasin, städa i ateljén, 
registrera föremål och kanske äntligen 
skriva de där konserveringsrapporterna 
som legat på skrivbordet och väntat 
sedan i julas.

Men jag vet också att andra kollegor 
istället blivit tillfälligt deltidspermit-
terade. Har man inte möjlighet att fysiskt 
vara på sin arbetsplats har man kanske 
nu istället tid att läsa den där litteraturen 
för att bygga på kunskapen om material 
och forskningsrön, eller ta del av virtuella 
föredrag och konserveringspoddar.

Jag arbetar själv på ett mindre 
kommunalt museum som är helt skatte-
finansierat, och redan nu ser vi effekterna 
av neddragningar av projektmedel för 
att de behövs bättre i andra kommunala 

verksamheter, till exempel äldrevården. 
Och vi förstår det, men visst känns det 
osäkert! Naturligtvis kommer även nästa 
års budget att påverkas. Inre arbete får 
bli det nya mantrat. 

Institutionen för Kulturvård i 
Göteborg, lärare som elever, kämpar 
vidare med distansundervisning och 
hemarbete. Det måste naturligtvis kän-
nas extra kärvt för de nyutexaminerade 
studenterna att just i år komma ut på 
arbetsmarknaden. Men man måste hop-
pas och planera för att läget normaliseras 
under hösten, eller hur?

Med anledning av den allmänt 
påbjudna uppmaningen att iaktta 
fortsatt social distansering höll NKF-
sden 13 maj sitt årsmöte på den digitala 
plattformen Zoom.Vi var 26 personer 
som deltog. Årsmötet bjöd inte på några 
stora överraskningar och styrelsen har 
fått fortsatt förtroende. Arbetsgrupperna 
för Bevare Mig Väl, Konserveringens 
Dag och NKF Kongress 2021 berättade 
om sitt arbete. Publikationerna MoK:s 
och Realias redaktioner berättade om sin 
verksamhet. Protokollet från årsmötet 
kommer snart vara tillgängligt på www.
nkf-s.se. 

Vi arbetar för att NKF:s kongress 2021 
”Research and Review -Advancements 
in conservation and assessment of previ-
ous experiences” ska kunna genomföras 
precis som planerat och deadline för call 
for abstract har nyligen gått ut.Vi tackar 
förstås för alla bidrag!

Det har väl aldrig varit mer aktuellt 
att avsluta med ett ”Var försiktiga och ta 
hand om er!” Och hoppas ni får en härlig 
hemester!

Lisen Tamm
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kaLEndER 2020
Med reservation för ändringar. Alla event är hyperlänkade.

På grund av Covid-19-pandemin är många konfe-
renser, workshoppar och kurser flyttade, inställda eller 
omvandlade till en digital motsvarighet.

19th iCoM-CC Triennial Conference - 
Transcending Boundaries: 

integrated Approaches to Conservation 
i bEIjInG, i nuläget flyttat till 17-21 maj 2021.

 

iCoMos 20th general Assembly and scientific 
symposium –shared Cultures, 

shared Heritage, shared Responsibility 
i sIdnEy är i nuläget flyttat till september 2023.

juli - augusti
OnLInE MEEtInGs
AiC virtual Meeting 2020

Conservation: Reactive and Proactive

23 juli
OnLInE LEctURE

Conserving the Perkins Bacon Archives: 
by Conservator victoria stevens ACR

2 september
OnLInE MEEtInG

digital försmak av forum för klimat och kulturarv
Riksantikvarieämbetet

14 september - 20 november
OnLInE cOURsE
emergency Planning

AiC

21 oktober
OnLInE LEctURE

iCon Annual Lecture 2020
Houses of Parliament Restoration and 

Renewal Programme

2 november
bERLIn
Workshop 

Photoreproductions
- identification and Conservation

2-3 november
GötEbORG

Branschforum för konsthantering 2020

2-6 november
VIRtUaL cOnFEREncE

iiC Congress 2020: Practices and Challenges 
in Built Heritage Conservation

26-27 november
stOckHOLM

samlingsforum 2020: Människan och samlingen 
– om etiska frågor i samlingsförvaltningen

https://www.icom-cc2020.org/
https://www.icom-cc2020.org/
https://www.icom-cc2020.org/
https://www.icom-cc2020.org/
https://icomosga2020.org/
https://icomosga2020.org/
https://icomosga2020.org/
https://icomosga2020.org/
https://www.culturalheritage.org/events/annual-meeting/current-meeting
https://icon.org.uk/events/conserving-the-perkins-bacon-archives-by-conservator-victoria-stevens-acr
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kalenderhandelser/digital-forsmak-av-forum-for-klimat-och-kulturarv/
https://learning.culturalheritage.org/products/emergency-planning
https://icon.org.uk/events/icon-annual-lecture-2020
https://www.iada-home.org/en/calendar/detail/article/photoreproductions-identification-and-conservation//31.html
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/branschforum-for-konsthantering/branschforum-for-konsthantering-2020/
https://www.iiconservation.org/congress/Edinburgh
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/samlingsforum/samlingsforum-2020/
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Mok-nytt
För 2019 och 2020 blir det ett gemensamt nummer då 
det efter granskningsprocessen för 2019 tyvärr blev för 
få artiklar som gick igenom. Inför 2020 var fokus ett 
tema-nummer med anknytning till NKF:s symposium 
”Analysis and imaging techniques in the conservation 
of art, cultural and natural heritage” som ägde rum i 
Köpenhamn under hösten 2019. Utifrån de artiklar som 
kommit in kan det bli ett mer internationellt inriktat 
nummer med fler artiklar på engelska än vad det 
vanligtvis brukar vara i MoK.

skicka in bidrag!
Vi ser gärna att fler skickar in möjliga artiklar! 
Ta chansen att sprida resultat från de projekt ni arbetar 
med. MoK publicerar originalarbete inom en rad 
konserveringstekniska ämnen så som t.ex. utveckling 
inom konserveringspraktik, nya behandlingsmetoder, 
bevarandefrågor vid utställning och magasinering, 
förebyggande konservering, konserveringshistoria 
och etik, undersöknings-och dokumentationsmetoder 
samt ny forskning inom materialanalys av relevans 
för konserverings-och bevarandefrågor. På NKF:s 
årsmöte uppkom en önskan om mer information 
kring hur man skriver en vetenskaplig artikel inom 
konserveringsområdet. Möjlig inspiration kan man 
finna i en artikel av Birgit Reissland i Journal of Paper 
Conservation: https://www.iada-home.org/writing.pdf.

Omfattning och inriktning, med länk till riktlinjer för 
författare hittar du här: https://mok.scholasticahq.com/
for-authors. Deadline är den 1 mars – börja planera redan 
nu...

framtid
Ett sätt att öka attraktiviteten med att skicka in artiklar till 
MoK skulle vara att se till att de artiklar som publiceras 
fungerar med digital open access-publicering (OA) 
med artiklar publicerade under en öppen licens (så 
som creative commons-licensen CC BY). Det skulle då 
vara i linje med en strävan från forskningsfinansiärer 
att vetenskapliga publikationer som bygger på offentligt 
finansierad forskning ska vara öppet tillgängliga (open 
access). För att ytterligare öka spridningsmöjligheter 
bör den digitala utgivningen också ske med möjlighet 
att anknyta till större sökbarhet och indexering per 
ämnesområde och artikel. T.ex. erbjuder det verktyg 
vi redan använder dessa möjligheter mot en avgift.Vid 
sökningar skulle det gå att kunna få upp resultat från 
MoK och direkt kunna klicka på och komma åt artiklar. 
Digital utgivning skulle förhoppningsvis också kunna 
kombineras med möjligheten för medlemmar att välja 
om de vill ha den tryckta MoK eller inte. Förbundsrådet 
för NKF önskar att kostnader och lösningar för detta ska 
kunna presenteras till nästa förbundsråd.

Om tidskriften
•	 nkf:s samnordiska tidskrift, utgiven sedan 1960
•	 fackgranskade artiklar - på nordiska språk och engelska
•	 Artiklar tillförs AATA: Abstracts for international Conservation Literature
•	 Tidskriften listas i danska utbildningsministeriets bibliografiska 

forskningsindikator och den norska database for statistikk om høgre utdanning
•	 Plattform som når nkf:s ca 1400 medlemmar
•	 Tryckt form en gång om året, digitalt på nkf hemsida som pdf
•	 sköts genom scholastica: https://mok.scholasticahq.com
•	 omfattning och inriktning, med länk till riktlinjer för författare hittar du här: 

https://mok.scholasticahq.com/for-authors

https://mok.scholasticahq.com/for-authors
https://mok.scholasticahq.com/for-authors
https://mok.scholasticahq.com/for-authors
https://mok.scholasticahq.com
https://mok.scholasticahq.com/for-authors

