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Carl Brädde heter jag, och har  fått det roliga uppdra-
get att bli Realias redaktör! Jag bor  i Göteborg sedan 
några år tillbaka och arbetar just nu som metallkon-

servator på Studio Västsvensk Konservering. Innan dess  har  
jag  jobbat  för några privata konserveringsfirmor och har 
också haft  en  egen  firma  som  kulturhistorisk  konservator.  
Jag  återvände  2014  till  Sverige  efter  många år utomlands, 
senast i Danmark där jag bl.a. sysslade med arkeologisk 
och kulturhistorisk konservering för Konserveringscentret 
i Vejle under sex mycket lärorika år. Dit kom jag 2008 efter 
att jag året innan hade avslutat min konservatorsutbildning 
i Florens, en stad som jag då hade haft nöjet att uppleva i 
närmare ett decennium. 

Det har blivit en del resande i jakt på arbete och utbild-
ning, vilket inom vårt gebit ju inte är något som  är särskilt 
ovanligt. Det är spännande att det som konservator  är 
relativt  lätt att byta arbetsmiljö och land, just därför att vi 
arbetar utifrån förhållningssätt som är internationellt gång-
bara. Över landsgränserna är det helt klart fler saker som 
förenar än skiljer oss åt, vilket jag tycker att artiklarna i 
Realia ofta belyser väldigt väl. Den internationella aspekten 
av vårt yrke är något som jag gärna ser ännu mer av i kom-
mande nummer.

Jag  tycker  att tidningen  är  och  ska  vara  ett  aktuellt  
forum för  konservatorer,  arbetande  eller under utbildn-
ing. Ett kvalificerat axplock av det senaste som  händer och  

förhoppningsvis en källa  till  inspiration  för  vårt  dagliga  
arbete  eller  våra  studier.  Den  ska  spegla  de  olika  roller 
som en konservator har idag, t.ex. genom skildringar av 
olika arbetsplatser, såväl privata som offentliga.  Den  ska  
naturligtvis  också  gärna  framhäva  någon  eller  några  som  
gör  eller  har gjort något särskilt för vår bransch; enskilda 
personer, företag eller institutioner. Men  framförallt  ska  det  
vara  en  tidning  av  och  för  medlemmar,  som  formar  sina  
egna  läsupplevelser genom intressanta, roliga och tänkvärda 
bidrag!

Jag heter Elise Andersson och är ny grafisk formgivare för 
Realia. Jag bor sedan fyra år i Amsterdam där jag, efter 
kompletterande studier i konsthistoria och nederländska 
vidareutbildar mig inom möbelkonservering på Amsterdams 
Universitet. Jag har nyligen avslutat min master och bör-
jade i oktober ett tvåårigt post-master program. Innan min 
kunskapsvandring utanför Sveriges gränser erhöll jag en 
kandidatexamen i möbelkonservering från Carl Malmsten - 
Furniture Studies och har dessförinnan bland annat studerat 
trä och konst på Nyckelviksskolan. 

Uppdraget som grafisk formgivare för Realia ska bli 
mycket spännande – en fot tillbaka till Sverige emedan den 
andra fortsätter att vandra i utlandet ett tag till framöver! 
Och jag hoppas att, förutom med grafisk form, kunna bidra 
med lite internationella utblickar.

REDAKTÖREN 
HAR ORDET

Redaktör Carl Brädde

Formgivning 
Elise Andersson

ARTIKLAR
Sänd ditt manus till oss via
e-mejl: nkf.realia@gmail.com

Text, diagram, bilder och
bildtexter skickas var för sig.
Texter skrivs i 12 pkt
Times New Roman med
enkelt radavstånd.
Omfång: 1-2 A4.
Bilder levereras digitalt i
JPG-format.

För annonsering kontakta
redaktören via e-mejl ovan.

NY REALIA REDAKTION
Under sensommaren utlyste Realia-redaktionen tjänsterna som redaktör och 

grafisk formgivare bland medlemmarna. Carl Brädde och Elise Andersson 
utsågs av avgående redaktionen, Helena Grundberg och Annica Björklund, 

att ta över det redaktionella ansvaret för NKF-S medlemstidning.

Som nybakad redaktör för Realia vill jag 
först tacka den tidigare redaktionen 
för deras fina arbete! Elise och jag som 

tar över stafettpinnen ska göra vårt bästa för 
att leverera en tidning som faller er läsare 
i smaken. Några förändringar har vi velat 
smyga in från start och ni har kanske redan 
blivit varse den nya layouten utformad av 
Elise. Vi har också några mer eller mindre 
fasta inslag som vi tänkte testköra, bl.a. hit-
tar ni artikelserien ”Svenska konservatorer i 
världen”, som i detta nummer avhandlar en 
tapetserarkonservator i New York, och en 
artikel i varje nummer om något som har 
med utbildning inom konservering att göra.           

Omslagsbilden i detta nummer är taget 
av Erika Hedhammar och visar Piazza della 
Signoria i Florens den 4 november i år, på 
50-årsdagen för de katastrofala översvämn-
ingarna av floden Arno. Händelsen medförde 
att tiotusentals konstverk och dokument 
skadades eller helt förstördes i en flodvåg av 
gyttja, en kulturarvsförlust av kanske ald-
rig tidigare skådade proportioner. Jag som 
har bott i Florens under en stor del av mitt 
vuxna liv kan intyga att minnet av det som 
hände fortfarande är mycket levande och att 
de ödesdigra resultaten än idag sysselsätter 
många.   

Samtidigt är det också en dag att min-
nas för den bildliga flodvåg av solidaritet 
som händelsen väckte. Konservatorer och 
andra volontärer från Italien och olika delar 
av världen, inte minst från de skandinaviska 
länderna, gjorde snart gemensam sak i en 
stor räddningsaktion. 

Händelsen var också av avgörande 
betydelse för att legitimera och utveckla 
konserveringen som en egen vetenskap. 
Nya material och metoder kom under de 
nästkommande åren att testas i stor skala 
i Florens, vilket till stor del var ett resul-
tat av dessa internationella utbyten och 
samarbeten. 

Man kan utan omsvep påstå att konserverin-
gen inte hade varit där den är idag utan detta 
exempel på gemensamma - och gränsöver-
skridande - ansträngningar!

Alla skulle väl vilja vara utan den här 
typen av katastrofer, men med ett ökat kli-
mathot är det dessvärre sannolikt att de ökar 
i både omfång och frekvens. Flera personer 
som medverkade under översvämningarna 
i Florens var samlade på den interna-
tionella konferensen i Montreal som Petra 
Waern rapporterar om i det här numret. Läs 
artikeln om konferensen som behandlar just 
katastrofer och hur man som institution bäst 
förbereder sig på det som inte borde hända.

Värdefullt kulturarv förstörs och förs-
vinner även i krigsdrabbade områden som 
Syrien, Libyen och Irak. Handeln med 
stulna föremål är omfattande och det kan 
mycket väl hända att man som konservator 
på något sätt kommer i kontakt med dessa 
objekt. Ingela Chef-Holmbergs artikel från 
föreläsningen på NKF-S:s årsmöte behand-
lar ämnet. 

I det här numret får vi också en inblick i 
en – än så länge – ovanlig konservatorsroll. 
Anna Billing-Wetterlundh berättar om sitt 
mångfacetterade arbete hos fastighetsbola-
get Higab, som äger en stor del av Göteborgs 
fastighetsbestånd av kulturhistoriskt intresse. 
Uppgifterna är många och sträcker sig från 
att instruera i bra skötsel till att övervaka 
filminspelningar.

Allt detta och mycket mer i vinternum-
ret av Realia! Till sist vill jag också flagga för 
Alissa Anderssons webbenkät om utvärder-
ingar av tidigare konserveringsbehandlingar, 
läs mer på sidan 21. Ett spännande initiativ 
som självklart underlättas av att många sva-
rar. Så klicka gärna på länken för att besvara 
enkäten!

Varma hälsningar i vintermörkret från 
redaktionen!   

mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=
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ATT LYFTA BEVARANDEFRÅGOR 
I NYA SAMMANHANG
Att  konservatorer  behöver  ha  större  inflytande  är  vi  nog  alla  överens  
om, men  vad  innebär   det   att   lyfta   vård-   och   bevarandefrågor   i   nya   
sammanhang? Hur  kan konservatorn  bidra  till  metodutveckling  och  nya  
synsätt?  Anna  Billing-Wetterlundh berättar om sitt arbete som konservator 
på Göteborgs Stads fastighetsbolag Higab.

Som uppdragsfinansierad konservator har  jag under 
större delen av  mitt  yrkesverksamma  liv arbetat  mot  
externa  kunder,  ofta  en  fastighetsägare  som  Statens  

fastighetsverk,  Svenska kyrkan,   kommuner   eller   pri-
vatpersoner.   I   den   rollen   har   jag   kunnat   konstatera   
att uppdragsgivaren ofta saknat kunskap om vad man borde 
prioritera. Sällan eller aldrig har man byggt   upp   intern   
kunskap   om   vård   –  och   bevarandefrågor,   och   begrep-
pet   preventiv konservering är i det närmaste okänt. Sedan  
några  år tillbaka  är  jag  anställd av  Göteborgs  Stad.  Där 
betonas  vikten  av  att  ha  ett ”Hela-staden-perspektiv”, men 
alltför sällan får vi möjlighet att samverka och arbeta på tvärs 
i staden,  vi  sitter  ofta  fast  på  våra  institutioner.  Under 
våren  2016  startades  därför  ett samarbetsprojekt  mellan  
Göteborgs  fastighetsbolag  Higab  och  Göteborgs  stads-
museum  med avsikt  att  utveckla  nya  arbetsmetoder  och  
strategier  gällande  konst,  inventarier  och  fast inredning av 
högt kulturhistoriskt värde i stadens fastigheter.

Förvalta stadens kulturhistoria 
I samarbetsprojektet rekryterades jag som konservator från 
stadsmuseet till Higab, där min första uppgift blev att genom-
föra en behovsanalys gällande rutiner och kontrollfunktioner 
för vård- och  bevarandefrågor  samt  ge  förslag  på  en  hand-
lingsplan med  prioriteringar  och  akuta  åtgärder.  Higab 
ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs 
Stadshus AB. Ägardirektiven betonar  framför  allt  uppgiften  
att  vårda,  utveckla  och  förvalta  de  fastigheter  i  beståndet  
som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Flera av Higabs  
fastigheter är donerade till  Göteborgs Stad tillsammans  med  
inventarier och 27  av  husen  är  byggnadsminnen.  Vården  
av  byggnadsminnen  och  andra  hus  med  historiska och 
kulturella  värden  har under de senaste  åren  fått allt högre 
prioritet inom Higab,  men det var  först  2014  som  verk-
samheten  förstärktes  med  en  egen  byggnadsantikvarie.  
Detta  ökade snabbt förutsättningarna  för att de kulturhis-
toriska aspekterna  skulle  få ännu  större betydelse både i 

det löpande arbetet och vid 
projektering.

Grundinventering 
Ett  drygt  90-tal  av  fastig-
heterna  i  Higabs  bestånd  
innehåller  fasta  och  lösa  
inventarier  av kulturhis-
toriskt värde relaterade till byggnaden. I vissa fall kan det 
handla om enstaka objekt som kakelugnar eller armaturer 
men i andra fall  är det fråga om en större samling föremål av 
blandad  karaktär.  Gemensamt  för  dem  alla  är  dock  att  de  
på  ett  eller  annat  sätt är  intimt knutna till fastigheten och 
utgör en viktig del av densamma. Det var ganska självklart 
att den första  åtgärden  bestod  i  en  grundinventering  av  
kulturhistorisk  inredning och  inventarier  för att kunna få 
kontroll över de objekt som var knutna till respektive fastig-
het. Samlingarna  kan  i  de  flesta  fall  inte  betraktas  som  
museala  och  omfattas  inte  heller  av  den  internationella 
museietiska lagstiftningen. Det som styr är snarare dona-
tionsbrev tillsammans med stadens intention för hur man 
vill bruka och tillgängliggöra miljöerna.

Välja sina strider 
Stadens ambition  är att bygga upp  ett långsiktigt ägande 
av de unika  fastigheter som gör Göteborg  till  Göteborg.  
I  detta  ingår  att  vårda  men  också  att  utveckla  och  
levandegöra.  Det  är just  detta  uppdrag  som  utgör  utma-
ningen.  Våra  fastigheter  med  unika  interiörer  är  nästan 
alltid offentliga miljöer, arbetsplatser eller festlokaler, som 
ska brukas av externa hyresgäster med  allt  vad  det  innebär.  
Som  konservator  får  man  välja  sina  strider  och  balansera  
kundnöjdhet  mot  riskanalys.  För  att  detta  ska  kunna  
ske  krävs  en  omdömesgill  förvaltning  som omfattar  rätt-
mätigt  ägande,  varaktighet,  dokumentation,  tillgänglighet  
och  gallring  under ansvar.  En  förutsättning  för  detta  är  
självklart  ett  gemensamt  synsätt  och  att  tydliga  och  säkra 

arbetsprocesser implementeras i organisationen. Det var 
därför nödvändigt att den inventering som utfördes skulle  
införas i Higabs  befintliga fastighetsdatabas,  men systemet 
saknade en  modul  för att hantera kulturhistorisk  informa-
tion ner på objektnivå. Den första utmaningen för mig blev 
därför att ta fram en kravspecifikation för   en   sådan   modul   
och   få   den   utvecklad   hos   företaget   Incit   som   levererat   
Higabs fastighetsdatabas X-pand. Eftersom inventeringen i 
första hand syftar till att hålla ordning på, statusbedöma   och   
kontrollera   framtida   vårdbehov   var   det   lämpligt   att   
alla   objekt dokumenterades utifrån  objektkategori  baserat  
på  material  och  fördelade  på Byggnadshistoriska föremål 
respektive Kulturhistoriska föremål.

Ett uppdämt behov 
Parallellt med att inventeringen genomförs har jag påbörjat 
ett antal tydligt avgränsade projekt med syfte att implemen-
tera nya rutiner och ny kunskap gällande förebyggande vård.

•	 Housekeeping - Krav och direktiv gällande städning och 
städmaterial till hyresavtal.

•	 Filminspelning - Anvisning med förhållningsregler.

•	 Vindsstädning, gallring.

•	 Rutiner för skadedjurskontroll.

•	 Klimatkontroll med mätteknik och analys av data.

•	 Rutiner för skyddsåtgärder av inredning och inventarier 
vid större projekt.

•	 Restvärdesräddning. 

Visst är  jag en  främmande  fågel  bland  ingenjörer, tekniker 
och arkitekter, men det  märks   att  det   funnits   ett   upp-
dämt   behov   för   vård-   och   bevarandefrågor   både   hos   
kunder   och kundansvariga.  Jag tvingas argumentera på nya  
sätt, slipa  mina argument för att skapa de bästa förutsättnin-
garna för att så många som möjligt ska få privilegiet att njuta, 
arbeta och använda  våra fantastiska  lokaler  både nu och  i  
framtiden. Men  jag  måste också lära  mig att se på mitt upp-
drag som konservator med nya ögon och förstå att jag inte 
alltid kan eller måste luta mig emot de museala yrkesetiska 
regler som sitter i ryggraden. Det  är både skrämmande och 
befriande men framförallt utvecklande och utmanande.

Anna Billing-Wetterlundh,
Konservator, Higab 

anna.wetterlundh@higab.se

Wernerska villan – tidigare Wijkska palatset är en av de unika fastigheter som förvaltas av Higab. Villan med inventarier är Göteborgs mest 
välbevarade 1880-talsmiljö och används i första hand vid representation. Anna Billing-Wetterlundh i en selfie i Wernerska Villan.

mailto:anna.wetterlundh%40higab.se%20?subject=
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Den 20:e maj 2016 pratade jag på Nordiska konser-
vatorsförbundets årsmöte på temat Internationella 
kulturarvsbrott och hur konservatorer berörs av 

frågan. Detta är något som inte bara berör konservatorer utan 
alla som på något sätt kan komma i kontakt med föremål från 
länder i krig.

Vi har de senaste åren sett en upptrappning i förstörelsen 
av kulturarv i länder som Irak, Syrien och Libyen. Det har 
rapporterats om plundringar, förstörelse av monument och 
byggnader och avrättningar av personal som arbetar vid kul-
turarvsplatser. Handeln med stulna kulturföremål är en stor 
inkomstkälla för terrorism, i likhet med människohandel och 
handel med olja och vapen. 

Konservatorer är en yrkesgrupp som kan komma i 
kontakt med dessa föremålstyper i samband med vård och 
konservering. Andra yrkesgrupper och allmänheten bör 
också vara medvetna om och förberedda på att situationer 
kan uppstå där man behöver hantera föremål från dessa 
länder. 

Hur vet man om föremål är stulna eller olagligt 
införda? 
ICOM (International Council of Museums) har tagit fram 
listor över föremålsgrupper man bör vara särskilt uppmärk-
sam på. Listorna omfattar bl.a. föremålstyper från Irak och 
Syrien, som t.ex. mynt från pre-islamsk period, figuriner eller 
bruksföremål. Listorna kan hjälpa till för en första bedömn-
ing. För att bli mer säker behöver en expert kontaktas.

Det är viktigt att man efterfrågar dokumentation och 
bevis på ägande vid misstanke om eventuella brott. Detta 
gäller alla föremål, nationella som internationella, och är 

ingen nyhet. Det nya idag kan vara att nya föremålsgrupper 
finns i omlopp, samt vad pengarna från handeln med dessa 
föremål finansierar. 

Vad kan man göra för att undvika att göra fel?
De flesta yrkesgrupper har etiska regler att förhålla sig till. 
Som konservator och medlem i NKF-S (Nordiska kon-
servatorsförbundet) följer man E.C.C.O:s (European 
Confederation of Conservator-Restorers’ Organisation) pro-
fessionella riktlinjer. 

Utdrag ur artikel 19 i E.C.C.O. Professional Guidelines 
(II) – Code of Ethics: “The Conservator-Restorer should never 
support the illicit trade in cultural heritage, and must work 
actively to oppose it. Where legal ownership is in doubt, the 
Conservator-Restorer must check all the available sources of 
information before any work is undertaken.”

Om man kommer i kontakt med föremål som man mis-
stänker har ursprung i länder som Syrien eller Irak och där 
ägandeförhållandena är okända, ska man kontakta polisen. 
Polisen har en bra webfunktion där man kan anmäla brott. 
Skriv in i rubriken att det kan röra sig om ett internationellt 
kulturarvsbrott. 

Ingela Chef-Holmberg
Utredare, Kulturvårdsavdelningen

Riksantikvarieämbetet
ingela.chef.holmberg@raa.se

Länk: ICOM:s listor på utsatta föremålsgrupper. 

INTERNATIONELLA KULTURARVSBROTT
– HUR BERÖRS KONSERVATORER?
Den olagliga handeln med stulna kulturföremål från konfliktdrabbade områden är dessvärre 
ett ständigt aktuellt ämne. Ingela Chef Holmberg, utredare på Riksantikvarieämbetet, 
föreläste på NKF-S årsmöte i maj. 

mailto:ingela.chef.holmberg%40raa.se%20?subject=
http://icom.museum/resources/red-lists-database 
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Den första internationella konferensen i IPM 
(Integrated Pest Management, d.v.s. Samordnad 
Skadedjurskontroll) organiserades i Piacenza, Italien, 

2011. Den andra i Wien 2013 och nu denna i Paris. Jag har 
varit med på alla tre och i samtliga fall bidragit med presen-
tationer om den standard i IPM som varit under utarbetande. 
Till denna konferens var standarden färdig och kunde visas 
upp, färsk och nyutgiven. Många av de experter som varit med 
om att utforma standarden var med, det kändes så roligt att 
tillsammans med dem kunna lansera det jobb vi gjort. 

Ökad resistens mot insektsgifter
Resistens mot pesticider nämndes några gånger – de hjälper 
helt enkelt inte längre. Förebyggande metoder är den enda 
vägen framåt. Jag läste till exempel en intressant poster från 
Sri Lanka, där författaren berättade att intag till samlingarna 
i arkivet rutinmässigt behandlas med en biocid. Men under-
sökningar visade att insekterna inte dog av giftet! Ändå 
fortsätter man med metoden av gammal vana. 

RAPPORT FRÅN 
SKADEDJURSKONFERENSEN IPM 

2016, LOUVREN, PARIS

Skadedjur och mögel, 
detta fascinerande ämne, 

samlade 166 deltagare från hela världen  
på Louvren i Paris i tre dagar i september. 

Lisa Nilsen rapporterar 
från konferensen. 

The biggest pest in America
Flest skratt fick skadedjursexperten Patrick Kelley när 
han beklagade att man i USA nu har upptäckt en ny art av 
skadedjur som riskerar att ställa till stor skada, Trumpus rid-
iculae är det latinska artnamnet. Kelley hade annars gjort en 
intressant studie om feromoner efter att museer uttryckt oro 
för att feromonerna från fällorna skulle hamna på textilierna, 
som i sin tur skulle dra till sig extra mycket mal. Han fann att 
så inte var fallet.

Vad kostar IPM egentligen?
Ett annat föredrag som imponerade på mig var en ung 
konservator på ett etnografiskt museum i Wien, Sophie 
Fuernkranz. Hon har under fem år samlat data på hur mycket 
tid hon lägger på IPM. Allt fanns med! Rengöring, packning, 
tid med praktikanter. Det blev inalles tio timmar i veckan, 
25 % av en heltidstjänst. Värdefull information för alla 
museer som på allvar vill ta upp kampen mot skadedjur.

Engagera publiken
Mel Houston från National Trust for Scotland berättade att 
de försöker få besökare med på tåget vad gäller IPM. De får 
klisterfällor med sig hem för att se om det finns skadeinsekter 
även där. Det imponerade på fransmännen tror jag, där är 
det bara på senare tid som man faktiskt börjar erkänna att 
man har problem med skadedjur. Vad gäller skadedjuren i 
Skottland berättade Mel att de bara ökar och ökar. Men det 
kan även bero på att de olika egendomarna bara blir duktigare 
på att rapportera. Det var också ganska många presentationer 
om mögel. Mikroorganismer räknas också som “pests” enligt 
definitionen i standarden. 

Den brittiska insektsdatabasen
Den sista talaren var Jane Thomson Webb från Birmingham 
Museums. De har en databas, till vilken kulturarvsinstitu-
tioner runt om i Storbritannien kan rapportera om olika 
fynd. På så sätt kan de hålla koll på spridning och förekomst. 
Vi svenskar som var med på konferensen tänkte direkt 
att det måste vi ha i Sverige också! Vi ska ta kontakt med 

Lisa Nilsen presenterar IPM-standarden på konferens i Paris. Foto: Charlotta Bylund Melin. 
Glada svenska deltagare på skadedjurskonferens i Paris  – Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet, Charlotta Bylund 

Melin, Nationalmuseum, Niklas Apelqvist, Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Okänd konferensdeltagare.
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Birmingham Museums och fråga om vi får haka på deras fär-
diga system, Brexit or no Brexit. 

Housekeeping rules!
Slutsatserna på flera av föredragen blev att lösningen stavades 
housekeeping. Det gläder förstås mig, jag som i mitt yrkes-
verksamma liv hävdat att vi måste lägga resurser på städning 
och städares status. Detta är ett stort problem, bland annat på 
ett av de stora Parismuseerna, där städfirmorna byts ut vart 
tredje år. Det känner vi igen från Sverige också och jag undrar 
vad som ska till för att vi ska få tillbaka egenanställd städper-
sonal. Billigt på kort sikt visar sig ofta bli dyrt på lång sikt. 

Hela poängen med att samlas på det här sättet är ju att vi 
tar del av varandras kunskap. Det var deltagare från Afrika, 
Asien, Europa och Nordamerika. Det var många intressanta 
presentationer om de senaste rönen i forskningen, både från 
större institutioner och privata företag som visade sin utrust-
ning för att förebygga angrepp. På dessa konferenser har jag 
mött flera små familjeföretag som ägnar sig åt olika behand-
lingsmetoder och apparater för bekämpning av skadedjur 
i museer, arkiv och bibliotek. “Min pappa har ägnat trettio 
år åt att utveckla och framställa den här ljusfällan”, sa en av 
dem när han presenterade sitt företags stora klisterfälla som 
lockar med grönt ljus utan UV. Den fällan är vanlig på franska 
museer, de hade den i magasinet på Musée de l’Histoire de la 
Nature som vi gjorde studiebesök hos under veckan. 

Nästa IPM-konferens i Stockholm 2019!
Under konferensen blev vi svenska deltagare från 
Riksantikvarieämbetet, Nationalmuseum och Naturhistoriska 
Riksmuseet tillfrågade av självaste David Pinniger, nestorn 
emeritus inom IPM, om inte vi kunde tänka oss att organis-
era nästa konferens. Jag skrev direkt till min chef och fick ett 
“självklart, vad roligt” till svar. Därför, kära Realia-läsare, sätt 
igång med olika projekt om skadedjur och mögel, så kan ni 
presentera era resultat i Stockholm på nästa internationella 
skadedjurskonferens 2019. Jag längtar redan.

Lisa Nilsen
Riksantikvarieämbetet

lisa.nilsen@raa.se 

PS. Vad använder ni för klisterfällor i era samlingar? Var köper 
ni dem? Sänd gärna information till mig om detta med foto 
på fällorna, jag är intresserad av hur det ser ut på den fronten. 

NY PUBLIKATION 

Från ICOMOS symposium Medieval Murals in the Church 
Attics of Östergötland, Technical Art History   – Reception 
History – Value finns det nu en publikation. Föredraghål-
lare från Norge, Estland, Tyskland, Holland och Sverige 
har under det gångna året bearbetat föredragen som hölls 
vid Norrköpings Konstmuseum till artiklar. Publika-
tionen Medieval Murals in the Church Attics of Östergöt-
land, Technical Art History – Reception History – Value är 
nu utgiven och distribueras genom Bokus och Adlibris. 
Provläs delar via www.icomos.se.

2017 firar vi inom NKF-S:s (Nordiska konservators-
förbundet Sverige) 65-årsjubileum med en fest i 
Stockholm.  Detta sker i samband med årsmötet 
och att E.C.C.O:s (European Confederation of 
Conservator-Restorers’ Organisations) bjudits 
in för att hålla General Assembly i Sverige för 
första gången. Det gyllene tillfället tas i akt för 
att anordna ett seminarium om konserveringens 
roll och framtid i Sverige med internationella 
utblickar. Vi frågar oss: Vart är vi konservatorer på 
väg?  

BOKA redan NU den 15-16 maj 2017. Under två 
dagar kommer olika festliga aktiviteter gå av sta-
peln på Armémuseum i Stockholm.  Seminariet 
ordnas med stöd av Bothéns stiftelse och kom-
mer därför att vara kostnadsfritt för ordinarie 
medlemmar. Anmälan görs i februari. Håll utkik 
efter mejl om detta och på hemsidan, www.nkf-s.
se/65-aringr.  

Bakgrunden till seminariet
Sedan NKF-S skapades för 65 år sedan har stora förän-
dringar skett inom konservatorsprofessionen. Det 
har t.ex. tillkommit en akademisk utbildning, vilket 
lett till att konservatorer numera arbetar som projekt-
ledare, forskare och museichefer. Professionen har 
idag en bred internationell förankring och samhäl-
lelig acceptans. Förändringen de senaste 25 åren har 
till stor del drivits på genom E.C.C.O. Ett av det mest 
omfattande arbeten som genomförts genom E.C.C.O. 
är Competences to the Access to the Conservation 
Restoration Profession. Dokumentet beskriver och ana-
lyserar vilka kunskaper och färdigheter en konservator 

ska ha. Det framhålls här att en konservator ska äga kun-
skaper motsvarande masternivå dvs. fem års akademisk 
utbildning eller liknande (3+2). Göteborgs universitet 
håller på att omskapa sin konservatorsutbildning uti-
från detta och andra dokument. Samtidigt påverkas 
professionen av att museerna förändras, den pågående 
digitaliseringen och att ny lagstiftning och praxis 
tillkommer. Det är därför viktigt för oss konservatorer 
att vara visionära för att utröna vilka roller vi kan tänkas 
ha i framtiden. Hör gärna av dig till oss och berätta om 
dina visioner! Mejla oss på: kontakt@nkf-s.se.

mailto:lisa.nilsen%40raa.se%20?subject=
http://www.bokus.com/bok/9789177390879/medieval-murals-in-the-church-attics-of-ostergotland-technical-art-i-history-reception-i-history-value/
https://www.adlibris.com/se/bok/medieval-murals-in-the-church-attics-of-ostergotland-technical-art-i-history-reception-i-history-value-9789177390879
http://www.icomos.se
http://www.nkf-s.se/65-aringr.html
http://www.nkf-s.se/65-aringr.html
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/assets/documents/publications/ECCO_Competences_EN.pdf
http://www.ecco-eu.org/fileadmin/assets/documents/publications/ECCO_Competences_EN.pdf
mailto:kontakt%40nkf-s.se?subject=
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EMERGENCY! – Preparing for 
Disaster and Confronting the 
Unexpected in Conservation

Konservator Petra Waern rapporterar från konferensen i Montreal som 
vill få museer och andra institutioner att förbereda sig väl och ligga 
steget före när katastrofen är ett faktum. 

Vi går tysta i salarna som är sparsamt 
belysta. Det är svårt att värja sig mot 
de uttrycksfulla kropparna. De frusna 
poserna visar de sista ögonblicken av 
liv. Den vackra hamnstaden Pompeii 
begravs under hösten år 79 e. Kr i aska 
från den då aktiva vulkanen Vesuvius.  
Många hade sett varningstecken men 
det romerska väldet ignorerade dem. 
Staden var ju sedan drygt tio år under 
uppbyggnad efter utbrottet år 62 e. Kr. 
Inte kunde något sådant osannolikt 
hemskt hända igen. 

The Montreal Museum of Fine 
Arts i Kanada visade utställningen 
”Pompeii, A Roman City” samtidigt 

som det i staden arrangerades en 
av de största internationella kon-
ferenserna inom kulturvård och 
konservering. Konferensens namn var 
“Emergency! - Preparing for Disaster 
and Confronting the Unexpected in 
Conservation”. Besökare och före-
dragshållare kom från hela världen 
för att under fyra dagar i maj (13-17 
maj) dela erfarenheter, strategier, tips, 
handlingsplaner, kalkyler och kontak-
ter med varandra. Arrangörer var det 
amerikanska och det kanadensiska 
konservatorsförbunden.
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olika akutscenarier vid rundabordssamtal. Vidare behövs en 
kommunikationsplan för arbetsgrupperna, allmänheten och 
media. Rollfördelning är väsenligt vid akuta händelser och 
medvetenheten om att roller kan förändras under olika faser. 
I riskhanteringen ingår flera dokument av olika karaktär. 
Kartor, instruktioner, drift, fastighet, el, vatten, säkerhet och 
bevakning. Vissa dokument kan vara konfidentiella, övriga 
uppgifter ska göras kända och integreras i berördas vardag. 
Årliga revideringar ingår samt workshops och övningar 
för att uppdatera arbetet och skapa beredskap. Museum of 
London t.ex. har samlat in behov från 250 museer i London 
och utarbetat verktyg, planer, kartor och checklistor vilka 
är publicerade som ”E-learning Tools”, en gratis webbase-
rad illustrerad guide för riskhantering tillgänglig för alla att 
använda.

Museum del av krishantering
Rehabilitering och återuppbyggnad tar tid och hanteras på 
olika sätt. Efter den 11 september år 2001 valde New York 
att bygga ett museum för alla de föremål från terrorattacken 
som stadens invånare spontant samlade in. Den ameri-
kanska försvarsmakten erbjöd till en början en hangar på 
flygplatsen som snabbt fylldes. Föremålen och senare museet 
blev en plats för bearbetning av en overklig händelse, per-
manenta minnesmärken, men även en manifestation för 
demokrati. Museet är unikt, ett rum för det som aldrig skulle 
kunna hända och sedan några år är museet en central del av 
krishanteringsprocessen. 

Uppbyggnaden av platsen Ground Zero pågår än idag 
bland annat med ett nytt högt torn som reser sig som fågeln 
Fenix ur askan. Ett av konservatorns flera uppdrag på 
museet blev inte att avlägsna sot och återställa föremålen 

vilket är mera förekommande, utan det var traumat som 
skulle bevaras. Det var nedbrytningen och skadorna som 
skulle konserveras då dessa gav föremålen dess identitet. 
Konservatorn samarbetade istället med ingenjörer för att 
konstruera specialbygga montrar för att kunna visa det 
brandskadade materialet för publik. Materialen emitterar 
giftiga gaser vilka behöver ventileras bort. 

Sammanfattningsvis är några av konferensens slutsatser 
följande. Beredskap gäller dygnet runt alla årets dagar. Det är 
en investering som säkerställer framtiden. Viktigt är medvet-
enhet om vilka värden som kan äventyras. Störst utdelning 
ger de åtgärder som förebygger akuta händelser och olika 
konsekvensscenario bör diskuteras. Avgörande betydelse 
har ett levande nätverk. Arbeta långsiktigt. Var väl förbered, 
det skapar inte minst trovärdighet och ger verksamheten 
goodwill. 

Jag vill framföra ett stort tack till Stockholms Byggnads-
förenings Stiftelse som delar ut Isaak Hirsch-stipendium 
vilket möjliggjorde mitt deltagande i konferensen i Montreal. 
Varmt tack även till min arbetsgivare Göteborgs konstmu-
seum för tid till kompetensutveckling. 

Tack också till konservator och utredare från Riks-
antikvarieämbetet, Erika Hedhammar och konservator och 
sektionschef vid Riksarkivet, Johanna Fries Markiewicz. Ni 
gjorde konferensvistelsen så givande och trevlig. 

A special thanks as well to Director for Knowlege 
Management and Risk Management, Ellen Goetstouwers for 
healthy and fun walks after the programs. 

Petra Waern 
Konservator vid Göteborgs konstmuseum 

50 år sedan Florens
Incitamentet till konferensens tema var att det har gått 
50 år sedan floden Arno i Florens översvämmades den 4 
november. Flera av konferensens talare och besökare hade 
hastigt åkt till Florens under hösten år 1966 för att bistå. 
Hjälpinsatserna fick stora konsekvenser både för befolknin-
gen i staden men även för dem som reste för undsättning. 
Erfarenheterna kom i flera fall att prägla ett helt liv. Yrkesval, 
identitet och kontakter formerades under de svåra förhål-
landen som översvämningen orsakade. Konservatorn som 
profession blev tydlig och kulturarvets betydelse en angelä-
genhet för fler. Många ungdomar kom och arbetade hängivet 
med att sanera kulturföremål från lera. Dessa ungdomar 
kallades sedermera för mud angles. Kostnaderna för saner-
ingen har hitintills uppskattats till 180 miljoner kronor och 
arbetet pågår än idag. 

För konferensdeltagarna i Montreal presenteras 
otaliga oförutsägbara händelser såsom brand, stöld, ter-
rorattacker, översvämning, jordskalv, tsunami men också 
planerade arrangemang som får oanade konsekvenser som 
när Rijksmuseet i Amsterdam återöppnar efter flera års 
renovering och får ta emot 14000 besökare första dagen, 
eller när ett väl förberett tunnelbanebygge plötsligt raserar 
en hel biblioteksfastighet i Italien. Många är de riskhanter-
ings-, akut- och katastrofberedskapsplaner vi får ta del av. 
Oavsett riskfaktor beskrivs en likartad riskhanteringsprocess 
där verksamhetens uppdrag är överordnat och styrande.

Okunskap största faktorn
Analysen börjar med frågan: Vad är det som ska skyddas? 
Riskhanteringsprocessen fortgår med flera olika inventerin-
gar, som t.ex. riskfaktorer. 

Föredragshållarna återkommer till att den absolut största 
riskfaktorn är okunskap. Vidare inventeras och kartläggs 
riskhanteringsåtgärder vilket kan omfatta geografisk plac-
ering av verksamhet, infrastruktur, byggnadskonstruktion, 
brandbekämpningssystem, rumssektionering, slussar, 
strömkapacitet, larm, övervakningssystem, organisation, 
bemanning, budget och mycket mer. 

Föremålssamlingen behöver vara väldokumenterad, 
förtecknad och uppmätt. En evakueringsplan kan innefatta 
vilka föremål som ska prioriteras, vilka föremål som är svåra 
att hantera, känsliga, tunga och/eller utrymmeskrävande 
att transportera. Underhållskostnader bör kalkyleras och 
alla rekommenderar rostfria rör för vattenförsörjning. 
Förebyggande åtgärder ska anpassas till krav inom lagstift-
ning, försäkringskrav och internationella standarder. 

Samtliga nätverk och samarbetspartners behöver också 
inventeras och aktualiseras. I dessa bör sakkunniga inom 
flera områden ingå såsom försäkringsbolag, brandförsvar, 
polis, räddningstjänst, konservatorer, fastighetsförvaltare, 
fastighetsägare, VVS-ingenjörer, säkerhetstekniker, drifts-
tekniker och hjälporganisationer med volontärer. För vissa 
risker omfattas även civilförsvaret. I arbetsprocesserna ska 
så många kompetenser som möjligt involveras. Risker och 
konsekvenser av akuta händelser är som bekant gränslösa. 
Exempel på arbetsgrupper innefattar konservatorer, arkitek-
ter, ingenjörer inom brand, el, VVS, konstruktion, styrning 
och drift. Vidare säkerhetspersonal och bevakning.

Ett gemensamt arbete
En av de tydligaste konklusionerna av konferensen är att 
man måste samarbeta, samarbeta och åter samarbeta. Köp 
gemensamma utbildningar, träna tillsammans, diskutera 

Bilder från konferensen  
Föregående sida, filmvisning från 
Florens 1966.
Till höger, vy över Montreal.
Följande sida, Aparna Tandons 
presentation ICCROM.

Foto: Erika Hedhammar, CCBY.
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SVENSKA KONSERVATORER 
I VÄRLDEN

Ann-Sofie Stjernlöf,
Stoppmöbelkonservator.
Projektanställd på The Metropolitan 
Museum of Art i New York.

Vad gör du som konservator på “the Met”?
Jag är anställd som konservator i ett sex månader långt pro-
jekt som går ut på att dokumentera, konservera och restaurera 
en fåtölj. Fåtöljen är tillverkad 1881-82 av firman Herter 
Brothers i New York som var de ledande producenterna 
av praktfulla möbler under mitten och slutet av 1800-talet. 
Fåtöljen är en av två bevarade fåtöljer som tillsammans med 
fem liknande fåtöljer möblerade en salong i ett stort mansion 
på 5th Avenue, i New York.  

Min roll är att dokumentera stoppning, klädseltekni-
ker och material, stabilisera nedbrutet material och ersätta 
vissa element. Klädseln är i väldigt dåligt skick och behöver 
förstärkas, eller i vissa fall ersättas. Den största delen av pro-
jektet handlar om att utveckla en metod för att reproducera 
det mönstrade sammetstyget som är vävt i silke och metall-
tråd. Jag har testat flera olika metoder, från digital print på tyg 
till mer hantverkmässiga metoder som att trycka mönstret för 
hand på ett färgat tyg. I den undersökande processen ingår 
även att testa åldringsegenskaper, såsom färgäkthet, hos alla 
material vi väljer att använda oss av.

Hur hamnade du på “the Met”?
Under hösten 2012 tillbringade jag två månader som prakti-
kant hos museets stoppmöbelkonservator Nancy Britton som 
en del av min kandidatutbildning i möbeltapetsering på Carl 
Malmsten – Furniture Studies. Jag och Nancy har hållit kon-
takten sedan dess och när det här projektet dök upp fick jag 
frågan om jag var intresserad. Även om det innebar ett litet 
avbrott i mina masterstudier, svarade jag såklart ja! 

Varför valde du konservering av stoppade möbler?
Min plan var från början att bli möbelsnickare. Jag gick 
några förberedande utbildningar och jobbade sedan en tid 
som scenograf och dekorsnickare. Efter några år på teatern 
kände jag mig trött på att uppfinna nya lösningar och bygga 
nytt. Jag skaffade en praktikplats på en tapetserarverkstad i 
Stockholm och älskade känslan av att lära mig ett hantverk 
igen. Den textila delen tilltalade mig också mycket. Jag sökte 
in till möbeltapetserarlinjen på Carl Malmsten – Furniture 
Studies och kom in. 

Intresset för historiska möbler och stilhistoria hade 
grott ett tag, men det var under tiden på Malmsten som det 

verkligen tog fart och vidare kom valet av konservering av 
stoppade möbler. Det som lockar mig med konservering är 
detektivarbetet, att analysera historiska material och tekniker. 

Hur är det att jobba som konservator i NYC/USA? 
Då jag inte hunnit jobba så mycket på hemmaplan, har jag 
inte så mycket att jämföra med. Själva arbetet utgår såklart 
från samma principer, men visst finns det små skillnader. Jag 
tror dock att det har mer att göra med att arbeta inom en stor 
institution än att arbeta utomlands. Det är hårt arbete och 
långa dagar. Den mest påtagliga skillnaden jag upplever i det 
här projektet gentemot andra projekt jag varit involverad i är 
att det finns sådana enorma resurser inom museet. Allt från 
fantastiska kollegor på de olika konserveringsavdelningarna, 
till all tänkbar utrustning och inte minst avdelningen för 
scientific research med forskare inom alla möjliga områden 
av konserveringsvetenskap som kan hjälpa till med tester och 
efterforskningar. De har varit till enormt stor hjälp för mig i 
mitt projekt. 

Vilka är för- respektive nackdelarna med att jobba i 
utlandet? 
Jag kan inte säga att jag upplevt några nackdelar med att 
arbeta här. Men en överraskande utmaning har varit fack-
språket. De vanligaste facktermerna snappar man snabbt upp, 
men till exempel i diskussioner om hur man ska genomföra 
ett komplicerat praktiskt moment eller lägga upp ett test, kan 
samtalet ibland hamna på en mer basal nivå än vad jag skulle 
önska och jag kan känna att det till viss del har begränsat mig. 
Det kan vara svårt att känna sig smart helt enkelt. 

Den största fördelen är alla nya kontakter man knyter och 
som man förhoppningsvis kommer ha med sig i resten av 
arbetslivet. En annan fördel är alla erfarenheter man får. Jag 
har bl.a. fått möjlighet att åka på konferenser och mässor för 
att fördjupa mig inom amerikansk möbelhistoria. Jag har lärt 
mig otroligt mycket av att jobba i ett så här stort och fritt 
projekt. Det är, och har varit, väldigt utmanande på flera 
sätt, vilket har gett ett ökat självförtroende, men också ökad 
ödmjukhet inför att arbeta som konservator. Sist men inte 
minst, har jag fått bo i en fantastisk stad i ett halvår. 

Intervju av Elise Andersson

Med vår nya artikelserie ”Svenska konservatorer i världen” vill vi genom korta intervjuer ge en inblick 
i hur det är att studera eller jobba som konservator utanför Sveriges gränser. I somras träffade jag 
stoppmöbelkonservatorn Ann-Sofie Stjernlöf på The Metropolitan Museum of Art, ”the Met”, i New York.

Foto: David A Sastre. Fåtöljen på bilden 
tillhör Virginia Museum of Fine Arts.
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Arkeologiskt trä handlar inte bara om stora regalskepp. Trä 
har länge varit ett mycket vanligt material i allehanda var-
dagliga små och stora ting, som berättar om människors 
kulturella samtid förr och nu. Sverige har legat i framkant 
när det gäller konservering och bevarande av arkeologiskt 
trä. Genom olika forskningsprojekt, bland annat kring be-
varandet av Regalskeppet Vasa, har ny kunskap vunnits. En 
utmaning är dock att få kontinuitet i forskning och metod-
utveckling när resursbrist gör att samarbeten upphör och 
människor med expertkompetens försvinner till andra upp-
drag eller branscher.

Det är inte alltid heller så lätt att implementera teoretisk 
forskning till praktisk konserveringsutövning. Det finns 
flera orsaker till det, men hur kan tillämpningsprocessen 
av ny kunskap underlättas? Den samlade naturvetenskapen 
bidrar ständigt med nya, avancerade tekniker som på olika 
sätt ger viktig information till nytta även för bevarandet av 
arkeologiskt trä. Många konservatorer efterfrågar dock mer 
lättillgängliga tekniker för arbetsuppgifter av mer vardaglig 
karaktär. Finns det möjlighet till en ny marknad här, eller 
finns det redan lämpliga produkter som förbisetts?

Nätverk för kunskapskommunikation: 
Arkeologiskt trä och kemi  
Riksantikvarieämbetet identifierade ett behov av en platt-
form för kunskapskommunikation och initierade nätverket 
Arkeologiskt trä och kemi. Genom möten, seminarier och 
workshops samlas nyfikna personer med olika bakgrund; 
konservatorer, kemister, fysiker, biologer och en och annan 
arkeolog. Det gemensamma är specialkompetens och intresse 
för bevarandet av arkeologiskt trä. Den första workshopen 
med titeln Conservation Science – i praktiken genomfördes 
i Stockholm hösten 2013. Tillsammans diskuterades vilka 
kunskapsluckor och forskningsbehov som finns inom områ-
det och hur man bäst bör söka svar. Vilka frågeställningar bör 
prioriteras för att förbättra bevarandet av kulturarvsföremål 
i trä? 

Det var viktigt för mig som projektledare att konserva-
torerna tidigt skulle ta stor plats inom nätverket och att 
deras frågor skulle sätta tydlig prägel på nätverkets tidiga 
utformning. Efter många års erfarenhet inom yrket besitter 
konservatorer en expertis som inte alltid uppmärksammas 
tillräckligt. Deltagarnas engagemang var stort och de förslag 
och idéer som presenterades fungerade som inspiration 
till en rad uppföljande möten och workshopar. Utkomsten 
av den första workshopen bekräftade behovet av både ny 
kunskap och mer långsiktighet inom forskningsinriktade 
samarbeten. Framtida forskningsprojekt bör ha en tydlig 
tvärvetenskaplig prägel med fokus på kontinuitet, lyhördhet 
och implementering. 

Hög standard
Under senare möten har behovet och tillämpningen av stand-
arder och riktlinjer diskuterats en hel del. I augusti 2015 fick 
nätverket möjlighet att komma med synpunkter på ett förslag 
till en gemensam europeisk standard: Conservation of cultural

heritage – Guidelines for management of waterlogged wood on 
terrestial sites of archaeological significance (prEN 16873), som 
standardiseringsprojektet CEN/TC346 skickat ut på remiss.

Tidigare har det funnits ett visst generellt motstånd mot 
standarder inom konservatorsbranschen, som grundar sig i 
de konserveringsetiska reglernas föreskrift att alla föremål 
ska betraktas som unika. I takt med ökande konkurrens 
och inriktning mot uppdragskonservering har många kon-
servatorer istället identifierat ett behov av standarder och 
riktlinjer, som ett stöd vid t.ex. metodutveckling eller i 
upphandlingssituationer. Det har uttalats en önskan om att 
Riksantikvarieämbetet ska fortsätta arbeta med standard-
isering på internationell nivå, och att myndigheten även bör 
leda arbetet med att ta fram riktlinjer för konserveringsarbete 
som exempelvis berör metoder och rutiner. Riktlinjerna ska 
inte ge vägledning på detaljnivå utan snarare beskriva exem-
pelvis målsättningen med en konserveringsbehandling.

Mål, effekter och framtiden
Nätverkets aktiviteter har även uppmärksammats utom-
lands och vid en workshop som handlade om järnextraktion 
ur arkeologiskt trä deltog föreläsare och åhörare från flera 
länder. Ett viktigt mål har varit att attrahera fler studenter 

till området, och projektet har inspirerat till ett par kandi-
datuppsatser vid konserveringsprogrammet vid Göteborgs 
universitet.
Konserveringvetenskap handlar till stor del om att förstå 
och analysera olika material och dess nedbrytning. Detta är 
nödvändigt för att kunna utveckla långsiktiga konserverings-
metoder. De nedbrytande processerna beskrivs och förstås 
i kemiska, biologiska, mekaniska och geologiska termer. Ett 
konstruktivt naturvetenskapligt samarbete är därför helt 
avgörande för att kunna förstå och anta de många utmanin-
gar som arbetet med ett långsiktigt bevarande av arkeologiskt 
trä står inför. Det handlar inte om att naturvetenskapen kom-
mer till undsättning, utan om en ömsesidig lärandeprocess. 
Olika perspektiv bör betraktas som vitaliserande för lärandet 
och aldrig som en intressekonflikt.

En tidig huvuduppgift med nätverket och projektet 
Arkeologiskt trä och kemi var att ta fram ett program som 
på ett lättillgängligt sätt sammanfattade områdets forsk-
nings- och kunskapsbehov. Idén är att programmet Förstå 
och bevara arkeologisk trä ska kunna fungera som ett stöd 
vid ansökningar om forskningsanslag. Projektet har konkret 
även resulterat i konferensbidrag, ett Vårda Väl-blad samt två 
rapporter. 

KOMMUNICERA KUNSKAP GENOM 
NÄTVERK – INTE SÅ SVÅRT ALLS
Yvonne Fors, utredare och projektledare på Riksantikvarieämbetet, berättar om 
projektet Arkeologiskt trä och kemi som efter tre händelserika år nu har avslutats.

Riksantikvarieämbetet fokuserar på trä inom nätverket Arkeologiskt 
trä och kemi. Foto: Charlotte Björdal.

Omkonservering – när, hur, varför, var temat vid nätverket Arkeologiskt trä och kemis sjunde workshop på Vasamuseet i november 2015. 
Foto: Yvonne Fors.
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Projektledarens arbete med nätverket består även av att 
omvärldsbevaka och att skapa överblick över befintlig kom-
petens och pågående aktiviteter inom området. Vidare 
att tillgängliggöra forskningsresultat samt att initiera och 
underlätta projektsamarbeten genom att mobilisera och 
koordinera resurser.

Efter tre år och snart åtta workshops kan jag konstatera 
att det har varit mycket givande, roligt och utmanande att 
leda detta projekt. Det har krävt åtskilliga mejl, telefon-
samtal, möten, resor, arbetstimmar och mycket fika för att 
hålla allt igång. Lite ironiskt har detta uppdrag visserligen 
fördröjt min egen kemiforskning inom arkeologiskt trä, men 
i gengäld givit massor av inspiration att utveckla nya tankar 
och idéer. Riksantikvarieämbetets finansiering av projektet 

Arkeologiskt trä och kemi har nu upphört och nätverket ges 
möjlighet att fortsätta i en annan form. En boll har satts i 
rullning, idéerna och kunskapen finns fortfarande kvar och 
kan utvecklas vidare. 

Yvonne Fors
Fil. Dr i strukturkemi och forskare inom arkeologiskt trä, 
Göteborgs universitet samt utredare och projektledare för 

nätverket Arkeologiskt trä och kemi, Riksantikvarieämbetet.

Länk: hemsida för nätverket Arkeologiskt trä och kemi 
med information om alla aktiviteter.

ATT UTVÄRDERA TIDIGARE 
UTFÖRDA KONSERVERINGAR 
– EN ENKÄT OM UTVÄRDERINGSFRÅGOR

Som ett led i min masteruppsats vill jag be er kon-
servatorer att besvara denna webbenkät. Syftet med 
uppsatsen är att ta fram en metod för att utvärdera 

tidigare utförda konserveringar. Ett mål är att metoden 
ska finnas tillgänglig för svenska konservatorer inom alla 
materialkategorier att använda vid utvärderingar av kon-
serveringsmetoder och konserveringsmaterial. Syftet med 
enkäten är att ta reda på konservatorers inställning till ett 
stöd för utvärderingar av tidigare utförda konserveringar. 
Länken till webbenkäten finner du längst ner på denna sida.

Det är vanligt för oss konservatorer att stöta på föremål 
som har konserverats vid tidigare tillfällen. Genom att 
utvärdera tidigare utförda konserveringar kan man ta reda 
på mer om den konserveringsmetod eller de konserverings-
material som har använts. Idag finns det inga standarder, 
riktlinjer eller vedertagna metoder för att bedöma hur en 
konservering har åldrats. 

I min kandidatuppsats 2010 genomförde jag en okulär 
utvärdering av 104 tidigare utförda konserveringar i syfte 
att avläsa förändringstendenser hos föremålen. Här fram-
kom det att den enklaste undersökningsmetoden, den 
okulära och icke-destruktiva metoden, är mycket subjektiv. 
Gemensamma riktlinjer för att studera äldre konserveringar 
med ickedestruktiva metoder skulle kunna underlätta för 
jämförelser mellan utvärderingar av olika konserveringsma-
terial och konserveringsmetoder. 

Då masterstudien genomförs på deltid vid sidan av mitt 
arbete, beräknas resultatet finnas först inom två år. För att 
kunna utveckla en bra utvärderingsmetod behöver jag ta 
reda på mer om hur andra konservatorer resonerar kring att 
utvärdera tidigare utförda konserveringar. Genom att bes-
vara enkäten kan du som konservator hjälpa till att skapa 
ett verktyg för utvärdering som skulle kunna vara till nytta 
för många. 

Enkäten tar ca 15 min att besvara. Du kan välja att bes-
vara enkäten anonymt. Om du däremot vill ha återkoppling 
på masteruppsatsen eller kan tänka dig att svara på några 
följdfrågor, är du välkommen att ange dina kontaktuppgifter 
i slutet av enkäten. Svaren kommer att redovisas i master-
uppsatsen utan att ange namn eller andra identifierande 
faktorer. 

Om du har frågor om min pågående masterstudie, eller 
frågor om enkätundersökningen, är du välkommen att kon-
takta mig per mejl: conservali@gmail.com.

Klicka här för att komma till enkäten. 

Sänd in ditt svar före den 15 februari 2017.

Vänliga hälsningar
Alissa Anderson

Program om vilka kunskapsluckor forskare och konservatorer gemensamt bör fokusera på. Foto: Riksantikvarieämbetet.

www.raa.se/kulturarvet/konserveringsvetenskap/projekt/natverk-for-arkeologiskt-tra-och-kemi/
www.raa.se/kulturarvet/konserveringsvetenskap/projekt/natverk-for-arkeologiskt-tra-och-kemi/
mailto:conservali%40gmail.com?subject=
https://app.easyquest.com/sv/Collect/e55f2c43-51f8-450e-9704-98368dc4e945
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KONSERVATORSPROGRAMMET 
UNDER FÖRÄNDRING

Konservatorutbildningen på Institutionen för Kulturvård i Göteborg genomgår för 
ögonblicket en rad genomgripande förändringar. Under NKF-S verksamhets- och 
visionshelg i Alvesta fick styrelsen och Realias redaktion möjlighet att lyssna till 
Elizabeth E Peacock, professor vid Institutionen för Kulturvård, som presenterade  
programmets nya struktur och bakgrunden till reformerna.  

Elizabeth E Peacock undervisar 
studerande på Institutionen för 
Kulturvård.

Foto: Laila Östlund, Göteborgs 
Universitet

För nio år sedan (2007) ändrades den dåvarande utbild-
ningens struktur till ett kandidat- och ett masterprogram 
– liksom för övriga europeiska högre utbildningar i 

enighet med Bolognaprocessen. Strukturändringen med-
förde den gången inga större innehållsliga skillnader för 
utbildningens grundnivå. De revideringar som nu står för 
dörren är delvis av annan karaktär då själva studieplanen får 
ett nytt utseende, nya ämnen introduceras och gamla byts ut 
eller omstöps på olika sätt.

I samband med detta blir programmet också en renod-
lat femårig konservatorutbildning. Det innebär att man efter 
en kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot kon-
servering nu har möjlighet att gå vidare med en master inom 
samma inriktning, till skillnad mot tidigare då masternivån 
utgjorde en mer allmän examen i kulturvård. Examen kal-
las fortfarande master i kulturvård men med tillägget “med 
inriktning mot konservering”. 

På det stadiet väljer man nu också sin specialisering inom 
konservering, som sen genomförs på institutionen eller på ett 
annat likvärdigt universitet, beroende på var specialiserin-
gen erbjuds. Det finns också möjlighet för en studerande som 
tvärtom har tagit kandidatexamen vid ett annat universitet 
att fortsätta sina masterstudier i Göteborg.   

Gemensamma regler
Elizabeth började sin presentation med en sammanfattning 
av vad som har lett fram till dagens omstöpning av kon-
servatorutbildningen. Efter överenskommelsen i Bologna 
1999 etablerades ett europeiskt område för högre utbildning 
(EHEA), med gemensamma regler för alla medlemsstater. 
Varje yrkeskår inom gemenskapen behövde i det läget 
fastställa standarder för vad respektive utbildningar 
måste innehålla. E.C.C.O. (European Confederation of 
Conservation-Restoration Organisations) består, som 
namnet antyder, av europeiska nationella konservators-
organisationer, som t.ex. NKF-S. Det är E.C.C.O. som i 
sitt dokument Competences for Access to the Conservation-
Restoration Profession beskriver exakt vad som krävs för att 
utöva konservatorsyrket och hur titeln konservator används 
på ett legitimt sätt. Dokumentet har direkt påverkat utform-
ningen av dagens konservatorutbildning.

En annan viktig medspelare i sammanhanget är ENCoRE 
(European Network of Conser vation-Restoration 
Education). Organisationen består av institutioner som er-
bjuder konservatorutbildningar i Europa och har bl.a. som 
uppgift att upprätthålla och främja utbildning baserat på 
rekommendationerna i E.C.C.O:s dokument. I ENCoRE:s 
föreskrifter uppmanas medlemmarna att kunna erbjuda 
lika mängd praktik och teori på både kandidat- och mas-
ternivå. Organisationen definierar också i sitt dokument On 
Practice in Conservation-Restoration Education vad termen 
”practice” egentligen innebär. Ordet innefattar inte bara 
aktiv konservering av föremål utan även materialstudier, 
undersökningar, riskbedömning, förebyggande åtgärder, 
dokumentation och mycket annat.

Tillmötesgår kraven
För att en institution ska vara fullvärdig medlem i ENCoRE 
krävs det att den erbjuder en utbildning på 300 ECTS (hög-
skolepoäng) som leder till en masterexamen (nivå 7). Med 
de planerade förändringarna tillmötesgår programmet vid 
Göteborgs Universitet kraven inför omprövningarna av 
medlemskapen 2018.

De f yra  nordiska  konser vatorutbi ldningarna 
(Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Göteborg) har också 
en egen samarbetsorganisation (Nordic Conservation 
Education Network) som har influerat beslutsfattandet kring 
utformningen av det nya programmet.   

Planerade ändringar
Vilka är då de synliga förändringarna i studieplanen? De 
första kandidatstuderande enligt den nya ordningen (K1) 
började utbildningen nu i höst och de första reformerna 
kommer redan till våren. Elizabeth är noga med att påpeka att 
förändringarna inte är helt beslutade vad det gäller benämn-
ing och placering i tid, men universitetet kan presentera ett 
preliminärt schema.

Där ser man att baskurserna i konservering av föremål 
i organiskt och oorganiskt material kan komma att bytas ut 
mot specifika delkurser i kemi för konservatorer samt kurser 
i oorganiska och organiska material. Kemin blir alltså ett 
självständigt ämne där det tidigare var inbakat i baskurserna. 
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Tanken är bl.a. att det lämnar mer plats för konservering, 
teknologi etc. i de övriga kurserna. Det innebär också i prak-
tiken att det blir sex baskurser istället för fem.

Förutom verksamhetsförlagd praktik tredje året ser det 
också ut att ges plats till nya ämnen som företagsekonomi 
och entreprenörskap samt kommunikation, pedagogik, 
dialog och visualisering. Ämnen som ser ut att ligga rätt i 
tiden med tanke på den alltmer vanliga uppdragsfinansier-
ingen inom offentlig verksamhet och den växande privata 
sektorn inom konservering.

Masternivån bjuder på en termin med ämnen som bl.a. 
behandlar analytiska metoder och andra avancerade ämnen 
inom konservering samt två terminer av specialisering och 
verksamhetsförlagd praktik. Masteruppsatsen kommer att 
kunna slutföras under antingen en termin (30 poäng) eller 
två terminer (60 poäng). 

Först allmänt, sen specialiserat
Kortfattat kan man säga att det handlar om en mer allmänt 
inriktad kandidatnivå jämfört med tidigare, utformad för att 

förbereda studenterna på en mer specialiserad masternivå, 
men också för att vara bättre rustad för ”den riktiga världen” 
efter utbildningen.

Vilka och hur många specialiseringar på masternivå 
som kommer att erbjudas återstår fortfarande att besluta 
om. Dock innebär det nya systemet förhoppningsvis att en 
övergång till ett annat universitet för studier på masternivå 
underlättas betydligt. Det är också redan idag ovanligt att ett 
universitet kan erbjuda alla inriktningar inom konservering, 
vilket väl kan sägas tydliggör behovet av en flexibel ordning 
där den konservatorsstuderande kan tillgodogöra sig mång-
falden av möjligheter ute i Europa.

Carl Brädde, Studio Västsvensk Konservering
Tack till Elizabeth E Peacock för 

korrekturläsning och synpunkter.

Länkar: dokumenten från E.C.C.O. och ENCoRE.

ORDFÖRANDEN
HAR ORDET

NKF-S Ordförande 
Charlotta Bylund Melin

Sedan det förra numret av Realia har 
många saker hänt. Som ni redan har 
förstått, som läst detta nummer, så har 

Realias förra redaktion, Helena Grundberg 
och Annica Björklund, valt att avgå och sty-
relsen vill tacka dem varmt för deras fina 
arbete med Realia. Vi önskar dem lycka till 
med studier och nya utmaningar. I deras 
ställe har Carl Brädde och Elise Andersson 
axlat manteln som Realias nya redaktion. 
Välkomna! Om ni är nyfikna på den nya 
redaktionen kan ni läsa mer på sida 3.

NKF-S E.C.C.O.-delegat, Hélène Svahn-
Garreau, och jag själv var i Berlin 5-6 
juni för att delta i E.C.C.O:s  årsmöte och 
Presidents Meeting and 25th Anniversary. 
Det sistnämnda mötet var utökat med tanke 
på jubileet och en hel dag hölls intressanta 
föreläsningar med temat: Conservation 
Matters! The Profession of the Conservator-
Restorer as a Strategic Resource for Cultural 
Heritage. Föredragen som hölls handlade 
bland annat om konservatorutbildning nu 
och i framtiden liksom konservatorernas 
möjlighet att delta och påverka i kultur-
vården. Det är frågor som vi diskuterar även 
inom NKF-S och som avspeglade sig på 
årsmötet i Uppsala.

Planeringen för nästa årsmöte och sym-
posium Conservision: Konserveringens 
roll och framtid tillsammans med NKF-S 
65-årsjubileum är i full gång. E.C.C.O:s sty-
relse har också tackat ja till att ha sitt årsmöte 
i Stockholm i samband med detta evenemang 
och kommer också att delta i symposiet. 
Boka den 15-16 maj 2017 på Armémuseum 
i Stockholm för två intressanta dagar och 
festligheter på måndag kväll. Uppdaterad 
information hittar du på vår hemsida under 
fliken ”65 år”. 

Vid årets visionshelg i Alvesta i oktober var 
även våra två nya Realia-redaktörer med och 
tillsammans lade vi upp riktlinjer för hur vi 
i styrelsen och redaktionen kan arbeta när-
mare varandra. Elizabeth Peacock deltog 
via Skype och berättade hur konservator-
programmet på Institutionen för kulturvård 
kommer att se ut efter omorganisationen då 
den också blir en 5-årig utbildning. Se sidan 
22 för en sammanfattning av presentationen. 

NKF:s förbundsrådsmöte, dvs. det 
årliga mötet då NKF:s förbundsord-
förande Halldóra Ásgeirsdóttir, NKF:s fem 
ordförande, MoK:s redaktör och NKF:s 
webbredaktör träffas för att dryfta gemen-
samma frågor för de nordiska länderna, 
hölls i oktober i Hamar, Norge. Ämnen som 
togs upp var om MoK fortsättningsvis skulle 
komma ut bara digitalt, om NKF:s hemsida 
skulle vara statisk och ha som uppgift att 
slussa besökare vidare till de olika ländernas 
hemsidor eller vara en mer dynamisk aktiv 
hemsida. Det sistnämnda kräver i så fall en 
stor arbetsinsats från alla länder.  

Nästa NKF-kongress blir på hösten 2018 
i Reykjavik och titeln är Naturkatastrofer. 
NKF-DK har planerat nästa vidareutbild-
ning för NKF:s medlemmar med temat 
Naturvetenskapliga analysmetoder. Den 
kommer dock att behöva skjutas på fram-
tiden eftersom ICOM-CC har sin kongress 
i Köpenhamn (Linking  past and future, 4-8 
september 2017) och året efter kommer som 
sagt NKF:s kongress på Island. 

Det är nästan inga löv kvar på träden och 
snön ligger redan på taken fast det bara är 
början av november. Det kan inte hjälpas att 
det inger julkänslor. Därför vill jag ta tillfället 
i akt att önska alla medlemmar en varm God 
Jul och ett Gott Nytt År!

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.

http://www.ecco-eu.org/fileadmin/assets/documents/publications/ECCO_Competences_EN.pdf
http://www.encore-edu.org/ENCoRE-documents/PracticePaper2014.pdf
mailto:kontakt%40nkf-s.se?subject=
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27-28 januari

VALENCIA, SPANIEN
Symposium: Paintings on Copper (and Other Metal Plates): 

Production, Degradation and Conservation Issues.

20-22 Februari

MAASTRICHT, HOLLAND
Workshop: Framing techniques and microclimate enclosures 

for Panel Paintings, at SRAL.

3-5 Maj

OSLO, NORGE
IADA International Symposium, From Generation to 

Generation – Sharing Knowledge, Connecting People.

Med reservation för ändringar.

15-16 Maj

STOCKHOLM, SVERIGE
ConserVision – konserveringens roll och framtid, 

NKF-S:s 65-årsjubileum och årsmöte.

Plus: E.C.C.O:s General Assembly.

5-8 Juli

LISSABON, PORTUGAL
Preserving Transcultural Heritage – Your Way or My Way?

4-8 September

KÖPENHAMN, DANMARK
The 18th Triennial Conference of the International Council of 

Museums Committee for Conservation (ICOM-CC) 

– Linking Past and Future.

21-23 September

HELSINGFORS, FINLAND
ICOM International Conference, Difficult Issues, 

ICOM Germany and ICOM Nord (Island, Norge, Sverige, 

Finland och Danmark).

16-18 Oktober

LONDON, ENGLAND
IAP Gels in Conservation Conference.

VAD VILL DU LÄSA OM I REALIA?

Har du frågor eller synpunkter 
kring tidiningen?

Kontakta redaktionen på
nkf.realia@gmail.com

Vi på Realia-redaktionen önskar 
alla medlemmar 

God Jul 
& 

Gott Nytt År!

http://symposium1.blogs.upv.es/2016/10/06/symposium-paintings-on-copper-and  other-metal-plates 
http://symposium1.blogs.upv.es/2016/10/06/symposium-paintings-on-copper-and  other-metal-plates 
http://www.iccrom.org/it/classifieds/framing-techniques-and-microclimate-enclosures-for-panel-paintings/
http://www.iccrom.org/it/classifieds/framing-techniques-and-microclimate-enclosures-for-panel-paintings/
http://www.iada-home.org/en/news/iada-symposium-oslo-2017.html 
http://www.iada-home.org/en/news/iada-symposium-oslo-2017.html 
http://www.nkf-s.se/65-aringr.html
http://www.nkf-s.se/65-aringr.html
http://www.nkf-s.se/65-aringr.html
https://congressartis.wordpress.com
http://www.icom-cc2017.org/
http://www.icom-cc2017.org/
http://www.icom-cc2017.org/
http://www.icom-helsingborg-2017.org/tagung
http://www.icom-helsingborg-2017.org/tagung
http://www.icom-helsingborg-2017.org/tagung
http://academicprojects.co.uk/gels-conference
mailto:nkf.realia%40gmail.com?subject=

