2010 #02

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

3 Good vibrations?
av Lisa Nilsen
6 Konservator
på praktik på
Räddningstjänsten
av Erika Hedhammar
8 Plastutställning på
Nordiska museet
i Stockholm
av Thea Winther
11 Min arbetsplats:
Textilarkivet
i Sollefteå
av Cajsa Hallgren

16 Contemporary Art
— Who Cares?
av Katarina Havermark
och Thérèse Lilliegren
19 Bokrecension:
Textile Conservation.
Advances in Practice
av Lisa Nilsen
20 Ordföranden
har ordet
av Ulf Brunne
21 Styrelsepresentation
22 Bokanmälan:
Boken om
Målarkonsten,
av Cennino Cennini
av Karin Forsberg
23 Studentkrönikan
av Linda Elmersson

www.nkf-s.se Gratis medlemstidning för dig i NKF-S

14 Nätverket för
klimatförändringar
och kulturarvet
av Monika Fjæstad

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

Redaktören har ordet
Vi är glada att kunna presentera ytterligare ett nummer av Realia.
Tusen tack till er som med entusiasm har bidragit till detta nummer.
Vi har bland annat Cajsa Hallgren som fortsätter på Realias temaserie
Min arbetsplats och Thea Winther som skriver om sitt arbete med att
förbereda plastföremål till en utställning på Nordiska museet, en utställning som pågår till 9 januari nästa år. Realia introducerar också i
det här numret ett samarbete med styrelsen i NKF som vi hoppas ska
fortsätta. Läs Ulf Brunnes krönika på sidan 20 och bevaka nyheter på
NKF-S hemsida om pubkvällar och höstmöte.

Når tidningen ut?

Redaktionen har fått flera vänliga e-brev från läsare som är glada att
Realia nu finns att läsa igen. Det verkar emellertid som om många
inte vet om att Realia finns på nätet. Ni som arbetar på arbetsplatser
med fler konservatorer anställda, kan jag be er att trycka upp Realia, häfta ihop den och lägga i personalutrymmet eller på fikabordet?
Det kanske hjälper att sprida tidningen. Kvaliteten på brödtexten för
utskrift blev inte den bästa i förra numret, men vi hoppas att det blir
bättre denna gång.
Jag träffade en konservator som beklagade sig över att Realia inte
längre kommer i brevlådan – hon gillade att man kunde ha tidningen
med sig i väskan och läsa på tunnelbanan. Jag håller med henne,
men tryckning och distribution per post är i nuläget inget alternativ.
Att skriva ut dubbelsidigt på skrivaren är därför det bästa alternativet.
Redaktionen tar gärna emot synpunkter på detta och förslag på hur
man kan sprida nyheten om att ett nytt nummer ligger på hemsidan
(förutom via NKF:s e-brevslista). Att sända varje nummer per e-brev
till medlemmarna är dessvärre för tungt.

Grafisk formgivning

När Vivian Smits, Realias eminenta formgivare, började med förra
numret, var det viktigt för oss att texten skulle kunna läsas direkt på
datorskärmen. Därför har hon frångått den traditionella uppställningen
i två spalter, så att man ska slippa rulla upp och ned på skärmen
för att få med sig texten. Realia har också fått bidrag från Bothén
till inköp av bl a formgivningsprogrammet InDesign. Detta underlättar
formgivningen och hanteringen av grafiska element avsevärt vilket inte
bara sparar tid men även skapar möjlighet för att hon och jag nu kan
gå in i samma dokument och kommentera.

Good vibrations?

Huvudartikeln i detta nummer handlar om tunnelsprängning och
eventuella konsekvenser det kan få för byggnader och föremål. Har
du något förslag på ett tema eller artikel du vill att Realia ska belysa,
kontakta gärna redaktionen på nkf.realia@gmail.se. Nästa nummer
har en tidsfrist för bidrag 30 oktober. Planerar du att sända in ett
bidrag, skriv till oss redan nu så att vi vet vad vi kan förvänta oss.
Lisa Nilsen
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Good Vibrations?
Tunnelbyggen - bra för miljön men ett hot
mot kulturarvet?

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

Hela Odenplan är en arbetsplats i samband med byggandet av Citybanan. Bilden är tagen från
huvudingången till Gustav Vasa kyrka. Bild: ©Lisa Nilsen.

I Stockholms innerstad pågår för närvarande ett enormt infrastrukturarbete när det grävs, borras och sprängs för den så
kallade Citybanan. Vilka konsekvenser har detta för kyrkorna
längs tunnelns sträckning? Det frågade sig antikvarier på Länsstyrelsen i Stockholm när tunneln började projekteras. Realia
har följt upp arbetet som pågår med att skydda inventarierna.

Att skydda en kyrka

Hela Odenplan är en arbetsplats – det är inte bara under jorden som
det grävs. Bullret är öronbedövande där jag står utanför Gustav Vasa
kyrka. Tänker osökt på inspelningen av Mannen på taket, Bo Widerbergs film från 1976. Den berömda masscenen med 3 000 statister
där en polishelikopter störtar spelades in på Långfredagen det året.
Det blev svarta tidningsrubriker när en upprörd församling klagade
över att ha blivit störd under gudstjänsten på en av kyrkoårets viktigaste dagar. Idag har kyrkan helt andra problem att brottas med förutom bullret, nämligen de vibrationer från sprängningarna som riskerar
att skada både byggnad och inventarier.
Jag har stämt träff i Gustav Vasa kyrka med konservator Anna Henningsson, vars firma på uppdrag av Trafikverket1 sköter besiktning,
kontroller och förebyggande skyddsåtgärder samt medverkar vid
vibrationsmätning på den arkitekturbundna konsten i de fem Stockholmskyrkor som ligger inom riskzonen för sprängningarna. Anna,
som är utbildad sten- och muralmålerikonservator i Köln (för övrigt en
stad med bitter erfarenhet av tunnelbyggen), blev inkopplad i arbetet
1) Banverket bytte namn till Trafikverket 2009. För enkelhets skull används Trafikverket i hela artikeln.

KAH
Företaget KAH,
Konservator Anna Henningsson,
är specialiserat på konserveringsarbeten avseende
kalkmålningar, puts och
sten.
Mer information på

www.kah.se
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med besiktning när Svenska kyrkan och Länsstyrelsen i Stockholm
insåg att den besiktning inför sprängningarna som pågick inte höll
måttet. De ville ha besiktning utförd av konservator för att komplettera
den standardbesiktning som Trafikverkets besiktningsansvariga gör
för alla typer av byggnader som berörs av tunnelbygget. Vad kan ta
skada? Hur kan det i så fall skyddas? Går det? Sådana frågor ska få
svar i konservatorsbesiktningarna. Altaret i Gustav Vasa är en utmaning i trä, stuck och sten och dessutom integrerat i själva byggnaden.
Anna säger att mineraliska material är mycket känsliga. I skyddsarbetet undviker hon traditionella aktiva åtgärder och koncentrerar arbetet
på tillfälliga lösningar som till exempel stöd till lösa delar och säkring
av upphängningsanordningar för tavlor. Hon lägger också till att de
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Anna Henningsson utför ultraljudsmätning
på predikstolen i Klara kyrka.
Bild: ©KAH-Konservator.

Outi Aalto besiktigar sprickor i altarstucken i Maria Magdalena kyrka.
Bild: ©KAH-Konservator

i nuläget bara skyddar mot vibrationer från sprängningarna, inte mot
eventuella skakningar tågen kan orsaka när tunneln väl är tagen i
bruk. De riktigt stora sprängningarna startar i sommar.
Anna Henningsson och hennes medarbetare med olika materialexpertis har nu utvecklat en kontrollmodell som på ett standardiserat och
systematiskt sätt övervakar och identifierar skador som kan uppstå
under byggtiden. Vibrationsmonitorer är utplacerade och det finns ett
bra samarbete med Trafikverkets ingenjörer som också mäter hur
byggnaden rör sig, övervakar sprickor, med mera. – Det är snabba
boliner hela tiden, säger Anna, allt ska helst vara klart igår. Jag lämnar henne vid kyrkan efter vår intervju, arbetspasset har bara börjat
för henne; nu ska monitorerna kontrolleras och altaret synas igen.

Vad säger Länsstyrelsen?

Jag hastar vidare till Hanna Gelotte, förste antikvarie på länsstyrelsen
i Stockholms län, som tar emot på sitt tjänsterum på Hantverkargatan.
Jag frågar hur det kom sig att Länsstyrelsen uppmärksammade riskerna för kulturarvet i samband med sprängningarna. – Det har varit
en lång resa, säger hon. Det började med att Svenska kyrkan undrade varför det inte var tillståndspliktigt att spränga under en kyrka,

LÄSTIPS
Redaktionen tipsar om
Svenska Dagbladets
artikel
om sprängningsarbetens
påverkan på kulturarvet:

www.svd.se

(sök på ’Citybanan’ +
’Hanna Gelotte’)
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när man behöver söka tillstånd för så mycket annat. Länsstyrelsens
verksjurist tittade då närmare på Kulturminneslagen men kunde slå
fast att lagen inte är skriven för den här typen av arbete. Ett annat
problem var själva besiktningen av kyrkorna inför sprängningarna.
Trafikverket gjorde besiktningar enligt Svensk Standard, något både
Hanna Gelotte och hennes kollegor fann totalt otillräckligt; man använde lågupplösta fotografier, enkel utrustning och saknade riskanalys
anpassad för kulturvårdens behov. År 2006 blev Anna Henningsson
inkopplad i arbetet med besiktning av Gustav Vasas altare, och 2008
gjorde Länsstyrelsen en skrivelse till Trafikverket om vad som borde
krävas för en ordentlig besiktning.
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I höstas organiserade Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet ett seminarium
på Historiska museet i Stockholm med syfte att öka kunskapen om
vibrationer. Flera utländska experter var närvarande. En av slutsatserna blev rent av filosofisk – hur mycket är kulturarvet värt? Allt är
möjligt att skydda, men frågan är hur mycket det ska få kosta. Hur
mycket är vi villiga att betala? Och att tid är pengar, det vet Hanna
Gelotte. Hon bekräftar det Anna Henningsson sa om hur pressat
schemat är.

Mediabevakning

Så sent som i april rapporterade media stort om hotet från sprängningarna, inte bara från de byggnader över vilka Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, utan också från byggnader klassade som riksintresse
på Riddarholmen (se länkar intill artikeln). I skrivande stund väntar
man på en reviderad version av skyddsprogrammet från Trafikverket,
en version som förhoppningsvis bättre ska ta till vara kulturvårdens
behov. Dessutom är standarden om besiktning inför sprängningar nu
på remiss hos Riksantikvarieämbetet.
Lite senare passerar jag Maria Magdalena kyrka där Anna Henningssons firma gjort skyddsanordningar. Framför altaret hänger ett enormt
screentryck med ett foto på altaret. Det tar faktiskt en stund innan jag
fattar att det inte är det riktiga altaret man ser. När jag frågar kyrkvärden på plats om jag får ta foton, visar det sig att hon är mycket
kunnig om det som sker och berättar om skyddsarbetena. Det finns
också skriftlig information som lagts ut i en charmoffensiv från Trafikverket – flera broschyrer om Citybanan och ett särskilt faktablad om
just Maria Magdalena med bild på konserveringsarbetena och hänvisning till YouTube, Facebook och Flickr! Trots riskerna med byggandet
av Citybanan måste jag ändå dra slutsatsen att uppmärksamheten i
medierna för konservering och skyddet av kulturarvet är en bra sak.
Lisa Nilsen

Vepan framför altaret i Maria Magadalena
kyrka är en riktig trompe l’œil. När man kommer nära ser man emellertid att det döljer sig
en byggnadsställning bakom.
Bild: ©Lisa Nilsen.

CITYBANAN
Citybanans hemsida:

www.citybanan.se
Klicka på deras YouTubeikon och se klippet Citybanan april-juni 2010 där
konservatorernas arbete
i Maria Magdalena kyrka
presenteras.
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Konservator på praktik
på Räddningstjänsten
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Räddningstjänsten i Visby by night. Bild: ©Lisa Nilsen.

Vad kan vi konservatorer lära av andra yrken och yrkesgrupper? Erika Hedhammar på Riksantikvarieämbetet gjorde praktik på Räddningstjänsten i Visby för att lära sig mer.

Jag har alltid tyckt det var intressant att sätta mig in i andra yrken.
Kanske borde jag ha blivit SYO-konsulent istället för konservator?
Nu har jag ett så intressant jobb på Riksantikvarieämbetet, så det får
bli en annan gång. I februari hade jag möjlighet att få en inblick i en
annan organisation då jag tillbringade en vecka på Räddningstjänsten i Visby. Anledningen till detta var att jag deltar i DIK-förbundets
ledarskapsutbildning Vilja Våga Välja. I kursen ingår att ”skugga” en
ledare under en vecka. Detta i kombination med att jag ska jobba
med brandskydd i kulturbyggnader gjorde att jag valde att tillbringa en
vecka på Räddningstjänsten i Visby.
Vad gäller ledarskapet var jag imponerad av hur väl organiserat deras
arbete är. Det finns rutiner för det mesta för att så lite som möjligt
ska lämnas åt slumpen. Efter varje skift har avgående brandmästare
en avstämning med tillträdande brandmästare. Sedan följer ett uppställningsmöte för dem som är i tjänst under det kommande skiftet.
Där går man igenom vad som ska göras under dagen vad gäller
övningar och underhåll, samt vem som har vilken funktion vid utryckning. (Rökdykare 1, Rökdykare 2, Dykare mm.) Efter uppställningen
kontrollerar varje brandman sin utrustning. Dessutom görs en översyn
av fordon och annan gemensam utrustning. Under dagtid följer sedan
antingen underhåll av materiel, fysträning eller olika övningar. Varje
brandman ska med regelbundna tidsintervaller ha utfört olika övningar
i rökdykning, dykning och gruppövningar för olika sorters scenarier för
att vara väl förberedd vid utryckning. Vikten av att öva och rutiner var

VILJA VÅGA VÄLJA
DIKs ledarskapsprogram
har sedan starten 2005
utbildat tre kullar blivande
chefer för bl a museisektorn.

Sök en plats på fjärde
kursomgången med start
januari 2011 på

www.dik.se

LÄSTIPS

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller publikationen
”Bedömning
av brandskydd
i kulturbebyggelse”
gratis på sin webbsida:

www.msb.se
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något jag tar med tillbaka till min egen organisation. Vi jobbar ju ofta
mycket fritt i vår vardag. Vid en eventuell brand eller annan katastrof
för kulturarvet kan inte insatsen lämnas åt slumpen. Jag tror det är
viktigt att man både sätter upp en plan för vem som gör vad och att
man övar detta under lugna förhållanden. Detta för att man ska ha
en någorlunda trygghet och gör de rätta sakerna den dagen olyckan
eventuellt är framme.
På Räddningstjänsten i Visby finns
även en enhet för förebyggande
brandskydd. De gör bland annat kontroller av brandskydd i offentliga lokaler, men informerar även om brandskydd på dagis och äldreboende. För
närvarande genomför man även ett
projekt med bedömning av brandskyddet i alla fastigheter i Visby innerstad.
Fastigheterna bedöms utifrån en särskild mall och man ger sedan tips på
åtgärder som leder till bättre brandskydd (se webbadress intill artikeln).
I mitt arbete på Riksantikvarieämbetet
med brandskydd för kulturarvet tycker
jag att detta har varit en värdefull
kunskap. I och med att jag har fått
en liten inblick i deras vardag tror jag
att jag har mer förståelse för hur de
jobbar och vad som skulle underlätta
i kommunikationen mellan brandskydd
och kulturvärden. Vad vill de veta
när de kommer på utryckning till ett
museum, hembygdsgård eller kyrka?
Hur kan vi markera tydligt för dem vad
som är viktigast att bevara? Jag har
också fått bekräftat vikten av att öva
katastrofsituationer så att man vet vad
man ska göra om olyckan är framme.
Dessutom har jag fått en liten inblick i
deras terminologi och det är ju viktig så att man vet att man pratar om
samma sak.
Erika Hedhammar

Konservator förebyggande konservering
Förvaltningsavdelningen, Riksantikvarieämbetet
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SEMINARIUM ARKEOLOGISK KERAMIK
Studio Västsvensk Konservering inbjuder till seminarium
på temat Arkeologisk Keramik:

2-3 december 2010 i Göteborg

Seminariet riktar sig till bl a. till dig som är arkeolog,
konservator, naturvetare eller forskare. För mer information,
anmälan av egna eller andras föredrag, kontakta:
Carin Pettersson, SVK, carin.ma.pettersson@vgregion.se
eller Ingela Lundin, BLM, ingela.lundin@vgregion.se

KONFERENS KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringarna
påverkar även kulturarvet – men hur?

PRE-MALs referensgruppsmöte anordnas i år
tillsammans med Nätverket för klimat och kulturarv.
Det blir en seminariedag under temat ”Klimatförändringarna påverkar även kulturarvet - men hur?”.
Under dagen får man lyssna på många spännande
föredrag som behandlar klimatförändringens påverkan
på skadeinsekternas härjningar, historiska vrak,
museiföremål och kulturhistoriska byggnader.
Dagen startar med registrering och kaffe kl.9
och avslutas kl.16.30, efter en förhoppningsvis
givande diskussion.
Plats: Stora hörsalen på Naturhistoriska riksmuseet
Tid: 14 oktober 2010
(Kontaktpers. Monika Åkerlund, monika.akerlund@nrm.se)

Anmälan sker på konferensens hemsida
senast 1 oktober - www.nrm.se/premal

Mötet finansieras av Riksantikvarieämbetet, Naturhistoriska riksmuseet,
PRE-MAL, Nätverket för klimat och kulturarv och deltagare.
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Plastutställning
på Nordiska museet i Stockholm
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Bild på en del av utställningen. Bild: ©Thea Winther.

I juni 2010 har utställningen Plast! öppnat på Nordiska museet i Stockholm. Nordiska museet vill med utställningen berätta plastens historia och skildra dess roll i människors vardag,
bland annat genom att visa föremål från 1800-talet fram till
idag. Konservator Thea Winther berättar om utmaningarna
med plastföremålen i utställningen.

Föremålen

Utställningen är uppbyggd av två huvuddelar där föremål från museets egna samlingar utgör en del och plastsamlaren Thomas Lindblads
samling på ca 3000 plastföremål främst från 1940- till 1970-tal är en
del. Jag har arbetat främst med föremålen från Nordiskas egen samling, vilket rör sig om cirka 650 föremål.
Föremålen har grupperats både utifrån materialtillhörighet och tematiskt utifrån användande och visas kronologiskt. Där börjar den med
föremål av plastiska (formbara) material som kan ses som plastens
föregångare så som horn, sköldpaddskal, elfenben och ebonit. Därefter kommer föremål av semi-syntetiska plastmaterial av cellulosanitrat och cellulosaacetat. Först 1907 togs patent på den första helt
syntetiska plasten – bakeliten (fenolformaldehyd). Museet visar bland
annat Ericssons bakelittelefon, strömvred, muggar och pipor. Därefter
utvecklas plastmaterialen och föremål av melaminplast, karbamidplast,
styrenplast, etenplast, propenplast, amidplast, uretanplast, vinylkloridplast (PVC) fram till nutida biokompositmaterial visas. Exempel på
teman är till exempel leksaker, kläder, plastens imitationsförmåga,
formgivning, inredning, Tupperware, disk och städ, hygien, förpackningar, konsumtionssamhället och återvinning. Bland alla vardagsfö-
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remål finns också föremål med mer känd personanknytning så som
Strindbergs manschettknappar i cellulosanitrat, prins Eugens gummerade resebadkar och Torbjörn Fälldins pipa. Det som är extra roligt
från en konservators synvinkel är att vissa plastsorters relativt sett
snabba och problematiska nedbrytning samt vad som kan göras för
att sakta ner förloppet uppmärksammas och visas i en egen sektion,
med bland annat syrefri förvaring och adsorbenter.
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Utställningsförhållanden

Arbetet har inneburit ett samarbete med utställningens formgivare, intendenter, projektledare samt flera konservatorer på museet. Konserveringsuppgifter har varit allt från att se över utställningsförhållanden,
ta fram förebyggande åtgärder i utställningsmontrar, syning, materialanalys till åtgärder som konsolidering och rengöring. Rekommendationer generellt för utställningsförhållanden är låga ljusnivåer (50 lux),
låg temperatur och så konstant luftfuktighet som möjligt. Känsligheten varierar stort bland de olika plastsorterna men i och med att här
förekommer alla varianter är det bäst att använda lägst nivå (danska
kulturarvstyrelsens rekommendationer 2009). Föremålen visades i ett
montersystem av akrylplast (polymetylmetakrylat, PMMA).

Plast är inte bara plast…

”Speciellt uppmärksam bör
man också vara på de fyra så
kallade problemplasterna...”

För att kunna bestämma vilka behandlingar som kan vara lämpliga är det
viktigt att bestämma vilken sorts plast
det rör sig om. Speciellt uppmärksam
bör man också vara på de fyra så kal�lade problemplasterna cellulosanitrat,
cellulosaacetat, mjukgjord PVC och skummad polyuretan. Mycket
kan bestämmas utifrån föremålets historia och användning, märkning
och utseende men jag kunde också använda enklare våtkemiska och
laborativa identifikationstester. Framförallt använde jag difenylamintest för att kontrollera om något är cellulosanitrat eller ej (Shashoua
2008 s.130). Minimalt med prov kan användas genom att skrapa
en dold yta mot frostat objektglas och därefter tillföra reagensen, en
metod beskriven bland annant i ’Identification of plastics, miniaturised
tests’ av Centre de Conservation du Québec, www.ccq.gouv.qc.ca. Även
Beilsteintest för att påvisa klor (trolig PVC) kan användas snabbt och
enkelt. Vi hade också möjlighet att få FTIR-analyser utförda för ett
tjugotal föremål vilket ger tillförlitliga svar.

När det gäller åtgärder för att sakta ner nedbrytningsprocesser för
tredimensionella cellulosabaserade plaster har en del studier utförts.
För tvådimensionella föremål som film är kyla ofta använt men för en
utställning som denna är det inte ett alternativ. Vi diskuterade huruvida passiv ventilation eller användande av adsorbenter var att föredra
för denna utställningsperiod om sju månader. Pilotstudier kring effektiviteten för adsorbenter har utförts bland annat av Science Museum
i London och Smithsonian Institution, National Museum of American

Artikelförfattarens favoritföremål: Ingemar
Stenmarks väl använda slalompjäxa som givit
honom många sköna segrar.
Bild: ©Thea Winther.
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History. Efter samråd med plastexpert Yvonne Schashoua på Nationalmuseum i Danmark beslöt vi att för denna relativt sett korta period
använda adsorbenten aktivt kol. Nedbrytningsprocessen saktas ner då
nedbrytningsprodukterna som annars fungerar autokatalytiskt binds till
kolet. Eftersom aktivt kol kan återge produkter fungerar det bara för
kortare förvaring. Vi använde det i form av duk som föremålen lades
på med skyddsskikt emellan. En förutsättning för att detta kunde göras var att formgivning och utställningsproducenter var positiva till att
konserveringsåtgärder kan synas i utställningen.
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Nedbrytningskontroll och rengöring

För att kunna ha viss kontroll av huruvida nedbrytning som avger sura
gaser pågår, placerades A-D strips (A-D = acid detection, från Image
Permanence Institute, Rochester, USA) i de montersektioner som
rymmer cellulosanitrat, cellulosaacetat och PVC samt i referensytor
utan föremål. De är egentligen framtagna för kontroll av cellulosaacetatfilm efter ett dygn men har använts för längre bevakning av tredimensionella plastföremål men är då endast indikativa på sur aktivitet.
För många föremål bedömdes rengöring behövas. I flertal fall räckte
det med bunden fukt i bomullstops, ibland med någon procent tensid.
Då många plastytor är känsliga för repor måste man vara mycket försiktig. Vissa föremål uppvisade adhesivrester från tejp och etikett som
det krävdes lösningsmedel för att avlägsna. Lösningsmedel valdes
utifrån vilken skillnad i löslighetsparameter det finns mellan plasten
och lösningsmedlet. Differensen bör skilja mer än två MPa ½ (Hildebrands löslighetsparametrar, Shashoua sid. 211). Då en åldrad plast
kan ha förändrad löslighetsparametrar testades först användningen på
dold yta. Rengöring av plast är ett av de områden som det forskas
inom det Europeiska forskningsprojektet PopArt, http://popart.mnhn.fr,
och resultat därifrån är att vänta de närmaste åren.

En docka av cellulosanitrat ligger på duk med
adsorbenter av aktivt kol och med skyddsskikt
av japanpapper emellan. Bild: ©Thea Winther.

Min personliga favorit bland alla dessa föremål är Ingmar Stenmarks
pjäxor som han vunnit flera tävlingar med. De är av matt blålila hårdplast med metallic-blå spännen och när man närstuderar dem hittar
man små hantverksmässigt tillagda fastskruvade plastbitar undertill
samt individanpassade inlägg för vaderna, och den myckna användningen syns – det ger en en känsla för hur använda de var.
Sammantaget kan sägas att det varit mycket roligt att få arbeta med
alla dessa föremål och en sådan här intressant och rolig utställningsprocess. Det är stor skillnad i beständighet för de olika plasterna och
det är viktigt att utföra förebyggande åtgärder för de känsligaste. Idag
forskas det på flera håll om olika åtgärder och nedbrytningsmekanismer så jag tror vi kommer att kunna göra mycket mer för plastens
bevarande i framtiden.
Thea Winther

thea.winther@comhem.se
Ref: Shashoua, Yvonne R. (2008) Conservation of Plastics. Butterworth-Heinemann/Elsevier, Oxford

Artikelförfattaren i ateljén.
Bild: ©Karin Björling Olausson.
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Min arbetsplats

Textilarkivet i Sollefteå

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

Rullad textil i det gamla magasinet. Bild: ©Cajsa Hallgren 2010

Realias serie Min arbetsplats fortsätter med en hälsning från
Sollefteå och textilkonservator Cajsa Hallgren.

Murberget Textilarkivet Västernorrland är det långa namnet på det lilla
museet i den norrländska staden Sollefteå i Ångermanland. Hit har
jag flyttat för att arbeta som textilkonservator. Jag är uppväxt i Malmö
men har bott tre år i Göteborg då jag utbildade mig till konservator
och flyttade sedan till Helsingborg för att bli sambo. Under utbildningen har jag varit iväg två vändor till Irland och en till England och därför kändes det helt naturligt att fortsätta ett liv som nomad i jakten på
arbete. Jag har arbetat här sedan september 2009. Men jag kan inte
riktigt släppa Skåne, och eftersom jag har en sambo där så säger jag
att jag fortfarande bor i Helsingborg, min post kommer ju dit!
Textilarkivet (som vi kort och gott kallar det i dagligt tal) har funnits
sedan 1995 och har till stor del byggt sin verksamhet på Ångermanlands hemslöjdsförenings material och mönstersamling. Sedan 2009
tillhör Textilarkivet Länsmuseet Västernorrland, www.murberget.se, som
ligger i Härnösand. Textilarkivet är beläget i lokaler på det gamla militärområdet Norrlands Terrängregemente T3 i Sollefteå.

Damen med saxen

Ungefär hälften av Textilarkivets samling består av utklippta vävprover, de flesta ganska små. Många av vävproverna har tillverkats inom
hemslöjdsföreningen i Ångermanland och har varit förebilder som spridits med hushållningssällskapen och av hemslöjdsrörelsen. Några har
funnits att köpa i hemslöjdsbutiken och har fortfarande prislapparna
kvar. Anna Fahlén, även kallad damen med saxen, ligger bakom en
stor del av vävprovssamlingen. Det var hon som tillsammans med sin
man bildade Ångermanlands Hemslöjdsförening. Hon klippte av små
bitar från textilier då hon fann något hon tyckte var värt att bevara.
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Min arbetsplats

Ja, jag hör själv hur motsägelsefullt det låter. Tyvärr finns inte hennes
sax bevarad. Det hade varit ett föremål värt att bevara här.
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Eftersom Länsmuseet Västernorrland har konservering som ett av sina
profilområden och har blivit utnämnt till regionalt konserveringscentrum
i Norrland är det viktigt med uppbyggnad av en textilkonserveringsateljé här på Textilarkivet. Eftersom det inte har funnits en konserveringsateljé här tidigare är det nu ett måste att skaffa utrustning. Allt
från material till utrustning måste införskaffas. Inte trodde jag det tog
så mycket tid att shoppa!

Arkeologiskt ögongodis

Redan min första dag på jobbet fick jag uppdrag så det var bara att
slänga sig in i arbetet. Då gällde det arkeologiska ylletextilier från
Styresholm, en medeltida borg belägen invid Ångermanälven. Många
fornlämningar, speciellt järnåldersgravar, är belägna precis vid älvkanten och riskerar nu rasa ner i älven. Arkeologiska räddningsgrävningar
har bidragit till en betydande mängd nya föremål i samlingarna. Bland
annat har vi utökat samlingen med några fragment av brickvävda
band med förgyllda agraffknappar på, riktigt ögongodis.
När Länsmuseet Västernorrland tog över Textilarkivet togs det beslut
om att skaffa bättre magasinslokaler och ersätta det vindsrum som
tidigare används som magasin. Ett tegelhus bakom Textilarkivet tjänar
nu som magasin. Det nya magasinet är en gammal hästoperationssal och inte alls byggd för att husera museiföremål. Men fönstren har
murats igen och vi har lyckats få ett ganska trögt klimat där inne.
Men den norrländska vintern chockade mig rejält med ett utomhusklimat på ner till 35 minusgrader och relativ luftfuktighet på nästan ingenting. Inomhusklimatet speglar sig självfallet i utomhusklimatet. Inför
nästa vinter ska det se bättre ut och vi har därför valt att spendera en
stor del av budgeten på befuktning av magasinen.

Så här kunde det se ut i magasinet innan
vävproverna flyttades ner i det nya magasinet.
Bild: ©Cajsa Hallgren 2010

Flyttbestyr

Det är flytten av föremål från vinden till de nya magasinen som jag
arbetar mest med och därmed blir det en del löpandebandarbete.
Föremålen ska först flyttas ner från vinden och då gäller det att hålla
balansen medan man tar sig ner för den smala trappan och sedan
genom en dörröppning som är 60 cm bred. Det gäller att planera väl
när saker ska flyttas, en del lådor går inte igenom dörröppningen!
Sedan fotograferas föremålen och ges en ny placering. De flesta
föremålen är redan fotograferade men eftersom det finns planer på att
lägga ut bilderna i högupplöst format på hemsidan så gör vi det igen.
Till hösten 2010 kommer även stora delar av textilsamlingen från
Murberget att flytta hit. Så från och med då kommer nästan alla
länsmuseets textila föremål att finnas här på Textilarkivet. De tomma
kompaktsystemen i magasinet ser i det närmaste ut som skrangliga

Montering av hyllplan och fiberoptiklampor i
monter. Bild: ©Eris Erlandsson 2010
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Bild: © Björn Grankvist 2009

skelett och skriker efter att få bli fyllda av de cirka
6500 föremål som skall flyttas hit från Murberget. Mitt
mål är att magasinet ska vara i visningsbart skick på
Arkivens dag den 13 november. Men det mesta av
arbetet återstår – framtiden får utvisa hur resultatet
blir.

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

Cajsa Hallgren

Textilkonservator
Murberget Textilarkivet Västernorrland
Direkt 0611- 886 72 Mobil 0732-75 17 13, cajsa.hallgren@murberget.se

handbok från riksantikvarieämbetet
Handbok för beställning
och utförande av konservering
av kyrkliga kulturminnen
Att beställa och utföra konservering i kyrkan är en process
med flera delmoment. Föremålen som ska konserveras är
i de flesta fall skyddade enligt kulturminneslagen; tillstånd
från länsstyrelsen måste sökas och särskilda bestämmelser
följas. Som ett stöd i arbetet har Riksantikvarieämbetet tagit
fram en handbok.
Frågorna kan vara många inför ett konserveringsarbete.
För vilka ärenden måste man söka tillstånd?
Hur ser ansökan ut? Hur ska man rent praktiskt gå till väga?
För att underlätta hanteringen har Riksantikvarieämbetet
utarbetat en kort, praktisk vägledning för samfälligheter och
församlingar. Vägledningen ska underlätta processen att
beställa och utföra konservering av det kyrkliga kulturarvet.
Handboken ska även fungera som ett instrument för konservatorer som skriver åtgärdsprogram och utför konservering.
I handboken finns beskrivningar av de olika dokumenten
som behövs, med praktiska checklistor. Målet är att skapa
en tydlig arbetsprocess där beställare och utförare vet vad
som förväntas av dem, en process som är jämförbar i hela
landet.

Handboken laddar du gratis ner
på vår hemsida:
www.raa.se
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Nätverket för klimatförändringar och kulturarvet
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Carl Fredrik Kiörboe (1799-1876 ), ”Översvämning”

Klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet börjar så
smått att uppmärksammas. Monika Fjæstad gör här en kort
uppdatering om vad som sker på området i Norden och i
synnerhet i Sverige där ett nätverk har bildats med centrum i
Karlstad.

Klimatet är föränderligt och den senaste tjugoårsperioden har årsmedeltemperaturen stigit med cirka 1 ˚C i Sverige. I sydvästra delarna av
landet har även årsnederbörden ökat med 5-10 %. Extrema vädersituationer blir vanligare. Klimatet är ett genomsnitt av väderobservationer och påverkar både natur och kultur. Klimatförändringarna är något
som vi måste förhålla oss till. Trots energieffektivisering och omställning så är anpassning till rådande klimat nödvändig för bevarandet
och förvaltningen av kulturarvet.

Klimat- och sårbarhetsutredningen

Samhällsfunktionernas sårbarhet var ämne för en statlig utredning
som presenterades år 2007, ”Klimat- och sårbarhetsutredningen”,
SOU 2007:60. Här beskriver olika myndigheter vad som troligen
händer i samhället vid de scenarier som IPCC har utarbetat. Utredningen uppmanar myndigheter att starta anpassningsarbetet snarast. Här finns mycket lite om de hot som riktar sig mot kulturmiljön,
museer och kulturföremål. Riksantikvarieämbetet var inte tillfrågat att
delta i utredningen men yttrade sig i den påföljande remissrundan
(www.sweden.gov.se).

Klima og kulturarv

På hösten 2008 tog Riksantikvaren i Norge initiativet till ett nordiskt
projekt ”Klima og Kulturarv” där ländernas olika Kulturarvsmyndigheter
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samarbetar för att beskriva hotbilden mot kulturarvet i Norden. Man
har beslutat att ta fram fyra rapporter varav de två första är publicerade (www.riksantikvaren.no).
I. Klimaforhold og klimaendringer i Norden
II. Kulturminner, kulturmiljø og landskap i Norden
III. Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø
IV. Konsekvenser for kulturminneforvaltning og forebyggende tiltak
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Det svenska nätverket

Nätverket för klimatförändringar och kulturarvet startade våren 2008.
Det var lektor Eva Svensson på Karlstads universitet (Kau) som
samlade en liten arbetsgrupp: Lars Nyberg, Centrum för klimat och
säkerhet (Kau), Stefan Nilsson, kulturgeograf och Monika Fjaestad,
konservator (då Riksantikvarieämbetet). Vi sökte och fick medel för
nätverket från Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet för 2009 och
2010. Syftet med nätverket är att samla forskare, myndigheter och
organisationer som vill arbeta vidare med tillämpad forskning inom det
tvärvetenskapliga fältet om hur klimat påverkar kulturarv. Vår inriktning
är att undersöka effekter av förändringarna och hur vi kan anpassa
förvaltning och bevarande av kulturarvet till situationen. Ämnen som
diskuteras är karteringar, konsekvensbeskrivningar, riskanalyser och
åtgärder. Biologisk nedbrytning på och i byggnader som mögel, hussvamp och skadedjur har tagits upp. Vi har haft två nätverksmöten i
Karlstad och i Lidköping där olika aspekter av klimatförändringarnas
påverkan har ventilerats. Nätverket fungerar som ett kontaktskapande
och informerande forum.
Idag har nätverket cirka 45 medlemmar varav flera från Norge. De
organisationer som är representerade är bland andra länsstyrelser,
Riksantikvarieämbetet, Naturhistoriska Riksmuseet, Etnografiska museet, Swerea-Kimab, Svenska miljöinstitutet, SP Sveriges tekniska
forskningsinstitut, Mycoteam AB, Statens Maritima museer, Vänermuseet, Da Capo, Högskolan på Gotland, Centrum för klimat och
säkerhet, Svenska kyrkan, Karlstad universitet, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Skogsstyrelsen, NIKU, Sveriges lantbruksuniversitet
och Hushållningssällskapet, m.fl.
Nästa nätverksmöte sker 14 oktober i samarbete med PRE-MAL och
äga rum på Naturhistoriska Riksmuseet. Vi vänder oss till alla som är
intresserade att delta på mötet. Länk till Program och anmälan finns
på s.7. Varmt välkomna önskar PRE-MAL och Nätverket för klimat
och kulturarv.
Monika Fjæstad

Sattelitbild av jorden. Bild: NASA och NSSDC

monika.fjaestad@haftcourt.se
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Contemporary Art
Who Cares?

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

Del av Amsterdams 1700-tals kanalsystem, ’grachtengordel’ på Nederländska, som nyligen blev
listat på UNESCOs World Heritage List (juli 2010). Bild: ©Katarina Havermark.

Samtidskonst: Vem bryr sig? är titeln på ett symposium som
hölls i Holland i juni i år. Katarina Havermark och Thérèse
Lilliegren från Moderna Museet, Konserveringsenheten, rapporterar.

Den 9-11 juni hölls ett stort internationellt symposium i Amsterdam
som flera av oss konservatorer på Moderna Museet hade glädjen att
åka på. Till kongressen kom 550 deltagare från 32 länder och deltog i föreläsningar, seminarier, workshops och en omfattande posterutställning. Symposiet var en efterlängtad uppföljning på Modern
Art: Who Cares? som ägde rum 1997 i Amsterdam. Deltagare och
föredragshållare kom från många olika yrkesbakgrunder, men främst
konservatorer. Organisatörerna ville betona den tvärvetenskapliga
inriktningen på konservering av samtidskonst och få in så många infallsvinklar som möjligt genom att låta olika perspektiv komma till tals
genom, konservatorer, konstnärer, konstnärsassistenter, konsthistoriker, museichefer, privata samlare, curators, conservation scientists,
tekniker och studenter. Nuförtiden är medvetenheten och intresset för
konservering betydligt större än för tretton år sedan då det förra seminariet ägde rum. Den europeiska museipubliken har också fått en allt
större förståelse för och insikt i konservering av samtidskonst genom
att ’bakom scenen’ - utställningar och - reportage blivit vanligare.

Vilka frågor är specifika för den nyare konsten?

Etiken vid konservering av samtidskonst kan skilja sig från etiken vid
konservering av mer traditionell konst. En viktig person är till exempel
konstnären som kan ha svaren på frågor kring sina verk. Men har
konstnären alltid rätt och när är ett konstverk färdigt? På den första
konferensen ’Modern Art: Who Cares’ för tretton år sedan betonade

LÄNKTIPS
Läs mer om konferensen
Contemporary Art
- Who Cares? på

www.incca.org

För information kring
projektet ’Inside Installations’
hänvisas till

www.insideinstallations.org
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man starkt konstnärens roll vid konserveringen. Man upplevde också
en brist på information om konstnärens val av material och teknik och
konstnärens avsikter. Vad har konstnären använt sig av för material
och varför valde hon/han just dessa? Under och efter konferensen
vidareutvecklades en rad metoder för att intervjua konstnärer och
dokumentera konstnärers avsikter utan att störa den konstnärliga
processen. Idag är konstnärsintervjuer en utbredd metod som används inom konservering på många museer världen över. Vid årets
kongress hölls till exempel en workshop med praktisk träning i intervjuteknik.
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Utmaningar för videokonsten

Den tekniska utrustning som är en vanlig och viktig del inom samtidskonsten utvecklas med hög hastighet, åldras snabbt och ger upphov
till en mängd frågor och ställningstaganden. Denna typ av verk sammanfattas numera under begreppet tidsbaserade media (time based
media). Valet kan stå mellan att bevara ett verks autenticitet eller
dess funktion. Konstnären Eija Liisa
Ahtilas assistent, Sara Supply, som
också är konservator från Finland, gav
ett praktiskt exempel då hon talade
om videoverk som gjordes på 90-talet med VHS-film på ’tjock-TV’. Då
var det den senaste tekniken, idag känns den väldigt föråldrad. Hur
gör man vid installation idag? Ska den ursprungliga tekniken behållas
eller ersättas med dagens DVD och’flat-screen’? Hon pekade också
på att time based media installationer blir till först när de installeras
första gången. Vilket är originalet? Hur betraktar man förbättringar
som görs vid nästa installation?

”...ett verk innehållande sallad
som åts upp av sniglar
av en specifik art.”

Material och dokumentation

Nyare konst kan ju också bestå av ovanliga material. På kongressen
berättades det om ett verk innehållande sallad som åts upp av sniglar
av en specifik art. Det verket kan inte uppföras i vissa delstater i USA
eftersom snigelarten där betraktas som ett skadedjur och är belagd
med införselförbud. Kan man byta snigelsort utan att förvanska verket? Den här typen av udda frågor dyker ofta upp inom konservering
av samtidskonst.
Gemensam nämnare för alla föredrag och diskussioner är dokumentation. Vad ska dokumenteras? Hur mycket ska/kan man dokumentera? Vem ska dokumentera? Varje dokumentation innefattar val och
tolkningar. Ett radikalt förslag var att de som är bäst på att skriva
och beskriva är de som är bäst lämpade att dokumentera, till exempel författare och poeter. Den här och andra utmanande tankebanor
var det gott om under kongressen, inspirerande och tankeväckande
men kanske inte något att praktiskt genomföra. En paradox är att hur
mycket information som än samlas in så fattas det kanske ändå en
viktig bit. Enighet råder ändå om att man trots detta idag dokumenterar mycket bättre och fullständigare än förr och vi redan har haft stor
användning av detta.

Deltagare vimlar i den vackra konferens-lokalen i Royal Tropical Institute (KIT).
Bild: ©Katarina Havermark.
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International Network
for Conservation of Contemporary Art
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Vid symposiet 1997 fanns inte någon gemensam plattform för kunskapsutbyte inom området konservering av modern och samtida
konst. 1999 startades INCCA (The International Network for Conservation of Contemporary Art). Idag består INCCA av cirka 400 medlemmar från över 40 länder som bidrar med information till webbplatsen och dess databaser. Ett annat viktigt projekt har också varit
”Inside Installations: Preservation and Presentation of Installation Art”,
ett europeiskt samarbete kring installationer som pågick 2004-2007.
En eftermiddag samlades ett trettiotal deltagare från de nordiska
länderna (INCCA Nordic) och diskuterade hur vi skulle kunna utveckla
det nordiska samarbetet inom konservering av samtidskonsten. Ett
ämne som sysselsatt många de senaste åren var packningsmetoder
och förvaringsrutiner i magasin. En arbetsgrupp utsågs med kontaktpersoner från Danmark, Finland, Norge och Sverige för ett fortsatt
samarbete om de här frågorna.

Känner
du till
e-conservation
online?
En e-publikation som sänds
direkt till din inkorg och som
bevakar aktuella händelser.
Ganska Europa-centrerat
så vitt Realia kan bedöma,
redaktionen finns i Portugal.
Kan kanske vara en bra
motvikt till mycket av det
brittiska och amerikanska
informationsflödet?

Katarina Havermark & Thérèse Lilliegren
Moderna Museet, Konserveringsenheten

Läs mer på

www.e-conservationline.com

Konferensrapport om vård av stenbyggnader

Internationellt ICOMOS-seminarium om vård av stenbyggnader
19 mars arrangerade ICOMOS Sveriges arbetsgrupp för sten ett internationellt seminarium om
förvaltning och underhåll av stenbyggnader och naturstensfasader med namnet; ”Sustainable
Management and Preservation of Stone in Masonry Buildings” på Stadsmuseum i Stockholm.
Seminariet var mycket lyckat, lokalen fullstatt och till och med en väntelista fanns.
Seminariet handlade om strategier för långsiktigt hållbar förvaltning av naturstensfasader.
Svenska och internationella föredragshållare var
inbjudna för att presentera hur de förvaltar och
underhåller stora byggnadsverk av sten.
Presentationerna utgick alla från praktiska exempel på hur man i olika fall kommit fram till
konserveringsåtgärder som visat sig hållbara
och anpassade för olika stenmaterial. Ett genomgående tema i flera av föredragen var den
ekonomiska och antikvariska vinsten med att
frångå att byta ut vittrad sten mot ny och istället
fokusera på att ta fram anpassade stenkonserveringsåtgärder.

lysutrustning är ett hjälpmedel för att ta fram de
åtgärder och material respektive stenmaterial
kan behöva. Intressant var att höra hur man internationellt fokuserade på att mäta kvalitet med
analyser och mobil teknisk utrustning för detta
för att de som förvaltar byggnaderna ska kunna
förlänga underhållsintervallerna på stenbyggnader.
Seminariet var ett samarbete mellan ICOMOS
Sverige, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Sveriges stenindustriförbund och
Sällskapet för restaureringskonst. För den som
vill läsa mer om seminariet finns snart ett kort
pre-print och program: www.icomos.se

Flera av föredragen visade på vikten av konserveringens planeringsfas och hur teknisk anaAnna Henningsson
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Bokrecension

Textile Conservation
Advances in Practice

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

En bok om textilkonservering som egentligen handlar om så
mycket mer. Lisa Nilsen recenserar en nyutkommen bok som
tar pulsen på konserveringen av idag.

Frances Lennard och Patricia Ewer, textilkonservatorer verksamma i
Storbritannien respektive USA, är redaktörer för en bra och viktig bok
om förändringar och utmaningar som konserveringen varit med om
och står inför. Titeln till trots är detta en bok som inte bara handlar om textilkonservering, utan om all konservering, men sett genom
textilkonserveringens glasögon. Den speglar naturligt nog förhållanden
i Storbritannien och USA, men jag tycker att så mycket av det som
sägs är allmängiltigt och kan gälla också för svenska förhållanden.
Den ger nämligen en slags lägesbeskrivning av var konserveringen
står idag, i ljuset av kulturpolitik, finanskris och resursbrist, vetenskapliga framgångar och behovet av att få samhället att förstå vikten
och nyttan med konservering. Man önskar att den skulle läsas av
beslutsfattare och politiker…

Boken är uppdelad i nio kapitel som bland annat handlar om konservering idag, behandling, samhällsengagemang, kommunikation,
vetenskaplig utveckling och förebyggande konservering. Det sista
kapitlet ägnas åt framtiden för konservering. Varje kapitel inleds med
att redaktörerna går igenom historia och dagsläge och ställer viktiga
frågor som borde kunna stimulera till diskussioner på många arbetsplatser. Varje kapitel följs åt av tre till fyra case studies som mer eller
mindre illustrerar vad redaktörerna tagit upp. Som icke-textilkonservator konstaterade jag att glädjande nog handlar de olika case studies
inte bara om vilket konsolideringsmedel eller material som använts vid
konservering. Det handlar dessutom om varför konservering utfördes,
för vem, vilka val som låg bakom och hur man förmedlade konservering till världen utanför, ofta tillsammans med andra grupper i samhället. En case study, om konserveringen av fackföreningsfanor från
kolfälten i Durham, var överraskande rörande då den handlade om
kolgruvefamiljernas behov av historia och tradition, ett sätt att leva
som idag i princip inte finns längre.
2009 stängde the Textile Conservation Centre i England trots protester från hela världen (en av case studies berättar om mastersutbildningen där). En glädjande utveckling är att Glasgow University har
tagit på sig att återetablera utbildningen redan i höst och på så sätt
säkra den enda universitetsutbildningen (post graduate) i textilkonservering med undervisning på engelska. Redaktörerna dedikerade
boken till ”the future of textile conservation education”. Vilken lyckad
dedikation!
Undertecknad lämnade i maj ett önskemål om beställning av Textile
Conservation - Advances in Practice till Vitterhetsakademins bibliotek
i Stockholm. Förhoppningsvis går den att låna där nu.

Lisa Nilsen
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Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet
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När jag för närmare fyrtio år sedan påbörjade min utbildning var det i
en tid då varken hantverk eller konservering stod särskilt högt i kurs.
Det sena 60-talets studentradikala åsikter om hantverk som lyxproduktion tillsammans med en utdöende hantverksgeneration såg ut att bli
nådastöten för kunskaper och traditioner nedärvda genom generationer.
Vid den här tidpunkten fanns heller ingen konservatorsutbildning i Sverige utan man var hänvisad till de fåtal platser som Konservatorskolen
i Köpenhamn tillhandahöll för svenska studenter. Då man i Köpenhamn
saknade möbelinriktning och efter samtal med NKF’s dåvarande ordförande Maud Bennel förstod jag att jag var tvungen att gå den ”långa”
vägen, det vill säga börja med att lära mig hantverket från grunden.
En av mina inspirationskällor kom att bli Sir Bernhard M. Feilden,
legendarisk Generaldirektör för ICCROM under sent 70-tal, som bland
annat hävdade att det är lättare att tillägna sig teoretisk kunskap än att
tillägna sig kvalificerade manuella färdigheter. Han menade också att
levande hantverkskunskaper är en förutsättning för att kunna förstå och
tolka teknologiskt betingade aspekter i äldre föremål .

Två gesällprov senare, universitetsstudier i ett antal museiämnen och
diverse fortbildningskurser innebar att jag med visst fog kunde börja titulera mig möbelkonservator. Sent 80-tal tog jag också mod till mig att
ansöka om medlemskap i NKF, först som medlem i danska sektionen
sedan också i den svenska sektionen.
Med denna utbildningsbakgrund så skulle jag idag inte bli accepterad som ordinarie medlem i NKF varför det är med stor ödmjukhet jag
åtagit mig uppdraget som föreningens ordförande. NKF bör enligt min
uppfattning i första hand vara en intresseförening för kollegialt informations- och kunskapsutbyte. Samtidigt ska vi naturligtvis också använda
denna plattform i mer uttalat ”politiska syften” inom kulturvårds- och
utbildningsområdet.
En viktig förutsättning för att föreningen ska kunna leva upp till medlemmarnas förväntningar är att vi i styrelsen etablerar effektiva rutiner
när det gäller administrativa ärenden och informationsspridning så att
vi kan börja fokusera på mer ”professionsutvecklande” aktiviteter som
seminarier och fortbildningskurser.

Även om mycket information idag är tillgänglig enbart genom några
knapptryckningar på datorn och möten kan genomföras med telefon så
menar jag att ”fysiska” sammankomster är omistliga. Under en period
på 90-talet träffades kontaktsugna konservatorer på ”lokal” en gång i
månaden. Jag föreslår att vi återupptar denna tradition, förslagsvis på
Konstnärsbaren (KB) i centrala Stockholm sista onsdagen varje månad.
Jag är övertygad om att denna typ av informella träffar är till gagn och
glädje såväl för dom som är nyetablerade i yrket som
för dom av oss som varit yrkesverksamma kanske i
decennier.

Ulf Brunne
ulf.brunne@liu.se

Nästa tillfälle för oss alla att träffas blir i samband
med Höstmötet som är planerat att äga rum på Riksantikvarieämbetet i Visby den 25 november. Detta
är i skrivande stund inte helt bekräftat men styrelsen
hoppas kunna ge besked inom kort.
Väl mött!
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Styrelsepresentation

NKF-s styrelse 2010-2011

TIDSKRIFT FÖR KONSERVERING

En kort presentation
NKF-S fick en ny styrelse på årsmötet i april. Realia bad om en presentation i mini-format till detta nummer. Vi passar på att önska dem lycka till!

Ulf Brunne
är NKF:s nye ordförande, medlem
i NKF sedan sent 80-tal. Ulf är
möbelsnickare med mästarbrev och
högskoleexamen i konstvetenskap,
etnologi och kulturvård. Han är idag
studierektor och inriktningsansvarig
för Möbelkonserveringsprogrammet
vid Carl Malmsten Furniture Studies,
Linköpings universitet.

Jessica Lindewall
blev invald förra året och är NKF:s
kontaktperson till Syskonen Bothéns Stiftelse och medlem i NKF
sedan 2005. Hon arbetar idag som
konservator vid Vasamuseet, med
tillståndsbedömning av skepp och
samlingar, samt järnextrahering och
omkonservering av PEG-konserverat trä.

Jessica Nilsson
är ny i styrelsen och har tagit på
sig uppgiften som vice ordförande.
Hon har jobbat för Statens
konstråd i några år och har
precis öppnat upp eget.

Carin Pettersson
är NKF:s representant i ECCO.
Hon är medlem i NKF sedan 1998
och arbetar idag på Studio Västsvensk Konservering med sten
och arkeologisk metall.

Thea Winther
är styrelseveteran som sekreterare
och medlem i NKF sedan 1994.
Thea har specialiserat sig inom
moderna material och samtida konst
och kommer i höst att börja en
anställning på Riksantikvarieämbetet
(se också hennes artikel om plastutställningen på Nordiska på annan
plats i detta nummer av Realia).

Natalia Fasth-Tjeerdsma
är NKF:s webbredaktör. Hon har
bland annat arbetat med forensiska
undersökningar på Statens kriminaltekniska laboratorium och ska i höst
göra utredningsuppdrag på Riksantikvarieämbetet.

Erika Hedhammar
är ny i styrelsen där hon har tagit
på sig kassörens uppgifter. Hon är
medlem i NKF sedan 1995 och arbetar idag på Riksantikvarieämbetet
med frågor som katastrofberedskap,
restvärderäddning och housekeeping
(se också hennes artikel om praktik
på räddningstjänsten på annan plats
i detta nummer av Realia).

Vivian Smits
är ny i styrelsen och kommer att
ansvara för NKF:s medlemsregister.
Hon utgör även en del av Realias
redaktion där hon står för den grafiska formgivningen. Hon arbetar på
Studio Västsvensk Konservering.
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Bokanmälan:
Boken om Målarkonsten
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av Cennino Cennini

I höst utkommer den efterfrågade och hett efterlängtade nyöversättningen till svenska av en av kulturhistoriens klassiker, nämligen
Boken om Målarkonsten av den italienska 1300-talsmålaren Cennino
Cennini. Efter flera års forskning och analys av originaldokumenten
har professor emeritus Bo Ossian Lindberg vid Åbo Akademi i Finland
och konservator Karin Forsberg, bosatt i Italien, färdigställt en översättning och bearbetning som är den italienska originaltexten trogen
och inte besväras av sakfel och missuppfattningar vilka förts vidare
från tidigare översättningar av redan undermåliga utgåvor.

I den här nyutgåvan har man kunnat reda ut många komplicerade
begrepp från Cenninis tid och kasta nytt ljus över till synes dunkelt
beskrivna tillvägagångssätt. Cenninis text utgör inte en svårighet i sig,
utan alltför ofta har otillräckliga kunskaper i det italienska språket och
därtill förutfattade meningar om vad Cennini egentligen har velat uttrycka, försvårat tolkningen. Den här utgåvan har också försetts med
en omfattande uppslagsdel över uttryck och begrepp som förekommer, liksom en komplett genomgång av alla färger och färgblandningar som beskrivs i boken. Dessutom föreligger en utförlig inledning
vilken placerar Cenninis bok i den miljö och kontext där den tillkommit
– Florens och Padova i brytningstiden mellan sengotik och ungrenässans. Därtill analyseras de originalmanuskript som finns bevarade,
samt de italienska utgåvorna med sina respektive översättningar till
andra språk. Som exempel kan nämnas att den hittills enda svenska
översättningen gjordes 1947, baserad på två franska översättningar
från 1859 och 1911. Den utgåva som använts mest av skandinaviska
läsare, och som har ansetts vara den hittills tillförlitligaste översättningen, är D.V. Thompsons engelska översättning från 1933.

Cennino Cenninis fantastiska bok har blivit vida spridd sedan den första italienska tryckta utgåvan kom ut 1821, och är oftast den enda bok
av det här slaget som läses av studenter av de Sköna Konsterna och
fackfolk inom kultursektorn i övrigt. Den utgör en viktig källa till förståelsen av de gamla måleritekniker som föregick oljemåleriet och därför
är det desto mer angeläget att kunna presentera en utgåva som gör
originaltexten och upphovsmannen rättvisa. Tidigare tolkningsproblem
har ofta bortförklarats med att Cennini var vimsig och inte kunde uttrycka sig ordentligt. Detta är långt ifrån sant. Sant är däremot att
boken inte färdigställdes eller slutreviderades av Cennini själv, och
orsaken därtill har det spekulerats mycket om.
Det är vår fasta övertygelse att både branschfolk och andra kulturhistoriskt intresserade kommer att finna den här boken både intressant
och lättillgänglig, och att den kommer att inspirera till vidare forskning
inom ett ämnesområde som är långt ifrån uttömt.

Karin Forsberg, Konservator, Siena, Italien
Bo Ossian Lindberg, Prof. Emeritus i Konsthistoria, Åbo, Finland
För ytterligare information kontakta gärna Karin Forsberg på e-post:
isterberg@hotmail.com eller Sekel Förlag i Lund: carsten.jinert@sekel.se

Denna rivsten finns att bese i det museum som
inretts i Rafaels barndomshem. Intressant att
notera är att löparen försetts med ett handtag
så att man bekvämt kan använda båda händerna vid färgrivning. Kedjan har naturligtvis
tillkommit senare.
Foto ©Karin Forsberg. Kopiering förbjuden.
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Vänligen rör inte föremålen
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Sommarlov och semester för vissa, feriearbete för andra. Realias studentredaktör Linda Elmersson delar med sig av sina
intressanta erfarenheter från sommarens arbete som guide i
ett historiskt hus.

En ny termin tar nu sin början. En ny årskurs konservatorer kommer
att påbörja sin utbildning på Göteborgs universitet. Denna gång har
turen kommit till dem som vill arbeta med måleri och vi önskar dem
lycka till.
Vår klass har blivit den äldsta, vi är treor nu och skall ut på vår terminslånga praktik. Vissa har haft långt sommarlov och andra har haft
chansen att få praktisera lite redan under sommaren. Nu kommer vi
att sprida ut oss i Europa, vissa stannar i Sverige andra tar sig ut till
Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge och Finland. Det startades ett
forum på Facebook så att vi kan hålla kontakten under höstterminen,
för det är lite läskigt nu innan vi har kommit på plats och det känns
lite ensamt. Några har hunnit börja och hittills har bara positiva kommentarer märkts av.
Jag har under sommaren haft nöjet att få arbeta som guide i ett av
våra historiska hus. Det har fått mig att fundera över att alla, inte
bara konservatorer, vill ta
på föremålen. Jag informerar besökarna i början
av turen om varför man
inte får ta på föremål och
inventarier och återkommer
till detta längre fram längs
rutten, som en liten påminnelse, för den behövs. Då jag har följt våra besökare runt i huset
blir det extra tydligt vilka delar av samlingen som blir utsatta för just
beröring.

”Om jag pekar ut ett objekt som
extra fint eller betydelsfullt, så vill
gärna fingrarna vara med.”

Om jag pekar ut ett objekt som extra fint eller betydelsefullt, så vill
gärna fingrarna vara med. Det sker i så stor utsträckning att jag
ibland har valt att inte nämna just det objektet. Vidare vill besökare
gärna ta på föremål med små detaljer och föremål och möbler som
skall rundas längs turen. En del väljer, trots en extra påminnelse om
att inte röra föremålen, att låta en hand glida längs de förgyllda detaljerna, som att de inte tror att det gäller dem. Andra väljer att putta
fram sina barn och be dem känna på objekten.
Annars är det just barnen som är duktiga på att hålla händerna i styr.
Barnen kommer ihåg att jag har bett dem att inte röra föremålen och
det hände några gånger att jag fick höra ”mamma, man fick inte röra”
inifrån gruppen.
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På ett ställe får besökarna sitta en liten stund och jag blev så förvånad över att jag var tvungen att berätta vilka stolar de får sitta på.
”Sätt er gärna på de svarta moderna plaststolarna mitt i rummet och
inte i de historiska sofforna längs väggarna!” I slutet av visningen
börjar besökarna luta sig mot föremålen och vissa utstickande känsliga delar blir extra frestande att hänga på och att på ett fint sätt
säga till utan att någon känner sig utpekad blev lite av en sport för
mig.
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Det verkar som att de flesta tänker att det kan ju inte spela någon
roll, det är bara lilla jag som tar och jag tar så försiktigt och på en liten yta. Ja det stämmer, men väldigt många tänker så och det är just
samma lilla yta som blir berörd. Detta kanske inte är något som vi
kommer ifrån, jag funderade på om man kunde ”offra” ett föremål och
låta personer ta på det? Fast det slog mig senare att sådana föremål
inte brukar få samma respekt som de andra. Likadant blir det med
kopior. Respekten kommer i att göra något som inte är tillåtet och
skall man bryta regler så gör de flesta det mer försiktigt.
En dag fick jag frågan vad jag gör när jag inte arbetade där. Jag
svarade då att jag läser till konservator och damen i fråga blev högröd i ansiktet och sa att om jag hade sagt det innan hade hon hållit
händerna i styr! Kanske är lösningen så enkel.
Linda Elmersson

blivande papperskonservator

Lämna ett bidrag till Realia du också!
Senast 30 oktober 2010 ska vi ha mottagit
din artikel, rapport, recension eller vad nu kan tänkas
vara intressant läsning för Sveriges konservatorer!
Mejla ditt bidrag till redaktionen på
nkf.realia@gmail.com

