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Old and new approaches to furniture conservation  

14th International Symposium on wood and furniture conservation  

Rijksmuseum, Amsterdam 23-24 November 2018 

 

Symposiet arrangeras av Stichting ebenist i Amsterdam och genomförs på engelska vart annat år och 

på holländska vart annat år. Varje symposium har ett tema som föreläsare förhåller sig till. Förslag på 

föredrag begärs in ett halvt år innan symposiet för godkännande. Spridningen på nationaliteter är 

stor och den vetenskapliga kvaliteten vanligen hög. 

 

Jag reste med KLM från Göteborg 17:20 och checkade in på Hotel Sint Nicolaas för två nätter. 

 

Fredag 23 november  

Registrering på Rijksmuseum vi 9.00. Kaffe och ett glatt hälsande på en mängd kollegor inom 

möbelkonserveringen. Föredragen hölls i föredragssal i källarvåningen. 

Efter presentation av styrelseledaren Miko Vasques Dias inleds en lång rad presentationer bland 

annat Jonathan Ashley-Smith (UK) och Benoit Jenn (Fr). Med fint deltagande från åhörarna diskuteras 

hantverkets roll i en konserveringsvärld som utvecklas i en annan riktning. Undersökningstekniker 

och analysverktyg driver verksamheten allt längre bort från det traditionella hantverket. Möbler och 

trä som konserveringsämne har dröjt kvar längre i hantverket än många andra discipliner, flertalet 

utövare som startade under 1900-talet har en bakgrund som möbelsnickare. I dag ser utbildningen 

annorlunda ut och metoderna för bevarande avgjort mer inriktat på miljö och kemi. Vilka kunskaper 

går förlorade på vägen? 

 

Under Eftermiddagen pendlade presentationerna mellan handfasta metoder för att sätta 

komplicerade limningar i spänn till undersökningar i 3-D och rengöring med laser. Ett par 

presentationer om olika sätt att injicera lim i svåra situationer avslutade dagens sittning. 

Konferensmiddag serverades på restaurang vondelpark3, fint lagat och serverat. En bra dag och bra 

kvällsavlutning som givit bidragit med nya kontakter och förstärkt gamla. 

 

Lördag 24 november 



Dagen inleds med presentationer av olika metoder och material för att ersätta sköldpaddsdekorer i 

möbler. En första av Irmela Bredenstein (D) och en andra av Astrid Beling (D). Efter kaffe och mingel 

presenteras flera varianter och förhållningssätt till att skifta skadat faner på möbler.  

Jag blev tvungen att avvika från symposiet vid lunch för att hinna med mitt flyg. En kombination av 

att i förväg inte kontrollerat sluttid och privat själ att vara hemma till kvällen gjorde därmed att jag 

missade de sista presentationerna.  Hur som helst var det ett par väldigt givande dagar med fin 

kollegial stämning. Jag tar med mig nya kontakter och insikter i kollegors arbetsmetoder, tekniker 

och förhållningsätt.  

 

Tack till Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse som gjort detta möjligt 

Morgan Denlert 

 Konservator - Studio Västsvensk konservering, Göteborg 

 

  


