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Sammanfattande resultat
Bakgrund och syfte med projektet
Myndighetens ambition är att etablera, samordna och utveckla begreppet
konserveringsvetenskap i Sverige och att kunna erbjuda en baskompetens för landets behov.
Förvaltningsavdelningens enhet for Konserveringsvetenskap ska särskilt utveckla
naturvetenskapliga och tekniska metoder for att främja bevarande av de material som
kulturarvet består av. De laboratorier som Riksantikvarieämbetet disponerar har byggts för
kulturarvets behov och ska ses som en resurs som kan nyttjas av kulturmiljösektorn i landet.
Dock, i första hand, av offentliga verksamheter i form av myndigheter, stiftelser och
offentliga forskningsfinansiärer.
Förstudiens syfte är att utreda forutsättningarna for forskning kring naturliga och simulerade
åldringsprocesser for kulturarvsobjekt Studien har avgränsats till organiska material. Målet är
att analysera möjligheten att skapa en unik och excellent miljö for studier av effekten av tid,
dvs åldrande, specialiserad for kulturmiljövårdens behov.
Förstudien ska leverera en intern rapport som ska ligga till grund for strategiska beslut om
framtida forskningsprofil och utvecklingsinsatser inom Riksantikvarieämbetets
konserveringsvetenskapliga verksamhet.
I rapporten bör följande aspekter belysas:
• forutsättningar for forskningsmiljöns konstruktion och framgångsfaktorer
•

specialiseringsområden inom området åldringsstudier relevanta för myndigheten

•

identifikation av strategiska nyckelpersoner och institutioner/institut/företag

•

samverkansformer med externa parter inom myndigheter, forskningsinstitut och
akademin

Av olika skäl har projektet minskats i forhållande till ursprungsansökan och genomförts på en
tid motsvarande ca 4 månader l 00%

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Arbetet har genomforts genom litteraturstudier, studiebesök, möten med intervjuer av
nyckelpersoner. Internt seminarier har hållits med medarbetare på Riksantikvarieämbetet.
Infonnationen har bearbetats och sammanställts i en rapport.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Förutsättningar för forskningsmiljöns konstruktion, framgångsfaktorer och
samverkansformer
Om enheten för konserveringsvetenskap beslutar att bygga upp en forskningsplattform med
koncentration på studier av hur tid påverkar organiskt material är det viktigt att kunna
attrahera finansiärer, användare, uppdragsgivare och forskare.
Förutsättningarna kan sammanfattas:
• behov hos professionella utförare och förvaltare inom kulturvårdsområdet
• egen hög kompetens och adekvat utrustning
• finansiering
En viktig faktor för detta är att nå ut med hur viktig den här typen av forskning är för
bevarande av våra kulturvärden. För att kunna göra det krävs att enheten för
konserveringsvetenskap får med sig betydelsefulla samarbetspartners i några projekt där man
tillsammans går ut och söker extern finansiering. För att kunna få fruktsamma samarbeten
måste enheten ha en egen hög kompetens och adekvat välfungerande utrustning.
Under projektets gång har kontakter tagits inom forskningsfältet och många av dessa
kontakter har en beredskap att bidra med kunskaper om hur en forskningsplattform av detta
slag kan etableras. Flera har visat att de är intresserade av ett framtida samarbete vilket är en
förutsättning för att nå framgång. En förutsättning är dock i de fl esta fall att det finns
finansiering för genomförandet.
Finansieringsfrågan är därmed en viktig förutsättning. En central faktor för de miljöer som
studerats har varit att de haft en stabil finansiering under en uppbyggnadsfas som exempelvis
är fallet med CATS i Köpenhamn. Alternativt har uppbyggnaden skett långsamt men
strategiskt där Konservatorskolen i Köpenhamn utgör ett annat exempel. Forskningsmiljön
vi lar där på basverksamheten som är grundutbildning av konservatorer. Andra strategier har
varit att skapa ett slags konsortier för ett särskilt forskningsprogram som exempelvis En
framtid för V asa. Nackdelen med dessa är att de upplöses när programmet upphör och vunnen
erfarenhet skingras.
Ett tydligt program måste finnas som utgåorspunkt för en forskningsmilj ö. I sitt första
utvecklingsprogram för perioden 20 l 0-20 12 har enheten för konserveringsvetenskap valt att
prioritera projekt som utvecklar kunskap om moderna material, dvs plaster och även betong
samt färg och färgämnen. Där framkommer även att projekt som fokuserar på åldrande är
prioriterade. Vid val av profilområden kan Enheten för konserveringsvetenskap välja att
fortsätta med de redan angivna och sedan utöka med andra efter diskussion med de
samarbetspartners man har. Faktorer som vem eller vilka kompetenser man har ti llgång till
spelar stor roll i de strategiska valen.
Ingångsvärdet för forstudien Tid för studier av tid är iden om att forskning specialiserad på
åldringsprocesser för kulturvårdens behov har hög internationell attraktion och att få
laboratorier specifikt har definierat det som sin specialitet. Om Riksantikvarieämbetet,
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enheten för konserveringsvetenskap väljer att gå vidare och driva den iden måste ett
strategiskt program tas fram och kommuniceras.
Riksantikvarieämbetet, Förvaltningsavdelningen arbetar med att identifiera prioriterade
målgrupper samt strategiska partners för att teckna långsiktiga samarbetsavtal. Ett avtal om
samarbete är under upprättande med Nationalmuseum i Stockholm och arbete pågår även med
att upprätta ett avtal med Statens Fastighetsverk.
Avdelningen är representerad i Vasa bevaranderåd, Statens Maritima Museer, och
styrgruppen för Hantverkslaboratoriet, Göteborgs Universitet, vilket ger goda kontaktytor in i
den konserveringsvetenskapliga forskning som bedrivs med utgångspunkt från dessa två
verksamheter. Det är strategiskt viktigt för att få insyn och kunna påverka utvecklingen inom
området konserveringsvetenskap.
Enheten för konserveringsvetenskap har redan en bra grund med tillsvidareanställd personal,
lokaler och utrustnings samt flera projekt som pågår. Personalens kompetens där sex personer
redan arbetar som "conservation scientists" eller kan komma att göra det i framtiden utgör en
bra utgångspunkt för förmåga att kommunicera med andra naturvetare som kan komma att bli
inblandade vid framtida samarbetsprojekt. Ett tillräckligt stort antal medarbetare måste vara
forskarutbildade vilket ofta krävs för ett forskningssamarbete och som i de flesta fall är en
förutsättning för att vara behörig att söka externa forsknings- och utvecklingsmedeL Vidare är
det betydelsefullt att ha etablerad personal som är kända experter inom forskningsområdet och
som har stort internationellt kontaktnät för att kunna etablera en forskningsmiljö. Två tekniskt
inriktade tjänster för samordning och tekniskt stöd, ansvar för instrument och utrustning samt
kemikaliehantering finns och är en basresurs som är nödvändig för en forskningsmiljö. Någon
strategisk kompetensförsörjningsplan har ej presenterats.
För att verksamheten ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt behöver personalresurserna
kompletteras med projektadministratör, expertkompetens för att söka extern finansiering samt
för kunskapskommunikation. Först då kan framgångsrika projekt långsiktigt byggas upp på ett
kraftfullt sätt.
De resultat som produceras i forskningsmiljön måste kommuniceras i relevanta sammanhang.
Det innebär att publicering i forskarsamhällets system med peer reviewing i tidskrifter och vid
konferenser med hög status systematiskt måste göras. Resultaten måste även presenteras i
kulturvårdssamhällets internationella kanaler som ICOM-CC, liC etc. De måste även brytas
ner och kommuniceras på ett anpassat sätt för myndighetens prioriterade målgrupper. Det
innebär att arbetet med kommunikation blir betydande och måste anpassas till olika syften och
målgrupper.
Lokalerna är nybyggda och håller god kvalitet vad gäller arbetsmiljö för laboratoriearbete.
Dock så finns det ett alvarligt problem då klimatet inte är ti llräckligt stabi lt, detta måste
åtgärdas för att man ska kunna utföra de analyser som är nödvändiga och för att kunna förvara
kulturföremål på ett säkert sätt. Ett klimatstablit materialtestningsrum är helt nödvändigt att
investera i. Den tekniska utrustningen kan kompletteras, med vad avgörs av vilka projekt som
ska prioriteras.
I samarbetet med andra och vid rekrytering är Enheten för konserveringsvetenskaps
geografiska läge i en liten ort på en ö i Östersjön ett problem genom att det uppfattas som ett
hinder att avstånden är stora i förhållande till storstäderna där forskningsmaterialet till stor del
befinner sig. Där finns även de samarbetsparter och den kritiska massa som all forskning har

behov av. Vidare finns en problematik i arbetsmarknad och utbildningsmöj ligheter för
medföljande familjemedlemmar. Enheten behöver kompensera för den geografiska
placeringen genom att kunna locka med kompetens, resurser och andra förmåner. Men, även
då finns en ett riskscenario att det är svårt att knyta till sig meriterade specialister. Särskilda
medel kommer att behövas för resor och möten även om modem kommunikationsteknik till
viss del kan nyttjas.
Specialiseringsområden inom området åldringsstudier relevanta för organiskt material

Enheten för konserveringsvetenskap bildades år 201 Ooch har sedan starten genomfört ett
antal projekt som i större eller mindre grad relaterar till åldringsstudier. Utrustning för försök
med ljus, värme och fukt för nedbrytning av organiska material finns sedan tidigare. I de
investeringar som gjorts under senare tid finns ett fokus på utrustning och kompetens för
åldringsstudier och materialprovning. God medvetenhet om behovet av att använda
materialtestningsstandarder och att anpassa dem för kulturvårdens behov finns. Begränsningar
för verksamheten beroende på instabilt inomhusklimat finns och har beskrivits i föregåend e
avsnitt.
Ett projekt om LED-belysning i museimiljö har genomförts. Utrustning för lj usåldring,
mätning och testning av olika belysningskällor har införskaffats. Enheten har som enda
institution i Sverige en mikroljushärdighetsutrustning (microfader) och arbete med att
utveckla tillämpningen av metoden pågår.
För att studera fysiska materialförändringar före och efter åldring finns en dragprovare som
använts i flera projekt, bland annat för att undersöka åldring av limskarvar (adhesiver) och
effekten av flarnskyddsmedel på textilier.
Verksamheten bör fortsätta och utvecklas. Beroende på vilka strategiska beslut
Riksantikvareämbetet, Enheten för konserveringsvetenskap tar kring uppbyggnad av en
forskningsmiljö kan utvecklingen styras åt två håll. En avancerad nivå med forskning kring
nedbrytningsprocesser och utveckling av nya och innovativa metoder. Alternativt kan
verksamheten utvecklas mot en mer klinisk verksamhet med testning av tillämpning och
utvärdering av metoder där tidsfaktorn bör vara en av de viktigaste komponenterna. Behovet
av kritisk granskning av nya metoder och konserveringsmedel liksom spridning av kunskap
om dem är stor.
Uppbyggnad av varumärke och kommunikation

Idag är det oklart för många vad Riksantikvarieämbetet har för uppgift och vad Enheten för
konserveri ngsvetenskap gör. En tydlig kommunikation och dialog med såväl samarbetsparter
inom forskarsamhället som med avnämarna av resultaten som såväl beskriver myndighetens
roll som den konserveringsvetenskapliga verksamhetens inri ktning är mycket viktigt.
Det är väsentligt att Riksantikvarieämbetet med Enheten fö r konserveringsvetenskap
utvecklar rollen som nationell samordnare för utvecklingen inom konserveringsvetenskap i
landet och aktivt arbetar för att sprida kunskap om vikten av verksamheten för
kulturmiljöarbetet Det ligger i linje med myndighetens uppdrag att samordna frågor om
konservering och vård av byggnader, föremål och annat kulturhistoriskt material. För att få en
stark profi l som nationell sarnordnare inom konserveringsvetenskap bör en mer aktiv och

synlig roll tas. Att ingå i samarbeten och arbeta i projekt med andra starka aktörer kan vara en
åtgärd. Eftersom forskarvärlden i Sverige är begränsad inom området konserveringsvetenskap
bör enheten för konserveringsvetenskap se till att nå aktivt arbetande forskare, kulturvårdare
konservatorer och studenter på alla studienivåer. Det är bland de yrkesutövande
konservatorerna och kulturvårdare som många frågeställningar och problem kring bevarande
uppstår, denna yrkesgrupp har också en naturlig anknytning och tillgång till
föremålssamlingarna. Här identifieras forskningsämnen men de behöver fångas upp och
bearbetas vidare.
Ett problem med dagens forskning inom konserveringsvetenskap är att resultaten är
svårtillgängliga och ibland svåra att förstå fOr utövande konservatorer. Det kan bero på
begränsad möjlighet att få tid till att tillgängliggöra sig de senaste forskningsrönen men i viss
mån utgör den egna kompetensen en viss begränsning. Detta i kombination med att en del av
forskningen inte görs i samarbete med konservatorer och därför inte blir användbar i arbetet
med att bevara samlingarna. Ä ven den uppgiften ligger inom ramen för myndighetens
uppdrag att se till att resultat från forsknings- och utvecklingsarbete nyttjas inom kulturvården
och bör utvecklas genom samordningsfunktionen.

Sintsats
Att arbeta med frågor kring hur tidsfaktorn påverkar organiskt material är angeläget i
synnerhet med de riktigt långsamrna förändringarna som pågår över flera hundra år.
Processerna sker ofta långsamt, är i många fall föga kända och kan vara svåra för en indiv id
att identifiera då en normal yrkeskarriär är kort i relation till ett historiskt föremåls livslängd.
Resultaten av forskningen kan bland annat leda till bättre kännedom om materialens kondition
och hur de bäst bevaras. Genom att titta på effekter av miljö, undersökningar av
konserveringsmaterial och andra material som används i samband med vård och konservering
och som kan påverka nedbrytning över tid kan ny kunskap tas fram. Det finns inget annat
institut, myndighet eller liknande verksamhet i landet som arbetar med frågeställningen om
effekter med utgångspunkt i kulturvårdens specifika behov av långtidsstudier.
Förstudien lämnar två få rslag till framtida vägval får uppbyggnaden av verksamheten med
åldringsstudier:
Alternativ l
Uppbyggnad av ett unikt, excellent forskningsmiljö specialiserad på nedbrytningsprocesser av
kulturhistoriska objekt. Verksamheten har en stark profil av forskning och är del av
forskarsamhället
Alternativ 2
Uppbyggnad av samordningsfunktioner, testning och utvärdering av forskning och
metodutveckling. Verksamheten tar del av forskning och anpassar och kommunicerar den till
kulturvårdens aktörer.
Förstudien rekommenderar att Riksantikvarieämbetet arbetar vidare med alternativ 2.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Slutsatserna har direkt betydelse för fortsatt uppbyggnad av den Konserveringsetenskapliga
verksamheten vid Riksantikvarieämbetet som i sin tur har till uppgift att svara mot behov
inom kulturvården i landet.
Tydligare fokus på att samordningsuppdraget inom konservering och vård samt uppdraget att
se till att resultat från forsknings och utvecklingsarbete nyttjas har lett till två insatser i
verksamhetsplanen för 20 13. Nätverk för arkeologiskt trä och kemi samt förstudie om
Nationellt/Nordiskt konserveringsvetenskapligt nätverk ska genomföras.
Under 201 3 ska tematiskt program för Konserveringsvetenskap för perioden 201 4 - 201 6
utarbetas. De framgångsfaktorer som projektet lyft fram kommer att analyseras och vägas in i
arbetet och faktorerna fmansiering och lokalisering kommer vara centrala för de strategiska
besluten.
Aspekterna på krav på materialtestningslaboratorier är viktiga i samband med planerad
omdisposition av laboratoriet 20 13 .

Kvarstående arbetsinsatser- manusinlämning, publiceringsplanering,
resultatspridning
Rapporten är under slutredigering och skrivs i myndighetens rapportmalL Den är primärt
avsedd för internt arbete men kommer givetvis fi nnas tillgänglig via myndighetens FoU-portal
samt i SAMLA. Ingen ytterligare publicering är planerad.

