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Sammanfattande resultat

Material och utrustning som ackumulerats under Frantisek Makes
yrkesverksamhet som målerikonservator och conservation scientist i
Sverige under tre decennier är överfört till Högskolan på Gotland.
Material och utrustning är sorterat och installerat i laboratorielokalerna, i
ett rum avdelat för arkeometri. Facklitteratur och uppslagsverk som ska
användas som referensbibliotek för verksamheten är införskaffad och
placerad i samma rum.
Bakgrund och syfte med projektet

Högskolan på Gotland bedriver sedan ca 20 år utbilding i kulturvård
(tidigare byggnadsvård) och sedan ca fem år forskning inom samma
område. Projektets syfte är att tillvarata och nyttja materialprover,
utrustning, insamlat empiriskt material, fotografier och forskningsresultat
och integrera detta i framtida utbildning och forskning.
Kortfattad teori- och metoddiskussion

-Projektets huvudsakliga resultat och effekter

Bland projektets omedelbara resultat är att en student under vt12 skrivit
uppsats i kulturvård på temat fasadkulörer på fastigheter i Visbys
innerstads norra kvarter. Fältundersökningar, färgsnitt och
materialidentifikation har gjorts med hjälp av utrustningen. En omedelbar
effekt för studenten ifråga är en avsevärd kvalitetshöjning i det att verkliga
undesökningar kunnat göras och slutsatser därmed är baserade på
detaljerade makro- och mikroskopiska observationer. Som referens har
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lokala myndigheters byggnadsdokumentation använts, men också
vetenskapliga arbeten om byggnaders kulörer generellt i
Sverige/Stockholm.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationelll översikt
av tidigare forskning inom området

Resultatet möjliggör fortsatt användning av konserveringsvetenskaplig
forskning av internationellt intresse. De tillvaratagna resurserna från
Makes forskning, med materialvetenskapligt och arkeometriskt perspektiv
på framför allt stafflikonst, är enastående både i nationell och
internationellt jämförelse. Hans material innefattar såväl verk av svenska
målare som målare verksamma i andra länder, med en viss tonvikt på
målare kända för en stor internationell publik och av stor vikt för den
internationella forskningsvärlden. Genom banbrytande metodutveckling
har ny kunskap producerats om målerier som sådana, om målarnas
individuella preferenser och tekniker, och inte minst, om risker för
målerier i olika klimat. Makes har även gjort stora bidrag till förståelsen
av förebyggande insatser och hans resultat förväntas vara särskilt
värdefulla inom områden där tidigare konserveringsmetoder ska
utvärderas och nya förhållningssätt till prevention är i fokus.
Resultatets relevans för kulturvård och kulturarv

På sikt förväntas många liknade arbeten med färgarkeometriska
frågeställningar kunna använda Makes referenssamling. Institutionens
forskning om energieffek-tivisering, klimathot, skadebilder och
konditionsbedömning av färgskikt etc hör det sådana områden som kan
dra nytta av Makes empiriska material eller fotografier. Materialprover
kan analyseras med hjälp av utrustningen och den särskilda programvara
som kan användas för att beräkna topografiska data.
Kvarstående arbetsinsatser

Kännedom om resursen Makes referenssamling kommer att spridas
genom att den används i utbildning och forskning vid Högskolan på
Gotland. Planer finns även att i samband med kommande konferenser eller
workshops nyttja resurserna och därvid ytterligare sprida kännedom om
dem. Att göra fotografier tillgängliga digitalt och i en web-baserad databas
övervägs. Nuvarande projekt är dock avslutat.
Resultatspridning - nuläge och framtidsläge

Makes referenssamling har använts under vårterminen 2012 i
utbildningsverksamhet och kommer att nyttjas under resten av året inom
ramen för forskning i det europeiska samarbetet projekt "Climate for
Culture", i vilket Högskolan ingår som en av 26 partners från 19 länder.
Spridning sker genom att forskare från flera länder är organiserade i olika
arbetsgrupper. Vid konferenser och arbetsmöten ges tillfälle till
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erfarenhetsutbyte och presentationer. Olika typer av rapporter och
publikationer framställs under projektets gång.
Från och med halvårsskiftet 2013 är Uppsala universtitet sannolikt
huvudman för verksamheten vid Högskolan (i framtiden Campus
Gotland). Möjligheter till samarbeten, gemensamt nyttjande och spridning
av kommande resultat bör i och med det öka väsentligt, men det finns i
dagsläget ingen mer detaljerad plan för hur detta ska göras.
I kommande utbildningsplanering för ht12-vt13 och framåt ingår en
nyligen utvecklad kurs i kulturvård med rubrik "Föremålens material och
tekniker - färg och plast". I denna liksom i "Konserveringsvetenskap"
ingår övningar och laborationer där utrustningen kan användas. I
kursernas innehåll finns även inslag av forskning om färg och kulör,
färgförändringar, symbolik, färgers miljöaspekter och liknande. Detta ger
ytterligare potential till ökat nyttjande av Makes referenssamling så sådan,
liksom kännedom om att den finns och kan göras tillgänglig även för
annan verksamhet och andra forskningsprojekt.
I förlängningen bör också konferenser och/eller workshops kunna dra
nytta av samlingen, beroende på vilket tema som berörs. Fortsatt
forskning om färg, klimatkrav, skadlig dos-respons, interaktion mellan
färg och underlag etc är en ambition, men avhänger av framtida
forskningsfinansiering.
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