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STUDIO VÄSTSVENSK

KONSERVERING
(SVK) Studio Västsvensk Konservering
Linda Denlert
Konservering, restaurering och rekonstruktion
Del i regional förvaltning, Västra Götalandsregionen.
Varierande kundunderlag. Kulturhistoriska metallföremål som brukas samt inte brukas.
Referensobjekt: Universum - Arne Jones, 1967. Utomhusskulptur i kopparlegering.
Rekonstruktion av delvis stulet konstverk. Problem att hitta rätt kopparlegering vilket orsakat
deformationer och påfrestningar vid de nya, svetsade metallfogarna. Jobbet reklamerades.
Idag är konstverket uppställt på sin plats i Västra Frölunda dock utan de 3 innersta, stulna
ringarna.
Referensobjekt: Brahekyrkan, Visingsön. 34 stycken mässingstavlor försilvrade och delvis
förgyllda (1670).
Rengöring. Tidigare underhåll men inga detaljerade källuppgifter. Ny klimatstyrning i kyrkan,
mögelsanering. Tavlorna var väldigt gula, vilket förmodades bero på en gammal gulnat lack
eller föroreningar av silversulfid. Inga resultat vid rengöringstester. Analyser i samarbete med
Chalmers (ramaspectroscopy/SEM-EDX) och IfK visade att den gula färgen förorsakades av
att mässingen under försilvringen krupit fram och lagt sig ovanpå försilvringen.
Ammoniumtiosulfat och citronsyra för rengöring. Ingen ytbehandling utom några mindre
testytor med olika lacker.

(SFV) Statens Fastighetsverk
Anders Zander, Vicki Wenander (konsult)
Råd och riktlinjer vid underhåll och förvaltning samt genomförande av entreprenad
Kungliga slotten, ambassader, residensen, regeringsdepartementen osv.
Skriftserien ’Tekniska Anvisningar’, för förvaltare, rådgivare och utförare. Information kring
hantverksmaterial samt tillverknings- och framställningstekniker.
Putsarbeten, trä och byggnadsmåleri finns för tillfället. Byggnadsplåt och smide hålls på att
författas just nu. Efterfrågar tips om innehåll. Tar emot förslag och synpunkter på mejl:
Anders Zander, projektledare, 08-696 70 81, anders.zander@sfv.se
Vicki Wenander, författare, 070-614 14 55, vicki.wenander@wenanders.se
___________________________________________________________________________
-1-

Minnesanteckningar
29 - 30 november 2011

Bukovinszky Förgyllning
Rebecka Bergström
In- och utomhusförgyllning. Nedmontering, lagningar på ramar, avgjutningar,
omförgyllning, nyförgyllning, patinering
Familjföretag. Använder sig ff mycket av de äldre hantverkskunskaperna.
Arbetar i hela Västra Götaland, Småland och Skåne.
Referensjobb: Flera. Huvudsakligen kyrkoinventarier (kors).
Lyster försvinner om man lackar. I Tyskland kan man använda fler lager vid
utomhusförgyllning så att guldlagret blir mera resistent.
Litteraturtips ’The Gilder´s Manual’, innehåller många recept. Nytryck finns.
Efterfrågar kontakter inom möbler/förgyllning och miljötänket.

Acta konservering AB
Ann-Marie Christensson
Konservering, restaurering och rekonstruktion
Privatägd firma.
Referensobjekt: Kaknästornets entré, ’Spelrum Futurum’, Walter Bengtsson, 1965.
Förnicklat koppar samt emalj. Korrosionsskador. Patinering, reparation, rengöring.
Vaxborttagning (gammal bilvax, mycket svårt att ta bort, gulnat och hårt). Många olika
lösningsmedel, svårt i ett litet utrymme var det vistas mycket folk. Test med kommersiella
produkter. Det som fungerade bäst var vanligt YES. Noggrann underhållsplan skrevs.
Statens Konstråd håller på att göra en utredning om offentlig konst i privat ägo och vilka
vård- och underhållsplaner man bör ha. Riktlinjer och krav saknas idag helt.
Referensobjekt: Kyrkliga föremål som brukas (kälk).
Ha syftet klart för sig. Balans mellan konservering och renovering osv. Hybert Hydmans
silversmed jobbar ihop med ACTA vid renoveringar och restaureringar av ex. kyrkligt silver
som skall fortsatt brukas.
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(KKV) Konstnärernas Kollektiv Verkstad
Vladimir Stoces
Lagningar, kopior, nytillverkning, patinering av brons(skulpturer)
Referensobjekt: Gunnar Gren av Jan Steen, 1993. Bronsskulptur. Ullevi, Göteborg
Nytillverkning av vandaliserat och borttappat fotboll.
Referensobjekt: Minnesmärke Henrik Allard. Bronsskulptur. Slottskogen, Göteborg.
Tillverkning av kopia (gipsmodell på museum) pga stulet original
Referensobjekt: ’Vårens undrar’ av Gunnar Nilsson. Bronsskulptur, Göteborg.
Lagning av vandaliserat skulptur. Avbruten vid fötterna.
Referensobjekt: Botero. Bronsskulptur, Mölndal.
Ny patinering och ytbehandling av skulptur efter högtryckstvätt som tvättade bort vax och
patinering.

Polismyndigheten Västra Götalands län
Bertil Jakdal
Brottspaningsenheten
Kopparstölder i Gbg är ett jätteproblem. Det lastas oftast om i Gbg och langas vidare till
Danmark och Norge, osv. Stockholm har inte lika stora problem. Polisen kan ta kopparen i
beslag men kan sällan härleda var det kommer ifrån (man använder granuleringsmaskin som
maler ner). Det finns inga resurser. Enda lösningen på det hela är att hälarna stoppas och
kontanthanteringen vid köp och försäljning av koppar regleras.
SJ har mycket problem med kopparstölder.
Metallbolaget i Johannesberg - pågående utredning.
Referensobjekt: Sahlgrenska Telius stulen. Försökte man sälja tillbaka till Sahlgrenska.
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(KTH) Kungliga Tekniska Högskolan
Peter Szakálos
Forskare, metallurg. Analysmetoder
SEM-EDX spektroskopi för materialidentifikation (elektronmikroskop med vilken man kikar
på avstånden på elektroner till atomens kärna för att bestämma material). Alfa- och
betastrålning (elektroner som hoppar från det ena till ett annat skal. Olika spektra för olika
elektroner).
Metallografi. Identifikation av olika faser i stålets mikrostruktur (härdat/ohärdat, mjukt/hård).
Spektroskopi. Elektromagnetisk strålning.
Ljusspektroskopi.
IR-spektroskopi. Vissa våglängder absorberas av ett ämne (ex. gas, eller förgasat ämne) och
framträder som mörka linjer i spektret (absorptionslinjer): Absorptionsspektrum.
FTIR (fourier transform infrared).
Pulverdiffraktion, XRD.

Riksantikvarieämbetet
Niclas Fredriksson (orglar), Tom Sandström (analysmetoder)
Råd och stöd till enskilda och myndigheter kring hantering och förvaltning.
Orgeln och orgelmetall.
Orgelbyggeri byggs på hantverksprinciper. Mycket känsligt för klimatvariation.
Materialtekniskt komplext. Organister och orgelbyggare har länge hållit på sina kunskaper
och inte delat med sig. Men de är en stor arbetskälla för konservatorer. Tennfoliering: en
enkel och billig lösning som har används vid tillverkning av fasadpipor. Metallstrukturen
ändras beroende av tillverkningsprocess. T o m avsvalningshastigheten påverkar
metallstrukturen, liksom formen påverkar flödesdynamiken och därmed klangen/tonen.
RAÄ får in förfrågningar för analyser i samarbetsprojekt, ex. FoU och via enskilda
förfrågningar. Man kan skicka in en förfråga. Tillgängliga /möjliga analysmetoder på RAÄ:
www.raa.se/cms/extern/kulturarv/kulturvard/laboratorier/instrument_och_utrustning.html
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IS-AB
Jim Althinsson
Torr-isblästring (kolsyreblästring)
Referensobjekt: Poseidon. Bronsskulptur, Göteborg.
Arbetar främst för livsmedelsindustrin och byggnad- och fordonsindustri.
Universalmetod. Snabb metod för avverkning. -78,6 grader. Som sandblästring dock utan
sanddamm. Tryck och olika munstycken för olika noggrannhet, miljövänligt. 1,7mm eller
’gammal’ is som stått i några dagar (=mjukare) används för känsliga föremål. Tar bort alla
lösa partiklar på ytan men man får ej bar metallyta. Rost och gjutjärn fungerar bra men inte
stål. Metoden har blivit framtaget för färgborttagning på aluminiumflygplan i USA. Man får
ingen material(struktur)förändring. Feta ytor går alldeles utmärkt. Begränsningar: klarar inte
av material som är hårdare än underlaget det är fäst på (ex. härdat linoljefärg på trä). Kondens
vid hög RF kan uppstå.
Finns blästerhall och mobil utrustning. Verksam i hela landet.
Jobbar upp till 14 bar, 7,5 kubikmeter luft per minut. Hög ljudnivå. Poseidonrengöring på 6
bar. Kostnad (2 man) 1500:-/timmen + moms. (1man) 1200:-/timmen + moms.
Kostnad för is tillkommer.

Fongs gelbgjuteri
Bertil Fong
Nytillverkning, renovering och kopior av ljusstakar och ljuskronor i brons, koppar, tenn
och bly. Elmonteringar på kulturhistoriska ljuskronor.
Familjeföretag sedan 1830. Verkstad från 1956.
Gjutning 1ggr/månad, 2,5 tjänst.
Huvudsakligen renoveringar för kyrkan. Äldre hantverk och gamla tekniker från 1600-talet
(1800-talet maskingängning, 1600-talet handtillverkat gängning). Tillverkning nya delar i
lerblandat sand (gjutning). Svarvning för hand osv. Sprickor lagas med silverlod. Tar
vanligen bort lödningar av tennlod. En hel del arbeten med lagning av improvisoriska
lösningar som gjorts av okunniga på ljusstakar och ljuskronor.
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Skyddslackar alltid. Alltid doppning för att få ett jämnt skick med putslack (Zaponlack. OBS!
Får ej penslas  blir randigt och fult. Håller i ca 50 år). Lämnar alltid papper i kronan med
information om vilken lack som använts och när åtgärder genomförts.
Rengöring mässing. Lackbortagning i thinnerbad, sprit vatten eller kaustiksoda.
Borttagning genom att koka grejorna i vatten. Därefter rengöring i syrabad (salpetersyra 5%).
Aldrig koka gjutna delar i kaustiksoda. Hjälper inte att etsa av med salpetersyra ens (5%).

Manufaktursmide
Julius Pettersson
Nytillverkning och lagning av kulturhistoriska järnföremål
Verksam i Karlsborg. Kyrkspiror. Problem att man kommer in alldeles för sent i processen.
Räcken och staket. Många skador uppstår pga felaktig hantering bl a vid nedmontering.
Referensobjekt: Binnebergstuppen som visades sig vara en sol.
Sällan tuppar på taket! Arkivforskning. Skisstillverkning skala 1:1. Allt som oftast kopior då
originalen är i dåligt skick.
Wellning, upphettning av flera lager järn varefter man slår ihop de. Homogen och mycket
stark fog. Gamla tekniker. Återanvänd järn, ger en helt annan ytstruktur och det är enklare att
wella. Kan inte använda vilket gammalt järn som helst, man får testa sig fram.
Metaller är en eftersatt materialgrupp inom kyrkan. Antikvarier har oftast väldigt lite kunskap
om smide men väldigt mycket om färg osv. traditionella hantverksyrken. Beställarna i kyrkan
och de som utformar kraven (antikvarierna, länsmuseerna) bör bearbetas: Vi måste bli bättre
på att förmedla vilka kunskaper som krävs för att faktiskt göra ett gott jobb. Kunskaper går
förlorade/bundna till enskilda. Om man inte dokumenterar och skickar in dokumentation över
utförda arbeten till myndigheterna då får myndigheterna aldrig reda på att du finns. Värdet av
vetande: Många är självutbildade, ex. finns ingen utbildning till gelbgjutare osv.
Skråmentaliteten har varit väldigt stark pga hög konkurrens. Viktigt att stärka respekten för
hantverksjobb. Återvinna status för våra yrkeskunskaper. Oftast värderas bara den teoretiska
kunskapen.
Vi måste respektera och använda oss av varandras kunskaper!
Efterfrågar kurs i skriftlig dokumentation. Standarddokumentation. Hur man skall skriva?
Vad ska vi dokumentera? Hur gör vi? Efterfrågar skrivmallar för hantverkare: vad behöver
tas med?
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SLÖJD I VÄST, VÄSTARVET
Tobias Havaas
Uppdrag att främja och synliggöra slöjd och att bevara gamla hantverkskunskaper. Värnar
om det immateriella kulturarvet (hur vi använder).
Media och teknik, Järnsmide experimentell arkeologi hemslöjdskonsulent.
Hemslöjdsrörelsen 1912 fyller 100 år. Fokusera på detta. IOF International organisation of
folk-art. Kulturhantverk, mat sov.
Hantverksregister (slöjd och byggnadsvård). Samla rätt kontakter till rätt arbete.
Projekt ’Rädda navarsmidet’. Per-olof & patrik jahrefehl. Mariestad. Hur smider man navare?
Traditionellt. 11 smeder (7 svenska, 4 norrman) fick 2 dagars kurs i att tillverka navare.
Näringsprojekt. Ny produkt till smeder att sälja.

Kungliga husgerådskammaren
Karin (Kajsa) Jagare
Silversmed, konstnär, konservator, värderingsman
Vården av samlingen, inventarier. Såväl föremål som brukas och inte brukas. Mekaniska
föremål. Konservering av föremål som används i presentationen: Silver, bronser, ljuskronor.
Använder mycket epoxi vid lagningar. Reversibelt och skonsammare än många andra
behandlingar.
Kommentar av Jörgen Ollas: I gyllene salen, Stadshuset, används specialtillverkade rör till
stearinljus så att man slipper stearinstänk.
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Riksantikvarieämbetet
Stefan Lindgren
Byggnadsingeniör. Rådgivning
Plåttak och rostskydd
Finns det någon rekommendation från RAÄ?
Får man använda blymönja?
Bestämmelserna om blyanvändning och hantering regleras av Arbetsmiljöverket,
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket samt Kommunerna/Landstingen (sistnämnda är
tillsynsansvariga). 1990 kom ett förbud om att använda bly i ämnen/kemiska produkter osv.
(regeringsproposition 1990/91:90).
Blymönja får inte användas i produkter som används av allmänheten. Får dock användas av
yrkesmän. Inget tillstånd behövs om man (yrkes)målar med blymönja. Oklart om
bestämmelserna omfattar andra yrkesgrupper än målare. Det finns inga restriktioner om på
vad man använder mönja förutom på undersidan av båtar. Det finns riktlinjer från
arbetsmiljöverket om hur man skyddar sig vid hantering av blymönjan som man är skyldig till
att följa (dock ingen kontroll). Vid bortblästring blir det farligt avfall och gäller
arbetsmiljöverketes regler (afvallsförordningen (2001: 1063).
Utvärderingsrapporter:
• Raä 2000-08-02 Målningssystem för plåttak på kulturhistoriska byggnader
• SP Rapport 2002:14 Hälso- och miljöaspekter på blymönja och moderna blyfria alternativa
färgsystem
• SP Rapport 2006:05 Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård –
resultat av fältstationsstationsprovningar samt jämförelse med resultat från accelererad
provning
• FoU Raä Provning av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård
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