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International Architechural
Paint Research Conference
STOCKHOLM DEN 12-15 MARS, 2014

Under fyra dagar arrangerade Riksanti-
kvarieämbetet och Statens fastighetsverk 
(m.fl.) den femte konferensen med temat 
APR, (Architechtural Paint Research) på 
IVA, Kunliga Ingenjörsvetenskapsakade-
min i centrala Stockholm. Konferensen 
lockade konservatorer, arkitekter och 
byggnadsvårdsintresserade från hela Eu-
ropa. USA, Canada och Taiwan var också 
representerade.

Ämnet APr behandlades på konferensen i tre  
teman (här förenklade): standarder, anbudspro-
cesser och arbetsstätt, interdisciplinär kommuni-
kation och kanske viktigast: utveckling och in-
formation av fältets användningsområden. detta 
referat kommer att beskriva ett par intressanta 
presentationer inom dessa teman, skriver karin Calissendorff för realia.
 
AxPLOCK AV KONFERENSENS PRESENTATIONER
konferensens första talare, den brittiska konservatorn Helen Hughes, har 
varit med från första början i utvecklingen av APr och är medförfattare till 
Layers of Understanding – Setting Standards for Architectural Paint Re-
search (2000). Hughes gav en bild av hur APr har utvecklats sen denna 
publikation utgavs, en sammanfattning av en konferens 2000 på english 
Heritage, storbritannien. Hughes menade att APr har mognat som veten-
skap och samtidigt breddats och blivit mer tolerant. Hon liknade den tidiga 
APR:s attityd vid Guldlocks (ni minns väl flickan med osviklig känsla för 
storlek, temperatur och komfort?). Urvalet blev för smalt inom APr när 
samarbetspartner och objekt som inte följde idealet rensades bort, liksom 
guldlocks framfart i björnboet. idag menar Hughes att blicken har lyfts: 
om APr ska vinna mark och utvecklas måste tolerans för skilda metodiker 
och professioner gälla. Men utan standarder klarar sig inte APr, ett ram-
verk är viktigt och Hughes menar att detta måste fortsätta utvecklas lik-
som de som ingår i APr-fältet. Men, här var Hughes tydlig, en APr-rapport 
måste vara lättförståelig och presentera val. 

riksantikvarieämbetets katrin Hinrichs degerblad tog därefter över sta-
fettpinnen i temat standarder och beskrev riksantikvarieämbetets arbete 
med uppbyggandet av en kunskapsbank med material från svenska fär-
gundersökningar. visionen innebär att öka tillgängligheten kring material 
från färgundersökningar och därmed sprida kunskap och ge verksamheten 
kring APr standardiserad information. degerblad, som dessutom är aktiv 
inom europeisk standardutveckling (iso, Cen), visade hur en standardise-
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Anke Scharrahs rapporterar 
om interiörer i Damaskus.
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rat dokument för materialinsamling kommer att se ut. dokumentet följer 
europeiska kriterier för insamling (en 16085) och är utformat för att vara 
lättanvänt och enkelt att överföra till en exxel-databas. 

konferensens andra tema rörde interdisciplinär kommunikation. Pre-
sentationerna i ämnet beskrev både lyckade samarbeten och ett par med 
större utmaningar. de senare exemplet gav anledning till igenkännande 
leenden och samtal under pauserna. en solskenshistoria var Line Bregnhøi, 
målerikonservator från nationalmuseum i danmark. Bregnhøi beskrev ett 
stort projekt i Hermitagepalatset i danmark där hon utförde färgundersök-
ningar på historiskt interiörmåleri. resultat var svårtydda och inledningsvis 
trodde man att miljöerna var orörda. när Bregnhøi sedan kunde knyta de 
svåridentifierade skikten till en ovanlig ytskiktsteknik, chipolin, påbörja-
des försök att reproducera det semitransparanta, monokroma materialet. 
Tekniken hade sina rötter i 1700-talets frankrike och användes för att 
efterlikna kinesiska lacker. nu påbörjades en lång period av att söka efter 
en bra metod för att utföra skikten och framförallt – en målare som kunde 
utföra chipolinhantverket i Hermitagepalatset. då tekniken slipats och må-
lare lärt sig utföra chipolin rekonstruerades huvuddelen av palatsets forna 
chipolinytor. Miljön gick därmed igenom en stor förändring, en förändring 
som inte skulle varit möjlig om inte Bregnhøi ett förtroende. Hon förklarade 
att rekonstruktionen var möjlig eftersom samtliga samarbetspartner och 
yrkesgrupper i projektet hade ett löpande samtal från planering till slutfö-
rande. 

konferensens sista tema, utveckling och information av fältets använd-
ningsområden, innehöll en rad presentationer som på olika sätt beskrev 
APr-projekt som nått ut i samhället och påverkat synen på det egna kul-
turarvet. Projekt som lyckats ha en dialog med intressenter, lyfta fram his-
toria och på så sätt gett trovärdighet till APr som metod. Här stack Anke 
scharrahs, konservator från Tyskland, presentation ut på grund av den 
utmaning hon beskrev, en färgundersökning i det oroliga syrien. scharrahs 
fokuserade på att beskriva de undersökningar hon gjort på dekorerade in-
nertak i borgliga hem i damaskus, tak i miljöer som har varit bortglömda 
och framförallt feltolkade i modern tid. Taken, som tidigare haft en klar 
färgskala, har rekonstruerats med den åldrade, läderbruna färgskalan som 
förebild. scharrahs resultat beskrev hon som ovälkomna, de bruna taken 
hade blivit populärt och prydde bl.a. turistmiljöer. genom samtal med 
hantverkare och målare och workshops blev hennes budskap långsamt 
accepterat. damaskus började långsamt ändra sin uppfattning av sitt kul-
turarv, detta gå grund av en västerländsk, kvinnlig konservator med ett 
tålamod av sällan skådat slag.

Lisa nilsen (konservator, kulturvård) frågade scharrahs hur hon lyck-
ades få förtroende att genomföra så stora förändringar. Anke scharrahs 
svarade att ändring krävde tålamod, hon gjorde många hembesök och det 
var mun-mot-mun-metoden som gällde. gå varsamt fram och inte tala 
om monetära värden, utan kulturhistoriska. Ägarna av de historiska taken 
måste också förstå att de inte får restaurera taken själva. numera jobbar 
scharrahs med denna information på nätet.

FRAMTID OCH FöRUTSäTTNINGAR 
konferensen avslutades med sammanfattning och framåtblickande. He-
lene Hanes, kulturarvsspecialist från statens fastighetsverk, föreslog att 
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maktstrukturer inom APr borde tydliggöras. Uttalandet breddade vägen för 
kommentarer om makt kopplat till kön och pengar. Maria Brunskog (Uppsa-
la universitet) påpekade klarsynt att konferensen dominerades av kvinnor, 
men presentationerna utfördes mestadels av män. dessutom menade hon 
att konservatorerna inte är på plats där besluten tas. samtalet ledde in på 
europeiskt samarbete, bl. a. genom en gemensam APr-standard och ett 
nätforum där rapporter och aktualiteter skulle kunna samlas. vikt borde 
läggas vid att formulera APr:s ”UsP” (universal selling point) för att skapa 
kreditabilitet fler arbetstillfällen. Frågan som återkommer är hur vi som 
konservatorer ska organisera oss för att lyfta APr. ett steg närmare en lös-
ning tas när de hitresta amerikanska konservatorerna föreslår att arrange-
ra nästa APr-möte, det andra i raden UsA-arrangerade APr-möten. då och 
där, men helst innan, fortsätter vi samtalet, utförandet och utvecklandet av 
nationell APr. 

Text: Karin Calissendorff  Foto: Helena Grundberg

konferensrAPPorT

Visning i Gyllene salen  i 
Riksdagshuset.


