KONSERVERING
vård av målningar och kulturarv

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

ANLITA OSS

Behöver du hjälp med en trasig eller smutsig tavla,
med vägg- och takmålningar där motivet börjar flagna
eller med revor och fläckar på tapeterna i gammelstugan? Ansvarar du för stora konstsamlingar och behöver hjälp att överblicka skador och åtgärdsbehov?
Jönköpings läns museum

Vi har i mer än 50 år arbetat med bevarandefrågor
och konservering av det bemålade kulturarvet för att
det ska kunna brukas och vara tillgängligt nu och i
framtiden.
Museets konservatorer har lång och bred erfarenhet inom konservering och restaurering av exempelvis bemålade träskulpturer och
stafflikonst, tak- och väggmålningar, kalkmålningar och tapeter.
Bland våra uppdragsgivare finns Svenska kyrkan, privatpersoner,
kommuner, privata eller offentliga institutioner och organisationer.
Konservering

Vår inriktning är konservering av måleri på duk och pannå, bemålade skulpturer och arkitekturbundet måleri som
kalkmålningar, tapeter i äldre interiörer,
vägg- och takmålningar m.m. Museet
bedriver en modern konserveringsverksamhet med hög kvalitet i välutrustade
lokaler.
Besiktning
och dokumentation

Dessutom erbjuder vi skadebesiktning
av föremål och miljöer, förundersökning, skadeinventering och analys av

åtgärdsbehov i större och mindre föremålsbestånd,
färgskiktsundersökning samt teknisk besiktning av
konservatorsarbeten.
Åtgärdsprogram

Vi upprättar åtgärdsprogram inför tillståndsansökan
och till förfrågningsunderlag vid upphandling.
Rådgivning och utbildning

Inom länsmuseet finns sakkunniga byggnadsantikvarier och arkeologer, en viktig tillgång i vårt arbete, liksom länsmuseets stora arkiv.
Vi ger råd och kan även erbjuda kortare kurser om skadeförebyggande vård och förvaring samt lämplig hantering av bemålade föremål och miljöer, lämpliga för exempelvis kyrkvaktmästare.

Exempel på tidigare uppdrag
•

konservering av inventarier och interi
örer i Bottnaryds kyrka, Hossmo gård och
i residenset i Karlskrona samt av konst ur
kommunens samlingar

•

mögelsanering

•

skadeinventering

•

färgundersökning

•

åtgärdsprogram för Hakarps kyrka,
Aschanska gården i Eksjö, Hagby kyrka

•

kursledare för bland annat kyrkovaktmäs
tare. Uppdragsgivare: Svenska kyrkan, m fl

av inventarier och interiör

i Brahekyrkan
av kyrkliga inventarier.
Uppdragsgivare: Växjö, Skara och Lin
köpings stift
av interiörer i läns
residensen i Jönköping och Växjö samt i
Automobilpalatset. Uppdragsgivare: Statens
Fastighetsverk respektive Jönköpings kom
mun

KONTAKTA OSS
Välkommen att kontakta museet om du behöver hjälp med att konservera eller restaurera en tavla eller annat föremål, önskar få rådgivning, vill besöka konserveringsateljén, är intresserad av våra övriga
tjänster och vill veta mer om vad vi kan erbjuda dig!

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Telefon: 036-30 18 00 (växel)
E-post: info@jkpglm.se
Postadress: Box 2133, 550 02 JÖNKÖPING
Besöksadress: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping
Mer information och kontaktuppgifter finns på vår hemsida:
www.jkpglm.se
Jönköpings läns museum är anslutet till Nordiska konservatorsförbundet (NKF-s), med
lemsorganisation i European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations
(ECCO), och till International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
(IIC).

