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Med papper som passion
Noggrannhet. Tilamod. Nyfikenhet, Tre ovdrderliga egenskaper for

en konservator, Ldgg till det en besatthet av materialet - och du har

en beskrivning av papperskonservator Lin Zhang Freund.

1r man kliver in hos Lin i
Sollentuna ser man ftirst
bara konstnd.rsmaterial och

ramprover. Innanlor den
lilla butiken ligger ramverkstaden med
sina maskiner. I rummet lingst in, osyn-

ligt ftir en vanlig besokare, ligger det alira
heligaste: konserveringsverkstaden. Hd.r

gir tiden i en alldeles egen, vilsam, stilla
takt.

- Konstinramningar 1r en del av mitt
arbete. Det ger mig en normal inkomst,
si att jag fir rid att jobba i mitt tredje
rum och flr jobba med hela mig. Som

papperskonservator blir man bara rik pi
kunskap, inte i pengar.

JUST NU DELAR Lin sin tid mellan ett
deltidsuppdrag it Moderna museet och

sin egen privata kundkrets. Infiir en re-

trospektiv utstdllning som invigs i slutet
av maj ska ett hundratal verk av Siri Der-
kert renoveras.

- Det ir minga teckningar, skisser

och collage som ska goras i ordning.
Hon experimenterade mycket och an-

vd.nde si minga olika sorters papper i sin

konst. Jag behover nd.stan ett obegrdnsat

urval av papper. Det kommer att bli en

jlttefin utstillning.
Allt arbete {<ir Moderna museet utfrir

hon i museets lokaler - det 1r bade en

friga om risk fcir transportskador och

om fcirslkringar. Som papperskonserva-

tor har hon ocksi arbetat ftir National-
museum, Ostasiatiska museet och Kung-
liga Biblioteket.

- Jag har jobbat med verk av de stora

mistarna, Rembrandt till exempel. Men

varje foremil jag hiller i ir vdrdefullt och

intressant.

DEN EGNA lokalen, en ramverkstad som

hon tog over lor wi ir sedan, arbetar hon
for privata uppdragsgivare. Dir handlar
det om helt andra foremil. I dagarna har

Lin fbtt in en fcirstautgiva av Cajsa \fargs
"Hjelpreda i hushillningen ftir unga

fruntimmer" frin ir 1800. Bokryggen ir
skadad och lagad av nigon okunnig per-
son som bara har limmat fast den losa

ryggen. Frir att kunna renovera boken

en kirurgs - om

;ag f6r alla bitarna

kan jag a lt d laga

miste Lin darfdr bc;rja med att losa upp
limmet.

- Amatormissiga lagningar gor oftast

skadan mycket virre, precis som i det hdr

fallet. Hela boken har indrat form.
Det fcirsta Lin gcir, innan hon ens ror

vid foremilen hon fhr till sin verkstad,

1r att fotografera dem. Dlrefter tar hon
pi sig bomullsvantar som behovs for att
slq'dda bide henne och f<iremilet.

- Det kan flyga massor av farliga par-
tiklar i luften nlr jag packar upp gamla

foremil. Sirskilt i bdcker finns det myck-
et gamla bakterier. Min man har stdllt en

klimatstation har hos mig. Det 1r skrim-
mande vad som fastnar i filtret.

Efter fotograferingen gir hon igenom
ftiremalet och g<ir en tillsti"ndsrapport,
lor att kunna limna en offert till kun-
den. Nzir jobbet ir gjort fotograferar hon
igen. Kunden far alltid en rapport med
bilder fore och efter, si det rydligt fram-
gir vad som ir gjort. Allt Lin gdr ska do-
kumenteras.

NAR LtN FoRSlKTtcr, frorsiktigt bcirjar

rulla ut en stor linnefordrad karta frin
1800-talet hon just fltt in frin en hem-
bygdsforening i Gdllivare... ja di ser l1-

get hopplost ut lor en lekman. Kartan ir
i smibitar; en oforsiktig rorelse och mas-

sor av smi fragment skulle spridas i loka-
len. Det saknas minga bitar och kartan
dr dessutom lagad med tejp - en styg-

gelse i si.na hlr sammanhang. Men ftir
Lin verkar inger omojligt.

- Mitt jobb Zir som en kirurgs - om
jag far alla bitarna kan jag alltid laga. Fat-

tas det bitar tar jag papper och lagar.

Lin plockar fram en liten lida propp-
full med smi, smi pappersprover. Bladd-
rar kdrleksfullt bland proverna. Kdnner
pi struktur och grovlek. Tittar pi de ota-

iiga nyanserna av vitt.

- Det hlr ir min godislida. Ibland
hittar jag bitar av papper som jag inte har
hemma. Di blir det panik. Jag 1r mate-

rialtokig istdllet fcjr pryitokig. Jag samlar

pi. fibrer till och med. Ingen annan fir
komma hit och dammsuga i min verk-
stad. Ibland 1r det just de smi fibrerna
jag behover.

I I vltt jobb ar sonr
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PAPPERSPROVER AR INTE det enda Lin
samlar i sin verkstad. Hon har ocksi en
stor samling av penslar. Vdsterlindska,
kinesiska, japanska stir de i olika burkar
och hinger lings ytterviggen. Penslar ftir
damm. Penslar fbr varten. Penslar for
klister.

- Jag ilskar arr kenna pi penslar i af-
Ilrerna. Jag kdnner pi styvheten, hur
mjuka de 1r. De hir smi hittade jag hos
en japansk hanwerkare i Tokyo lor ett
par ir sedan. Hon var 6ver70 ir, satt och
band penslar ftir hand. Jag blir helt tokig
nar jag hittar s6.nt hanwerk.

LIN ALSKAR SITT yrke och kan inte tlnka
sig nigot annat.

- Niir jag valde konservatorsutbild-
ningen visste jag att jag valde rltt bana.

Jag visste att det var det jag ville gora i
rest€n av mitt liv.

Eftersom den enda konservatorsut-
bildningen i landet finns vid Gciteborgs
universitet innebar det tre ir av slitsamt
veckopendlande mellan Griteborg och
Stockholm, der familjen var kvar.

- Som student var jag intresserad av
allt. Studentlivet var det basta jag visste

och di menar jag inte pubkvlllar och
sint, det hade jag inte tid med.

EFTER DRYGT TIO ir i yrket vdnde Lin
tillbaka till Griteborgs universitet Itir att
llsa mastersutbildningen. Det har tagit
sin tid eftersom hon jobbar heltid samti-
digt; Lin har tagit semesrrarna till hjelp
lor att hinna med studierna. Nu hiller
hon pi. med mastersuppsatsen.

Amnet ir en alldeles speciell sorts ki-
nesisk konst, som milades pi ark gjorda

av vdxtmdrg. Material och metod 1r
unika och utfrordes under en mycket
begrdnsad period frin 1830 till slutet av
1 800-talet.

- Materialet ir dyrbart, bladet skars

lovtunt ut i ett enda srycke av mlrgen i
vdxten. Det finns ingen som kan skd.ra si
tunt i dag och det finns inger annar ma-
terial som reagerar som det har. Fibrerna
reser pi sig nir man milar pi det med
akvarell{iirg eller guache.

LIN PLOCKAR FRAM en av det dryga
hundratal tavlor hon har i sin samling,
en dyrbar nyirsgiLva frin en god vln.
Hela dokumentationen dr rorande, me-
nar Lin. Thvlan som dr milad i Kanton
pi 1800-ta1et, togs dll Sverige lor att ges

bort som giva. Den har sedan bytt lgare
nigra ginger.

En av de andra mi.lningarna i sam,
lingen har konserverats en ging innan

den kom i Lins igo, vilket cikar dess vir-
de i Lins ogon trots art der gjorts ama-
tcirmdssigt.

* Jag skulle inte ha gjort likadant.
Renoveringen har gjort I'tan platt. Allt
det som gor materialet si unikt har gitt
fcirlorat. Men det 1r vdldigt intressant fcir
mig art studera alla misstag som gjorts.
orsak och resultat, och sen skriva ner hur
jag skulle ha gjort.

ATT VARA KONSERVATOR inneblr att
standigt ta in nya vetenskapliga reorier,
uweckla sitt hanwerk och lera kinna nya
material.

- Varje ir har vi fortbildningskurser
genom Nordiska Konservatorfcirbundet.
Vi har stor respekt for papper som ma-
terial och llskar att prara om det. Senast
hade vi wi amerikaner her lor en treda-
gars tejpkurs, di gick vi ocksi igenom
en massa tejpprover vi sparat. Tejp ir ett
osikert material som indras av solljus.

TEXT ANITA FORS

FOTO JENS LASTHEIN

Lin Zhang Freund

Ader: 52 dr

Familj: man och Na tonarsbarn

Bor: Rotebro utanfor Stockholm

Yrke: papperskonservator

Pluggade: Konservatorsprogrammet med inriktning
mot papper 1 993-96, ldser nu Mastersproorammet

vid sidan om arbetet,

Hemsida: www, papperskonserveling.se

Ldstips: Romanen "People of the Book" av Geral-

dine Brooks (2008) ar uppbyggd runt huvudperso-
nens arbete s0m papperskonservator.


