
Vårda väl

Vårda väl-blad är Riksantikvarieämbetets serie med enkla,  digitala 
rådgivningsblad, som på ett lättbegripligt sätt ger svar och praktiska 
råd på frågor som rör vården av kultur arvet. De är indelade i följande 
områden: arkeologiskt material, textil, byggnader, färger/pigment, 
skadedjur, ljus, material och biologiskt kulturarv.



Arkeologiskt material

Föremål från arkeologiska utgrävningar är känsliga och ofta 
mycket nedbrutna. De bär på värdefull information om vår 
historia och det är viktigt att de hanteras och förvaras rätt för 
att inte gå sönder, förstöras eller försvinna.

Samordnad skadedjurskontroll

Läs här mer om klisterfällor och samordnad skadedjurs
kontroll som kan hjälpa till att stoppa skadedjursangrepp och 
på köpet spara tid och pengar. 

Material

Vilka material behöver vi ha särskild uppsikt över? Hur vet 
man vilket material som ett föremål är gjort av eller förvaras i? 
Denna del av Vårda väl startar med plast som exempel.

Ljus  

Ljus är en viktig del i upplevelsen av en utställning eller miljö. 
Samtidigt kan ljuset förändra färger och bryta ned material. I 
Vårda välserien om ljus beskriver vi hur ljuset påverkar före
mål, hur man mäter ljus och vad LED är.

Byggnader

Underhåll och åtgärder för att se över brister, åldrande eller 
skadegörelse behandlas i en serie Vårda välblad. Allt från 
rengöring av klotter, underhåll av kalkputsfasader till vikten 
av att rensa hängrännor. 



Biologiskt kulturarv

I Vårda välserien om det biologiska kulturarvet beskriver vi 
hur växter på olika sätt berättar om människans odling och 
hur man nyttjat marken på en plats. De visar även på hur 
parker, kyrkogårdar, alléer och även mindre privatträdgår
dar har fått ökad betydelse i bevarandet av den biologiska 
mångfalden. 

Runor

Alla som vandrar i naturen kan bli ambassadörer för runste
nars bevarande. Vårda välblad om runstenar beskriver också 
hur alla kan hjälpa till mer aktivt genom att skadeinventera 
och hålla runstenar fria från skräp.

Textil

En av de viktigaste förutsättningarna för att textilier ska 
bevaras och hålla länge är att de förvaras och vårdas väl. 
Vad bör man tänka på när man skaffar nya förvarings system. 
Hur ska man planera inköp av textiler som konst? Behövs 
flamskyddsmedel? 

Pigment

Bland Riksantikvarieämbetets Vårda välblad finns även en rad 
blad med beskrivning av pigment och färgblandningar. De 
ingår i färgsystemet Kulturkulör och visar historiska pigment 
i över 300 kulörer. Bladen vänder sig till den yrkesverksamma 
såväl som till den som vill blanda själv. 
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