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IN MEMORIAM 

Gillis Olson 

»23 /10 1900—25/8 1952 f 

Statens Historiska Museum och Riksantikvarieämbetet förfoga över en 
konserveringsanstalt av mycket hög klass. Dess planläggning och färdig
ställande var konservator Gillis Olsons livsverk. 

Omdömet om konserveringsanstalten vore en förmätenhet av mig att 
formulera, med de ringa kunskaper jag har i dylika ting. Men jag citerar 
föreståndaren för Laboratoire central des musées de Belgique professor 
Paul Coremans, en internationellt erkänd fackman: 

»Jag får i första hand framhålla att min uppfattning om herr Gillis 
Olson grundar sig på gemensamma utbyten av synpunkter vid många 
sammanträffanden såväl i Stockholm som i Bryssel, där herr Olson uppe
hållit sig i två repriser och där han medverkat vid utförandet av kon
serveringsarbeten vid de Belgiska Museernas Centrala Konserverings
anstalt. Vid mina ofta återkommande resor har det slumpat sig sä, att 
jag kunnat träda i förbindelse med alla existerande museala konserve-
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ringsanstalter över hela världen och sålunda satts i tillfälle att kunna 
anställa jämförelse säväl beträffande en anstalt som sådan som ifråga 
om den person som stått för dess ledning. I båda dessa avseenden är det 
min bestämda uppfattning utan någon reservation, att konserverings
anstalten vid Statens historiska museum i Stockholm står långt framom 
de övriga anstalterna av denna art i Skandinavien. Herr Olson har under 
sin långa och omfattande verksamhet som konservator förvärvat sig 
sådana erfarenheter och insikter rörande konserveringsbehandling av trä 
(han utarbetar bl. a. f. n. en vetenskaplig skrift i samarbete med min 
laboratoriechef pä detta omräde) och av olika slags metaller, att hans 
resultat tilldragit sig internationell uppmärksamhet.» 

Att konserveringsanstalten blev Gillis Olsons livsverk framgår av 
följande: 

Efter anställning som kemist vid Iggesunds bruk, kom han till Histo
riska museet, gick där några år som konservatorsbiträde och erhöll 1929 
tjänsten som konservator. Under en studieresa till Tyskland, Schweiz, 
Frankrike och England i juli samma är utarbetade han en rapport om 
hur långt man där nått i konserverings- och avgjutningsteknik. 

Vid Chemisches Laboratorium der Staatlichen Museen i Berlin stu
derade han sålunda anordningarna för urlakning, elektrolytisk reduktion 
vid bronskonservering, elektroanalys och dylikt. Framför allt tillgodo
gjorde han sig emellertid laboratoriets erfarenheter ifråga om konserve
ring av järnföremål — en av en blivande svensk konserveringsanstalts 
mest trängande uppgifter — samt de dittills mestadels negativa men 
likväl naturligtvis viktiga erfarenheterna beträffande behandling av 
jordfunnet, ännu vått trä. 

I Wurttembergische Metallwarenfabrik i Geislingen studerades en an
nan verksamhetsgren, vilken likaledes kunde förutses bli av omfattande 
betydelse vid en svensk museal konserveringsanstalt, nämligen galvano-
plastik och gipsavgjutning samt ytbehandling av på detta sätt fram
ställda kopior. 

Andra metoder för järnkonservering lärdes vid Schweizerisehes Landes
museum i Zurich, där även konserveringen av jordfunnet trä ägnats 
större uppmärksamhet än på de flesta andra håll och lovande resultat 
redan vunnits. 

British Museums laboratorium synes ha givit Gillis Olson några av de 
starkaste impulserna för hans blivande arbete på att bygga upp en 
svensk konserveringsanstalt. Utom åt järnkonserveringen ägnade han här 
sitt intresse åt brons- och silverbehandlingen samt åt framställningen 
av galvaniska kopior av mynt. Man lät honom dessutom generöst taga 
del av alla recept på badsammansättningar, formtagningsmassor och 
dylikt. 

Allt detta var då för svenska förhållanden nytt. Detta låter ju kanske 
otroligt. Men det tyckes verkligen ha varit så, att man här hemma tidi
gare endast i undantagsfall hade gjort konserveringsarbeten på veten-

207 



O L L E K Ä L L S T R Ö M 

skaplig basis. Nu anslöt sig Gillis Olson till den moderna riktning, som 
krävde en klar teoretisk redogörelse för de kemiska och fysikaliska ske
endena, innan överhuvudtaget nägot konserveringsarbete sattes i gång. 

De närmast följande åren begagnade Gillis Olson att själv pröva de 
olika metoderna, vilket han gjorde med dubbel omsorg: både i sin egen
skap av kemist och som en alltid lika försiktig läkare för alla hjälp
sökande och skadade kulturföremål. Han var >den ende av alla mina 
elever som jag ansåg förtjäna högsta betyget i kemis., skrev vid ett till
fälle professor J. A. Hedvall, Chalmers, vilken nämligen en gång varit 
hans lärare vid Tekniska gymnasiet i Örebro. Sedermera kommo de tvä 
att samarbeta i flera viktiga forskningsfrågor. »Hos Olson har jags, 
fortsätter Hedvall, »funnit den ytterst sällsynta kombinationen — i Sve
rige utan all fråga helt unik — av modern, solid fysikalisk-kemisk ma
terialkunskap och ett djupt kulturintresse, parat med fullständigt be
härskande av en konserveringsteknisk metodik, som han i viktiga hän
seenden själv förbättrat och fortfarande berikar med nyskapande verk
samhet.» 

Vid mitten av trettiotalet slutfördes planeringen av Historiska museets 
blivande nybyggnad. Gillis Olsons förstudier gjorde det nu möjligt för 
honom att framlägga en plan för den tilltänkta konserveringsantalten, 
en plan som han ocksä fick vara med om att i stora delar förverkliga. 
Liksom museet är en central dit det mesta av jordfunna järn-, brons-
och ädelmetallsaker föres, sä har konserveringsanstalten blivit en hela 
landets klinik för kulturföremål av detta slag. 

Men konservatorn har också tagits i anspråk för den yttre kulturmin
nesvården, för lagning av runstenar, för bevarandet av kalkmålningar 
samt för det ännu långtifrån lösta problemet hur man skall skydda 
portaler, statyer och andra för vårt hårda klimats verkan utsatta arki
tekturdetaljer av lösa stenarter. 

En institution, som rymmer sä dyrbara och ömtåliga medeltidstextilier 
som Historiska museet, kommer också i närmsta kontakt med frågan om 
ljusets skadeverkningar, såväl sådana verkningar som härledas från 
solljuset som sådana vilka emanera från våra moderna artificiella ljus
källor. 

På detta område återstår så mycket att göra, att man egentligen blott 
börjat studiet. Gillis Olson hade emellertid de senaste åren samlat en 
mängd grafiskt och statistiskt material. Bearbetat till formen av en 
utställning (varvid Gillis Olson och den som nedtecknar dessa data sam
verkade) presenterades undersökningsresultaten först vid ett ICOM-
sammanträde i Stockholm i maj 1950 och sedan i Unescos tidskrift 
Museum (vol. IV: 3): »Lighting methods for show-cases.» Man kanske kan 
få säga att försöket uppfattades som ett steg i rätt riktning. 

På keramik- och glasbehandlingens område har Gillis Olson gjort sina 
kanske största insatser. Ej långt efter det vi tagit vår nybyggnad i bruk 
hade han lyckats åstadkomma en apparatur för spektralanalys, och 
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sommaren 1952 hade han färdig sin anläggning för bekämpandet av 
glassjukan. Den sistnämnda bygger på en patenterad metod, som ut-
experimenterats av professor Hedvall, docenten R. Jagitsch och Gillis 
Olson och som numera är Vitterhetsakademiens egendom. 

En konserveringsanstalt blir naturligtvis aldrig — och bör aldrig bli 
— riktigt färdig. Den skall alltid vara å jour med nya rön och förbätt
rade metoder, alltid bygga vidare. Vad Historiska museets konserverings
anstalt beträffar, saknar den fortfarande såväl personal som resurser 
för en mycket viktig verksamhetsgren: det fortlöpande underhållet av 
medeltida skulpturer och målningar. Härvidlag måste museet anlita 
utomstående konservatorer. Men icke desto mindre var det en för nor
diska förhållanden ovanligt välutrustad institution, som stod redo att 
möta kulturminnesvårdens ständigt stegrade krav på konserveringstek
nisk hjälp. , 

Om alltså verket syntes gott, var det sämre beställt i ett annat avse
ende; konservatorstjänstens löneställning var mycket oförmånlig. Gillis 
Olson ansåg sig därför inte kunna tacka nej till ett erbjudande från en 
industri i Alingsås, där han skulle få bli laboratoriechef, där han räk
nade med goda utvecklingsmöjligheter och där slutligen det tekniska 
arbetet skulle lämna honom viss tid övrig för fortsatta vetenskapliga 
studier. 

Tillfölje motioner vid 1951 års riksdag beslöto emellertid statsmakterna 
inrättandet av en tjänst i lönegrad Ca 29 som konservator med ställning 
som avdelningschef och föredragande. Gillis Olson hade förbundit sig att 
återkomma, om saken kunde ordnas. Hans kolleger gladde sig och vän
tade mycket av fortsättningen pä ett tjugoårigt arbete till den museala 
konserveringsteknikens fromma. 

Gillis Olson — alltid en lojal, tjänstvillig och vänlig hjälpare ät sina 
kolleger, en lågmäld, flärdlös och tillbakadragen man i sitt dagliga värv 
— gladde sig säkert också, i sin stad, åt att få gå tillbaka till den arbets
plats som i djupare mening var hans. Det fick han också, men endast 
för en kort tid. Hans nya arbetsplaner hunno blott delvis sättas i gång. 
En hjärtattack kvällen den 25 augusti 1952 — och hans livsverk var 
avslutat. 

O. Källström 

SUMMARY 

The Swedish Museum of National Antiquities and the Central Office 
of National Antiquities have a very fine Research Laboratory Depart
ment. Its planning and preparation were the life-work of Gillis Olson. 
After being employed as a chemist at Iggesunds Bruk, Gillis Olson came 
to the Museum of National Antiquities as assistant restorer; in 1929 he 
became head of the Research Laboratory Department. His travels during 
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the summer of 1929 in Germany, England and other countries enabled him 
to study the progress made by the various laboratories in the restoration of 
iron objects—one of the principal tasks of a Swedish research laboratory 
—and the hitherto mainly negative but undoubtedly important investiga
tions into the treatment of moisture-soaked wooden objects recovered 
from the ground. He was also interested in the treatment of bronze and 
silver and in the production of galvanized copies of coins. About 1935 
plans for the new buildings of the Museum of National Antiquities were 
complete. Gillis 01son's earlier experience now qualified him to submit 
a plan for the proposed new research laboratory, a plan which he also 
helped to carry out to a great extent. His greatest contributions were 
perhaps made in the sphere of ceramics and glass. Shortly after the new 
buildings were in use he had succeeded in perfecting an apparatus for 
spectrum analysis and in the summer of 1952 he was ready with his 
equipment for the treatment of glass disease. Gillis Olson died suddenly 
of a heart-attack; his death meant a great loss to the newly-organized 
institution. As a man Gillis Olson was quiet, unobtrusive and reserved, 
and as a colleague always loyal, helpful and friendly. 
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