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Sammanfattning
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Med syftet att undersöka hur ett föremåls autenticitet påverkas av 
renovering/restaurering, har tolkningar av tre författares respektive syn
på begreppet autenticitet applicerats på två restaurerade armbandsur. 
Renoverings- och restaureringsmetoden som har granskats är 
lasersvetsning, vilken är snabbt växande till följd av sina positiva 
egenskaper. Då armbandsurens ekonomiska värde stiger i takt med att
det allmänna intresset blir större, finns relevans i att studera den 
renoverings- eller restaureringsmetod oftast diskuteras i samband med
ekonomiskt värde. Även om författarnas ståndpunkter skiljer sig åt, så 
tycks en gemensam synpunkt vara att begreppet autenticitet är högst 
subjektivt. I förlängningen har det lett till slutsatsen att begreppet 
autenticitet ofta är individuellt och att det möjligtvis bör undvikas vid 
diskussion av konservering, restaurering och renovering.

Abstract
(in English)

With the aim to investigate how an object's authenticity is affected by 
the renovation/restoration, the interpretations of three authors 
respective views on the concept of authenticity is applied to two 
restored wristwatches. The renovation or restoration method that has 
been examined is laser welding, which is rapidly growing as a result of 
its positive qualities. Since wristwatches economic value rises in line 
with the public interest becomes greater, the study of the renovation or
restoration method that is usually discussed in the context of economic
value is relevant. Although the authors positions may differ, there 
seems to be a common denominator to the concept of authenticity as 
highly subjective. This has led to the conclusion that the concept of 
authenticity is often too individual and that it possibly should be 
avoided when discussing issues of preservation, restoration and 
renovation.
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1. Introduktion

Jag har under snart sex år läst om och samlat på armbandsur, framförallt av äldre modeller. Mycket 

av den information som finns att tillgå kan hittas på entusiastforum, där människor oavsett 

bakgrund diskuterar allt som har med ämnet att göra. Tidigt fick jag upp ögonen för ordet 

lasersvetsning och vad det innebär inom området armbandsur. Under åren har diskussionerna kring 

lasersvetsning blivit allt fler, men fortfarande finns en mystik som möjligtvis är berättigad. 

Samtidigt som att de flesta samlare och entusiaster känner till ordet lasersvetsning är det många som

aldrig har hanterat ett lasersvetsat ur. Eller har de det? Lasersvetsning är nämligen en renoverings- 

och restaureringsmetod som inte lämnar några spår. Vid samlandet av armbandsur kan utvecklingen

kring orörda exemplar liknas vid många andra föremålskategorier, nämligen att fler och fler 

föredrar dem till förmån för renoverade eller restaurerade exemplar. Denna utveckling leder till att 

priserna på orörda exemplar ökar, och i detta finns en chans och ett intresse att tjäna pengar. Till 

följd av att samlare och handlare renoverar eller restaurerar uren för att så småningom sälja dem 

som nya/oanvända har marknaden utvecklats, mest troligt till köparnas stora förtret. 

Kanske kan problematiken ses som överdriven eftersom många köpare ändå inte kan se någon 

skillnad på ett orört respektive renoverat eller restaurerat ur, men i takt med att äldre armbandsur 

har genomgått en närmast extrem prisutveckling de senaste åren, så handlar det om mycket stora 

prisvariationer gällande orörda gentemot renoverade eller restaurerade exemplar. Om man 

exempelvis betalar 500 000 kr för ett ”orört” ur skulle nog många vilja försäkra sig om att det inte 

har genomgått en renovering eller restaurering. I det här fallet är jag kanske partisk eftersom jag har

ett djupgående intresse för såväl kulturhistoria som armbandsur, men hur tänker egentligen andra? 

För att ta reda på detta ska jag dissekera begreppet autenticitet och på så sätt få en större förståelse 

för hur man kan tänka kring denna problematik. Begreppet autenticitet fick jag intresse för redan 

tidigt under min utbildning, kanske eftersom det innefattade så mycket mer än vad jag tidigare 

kände till. Med denna undersökning hoppas jag kunna få och förmedla ännu mer kunskap kring 

begreppet och dess komplexitet.

1.1 Problembeskrivning

Inom kulturvård talas det ofta om autenticitet. Även om begreppet kan kännas abstrakt, så råder det 

konsensus kring att det faktiskt betyder något, om än inte samma sak för alla inom kulturvårdens 

fält. I Riksantikvarieämbetets magasinhandbok Tidens tand skriver Monika Fjaestad: ”i takt med att

konservering blev ett yrkesområde med egen utbildning har en strängare vetenskaplig syn på 

1



föremålens autenticitet utvecklats” (Fjaestad 1999, s 16). Vid renovering eller restaurering av 

föremål skulle autenticiteten kunna påverkas, på gott och ont. Inom många föremålsområden utförs 

restaureringsingrepp av utbildade konservatorer som bör vara medvetna om på vilket sätt olika 

ingrepp kan påverka dessa värden. I andra områden är det yrkespersoner utbildade i hantverket 

snarare än i konserverings- och restaureringsideologier. Exempel på sådana områden är ur och 

smycken, där urmakare respektive guld- och silversmeder utför de flesta renoverings- och 

restaureringsarbeten. Konservator René Larsen beskriver att det under 1970-talet, då han inledde sin

konservatorsutbildning, fanns en tydlig uppdelning mellan de praktiska (hantverkarna) och de 

teoretiska konservatorerna. Vidare menar han att denna uppdelning sakta har upphört samt att det 

praktiska och det teoretiska har vuxit samman (Larsen 1998, s 77). Inom områdena ur och smycken 

finns denna uppdelning fortfarande kvar, vilket i längden skulle kunna innebära att autenticiteten 

påverkas särskilt mycket vid hanterande av dessa föremål. Larsen beskriver inte samma problematik

som jag, då han egentligen skriver om att  konserverings och restaureringsutbildningen har vuxit 

ihop. Dock finns vissa likheter i hur han menar att ett tydligare fokus på konserverings- och 

restaureringsideologier, och med detta diskussionen om autenticitet, har tillkommit.

Ett exempel på en renoverings- och/eller restaureringsåtgärd som kan ha särskild inverkan på 

autenticiteten är lasersvetsning. Troligtvis kan alla typer av renoverings- och restaureringsarbeten 

påverka autenticiteten, men eftersom metoden inte lämnar några spår bör diskussionen bli 

annorlunda. Åtgärden används för att återskapa originalutseende genom att tillföra ny metall som 

med hjälp av laser sammanfogas med den ursprungliga metallen till ett solitt stycke (Britannica 

2016). På exempelvis armbandsur kan det innebära att en nedsliten alternativt nedpolerad boett 

(urets yttre del) återställs till sitt ursprungliga utseende, vilket kan innebära att det uppfattas i 

mycket gott skick. Likt alla typer av föremål är det personliga åsikter som styr huruvida renoverade 

eller restaurerade föremål är något att föredra gentemot orörda eller åtminstone icke-restaurerade. 

Monika Fjaestad skriver i Tidens tand att ”synen på föremål som källmaterial har förändrats” och 

att ”under en tid sågs föremålet endast som ett kemiskt material och mycket av den nedbrutna 

betydelsebärande originalytan avlägsnades” (Fjaestad 1999, s 16). Denna, numera omoderna, syn på

restaurering kan på sätt och vis jämföras med lasersvetsning eftersom att den yttre ytan avlägsnas 

och görs om.

Ett ytterligare problem med restaureringsåtgärden lasersvetsning är att antikvarier, värderare och i 

slutändan kanske köpare eller ägare inte kan se någon skillnad på ett restaurerat föremål gentemot 
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ett i originalskick. Det har diskuterats bland samlare och handlare huruvida skillnad kan ses och ett 

vanligt svar är att det handlar om att se helheten, vilket till stor del handlar om känsla (Anonym 

2016). Exempelvis skulle urtavla och visare kunna berätta huruvida ett ur är orört eller ej. Det finns 

exempel där restaurerade armbandsur fått ett betydligt högre ekonomiskt värde eftersom de sålts 

som ”New old stock” (NOS), vilket innebär att de klassas som gamla men aldrig använda. I 

Artikeln Restored Vintage Rolexes Are More Common Than You Think, publicerad av tidningen 

Forbes, beskriver man hur urhandlare säljer armbandsur från tillverkaren Rolex för extrema priser 

med beskrivningen NOS, trots att de egentligen är restaurerade (Rottman 2015). Det går att 

spekulera i hur mycket det ekonomiska värdet skulle påverkas om de istället skrivit att uren blivit 

restaurerade, men kanske ligger inte problemet i det ekonomiska värdet. Istället skulle problemet 

kunna ligga i att eventuella avvikelser hos föremålet bör presenteras vid försäljning. Samtidigt är 

det svårt att redovisa de avvikelser som inte upptäckts, och på samma sätt är det svårt för kunden att

påtala något som exempelvis ett auktionshus inte har upptäckt. Man kan dessutom fråga sig hur 

autenticiteten påverkas när varken auktionshus eller köpare är medvetna om huruvida föremålet har 

restaurerats eller ej. Möjligtvis är denna diskussion av företagsekonomisk karaktär, men kanske kan

den jämföras med de undersökningar som gjorts angående museers sätt att visa upp reproduktioner 

snarare än ”äkta” föremål. Om besökaren tror att föremålet är äkta så är det kanske autentiskt för 

denna person oavsett om föremålet är en reproduktion eller inte.

Just det faktum att renoverings- eller restaureringsåtgärden är så svår att upptäcka, i kombination 

med att det ekonomiska värdet påverkas så starkt beroende på om restaureringen är känd eller 

okänd, gör att diskussionen blir intressant. Inom kulturvården är det relevant eftersom all typ av 

kunskap som rör bevarandet av det materiella kulturarvet bör vara av betydelse, även om kanske 

annan typ av kunskap prioriteras just nu. Eftersom laserteknologin är en växande gren inom 

konservering och restaurering är den intressant att studera. En större förståelse för lasersvetsning 

vid restaurering av armbandsur behövs, kanske framförallt inom auktionsbranschen där många 

armbandsur så småningom hamnar. De två sista påståendena kommer av en känsla från mina egna 

betraktelser, men bara genom att söka på hur många ur som ligger ute på auktion just nu i 

jämförelse med andra föremålskategorier kan den få något slags stöd. På Barnebys, som är en 

samlingsplats för auktioner, gjorde jag en sökning inom Sverige och idag (2016-04-13) ligger 1012 

Klockor & Ur ute på auktion. Denna typ av jämförelser är alltid svåra, men som exempel ligger 146

Böcker, Kartor & Texter, 254 Leksaker & Samlarföremål, 5 Fotografi och 509 Medaljer, Vapen & 

Vapenutrustning ute till försäljning (Barnebys 2016). 
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1.2 Syfte och frågeställning

Jag vill med denna uppsats undersöka hur synen på ett föremåls autenticitet påverkas av 

renovering/restaurering. Mer specifikt vill jag undersöka hur armbandsurets autenticitet påverkas 

vid renovering/restaurering i form av lasersvetsning. Jag vill utforska hur autenticitet kan beskrivas 

utifrån tre olika författares tolkningar och hur dessa olika tolkningar kan appliceras på ett specifikt 

föremål. Jag vill dessutom lyfta fram den problematik som finns i att använda begreppet autenticitet

som utgångspunkt för specifika åtgärder. Kanske finns det anledning att ifrågasätta användandet av 

begreppet autenticitet överhuvudtaget. Eftersom uppsatsen ämnar att påvisa problematiken i att 

använda begreppet autenticitet, kan undersökningen ta rollen som ett konkret exempel där specifika 

föremålskategorier eller renoverings- och restaureringsmetoder beskrivs utifrån dess autenticitet. 

Resultaten skulle kunna användas vid undervisning av begreppet autenticitet, alternativt metoden 

lasersvetsning. 

För att få klarhet i begreppet autenticitet och hur det eventuellt skulle kunna påverkas av 

renoverings- och restaureringsåtgärden lasersvetsning ställer jag följande fråga:

- Hur kan man utifrån författarna Salvador Muñoz Viñas, Charles Lindholm och David   

  Phillips tolkningar av begreppet autenticitet förstå renoverings- och restaureringsåtgärden 

  lasersvetsning i fallet armbandsur?

1.3 Metod och material 

Min metod är att läsa en bok vardera från författarna Salvador Muñoz Viñas, Charles Lindholm och

David Phillips och utifrån detta definiera deras respektive tolkningar av begreppet autenticitet. 

Metoden kan närmast betecknas som en textkritisk granskning. Trots att ingen av böckerna är 

särskilt omfattande, ungefär mellan 176 och 239 sidor, kommer jag välja ut vissa kapitel som jag 

anser vara relevanta för min undersökning. Detta eftersom en kritisk läsning riskerar att bli alltför 

tidskrävande om jag väljer att läsa böckerna från pärm till pärm. Med tanke på att böckerna tar upp 

autenticitet utifrån olika ämnesområden, samt att det skiljer sig i vilken omfattning de tar upp 

begreppet, hjälper urvalet till att så rättvis som möjligt granska tolkningarna utefter min 

undersökning. Exempelvis genom att läsa innehållsförteckningen och indexlistorna kommer jag att 

välja ut de kapitel som sedan får representera vardera författares tolkning av begreppet autenticitet. 

De ord som jag framförallt ska söka efter är authenticity, conservation och restoration. Trots detta 
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urval finns viss risk att jag missar viktiga delar och citat ur böckerna, men detta ser jag enbart som 

en naturlig del av metodtypen textkritisk granskning.

Genom ett par exempel på renoverings- eller restaureringsåtgärder i form av lasersvetsning på 

armbandsur ska jag applicera de olika tolkningarna av begreppet autenticitet. Utifrån detta ska jag 

få en förståelse för hur man kan tolka begreppet autenticitet och hur detta kan påverkas av 

renovering/restaurering. Viktigt för urvalet av dessa exempel är att bra före- och efterbilder finns på

de specifika föremålen. 

Materialet jag ska använda mig av är böckerna Contemporary Theory of Conservation (Muñoz 

Viñas 2005), Culture and Authenticity (Lindholm 2007) och Exhibiting Authenticity (Phillips 1997).

De tre författarna verkar inom olika ämnesområden och kan därför ses som exempel på hur man 

tolkar begreppen inom olika institutioner. Muñoz Viñas verkar inom kulturvård, Lindholm inom 

socialantropologi och Phillips inom museologi och konsthistoria. Det är egentligen bara Muñoz 

Viñas som tar upp autenticitet i koppling till renovering/restaurering, så de andra två författarnas 

ståndpunkt utgår från deras respektive tolkningar av autenticitet i koppling till föremål i stort. Jag 

har valt Lindholm och Phillips eftersom de specifikt har riktat in sig på just begreppet autenticitet, 

vilket är ovanligt. Detta har jag framförallt kommit fram till vid läsningen av masteruppsatsen Att 

gotta sig i det gamla - En undersökning av autenticitet vid två svenska museer skriven av Thomas 

Kaneklint och Maria Naalisvaara, där de mer ingående har granskat litteratur som behandlar 

begreppet autenticitet. Eftersom de redan har utfört detta arbete ser jag ingen anledning att själv 

utforska annan möjlig litteratur, då detta skulle vara mycket tidskrävande. Att författarna verkar 

inom andra ämnesområden än kulturvård ser jag som intressant eftersom nya infallsvinklar skulle 

kunna hittas. Det har dessutom (lyckligtvis) visat sig att författarna ser olika på begreppet 

autenticitet, vilket möjliggör en mer nyanserad analys. Trots detta finns en överhängande risk att de 

i slutändan har ett liknande konserveringssynsätt. Detta eftersom samtliga författare har sitt 

ursprung i västvärlden (Muñoz Viñas – Spanien, Lindholm – USA och Phillips – Storbritannien). 

Lindholm och Phillips är något äldre än Muñoz Viñas, men samtliga i ungefär samma ålder då 

böckerna skrevs. Min gissning är att de dessutom kommer från liknande socioekonomiska 

bakgrunder. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att deras syn på konservering är densamma, 

men risken bör vara större. Huruvida ett annat urval skulle leda till en annan slutsats är naturligtvis 

svårt att spekulera i, men min gissning är att det skulle påverka undersökning, på gott och ont. 
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Vid beskrivningen av lasersvetsning som metod ska jag använda mig av boken Laser welding: a 

practical guide (Dawes 1992). Genom denna ska jag ge en bakgrund till lasersvetsning och enkelt 

förklara hur metoden fungerar. Jag ska även kort beskriva inom vilka områden som lasersvetsning 

framförallt används. Boken är mycket naturvetenskaplig, och då jag och vissa av undersökningens 

förmodade läsare saknar kunskap i området blir beskrivningen grundläggande. Det är inte heller 

nödvändigtvis de tekniska delarna av lasersvetsning som är av relevans inom kulturvården. 

Exempel på restaureringsprocessen lasersvetsning i fallet armbandsur finns det gott om i form av 

digitala källor. De mer pålitliga av dessa kommer från den kanske mest respekterade webbtidningen

för ur vid namn Hodinkee. I artikeln When Case Polishing Is A GOOD Thing: The Restoration Of A

Doxa 300T Searambler finns hela processen dokumenterad i text och bilder. Mindre pålitliga, men 

fortfarande tydligt illustrerande, källor till processen finns på en mängd olika internetforum för 

entusiaster och samlare. På dessa finns även otaliga diskussioner om vilka svårigheter som 

lasersvetsning innebär vid bland annat värdering och försäljning av restaurerade ur. Jag har fått 

tillåtelse att använda bilder tagna av samlaren och entusiasten Gary Little, vilka kommer illustrera 

exempel på restaurerade ur. Urvalet har till den största delen byggt på att bra före- och efterbilder 

funnits. Uren har vissa likheter, exempelvis de 1970-tals doftande boetterna, men är i övrigt helt 

olika ur. Eftersom det ena uret är betydligt äldre än det andra tillkom en kontrast som gynnade 

undersökningen. 

För att definiera nödvändiga begrepp i undersökningen kommer jag använda mig av Michael 

Petzets rapport Principles of Preservation - An Introduction to the International Charters for 

Conservation and Restoration 40 Years after the Venice Charter (2004) publicerad i International 

Council on Monuments and Sites (ICOMOS) utgivning International Charters for Conservation 

and Restoration. Monuments & Sites, Vol 1. Michael Petzet var president för ICOMOS under 

perioden som rapporten skrevs. 

Jag ska också definiera begreppet autenticitet och detta gör jag med hjälp av Riksantikvarieämbetets

rapport Plattform Kulturhistorisk värdering och urval: Grundläggande förhållningssätt för arbete 

med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet (2015). Jag har valt denna eftersom 

den är tar upp många olika delar i begreppet autenticitet, samtidigt som den är skriven på svenska, 

vilket kan underlätta när det gäller definitioner av ord och begrepp. Den är dessutom nyligen 

formulerad av landets högsta expertis samt relevant för all typ av kulturvård. 
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1.4 Källkritik

I problemformuleringen återfinns ett par citat från Monika Fjaestads text i magasinhandboken 

Tidens tand. Dessa bör betraktas utifrån vetskapen att Fjaestad uttalar sig som en 

hantverksorienterad konservator utan formell konservatorsutbildning och som dessutom framförallt 

har arbetat med arkeologiskt material, bland annat vid Riksantikvarieämbetet.

Eftersom författaren till boken Culture and Authenticity är antropolog skulle den kunna uppfattas 

som mer inriktad på det mänskliga beteendet snarare än det kulturhistoriska arvet. Samtidigt är 

frågan om autenticitet mångbottnad och handlar till stor del om ytterst personliga frågor då det ofta 

är upp till betraktaren att bilda sig en uppfattning. I undersökningen Att gotta sig i det gamla - En 

undersökning av autenticitet vid två svenska museer av Thomas Kaneklint och Maria Naalisvaara 

tog de upp boken som ett av få exempel som fullt ut diskuterade begreppet autenticitet istället för att

nämna det i förbifarten i andra diskussioner (2014, s 10). Därtill ser jag det som en styrka i 

undersökningen att inte bara välja författare som verkar inom konst- och kulturhistoria då andra 

infallsvinklar kan förekomma. Återigen skulle ett annat urval kunna leda till andra slutsatser, och 

återigen är det svårt att bedöma huruvida undersökningen skulle gynnas av andra teoretiska ramar.

En del av källorna, kanske framförallt böckerna Exhibiting Authenticity (Phillips 1997) och Laser 

welding: a practical guide (Dawes 1992) kan anses vara väl gamla. Exhibiting Authenticity 

nämndes, precis som Culture and Authenticity, i undersökningen Att gotta sig i det gamla - En 

undersökning av autenticitet vid två svenska museer av Thomas Kaneklint och Maria Naalisvaara, 

som ett exempel på litteratur som fullt ut diskuterar begreppet autenticitet. Då detta är ovanligt 

anser jag att boken är intressant trots sin ålder. Boken Laser welding: a practical guide skulle 

möjligtvis kunna bytas ut mot en senare författad källa. I detta fall var det min egna bekvämlighet 

som styrde då boken fanns att tillgå på ett bibliotek i staden som jag befinner mig i. Alternativet 

hade varit att fjärrlåna, men mina erfarenheter av detta är det kan ta onödigt lång tid. Boken har 

dessutom, såvitt jag kunnat läsa, ett gott anseende bland ämneskunniga. Vid beskrivningen av vilka 

industrier som framförallt använder sig av lasersvetsning skulle bokens ålder kunna vara ett 

problem eftersom metoden har blivit vanligare under åren. Jag anser dock att det inte bör påverka 

min undersökning. 

Vid exemplifiering av lasersvetsning som restaureringsmetod hos armbandsur har jag bland annat 

valt webbtidningen Hodinkee. Denna typ av källa är inte optimal då det är en relativt ny (grundad 
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2008) tidning som troligtvis är okänd utanför samlar- och entusiastkretsar. Det finns dessutom viss 

osäkerhet kring tidningar som enbart ges ut digitalt, men samtidigt är den pålitlig på sätt att ansvarig

utgivare finns. Chefredaktören Benjamin Clymer har förekommit som klockexpert på Bloombergs 

produktion Street Smart och är med detta ett respekterat namn även utanför samlar- och 

entusiastkretsar. Den bästa källan till exemplifiering skulle kanske vara att medverka i och 

fotografera hela processen. Svårigheten med detta är att det inte finns något urmakeri i Sverige som 

öppet marknadsför sig utifrån denna kunskap. 

Rapporten Principles of Preservation - An Introduction to the International Charters for 

Conservation and Restoration 40 Years after the Venice Charter som jag har valt för att definiera 

relevanta begrepp är skriven för ICOMOS, av den dåvarande presidenten Michael Petzet, och är 

därför främst gällande byggnader och monument. Jag ser trots detta inga problem med att använda 

detta material då begreppsbeskrivningarna passar bra även på föremål. Jag sökte något liknande hos

International Council of Museums (ICOM), men hittade inget som fullt ut beskrev alla de 

begreppen jag ville definiera. Utöver detta uppskattar jag den värderande tonen i Petzets 

beskrivningar även om det kanske inte är fullt nödvändigt i min undersökning. 

1.5 Avgränsningar 

En viktig avgränsning är att jag enbart kommer att studera armbandsur och dessutom bara dess 

boetter. Boett är ”den del av ett ur som innesluter urverket” (Nationalencyklopedin 2016). 

Lasersvetsning kan användas även vid andra åtgärder, men det är gällande boettrestaurering som 

den allmänna diskussionen handlar om. Detta beror troligtvis på att det är den vanligaste delen att 

åtgärda samtidigt som mycket av urets värde ligger i boettens originalutseende. Det är dessutom så 

att andra delar av uret kan åldras även om det inte används. Exempelvis kan en urtavla åldras 

oavsett om den ligger i ett bankfack eller om den sitter på handleden. Vid restaurering av urtavlor, 

visare eller liknande används inte heller lasersvetsning som restaureringsmetod. Boetten förändras 

nästan uteslutande när den används och så småningom slipas och poleras vid service. När boetten 

slipas och poleras förlorar den material och det är ofta detta en lasersvetsning kan förbättra eftersom

metoden tillför nytt material. 

1.6 Definitioner

Här nedan förklaras i vilken betydelse som nedanstående ord och begrepp kommer att användas, så 

länge som inget annat anges. Eftersom undersökningen handlar om olika tolkningar av begreppet 
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autenticitet kan ordets användande vara mer öppet än vid de andra begreppen.

Autenticitet

Förutom Nationalencyklopedins definition ”äkthet” kan begreppet användas för att beskriva 

kulturhistoriska egenskaper på följande sätt:

Ursprungligt/oförändrat, något som inte eller endast obetydligt påverkats eller ändrats 

över tid.  

Originalskick, avser något som inte medvetet ändrats, men kan ha slitits eller påverkats 

på annat sätt men utan att något väsentligt försvunnit eller lagts  till.  

Kontinuerligt förändrat/överlagrat, men där nya ”årsringar” tillkommit utan att radera de

tidigare vilket ger möjlighet att läsa företeelsens kulturhistoriska utveckling. 

Präglat av tidens tand/patinerat, avser slitage, korrosion eller annan påverkan som ger 

ett intryck av ålderdom och lång tids bruk och funktion. 

Spår av användning, med innebörden att företeelsen har slitspår som kan fungera som 

utgångspunkt för vetenskaplig analys av dess användning och funktion.

Varsamt restaurerat med, för den enskilda företeelsen, ursprungliga eller tra- ditionella 

material eller metoder. 

Upprätthållna verksamheter, dvs. traderande av kunskaper om och utövande av t.ex. 

skogsbete, hamling, slöjd, tegelslagning eller färgberedning. 

Rekonstruerat till historisk trovärdighet  - dvs. företeelsen är helt eller till stora delar 

nytillverkad men efter äldre förlaga och utifrån kulturhistorisk sakkunskap vad gäller 

material och utförande. Ett rekonstruktionsarbete som utförts med kulturhistoriskt 

bekräftade metoder, tekniker och redskap benämns med processuell autenticitet. 

(Génetay & Lindberg 2015, s 70-71)

Konservering

Konservering innebär att bevara och underhålla genom att aktivt arbeta för att skydda. Konservering

är i denna mening den ultimata bevarandeprincipen. Med detta sagt bör konservering vara den högst

prioriterade bevaringsåtgärden (Petzet 2004, s 9). 

Renovering

Renovering innebär att förnya i bemärkelsen ”göra ny igen” utan att ta hänsyn till det historiska 

värdet i form av ursprungsmaterialet. Till skillnad från konservering och restaurering är renovering i

meningen förnya, och därmed förstöra, inte en åtgärd som följer bevarandets grundläggande krav 
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(Petzet 2004, s 12). 

Reparation

Reparation kan jämföras med underhåll, men som sker med större mellanrum och är ofta tvunget på

grund av bristfälligt underhåll. Reparationsåtgärder bör begränsas till då det verkligen behövs, 

samtidigt som det är att föredra framför renovering (Petzet 2004, s 17).

Restaurering

Restaurering innebär att återupprätta med avsikt att framhålla estetiska och historiska värden som, 

av olika anledningar, är dolda. Med respekt för originalmaterial återställer man utan att förändra den

ursprungliga strukturen (Petzet 2004, s 10). 

1.7 Forskningsläge

En undersökning som tar upp begreppet autenticitet är masteruppsatsen Att gotta sig i det gamla - 

En undersökning av autenticitet vid två svenska museer skriven av Thomas Kaneklint och Maria 

Naalisvaara i ämnet museologi (2014). Med hjälp av denna fick jag inspiration och hjälp till att 

utforska begreppet autenticitet och hur det kan uppfattas på en mängd olika sätt. Annorlunda från 

min undersökning är att de valt att lägga tyngdpunkten på hur museipersonal och besökare tolkar 

autenticitet snarare än att utifrån vissa valda författares tolkningar av autenticitet beskriva hur en 

viss restaurering/renovering påverkar. De har ett uttalat mål och intresse av att framförallt ta reda på

museipersonal och besökare, men presenterar samtidigt forskning kring autenticitet och är på så sätt

behjälplig även i min undersökning.

Masteruppsatsen När autenticiteten utmanas - En föremålsundersökning och dess tänkbara 

konsekvenser för museiobjektet inom musei- & kulturarvsvetenskap tar Anna Backman upp 

konsekvenserna av att man uppdagade felaktig proveniens hos ett donerat föremål vid 

Livrustkammaren i Stockholm. Hon tar bland annat upp vilka olika värden som föremålet tillskrivits

och på vilket sätt dess autenticitet påverkades när de förstod att historien var felaktig. Exempelvis 

beskriver hon hur föremålet nu har fått ett nytt värde som ”äkta eller falsk kungagåva” (Backman 

2010, s 28). Hon tar också upp det komplicerade i begreppet autenticitet och hur ett eventuellt värde

kan påverkas (Backman 2010). 

I övrigt finns en rad olika undersökningar som tar upp museibesökarens uppfattade känsla av 
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autenticitet i utställningar och specifika föremål, vilka ofta består av reproduktioner eller 

restaurerade föremål. Ett exempel på detta är kandidatuppsatsen Autenticitet - En studie som 

behandlar Auschwitz - Birkenau museets och Livrustkammarens presentation av  autenticitet  

skriven av Catarina Laurén, Grace Hung och James Johansson. Undersökningen har med sin 

problemformulering utgått från turism och hur besökaren uppfattar respektive museum utifrån 

autenticitet och trovärdighet (Lauren, Hung & Johansson 2013). I Bodil Peterssons avhandling 

Föreställningar om det förflutna: Arkeologi och rekonstruktion tar hon upp hur återskapandet av 

hela miljöer kan påverka historiekunskapen. Hon diskuterar dessutom vad som är viktigast vid 

rekonstruktionen. Är det historisk korrekthet, val av gamla metoder eller kanske en generell känsla 

som avgör huruvida miljöer uppfattas som autentiska eller ej (Petersson 2003). Gundula Adolfsson 

tar i sin avhandling Människa och objekt i smyckeskrin: en analys av arkeologiska utställningar i 

Sverige upp frågan kring att autentiska föremål skulle ha ett egenvärde just i att de är äkta. Själv 

anser hon att värdena är subjektiva och att det snarare handlar om en känsla eller illusion kring att 

föremål skulle vara autentiska (1987). 

I frågan om lasersvetsning som restaureringsåtgärd på kulturhistoriskt värdefulla föremål har det 

skrivits relativt mycket, bland annat boken Lasers in the Preservation of Cultural Heritage: 

Principles and Applications (Fotakis, Anglos, Zafiropulos, Georgiou &Tornari 2006). Boken tar 

dock upp laser i stort och är mer fokuserad på laser vid rengöring och konservering snarare än vid 

restaurering. Man väljer också att framförallt inrikta sig på konstverk och arkeologiska föremål 

istället för 1900-tals bruksföremål. I samma inriktning finns även boken Lasers in the Conservation

of Artworks som på samma sätt är tar upp laser som en viktig resurs inom konservering, men som 

inte går in närmare på lasersvetsning av bruksföremål (Nimmrichter, Kautek & Schreiner 2005). I 

artikeln Using laser technologies for the restoration of metallic objects of history and culture tycks 

däremot diskussionen behandla just bruksföremål, exempelvis föremål från Arts and Crafts-rörelsen

(Chulin & Parfenov 2007). Texten har inte varit tillgänglig under föreliggande undersökning, men 

den skulle möjligen kunna vara av intresse eftersom armbandsur ofta benämns som just 

bruksföremål. Då artikeln kostar 35 dollar att hämta, samtidigt som att jag vet om den är behjälplig 

vid min undersökning, har jag valt att utesluta den. Jag vill ändå ta upp artikeln som exempel på 

tidigare forskning eftersom den kanske tydligast anknyter till min undersökning. 
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2. Bakgrund till lasersvetsning

Ordet laser är en akronym och står för (l) light (a) applification (s) stimulated by the (e) emission of 

(r) radiation, vilket hänvisar till det sätt som ljuset är genererat. Enkelt beskrivet är all laser optiska 

förstärkare som består av två speglar och ett aktivt medium (atomer eller molekyler) som placeras 

mellan speglarna. Till detta tillförs energi, exempelvis i form av en blixtlampa. Detta kallas 

pumpning och kan kan utföras med hjälp av många olika energikällor (Dawes 1992, s 2).

Lasersvetsning är generellt sett en svetsningsteknik som möjliggörs med hjälp av en laserstråle som 

fokuseras på en mycket begränsad yta, vilket leder till att effekttätheten blir hög. För att fokusera 

strålen på en så pass begränsad yta krävs att avståndet mellan ytan strålen är kort och att precisionen

är stor, vilket kräver en betydande hantverksskicklighet hos den praktiserande personen (Dawes 

1992, s 16). Fördelarna med lasersvetsning gentemot andra svetsningsmetoder är många. Det är 

kanske framförallt metodens tendens att inte förvränga materialets egenskaper och yta som det 

anses vara bra vid detaljåtgärder (Dawes 1992, s 16). De enda riktiga nackdelarna är att metoden 

kräver mycket av den som utför arbetet, samt att utrustningen är dyr och avancerad (Dawes 1992, s 

26-27). Lasersvetsning kan användas på många olika material, men det är framförallt vid 

sammansvetsning av tunnare metall som det används. Med metaller som aluminium, koppar och 

legeringar beståendes av dessa har det framkommit viss problematik, framförallt på grund av att 

dessa inte absorberar laserljus lika väl som andra metaller. Däremot är vanliga stålsorter, 

exempelvis rostfritt stål, ideala för lasersvetsning (Dawes 1992, s 25). Detta eftersom stål har god 

förmåga att absorbera laserljus, även om det varierar beroende på vilken stålsort som hanteras 

(Dawes 1992, s 55). 

Lasersvetsning används bland annat inom industrier som tillverkar komponenter, kanske främst 

mindre delar. Dawes tar upp en rad exempel där de kanske vanligast förekommande är 

fjärrkontroller, rakhyvlar, pacemakers och bildelar (1992, s 31-42). Med tanke på bokens ålder har 

metodens användande rimligtvis utökats till fler olika industrier, exempelvis ur- och 

smyckesindustrin. Oberoende av vilka typer av industrier som beskrivs i boken, är det kanske 

viktigast att förstå metodens mångsidighet. Komponenter som tillverkas är av olika storlekar och 

material, samtidigt som kraven på kvalitet kan variera. Exempelvis bör det vara skillnad på att 

tillverka en pacemaker gentemot en rakhyvel om man enbart ser till produktens betydelse för 

konsumenten. Vid renovering och restaurering är teknikens särdrag att den inte förvränger 

materialets egenskaper och yta, och med detta inte lämnar några spår. 
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3. Teori

Nedan beskrivs de tre författarnas tolkningar av begreppet autenticitet. Tolkningarna kommer från 

utvalda kapitel ur böckerna Contemporary Theory of Conservation (Muñoz Viñas 2005), Culture 

and authenticity (Lindholm 2007) och Culture and Authenticity (Phillips 1997). 

3.1 Salvador Muñoz Viñas

Muñoz Viñas inleder kapitlet The decline of truth and objectivity och underrubriken The 

tautological argument: authenticity and truth in conservation objects med att ta upp en, enligt 

honom, klassisk teori inom kulturvården som innebär att konservering är ett ingrepp som verkställer

sanningen. Med detta menas att målet med konservering är att avslöja och bevara ett föremåls sanna

natur eller sanna tillstånd. Han menar att det ofta talas om hur restaurering har avslöjat ett föremåls 

sanna tillstånd, exempelvis i form av det spanska uttrycket ”nos ha devuelto (has given us back)” 

eller det italienska uttrycket ”'è ritornato (has returned)” (Muñoz Viñas 2005, s 91-92). Tanken 

bakom detta synsätt är att ett föremåls sanna natur varit dold på grund av diverse skymmande 

orsaker, och att olika typer av konserveringsingrepp kan lösa detta problem. Som exempel tar han 

upp hur avlägsnande av förmörkad lack på en trästaty skulle avslöja statyns sanna gestaltning, eller 

hur avlägsnande av lågkvalitativ retuschering på en Rembrandtmålning skulle återföra den till sin 

autentiska natur (Muñoz Viñas 2005, s 91-92). 

Muñoz Viñas menar att teorin innefattar problem trots att den av vissa presenteras som en absolut 

sanning. Till att börja med är de termer som används laddade med konnotationer och uttrycker 

objektivitet och sanning. Han skriver:

The nature of objects obviously seems to be based on their natural features, something 

that pertains to the physical world, something that is external to subjects, and thus, 

something that is intrinsically, objectivly real and authentic. Assuming that conservation 

can preserve or reveal an objects true nature means that the entire conservation process is

bound by truth, and thus that the truth is a guiding principle. In this sense, conservation 

can be viewed as a manifestation of the ethical imperative of not lying. 

(Muñoz Viñas 2005, s 92). 

Muñoz Viñas beskriver antagandet att föremål överhuvudtaget har en sann natur eller ett sant 

tillstånd som problematiskt eftersom det förutsätter att de även har en icke-sann natur eller ett icke-

sant tillstånd. Det är dessutom problematiskt att sanningen ligger inbäddad i föremålet självt, när 
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sanningen egentligen bör ligga i betraktarens öga, och med detta helt beroende av den som 

tillskriver värdet. Vidare menar Muñoz Viñas att ett föremål som faktiskt existerar har en 

inneboende autenticitet i sig självt och att ingen typ av konservering kan göra det mer autentiskt än 

vad det redan var. För att belysa denna ståndpunkt tar han upp exemplet Leonardo da Vincis 

teckning The Virgin and Child with St Anne and St John the Baptist som 1986 skadades på grund av

ett gevärsskott. Skottet medförde en skada i form av glassplitter samt ett hål på cirka 12 cm i 

diameter. Efter en lyckad restaurering återställdes teckningen så väl att de flesta besökare inte 

kunde ana den tidigare skadan. Även om de flesta, inklusive Muñoz Viñas själv, ansåg att 

restaureringen var nödvändig, ser han ingen anledning att påstå att teckningen återfördes till dess 

verkliga tillstånd. Den var inte i ett mer autentiskt tillstånd då jämfört med före restaureringen, 

eftersom föremålets alla successiva tillstånd är lika autentiska. Han skriver att ”non-authentic states 

cannot exist inte real world” (Muñoz Viñas 2005, s 94). Även om olika konserveringsprocesser kan

förbättra ett föremåls tillstånd kan de på intet sätt göra dem mer autentiska. Begreppet autenticitet 

kan av denna anledning inte användas som skäl till att förändra eller förbättra ett föremål (Muñoz 

Viñas 2005, s 93-95). 

Kärnpunkter

- Ett föremål som faktiskt existerar har en inneboende autenticitet i sig självt, men det bör 

   också ligga i betraktarens öga. 

- Ett föremåls alla successiva skick är lika autentiska.

- Renovering/restaurering kan förbättra ett föremåls tillstånd, men inte göra dem mer 

   autentiska.

3.2 Charles Lindholm

I bokens introduktionsdel försöker Lindholm definiera begreppet autenticitet och menar att det är 

den ledande representanten av den grupp av värden som innefattar begreppen uppriktig, väsentlig, 

naturlig, original och äkta. Han skriver: ”Authenticity stands alone; it has higher, more spiritual 

claims to make” (Lindholm 2007, s 2). I frågan om föremål skriver han att de är autentiska om dess 

ursprung kan spåras och att de karaktäristiska dragen kan placeras in i en igenkänd kategori. 

Autentiska objekt, personer och kollektiv är originella, äkta och genuina, vilket innebär att de är vad

de utger sig för att vara, samtidigt som dess rötter är kända och verifierade. De är motsatsen till allt 
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som är falskt, oäkta och osant (Lindholm 2007, s 2).  

I det första kapitlet med namnet Authenticity and art tar Lindholm upp hur autenticitet och konst 

hör ihop. Han skriver att värdet på målningar och skulpturer är absolut beroende av dess bekräftade 

autenticitet, eftersom risken för förfalskade objekt är stor vid denna typ av föremål. 

Rädslan för förfalskade objekt är ett resultat av tron på att autentiska föremål utstrålar en viss aura. 

Eftersom varje enskilt verk tros besitta en unik aura, kan kopior per definition inte framkalla den 

nödvändiga utstrålningen för att vara autentisk (Lindholm 2007, s 13). Med detta sagt bör kanske 

alla verk (även kopior) besitta en aura och därför uppfattas som autentiska, men detta är inget som 

Lindholm tar upp. Han menar istället att det finns en ett cirkulärt resonemang som innebär att enbart

autentiska föremål har en karismatisk aura, samtidigt som att föremål besittandes denna aura är 

autentiska (Lindholm 2007, s 13). Vad som inte beskrivs är hur denna karismatiska aura definieras, 

vilket i längden kan göra resonemanget intetsägande. 

Lindholm beskriver sättet som man fastställer ett konstverks autenticitet som tvådelat. Först nämner

han ett tillvägagångssätt som enbart benämns som tekniskt, för att sedan beskriva något som bygger

på experters kunskap och känsla. Dessa experter ska utan tekniska hjälpmedel kunna känna igen ett 

äkta verk genom att använda sin erfarenhet, intuition och sitt sinne. Det är exempelvis med hjälp av 

tidigare legitimerade målningar som denna kunskap bygger på. Viktigast är dock att verket utstrålar 

den obeskrivbara auran som i slutändan avgör om verket är autentiskt (Lindholm 2007, s 15-16). 

Även om Lindholms resonemang ibland är något abstrakt, tror jag att denna mening sammanfattar 

hans ståndpunkt: 

 Authentic art objects are original, real and pure; they are what they purport to be, their 

provenance and authorship are known and verified, their essence and appearance are one. 

(Lindholm 2007, s 16). 

Kärnpunkter

- Ett föremål är autentiskt om dess ursprung kan spåras och dess karaktärsdrag kan placeras i

   en igenkänd kategori.

- Ett föremål är autentiskt om experter bedömer det som autentiskt, helst med hjälp av sin 

   erfarenhet och intuition.
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- Ett autentiskt föremål besitter en odefinierbar aura. 

3.3 David Phillips 

I kapitlet Conservation and condition beskriver Phillips hur det råder delade åsikter inom den 

samtida konserveringsdebatten, men eftersom boken har några år på nacken är det inte 

nödvändigtvis samtida med dagens debatt. Phillips menar att det å ena sidan finns en strävan att 

återställa föremål till ett skick som tycks ha en estetisk integritet, eller allra helst som motsvarar 

dess ursprungliga skick. Å andra sidan finns angelägenhet att respektera och bevara de förändringar 

som tiden och historien har bidragit till (Phillips 1997, s 128). Samtidigt tycks inte Phillips lägga 

någon värdering i de ståndpunkter som presenteras, och antyder istället att det är en tolkningsfråga 

utifrån föremålet. Han skriver: 

There is still a good deal of fashion in conservation. There is more scope for it in some 

objects than in others, since some materials, such as ceramics, do last remarkably well, 

and some categories of objects, such as glassware, have relatively rarely been 

transformed for re-presentation. The conservation of many objects, however, involves 

decisions as difficult as those demanded by houses and sculptures. That awareness sits 

uncomfortably with perceptions of modern conservation, which seems to stand outside 

the process of history, either restoring objects to some earlierstate of integrity, or freezing

them as recieved. 

(Phillips 1997, s 133)

I nästkommande kapitel Conservation and intention tar Phillips upp att den finns ett uppenbart 

berättigande inom debatten som bygger på att föremål ska sättas i det tillstånd är autentiskt, 

antingen konstnärligt eller historiskt, men att detta tillstånd inte går att fastställa. Phillips tar upp ett 

exempel som säger att konstverk aldrig kan ses på ett autentiskt sätt eftersom man aldrig kan 

framställa verket såsom det setts för första gången, i detta fall av konstnären. En av anledningarna 

till detta är att åskådaren aldrig kan se verket utifrån den stilistiska innovation som ursprungligen 

präglat det. Detta trots att åskådaren är medveten om de inneboende innovativa egenskaperna. 

Därför kan inte heller någon rekonstruktion återföra föremålet till dess autentiska tillstånd. (Phillips 

1997, s 165-166).

Bokens huvudsakliga tes tycks vara så enkel som att autenticitet inte existerar i verkligheten, i alla 
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fall inte som det används för att rättfärdiga olika processer inom konst- och 

kulturvårdsverksamheter. Redan i introduktionsdelen ställer Phillips frågan: ”if authenticity is not a 

basis for the practices of art historians, conservators and curators, then what are we up to?” (Phillips

1997, s 1). Med detta sagt kan det alltså finnas skäl att genomföra olika ingrepp även om de inte ska

göras på grund av ett föremåls eventuella autenticitet. Phillips verkar vara öppen för begreppet 

autenticitet och dess styrka, men vill samtidigt påvisa problemen med att fastställa autenticitet och 

att använda sig av begreppet för att rättfärdiga olika arbeten.

Kärnpunkter

- Ett verk kan aldrig ses på ett autentiskt sätt eftersom det aldrig kan framställas såsom det 

   sågs för första gången.

- Autenticitet existerar inte i verkligheten. 

- Det kan finnas skäl att utföra eventuella ingrepp, men inte på grund av dess autenticitet.

3.4 Hypotes kring författarnas syn på åtgärder innefattande lasersvetsning

Muñoz Viñas

Eftersom Muñoz Viñas menar att ett föremåls alla skick är lika autentiska så tror jag att en 

renovering/restaurering inte skulle påverka dess autenticitet, men samtidigt vara något positivt. 

Detta eftersom det förbättrar föremålets skick.

Charles Lindholm

Med utgångspunkt från Lindholms antagande att föremålets autenticitet bygger på 

experters bedömning, skulle autenticiteten avgöras utifrån expertens subjektiva åsikt samt 

förmåga att avgöra huruvida föremålet är förändrat eller ej. Utifrån Lindholms 

svårdefinierade idé kring ett föremåls aura tror jag ändå att han skulle vara negativt inställd

till renovering/restaurering.

David Phillips

Med tanke på Phillips antagande att autenticitet inte existerar i verkligheten så påverkas 

inte heller ett föremåls autenticitet av renovering/restaurering, men samtidigt tror jag att 

17



Phillips skulle vara positiv till åtgärden. Detta eftersom föremålet förs närmare sitt 

ursprungliga skick, vilket Phillips tycks vara intresserad av. 
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4. Lasersvetsning versus autenticitetsbegreppets olika definitioner

Under denna punkt ska jag presentera ett par exempel på restaureringsåtgärder i form av 

lasersvetsning, för att sedan foga in de tre författarnas eventuella syn på ingreppen med 

utgångspunkt från deras respektive tolkningar av begreppet autenticitet. Eftersom författarna själva 

inte har uttalat sig om de faktiska objekten så bygger analysen på mina tolkningar av deras teorier 

kring autenticitet. Bilderna som visas är de som tydligast illustrerar uren före och efter restaurering. 

Resterande bilder finns under rubriken 8. Bilagor. Dessvärre har jag, i brist på respons, inte tillstånd

att använda bilderna på restaureringen av Doxa 300 T Searambler. Istället har jag valt att infoga en 

länk till artikeln. 

4.1 Restaurering av Doxa 300 T Searambler

I den klockinriktade webbtidningen Hodinkee beskriver Aaron Berlow hur orden polerad (boett) 

och ommålad (urtavla) är de mest fruktade bland samlare av vintageur. I frågan om polering, vilket 

egentligen innefattar slipning, borstning och polering, handlar det om att åtgärden förstör 

ursprungsform, originalfinish och skapar en orimligt glänsande klump av metall som saknar all 

form av karaktär. Tidigare, och på sätt och vis än idag, var det standard att polera uret vid vanlig 

service, vilket har lett till ett stort antal överpolerade ur (Berlow 2016). 

Till författarens stora glädje har man idag utvecklat ”the incredible art form of refinishing”, och 

detta tack vare metoden lasersvetsning (Berlow 2016). För att illustrera hur metoden fungerar har 

Berlow följt restaureringen av sitt egna ur, närmare bestämt en dykarklocka från 1970-talet med 

namnet Doxa 300 T Searambler (Berlow 2016). Då jag, trots förfrågan, inte har fått fotografens 

tillstånd att använda bilderna väljer jag att infoga en länk till artikeln där jag har hämtat bilderna. 

Bilderna visar hela restaureringsprocessen, inklusive service av urverk. De bilder som jag 

ursprungligen hade i texten har nummer 2 och 16 i artikeln. Bild nummer 2 visar boetten före 

restaurering, men utan urtavla och urverk. Bild nummer 16 visar boetten efter restaurering, även där

utan urtavla och urverk. Det är tydligt hur boetten är repig på förebilderna och slät på efterbilderna. 

Länk till bilderna: https://www.hodinkee.com/articles/the-inside-and-outside-restoration-of-a-doxa-

300t-searambler 

Det är viktigt att förstå att denna restaurering till största möjliga utgått från urets ursprungliga 

utseende gällande form och finish. Även andra åtgärder har utförts, exempelvis ifyllande av färg på 
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vridringen (den numrerade ring som sitter runt glaset), genomgång av urverk samt en polering 

alternativt utbyte av glas. Följden av detta är att det blir svårt att skilja mellan en restaurerad och 

icke-restaurerad boett, på gott och ont. I detta fall nämner författaren att vissa skador, exempelvis på

vridringen, var svåra att åtgärda (Berlow 2016). Utifrån detta är det alltså möjligt att skilja på ett 

NOS och ett restaurerat ur, men i andra fall kanske inte samma möjligheter finns. Eftersom uret har 

en skadad/patinerad urtavla samtidigt som en boett i gott skick är det troligt att en expert skulle 

bedöma uret som restaurerat snarare än i nyskick. 

Utan metoden lasersvetsning skulle alternativet vara att slipa ner materialet runt reporna och på så 

sätt jämnat ut ytan. Detta skulle givetvis förändra boettens form och med detta dess 

ursprungskaraktär. I längden skapar denna typ av åtgärd mycket tunna boetter som skiljer sig  

avsevärt från sitt ursprungliga utseende. Trots detta har det alltså varit en standardåtgärd vid vanlig 

service hos många tillverkare (Berlow 2016). 

Enligt Salvador Muñoz Viñas

Uret är autentiskt bara genom det faktum att det existerar i verkligheten. Detta innebär att uret var 

autentiskt före restaureringen på samma sätt som att det är autentiskt efter restaureringen. Samtidigt 

är det problematiskt att sanningen ska ligga i föremålet, då det istället bör ligga i betraktarens ögon, 

vilket i detta fall skulle det kunna vara ägaren. Ägaren berättar inte närmare kring varför han väljer 

att restaurera uret, mer än att han föredrar just detta ur som restaurerat istället för i icke-restaurerat 

skick. Kanske betyder detta att betraktaren tolkar uret som mer autentisk, vilket i sådant fall skulle 

medföra att också Muñoz Viñas anser det som mer autentiskt. 

Samtidigt anser Muñoz Viñas att ett föremåls alla successiva skick är lika autentiska och därför lika 

autentiskt före, under och efter restaureringen. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att Muñoz 

Viñas säger emot sig själv, men enligt min tolkning kan det finnas skäl att ifrågasätta huruvida hans 

argument håller mot varandra. Om ett föremåls alla successiva skick är lika autentiska så är 

betraktarens åsikter om urets autenticitet irrelevanta. Muñoz Viñas har ju redan fastställt att uret är 

lika autentiskt oavsett vilka åtgärder som utförs. Det är ju dessutom autentiskt bara genom att 

existera. 

Om man nu har fastställt att föremålet är lika autentiskt oavsett föremålets skick kan kanske den 

sista punkten avgöra om Muñoz Viñas skulle vara positivt inställd till restaurering med hjälp av 
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lasersvetsning. Han menar att renovering/restaurering kan förbättra ett föremåls tillstånd, men inte 

göra det mer autentiskt. Jag tolkar detta som att en förbättring är att föredra, och med förbehållet att 

en restaurering genom lasersvetsning blir en förbättring skulle en restaurering vara att föredra. Om 

man återkommer till ägarens åsikt så är det kanske ändå i betraktarens öga som föremålets 

autenticitet avgörs. Eftersom ägaren ansåg att det var en förbättring samtidigt som alla successiva 

skick är lika autentiska skulle en restaurering vara att föredra, men inte på grund av urets 

autenticitet. Jag gissar att det är restaureringsmetodens sätt att inte lämna några spår som leder till 

att ägaren anser restaureringen vara en förbättring. Om lasersvetsning genererar fler nöjda 

ägare/betraktare bör Muñoz Viñas vara positivt inställd till metoden. 

Enligt Charles Lindholm

Utifrån Lindholms första antagande att föremål är autentiska så länge dess ursprung kan spåras, 

samt att dess karaktärsdrag kan placeras, bör uret vara autentiskt oavsett restaurering. Uret kan 

spåras till företaget som har tillverkat det och med hjälp av serienummer kan åtminstone (troligtvis 

mer än) dess ålder bestämmas. Karaktärsdragen kan placeras in i såväl tillverkarens som tidens 

typiska kännetecken, framförallt som en professionell dykarklocka från 1970-talet. Detta förändras 

inte av att uret renoveras/restaureras vare sig med hjälp av lasersvetsning eller annan metod, så 

tillvida att inte vitala delar (urtavla och boett) byts ut.

Lindholms andra antagande är att ett föremål är autentiskt om experter bedömer det som sådant. 

Med denna utgångspunkt skulle urets autenticitet variera beroende på expertens subjektiva åsikt, 

vilket skulle kunna ses på flera olika sätt. På sätt och vis kan det relateras till Muñoz Viñas 

antagande att det ligger i betraktarens öga. Ett sätt skulle kunna vara att uret är autentiskt eftersom 

ursprunget kan spåras och uret ser ut som det ska göra, men att en restaurering påverkar 

autenticiteten eftersom originalytan har förnyats. Ett annat sätt är att restaureringen gjort uret mer 

autentiskt eftersom det har återförts närmare sitt ursprungliga skick. Kanske har experten inte ens 

kunskap att avgöra restaureringens vara eller icke vara. Oavsett vilket lägger Lindholm över 

bedömningen på någon annan och är därför svår att placera gällande positiv eller negativ inställning

till lasersvetsning och hur det påverkar autenticiteten. 

Trots detta anser jag att Lindholms antaganden är intressanta, framförallt på grund av den sista 

kärnpunkten, närmare bestämt att ett autentiskt föremål besitter en obeskrivbar aura. Jag tycker att 

det finns viss likhet i detta antagande och att, som i uppsatsens inledning, tala om en känsla som 
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bestämmer om uret blivit restaurerat eller inte. Då var det en samlare som uttalade sig och menade 

att det går att se att en boett blivit restaurerad genom lasersvetsning, men att detta ofta handlar om 

en känsla. Även om det inte förklarar Lindholms ställningstagande i hur autenticiteten påverkas av 

restaurering genom lasersvetsning så tolkar jag det som att auran är något som bör ses varsamt på. 

Den sammanfattande uppfattningen är därför att Lindholm skulle vara negativt inställd till 

restaurering oavsett vilka spår den lämnar. 

Enligt David Phillips

Med den något kontroversiella utgångspunkten att autenticitet inte existerar i verkligheten är det 

svårt att avgöra hur Phillips skulle ställa sig till restaurering genom lasersvetsning. Detta med 

förbehållet att ett föremål aldrig kan upplevas på ett autentiskt sätt eftersom det aldrig kan 

framställas som det ursprungligen gjort. Utifrån detta bör Phillips mena att autenticiteten inte skulle 

påverkas av renovering/restaurering eftersom föremålet inte kan upplevas autentiskt oavsett vilka 

åtgärder som utförs. Eftersom autenticitet inte existerar är uret inte autentiskt i varken icke-

restaurerat eller restaurerat tillstånd. Däremot kan jag tycka att en återgång till ett skick som 

påminner mer om det ursprungliga bör föredras av Phillips. Det skulle kanske skapa större 

möjligheter att uppleva uret som det en gång har upplevts, med mindre spår av tidens tand, 

framförallt eftersom metoden lasersvetsning inte lämnar några spår. I fallet med just detta ur är ju 

urtavlan skadad och därför enkel att identifiera som använd. Trots det tänker jag att alla åtgärder 

som för tillbaka uret till sitt ursprungliga utseende skulle vara positiva utifrån Phillips antaganden. 

Phillips nämner senare att det faktiskt kan finnas skäl att utföra eventuella ingrepp, men att de inte 

ska utföras på grund av autenticitet. Kanske menar han att för många åtgärder görs med ursäkten att 

det ska förbättra föremålets autenticitet, när de istället bör göras för att det är nödvändigt. Eftersom 

ägaren till detta ur ansåg att restaurering var nödvändig bör också Phillips tycka det. Också detta 

kan relateras till Muñoz Viñas antagande att det ligger i betraktarens öga, om än inte lika tydligt 

som hos Lindholm. Phillips tycks mena att det är en tolkningsfråga och därför något subjektivt, 

vilket ligger i linje med Muñoz Viñas antagande. 

Sammanfattningsvis tror jag att Phillips skulle vara positivt inställd till restaurering med hjälp av 

lasersvetsning, men att begreppet autenticitet inte ska använda som ursäkt. Extra positiv skulle han 

vara till en restaureringsmetod som inte lämnar några spår eftersom det för föremålet närmare sitt 

ursprungliga utseende.  

22



4.2 Restaurering av TAG Heuer Monza

Även vid denna restaurering har man tagit hänsyn till det ursprungliga utseendet, trots att 

originalfinishen var svår att uttyda före restaureringen. För att åstadkomma detta krävs istället att 

man utgår från en likadan boett, men i avsevärt bättre skick. Vid så pass djupa repor skulle en 

slipning utan att först tillföra nytt material kräva att mycket material runt reporna tas bort. Detta 

skulle medföra en boett som har förlorat sin ursprungliga form. 

Uret är något nyare än det förra (gissningsvis 2000-tal), men har enligt uppgift blivit skadat i en 

cykelolycka. Ägaren ville återställa sitt ur till ursprungsskick och de djupa skadorna i metallen 

krävde restaurering genom lasersvetsning, för att sedan slipa och polera boetten med den rätta 

finishen (Little 2012). Trots att vi inte kan se urtavlan är den rimligtvis i gott skick med tanke på 

urets ålder. Detta innebär att en restaurering med lasersvetsning faktiskt skulle kunna återställa uret 

till ett skick som påminner om nyskick. I detta fall skulle det vara mycket svårt att skilja ett 

restaurerat ur från ett nytt och oanvänt. Följande bilder visar boetten före och efter restaurering. 

Bilderna visar boetten från ungefär samma vinkel (snett bakifrån) före och efter restaureringen. På 

den första bilden kan man tydligt se hur djupa reporna och hacken är. De polerade och borstade 

ytorna har nästintill flutit samman. På den andra tycks ytan vara helt slät och kontrasten mellan de 

polerade och de borstade ytorna är skarpa. Under rubriken 8. Bilagor kan man se hur reporna och 

hacken fylls med ny metall. 
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Figur 1. TAG Heuer Monza före restaurering. Boetten snett ovanifrån. Både djupa och mindre djupa

repor och hack. Fotograf: Gary Little, 2012.

Figur 2. TAG Heuer Monza efter restaurering. Boetten snett ovanifrån. Reporna och hacken är inte

längre synliga. Fotograf: Gary Little, 2012.
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Enligt Salvador Muñoz Viñas

Den stora skillnaden mot det förra uret är att detta tycks ha återställts till sitt ursprungliga skick och 

att det mycket svårt att skilja det restaurerade uret från ett nytt likadant. Det behöver inte 

nödvändigtvis förändra Muñoz Viñas syn på åtgärden, men jag tror att han ännu tydligare skulle 

vara positivt inställd. Detta eftersom det finns mindre värde i att bevara en skadad boett som är 

tillverkad i nutid än en som är tillverkad under 1970-talet. Om en förbättring är att föredra oavsett 

Muñoz Viñas antagande att alla successiva skick är lika autentiska, anser jag att denna förbättring är

större och därför mer nödvändig. Jag tror att fler skulle uppfatta denna restaurering som en 

förbättring jämfört med den förra klockan från Doxa som många kanske anser har patina snarare än 

skador. 

Trots att Muñoz Viñas troligtvis skulle vara positivt inställd till restaureringen skulle inte 

autenticiteten förändras eftersom uret redan var autentiskt bara genom att existera, samtidigt som 

alla successiva skick är lika autentiska. 

Enligt Charles Lindholm

Eftersom Lindholm till stor del anser att andra ska bedöma urets eventuella autenticitet med hjälp 

av erfarenhet och instinkt, bör detta ur problematisera det antagandet. Ett restaurerat ur som inte ens

experter kan skilja från ett nytt skapar svårigheter. Uret är fortfarande autentiskt eftersom dess 

ursprung kan spåras samtidigt som att karaktärsdragen kan placeras in ett fack. Däremot kan 

autenticiteten påverkas av det faktum att experter kanske inte har möjlighet att skilja uret från ett 

nytt och oanvänt. 

Återigen handlar Lindholms antaganden till stor del om abstrakta tankar om aura och instinkt, vilket

gör honom mycket svår att tolka. På detta ur är det ännu svårare eftersom förbättringen är så pass 

uppenbar att en negativ inställning känns otänkbart. Trots detta tror jag att Lindholm skulle uppfatta

autenticiteten som förminskad eftersom den försvårar för experter samtidigt som auran på nåt sätt 

skulle kunna påverkas. Han skulle också kunna tolkas som att det är upp till betraktaren att bedöma.

Enligt David Phillips

Då uret är så pass modernt är det kanske möjligt att framställa det som det från början uppfattats 

och att det därför är autentiskt. Han menar ju dock att autenticitet inte existerar, men detta bör 

rimligtvis bara gälla äldre föremål. Om uret återställs till ett skick som inte går att skilja från ett 
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likadant ur i nyskick bör även Phillips kunna erkänna dess autenticitet. Problemet med detta är att 

Phillips aldrig uttalar sig om modern konst eller moderna föremål utan istället har 

grundinställningen att autenticitet inte existerar. 

Även om han inte vill använda begreppet autenticitet så är jag tämligen säker på att han skulle 

uppskatta restaureringen eftersom den för uret närmare eller tillbaka till sitt ursprungliga utseende. 

Han nämner också att det kan finnas skäl till att restaurera vissa föremål och i detta fall tror jag att 

de flesta skulle anse skälen starka nog. 

26



5. Diskussion 

Till viss mån stämde mina hypoteser angående författarnas eventuella syn på lasersvetsning och hur

det skulle kunna påverka autenticiteten. Eftersom jag redan då hade funderat över författarnas 

ståndpunkter var detta kanske inte så oväntat, men de tydliga exemplen på restaurerade ur skapade 

mer djupgående funderingar och reflektioner. Jag tror att det finns många olika sätt att både tolka 

författarna och att applicera deras teorier på de utvalda föremålen, vilket ledde till vissa svårigheter.

Exempelvis var det svårt att förhålla sig objektiv till författarnas teorier och att inte föra in några 

egna åsikter kring föremålens förbättrade eller försämrade tillstånd. Det finns viss risk att 

undersökningen skulle få ett annat resultat om någon annan utförde den, men samtidigt tror jag att 

det ingår i metoden. Det är troligtvis omöjligt att förhålla sig objektiv till texter man läser och på 

intet sätt blanda in sin egen kunskap och egna erfarenheter vid analysen. Det var alltså mycket svårt 

att helt bortse från de ståndpunkter som jag själv har resonerat fram under mina år som samlare, 

vilket dessvärre kan ha präglat undersökningen. Trots att uren och åtgärderna till viss mån såg olika 

ut var det svårt att komma med något nytt då jag granskade det andra uret. 

Min hypotes angående Muñoz Viñas syn på lasersvetsning som metod stämde bra överens med det 

jag så småningom kom fram till. Det var framförallt Muñoz Viñas antagande att ett föremål är 

autentiskt bara genom att existera samt föremålets alla successiva skick är lika autentiska som ledde

till slutsatsen att autenticiteten inte påverkas av renovering/restaurering med hjälp av lasersvetsning.

Dock fanns det vissa skäl att ifrågasätta Muñoz Viñas antaganden eftersom han därutöver beskrev 

att det är upp till betraktaren att bedöma föremålets autenticitet, vilket skulle betyda att alla 

successiva skick inte alls är lika autentiska. Slutligen tolkade jag det som att Muñoz Viñas var öppet

inställd till begreppet autenticitet och att föremålen är autentiska hursomhelst, men att varje enskild 

betraktare har makt att själv bedöma. Detta innebar att metoden lasersvetsning inte nödvändigtvis 

skulle vara bättre i fråga om autenticitet, förutom att den möjligtvis hade goda möjligheter att 

förbättra föremålets tillstånd och därmed påverka betraktaren. 

Min hypotes gällande Lindholms syn på lasersvetsning stämde bra på så sätt att jag antog att hans 

ståndpunkt skulle svår att definiera. Då han till stor del lägger över tolkningen till någon annan, i 

detta fall en expert på valt område, blir resonemanget något abstrakt. Det andra uret skulle skapa 

vidare svårigheter eftersom lasersvetsning försvårar för dessa experter. Dock insåg jag att det fanns 

intressanta likheter med Muñoz Viñas teorier i det att betraktaren avgör, även om inte Lindholm 

låter vemsomhelst bedöma. Jag fick dessutom insikten att Lindholms antaganden kring föremålens 

27



aura inte är helt olika de argument man ofta hör från entusiaster, nämligen att det handlar om en 

känsla. Inte heller hos Lindholm var det nödvändigtvis metoden lasersvetsning påverkade 

föremålets autenticitet, utan att det istället är upp till betraktaren att bedöma. 

Även min hypotes angående Phillips syn på lasersvetsning stämde överens med vad jag senare kom 

fram till. Eftersom Phillips teorier troligtvis var de mest avvikande var de också tydligast. Han 

menade redan från början att autenticitet inte ens existerar, vilket medförde en uppenbar ståndpunkt 

gällande lasersvetsning och hur det skulle påverka autenticiteten, nämligen inte alls. Han menade att

ett föremål aldrig kan upplevas på ett autentiskt sätt eftersom det aldrig kan framställas som det 

ursprungligen gjort. Vad jag däremot insåg var att han möjligtvis skulle vara mer positiv än de två 

andra eftersom det tycks finnas ett intresse att ändå förbättra och försöka föra tillbaka föremålet till 

sitt ursprung. Lasersvetsning bör då vara en metod som bättre än andra lyckas med detta, även om 

det aldrig går att lyckas fullt ut. På ett modernt föremål skulle man komma ännu närmare, kanske 

till och med hela vägen fram. Huvudtesen var dock att renovering/restaurering kan vara nödvändigt,

men aldrig med avsikten att förhöja föremålets autenticitet. Inte heller här finns det någon anledning

att betrakta metoden lasersvetsning som annorlunda i fråga om autenticitet. 

Den gemensamma nämnaren hos de tre författarna är att lasersvetsning som renoverings- eller 

restaureringsmetod inte skiljer sig från andra metoder när det gäller påverkan av autenticitet. Detta 

beror egentligen på att ingen renovering eller restaurering helt enkelt kan beskrivas utifrån dess 

påverkan av autenticitet. Däremot kan det finnas andra viktiga skäl att använda lasersvetsning 

istället för andra metoder, exempelvis att den inte lämnar några spår. Att författarna verkar inom 

olika ämnesområden skulle kunna förklara varför de har resonerat på olika sätt, men eftersom 

undersökningen bara har granskat en författare inom vardera område är det omöjligt att dra några 

slutsatser kring detta. En undersökning som tar upp två författare, med olika ståndpunkter, från 

vardera ämnesområde skulle därför vara intressant, men samtidigt tidskrävande. Alternativet skulle 

kunna vara att välja tre, eller fler, författare inom samma ämnesområde, men som befinner sig i 

olika ändar av åsiktsspektrumet. Det är möjligt att ett annat teoretiskt urval skulle leda till en annan 

slutsats, och att undersökningar av denna karaktär inte är helt pålitliga. Utan att ha analyserat andra 

teoretiker är det svårt att bilda sig en uppfattning av deras syn på begreppet autenticitet, och att 

förespå hur de skulle se på metoden lasersvetsning. Även om deras syn på autenticitet skulle se 

annorlunda ut är jag inte säker på att det skulle påverka slutsatsen. Begreppets komplexitet ligger i 

att det kan tolkas på många olika sätt, och kanske har det färgat mina tankegångar under processen. 
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Utifrån detta påverkar urvalet inte nödvändigtvis det slutgiltiga resultatet. Samtidigt skulle det vara 

intressant att göra samma undersökning med annan teoretisk ram för att förstärka, alternativt 

försvaga slutsatsen. Viktigast skulle då vara att försäkra sig om att teoretikerna stod på motsatta 

sidor av konserveringsparadigmen. 

För kulturvården innebär resultaten att det ännu tydligare kan variera, både personer och tillfällen 

emellan, vilka åtgärder som ska vidtas. Begreppet autenticitet kan inte heller användas som en 

måttstock eftersom det är ett subjektivt värde, och ska därför inte användas som skäl till 

renoverings- eller restaureringsåtgärder. När jag inledningsvis presenterade forskningsläget så 

behandlade mycket av den tidigare forskningen hur de subjektiva åsikterna kring autenticitet kunde 

se ut. För att undersöka detta hade man exempelvis frågat museibesökare hur de upplevde 

begreppets betydelse samt hur de upplevde valda utställningar med hänsyn till detta. Min 

undersökning kan istället bidragit till en större förståelse för de bakomliggande orsakerna till 

åsikterna. Med tanke på att författarna fick representera varsitt utgångsläge kunde undersökningen 

åtminstone presentera tre olika synsätt. Resultaten skulle kunna användas som exempel på 

begreppets föränderliga natur, samt som beskrivning av renoverings- eller restaureringsmetoden 

lasersvetsning. Det är inte bara vid ur- och smyckesrestaurering som metoden används och att 

medvetenheten kring metodens för- och nackdelar sprids är viktigt. 

Som jag tog upp i problembeskrivningen så finns det en ekonomisk värdeskillnad i orörda 

respektive renoverade eller restaurerade ur. Eftersom undersökningen ledde till konklusionen att 

författarna inte ansåg att renovering eller restaurering påverkade autenticiteten, råder ett 

motsatsförhållande till värdediskussionen. Att autenticiteten inte påverkas, samtidigt som att det 

ekonomiska värdet absolut påverkas, ser jag som ett ytterligare argument till att begreppet saknar 

betydelse. 
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6. Slutsats

Hur kan man utifrån författarna Salvador Muñoz Viñas, Charles Lindholm och David 

Phillips tolkningar av begreppet autenticitet förstå renoverings- och restaureringsåtgärden 

lasersvetsning i fallet armbandsur?

Jag har kunnat dra slutsatsen att begreppet autenticitet är mer invecklat än vad jag ursprungligen 

trott. Även om författarna skulle kunna vara positivt eller negativt inställda till lasersvetsning är det 

ingenting som kan förklaras utifrån autenticitet. Ingen av författarna menar att ett föremål är mer 

eller mindre autentiskt före eller efter renovering eller restaurering. Istället tycks det vara upp till 

var och en att bestämma, och kanske är det just på grund av detta som begreppet är så intressant. 

Samtidigt som att autenticitet är ett högst subjektivt värde så används det vid bedömningar som bör 

vara objektiva. Vid vissa föremål kan det finnas skäl att diskutera autenticiteten, men vid många 

andra är det alltför komplicerat. Kanske bör man inom kulturvården undvika begreppet autenticitet 

vid diskussionen om konservering, restaurering och renovering. Det är dessutom så att författarna 

på olika sätt kommit fram till liknande ståndpunkter, vilket möjligtvis skulle kunna beskrivas med 

utgångspunkten att de verkar inom olika ämnesområden. Om det teoretiska urvalet hade sett 

annorlunda ut, är det möjligt att slutsatsen skulle vara en annan. 
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8. Bilagor

Följande bilder visar TAG Heuer Monza före, under och efter restaureringen. Den sista bilden är en 

skärmavbild från min konversation med fotografen till bilderna. 

Figur 3. TAG Heuer Monza före restaurering. Boettens övre högra hörn. Repor. Fotograf: Gary 

Little, 2012. 
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Figur 4. TAG Heuer Monza före restaurering. Boetten snett ovanifrån. Repor. Fotograf: Gary 

Little, 2012. 

Figur 5. TAG Heuer Monza under restaurering. Glasringen med tillförd metall, innan borstning. 

Fotograf: Gary Little, 2012. 
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Figur 6. TAG Heuer Monza efter restaurering. Hela boetten ovanifrån. Slät utan repor. Fotograf: 

Gary Little, 2012. 

Figur 7. TAG Heuer Monza efter restaurering. Boettens nedre högra hörn. Slät utan repor. 

Fotograf: Gary Little, 2012. 
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Figur 8. TAG Heuer Monza efter restaurering. Boetten från högra sidan. Slät utan repor. Fotograf:

Gary Little, 2012.

Figur 9. Skärmavbild på min konversation med fotografen Gary Little. 
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