
Mall för ansökan om bidrag till resa från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse 

 

Ansökan avser 
Ange kategori för ansökan 
Studier konferens- deltagande studieresa 

 

Ändamål 
Ange bidragets ändamål 
Bidraget ska främja de svenska konservatorernas kompetensutveckling genom en gemensam studieresa till 
Nederländerna och Belgien. Resan ska ge inblick i textilkonservering och bevarandefrågor och skapa 
kontakter med kollegor på dessa institutioner. 
 

Beskrivning 
Ange en beskrivning av vad bidraget skall användas till 
Bidrag från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse ska ge möjlighet att tillsammans med svenska 
kollegor delta i en längre studieresa i sex dagar i Nederländerna och Belgien. Olika typer av institutioner, 
företag och museer som fokuserar på bevarande och forskning inom konservering kommer att besökas för 
att ta till vara deltagarnas olika önskemål och intressen. Tanken är att resan arrangeras med bussbolag från 
Sverige där alla besöksmål inklusive överfarter med båt ingår. Bidraget ska täcka fem nätters övernattning 
på mellanklasshotell och en gemensam middag som ska skapa gemenskap i gruppen. 
 

Sökt belopp 
9 000 SEK 

 

Budget 
Ange budget för projektet 
Bussresa, helturist, väg- och broavgifter, med chaufför  2 750 kr 
Fem hotellnätter i 2-bäddsrum, inklusive frukost:  5 500 kr 
Visningar med guide    500 kr 
En gemensam middag:    250 kr 
Totalkostnad:     9 000 kr 

 

Tidsplan 
Ange tidsplan för projektet 
Föreningen planerar att genomföra resan i september eller oktober 2019 

 

Referenser 
Ange referenser för projektet 
Tidigare utförda resor arrangerade av SFT som varit värdefulla för vår kompetensutveckling och som 
utgjort framtida kontaktytor: 
 
Studieresa till Tyskland 2002 
Studieresa till Paris/Lyon 2008 
Studieresa till Barcelona 2010 
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Bilaga 1: Tänkta besöksmål 

 

Svenska Föreningen för Textilkonservering (SFT) planerar för en gemensam 

bussresa till Nederländerna och Belgien för att besöka museer, institutioner 

och kollegor. 

 

Researbetsgruppen har tagit fram besöksmål med tanke på variation och kompetensutveckling 

ur textilkonserveringssynpunkt. 

Beroende på om bussen fylls med textilkonservatorer eller inte, finns möjlighet för 

konservatorer från andra materialgrupper att åka med på resan och det kan ges tillfälle till 

andra/fler studiebesök i den angivna rutten. Intresserade kollegor med annan materialinriktning 

kan ha önskemål om besöksmål och stopp. 

Resrutt med möjliga besöksmål anges nedan. 

 

Tänkta besöksmål: 

Amsterdam Rijksmuseum: Nationellt konstmuseum med stor samling Nederländsk konst. 

Forskning inom konservering. 

Leiden Textile Research Center: Stor samling folklig dräkt och textil. Europeisk och orientalisk 

dräkt. 

Leiden Museum Volkenkunde: Etnografisk samling. Historiska och nutida. 

Tilburg Textiel Museum + lab: Museum och textiltekniskt laboratorium. 

Groningen Groninger Museum: Design och konstmuseum. 

Hasselt Fashion Museum: Kontemporär design- och textilkonst. 

Mechelen Royal Manufactures De Wit: Tillverkning, rengöring och restaurering av vävda tapeter. 

Bryssel Museuum vor kostuum en kant (Spetsmuseum): Samlingar med historisk dräkt, textila 

tekniker, historisk och nutida spets. 

 

Arbetsgrupp för resan: 

Ellinor Gunnarsson, Rebecka Karlsdotter och Lotti Benjaminson 

Göteborg 2018-03-21 


