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Instagram-tips 
Ni har väl inte missat dessa konton! 

Följ arbetet på Acta Konserveringscentrum 
och flytten in i nya lokaler. Läs mer på sida 
12! @actakonservering  

Virtu är specialiserade på housekeeping av 
historiska miljöer i Storbritannien. 
@virtuconservationhousekeeping 

En fransk textilkonserveringsateljé med varie-
rande uppdrag. @montainebongrand 

 

Kära medlemmar 

Efter två års pandemi och en förhoppningsvis 
välförtjänt sommarledighet återgår vi nu till 
vardagen och ser fram emot SFTs höstmöte i 
anslutning till Vävmässan i Halmstad. 

För att alla ska bli nöjda får var och en själv 
boka de föredrag och aktiviteter som den vill 
delta i (efter de gemensamma höstmötesför-
handlingarna) men hör gärna med varandra 
om ni vill ha sällskap. Detsamma gäller för 
eventuellt boende. 

 

Varmt välkomna! 

Kajsa Hammarsten 

SFT-nytt nr 2/2022 
Svenska föreningen för textilkonserverings 
nyhetsblad utkommer digitalt med två num-
mer per år. 

Omslagsbild 
Detalj av broderat sidentäcke. Foto: Marie 
Schön 

Redaktör 
Marie Schön 
sftnytt@sft-textilkonservering.se 

SFT på internet 
www.sft-textilkonservering.se 

Ordförande har ordet Redaktörens rader 
Sommaren lider mot sitt slut, jag hoppas att 
alla har haft tid för avkoppling och nya upple-
velser. Av alla bidrag till detta nummer av SFT
-nytt att döma kommer det bli fullt upp med 
arbete under hösten. Även våren har varit 
fylld av flera olika typer av projekt som vi får 
ta del av, från dekorativa stygn till renovering 
av ny ateljé.  

En rolig nyhet är att Irma Wallenborg har gett 
ut en bok där hon på ett spännande och per-
sonligt sätt berättar om sin långa karriär. Fo-
kus ligger på de 38 åren som hon arbetade 
på Armémuseum. Som relativt ny i yrket tyck-
er jag att det är intressant att läsa om hur ar-
betet som textilkonservator kunde te sig un-
der det sena 1900-talet. Ta del av mer inform-
ation och ett litet smakprov på sidan 8. 

Min anställning på Nordiska museet blev för-
längd och jag är kvar där i ännu ett år. På mitt 
bord har jag nu en stor variation av fantas-
tiska textilier. Vill ni veta mer om vad mina 
kollegor och jag har för oss kan ni läsa arti-
keln på sida 10. 

Stort tack till alla som skickat in bidrag det är 
alltid ett nöje att läsa! 

/Marie  Schön 

Podd-tips 
Den 3 augusti gästade Sarah Scaturro den 
modehistoriska podden Dressed. Sarah är 
chefskonservator på Cleveland Museum of 
Art och har tidigare arbetat med konserve-
ring på the Costume Institute på the Metro-
politan Museum of Art. Hon berättar om tex-
tilkonservatorns arbete och om hur hon tän-
ker vid konservering och montering av histo-
riskt  mode. 
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Välkommen till SFT Höstmöte i Halmstad 2022 den 23 september! 

Dagordning för höstmöte  

Höstmötet hålls i samband med Vävmässan i 

Halmstad. Vävmässan pågår 22-24 september 

i Halmstad arena och höstmötet kommer att 

hållas på Hallands konstmuseum Tollsgatan 2, 

fredagen den 23 september kl. 9.30-10.45. 

Därefter anordnas gemensam transport till 

mässlokalen till vilken vi beräknas ankomma 

ca 11.00. 

Du bokar själv inträde till mässan (1-3 dagar) 

samt biljetter till de föredrag och evenemang 

som intresserar dig. SFT ersätter i efterhand 

kostnaden för fredagens inträde (180 kr) mot 

kvitto och utläggsblankett. 

För information om program, biljetter etc till 
Vävmässan se: https://vav2022.se/ 
 
Anmälan till Höstmötet görs senast den 31 
augusti till sekreterare@sft-
textilkonservering.se 
 

OBS! Meddela allergier när du anmäler dig 

med tanke på kaffe och kaka och om du vill få 

skjuts till mässan     

Dagordning för höstmöte 2022 i Svenska för-
eningen för textilkonservering 

23 september på Hallands konstmuseum, 
Halmstad 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare  

4. Val av justerare och rösträknare 

5. Mötets stadgeenliga utlysande  

6. Upptagande av närvaro 

7. Godkännande av dagordning 

8. Genomgång av årsmötesprotokoll. Finns 
på hemsidan www.sft-konservering.se 

9. Ekonomi 

10. GDPR 

11. Årsmöte 2023 

12. Information om hemsidan 

13. Information om SFT-nytt 

14. Information om Instagram 

15. Övriga frågor 

16. Mötets avslutande 

https://vav2022.se/
mailto:sekreterare@sft-textilkonservering.se
mailto:sekreterare@sft-textilkonservering.se
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Sommar och sol och jag har haft svårt att kon-
centrera mig på arbetet. 

Jag har haft lyxen att ha mycket ledigt i som-
mar, men nu har jag startat upp verksamheten 
igen och det ligger en del och väntar på mig.  

Arbetet med fanor och standar fortsätter ett 
tag till men vi börjar se slutet. Alla fanor i Var-
berg är på plats i sina nya fina hurtsar och 
fortsättning följer i Halmstad under hösten. 
Det har varit svårt att få tag på lämpligt 
material till förvaringsmöblerna och priserna 
är väldigt höga. Som tur är har RAÄ haft för-
ståelse för att projektet blir fördyrande.  

Jag har några textila objekt som jag snart ska 
gå loss på bland annat en amerikansk flagga 
”Stars and Stripes” från 1800-talet, ett barn-
lapptäcke också från 1800-talet och en radio 
från 1920-30-talet.  

Sedan håller jag på med kyrkotextilier från 
både Skåne och Halland.  

Idag besökte jag ett snickeri i Göteborg för 
att ta del av arbetet med en stor textilförva-
ring till Johannebergskyrkan. Det är väldigt 
roligt att få följa upp ritningsarbetet jag 
gjorde 2019 och få se resultatet och skriva 
slutrapporten. 

Under sommaren har jag ägnat mig åt söm-
nad och tillverkning av diverse textilier. Det är 
återbruk och nyskapande till lite skojiga saker, 
som nog inte kommer att ge något klirr i kas-
san, men som är väldigt kreativt och stimule-
rande. Jag är aktiv inom Varbergs hemslöjds-
förening och som medlem får jag möjlighet 
att delta på Väv22 (vävmässan i Halmstad) i en 
försäljningsmonter, som jag anmält intresse 
till. Jag har sytt upp blusliv, förkläden och 
gjort necessärer och väskor samt massor med 
lavendelpåsar. En del är tillverkat av hand-

vävda tyger som både jag själv, min mamma 
och vår granne har vävt.  

Eftersom SFT:s höstmöte hålls i Halmstad un-
der Vävmässan ses vi kanske i eller utanför 
våra Hemslöjdsmontrar. Det ska bli så roligt 
att vävmässan äntligen genomförs, på tredje 
året efter det först planerade.   

 

Bästa hälsningar 

Lotti Benjaminsson, Varbergs Textilkonsult 
Vårda Väl  

Lägesrapport från Varberg 

Ovan: Radio från 1920-1930-talet. Går under beteck-

ningen ”Katedral” 

Nästa sida: Konservering av radion pågår. 
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Har du något passande tyg? 

Förfrågan avser att åtgärda tyget som har omfattande 

skador. För att komma åt tyget var all den tekniska de-

len tvungen att lyftas bort. Just nu är idéerna lite 

oklara, för den tilltänkta konserveringen av ursprung-

ligt material är inte helt lätt att utföra på ett tillfredsstäl-

lande sätt. Kunden och jag har faktiskt pratat om att 

ersätta originalmaterialet. Om någon tror sig ha ett 

tunt melerat bomullstyg som passar till dylik radio är 

jag väldigt intresserad.  
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Hälsning från Huskvarna 

I textilateljén på Thulevägen i Huskvarna bör-
jar det röra sig ordentligt nu efter lite som-
marledigt. Från och med idag, 15 augusti, har 
jag en ny hyresgäst i ateljén, en textilkonser-
vatorskollega! Christin Liljedahl från Gränna 
startar eget! Sen tidigare hyr också Anna Kjel-
lander ett rum. Hon är stickare och svampfär-
gare! Det är skoj att vara flera att dela tankar 
och kaffestunder med.  
 
Just nu jobbar jag vidare med diverse textil-
konserveringsuppdrag såsom kyrkliga textilier 
från Gnosjö församling, ett standar från polis-
myndigheten och väggmattor från Kiruna 
kommun.  
Vid sidan av det så jobbar jag vidare med min 
textilkollega Ane Löser Storm i Textilklok där 
vi undervisar och workshopar inom textilvård 
och lagningstekniker. Det känns som ett allt-
mer angeläget ämne. Att dra ner på konsumt-
ionen!  
 
Med hopp om framtiden! 
 
Karin Falk Dreier Dekorativ lagning av en sliten skjortärm. 

Vill du bidra till nästa nummer av SFT-nytt?  

Kontakta sftnytt@sftkonservering.com 
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Under våren har Ammi och Heidi hållit ställ-
ningarna i ateljén och inväntat vår nya kollega 
som vi annonserade efter årsskiftet. I juni bör-
jade Tanja Aronsson hos oss och vi önskar 
henne mycket välkommen tillbaka till oss efter 
tio år Sverige runt. Tanja kommer att vara för-
äldraledig under hösten men börjar igen i de-
cember.   

Vi arbetar för närvarande med textilier från 

flertalet kyrkor. Förutom de vanliga åtgärder-

na med konservering och montering är det 

dessutom mögelsanering.    

Dicksonska palatset i Göteborg ska få sig ett 
ordentlig ansiktslyft med många konserve-
ringsåtgärder i spåren av detta. Då fönster ska 
tas ut och renoveras behöver gardinuppsätt-
ningarna plockas ner och ses över. Ammi ar-
betar med detta tillsammans med andra kon-
servatorer från SVK.  

Ett par fanor finns inne på ateljén och väntar 
på lugn och ro inför arbetet med komplice-
rade lamineringar. Vissa arbeten kan inte 
skyndas på. De behöver ta lite tid inför utfö-
randet, men vi hoppas komma igång med 
dessa efter att alla kyrkoärenden med KAE är 
avklarade i vinter.  

Heidi, Ammi och Tanja  

Studio Västsvensk konservering 2022 

Dicksonska palatset Göteborg.   

Foto: Anne-Marie Ryding 
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Läs om vad som hänt i yrket de senaste 50 
åren! 

Läs om konserveringstekniker för några de-
cennier sedan, hur de utvecklats, hur ett stort 
turkiskt tält konserverades under 10 år, hur 
uniformer och textilier dammsögs och ren-
gjordes.  

Läs om styrelsearbetet och mitt ordförande-
skap i SFT på 70-talet och mitt bidrag till att 
skapa en textilutbildning på högskolenivå i 
Göteborg på 80-talet.      

Och mera finns – anekdoter, händelser, per-
sonbeskrivningar av museimänniskor. Under-
sökningar av textilfibrer från 1600-talet, tidlöst 
broderi av regementsfanor, hur jag klarade av 
ett arbetsprov för att få anställning och lite 
udda uppgifter som att skapa ett rege-
mentsmuseum och ordna ett museirum i Klara 

kyrka. Och ett ständigt pågående arbete med 
att flytta och förvara föremål!  

Och inte minst ett tvärmusealt arbete med 
skadedjursbekämpning och hur ett bekämp-
ningsmedel drabbade mig med sjukdom!   

Köp boken ”Mitt museum 1971 - 2009”. 
Boken beskriver mitt yrkesliv på Livrustkam-
maren och Armémuseum. Boken är på 181 
sidor och innehåller mer än 100 bilder, de 
flesta i färg. 

Du köper den direkt av mig. Skriv till 
irma@wallenborg.net. Betalning via Swish. En 
bok kostar 175 kronor (självkostnadspris). Ty-
värr kostar portot 80 kronor. Summa 255 för 
en bok och 430 för två böcker. 

Irma Wallenborg 

En textilkonservators yrkesliv 

Smakprov ur ”Mitt museum 1971-2009”  

Jag går på i strumplästen på tältväggen som 
ligger utlagd på golvet i tältrummet. Jag lyfter 
dammet ur tältväggens textiltryckta insida med 
dammsugarmunstyckets minsta sugkraft. Ty-
get blir klarare efter mitt arbete.   

Helt plötsligt, längst upp på det textiltryckta 
tyget, där tyget är invikt och fäst i dukens 
grova linnebaksida, observerar jag en skugga 
eller en svart fläck. 

Nej, det är ingen fläck. Eller? Jag fortsätter 
mitt arbete med att lyfta bort dammet decime-
ter för decimeter. Det är mycket snart dags att 
avsluta arbetet för dagen och gå hem. Vakter-
na släcker snart. 

Plötsligt står jag i mörker och dammsugaren 
slutar att fungera. 

− Tänd, ropar jag till vakten Svante. Jag job-
bar vidare en stund till. Jag måste kontrollera 
”fläcken” på det textiltryckta tyget. 

− Är det en fläck? 

− Vad är det annars? 

− Ett rakt svart streck ca 4 cm långt? Jag 
måste öppna sömmen!  

Dammsugarlyckan den 27 juli 1977 
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Jag måste hämta en fin sax för att öppna … 
bara lite. Jag springer genom de nedsläckta ut-
ställningssalarna för att hämta saxen och som 
tur är finns alltid ett litet ledljus efter släck-
ningen. Montrarna skapar skuggor som kan få 
en oinvigd att bli skrämd och vilsen. Inte jag. 
Jag har 20 minuter på mig tills tjuvlarmet 
kopplas på och jag måste vara ute från salarna 
då. Jag hämtar en broderisax. Jag parerar mel-
lan kända montrar, hör suset från vajande 
troféer och ser de uppradade värjorna och en 
nattvardskalk, uppfattar kragstövlarna som 
om även de nu springer för sig själva.  

Jag är åter vid den utlagda tältväggen. Jag stäl-
ler mig på knä. Jag darrar. Vad anar jag… En 
museitjänstemans högsta dröm … att få upp-
täcka något nytt… 

Först öppnar jag försiktigt några stygn med 
konservatorns viktigaste redskap, min guld-
spade. Med den lilla saxen nuddar jag några 
fler stygn i det invikta mönstertyget. Jag petar 
försiktigt på några ytterligare stygn i fållen. Jag 
måste för att komma vidare. Bara ett enda till 
och ett enda till… medan jag tänker. Var akt-
sam. Du får inte sprätta. Jag svettas. 

− Hjälp jag ser bokstäver… jag ser fler bok-
stäver och ännu fler.  

Jag har efter någon ytterligare minut sprättat 
upp 15 cm och ser en rektangulär ruta med ett 
namn. Det raka strecket jag såg ovanför 
blomstermönstret är inget streck. Det är en 
del av en ruta. I rutan står att läsa: Sickla 
tryckeri, med något suddiga bokstäver, däref-
ter Sven Dufva 1795, och i nästa ruta, ytterli-
gare ett tryckt namn nämligen J. Walther, en 
verkmästarstämpel, och till sist en stämpel 

med hallrättens godkännande!  

I samma sekund är nu de två raka tältväggarna 
i den första tälthögen namngivna till 
Dufvatältväggarna. 

− Hurra, hurra. Jag måste bums dela glädjen.  

− Med vem?  

− Med Bengt Magnus. 

Jag springer till hans tjänsterum och hämtar 
honom. Genom halvmörka salar med bul-
tande hjärta. 

− Detta måste vi göra något av, säger vi sam-
tidigt.  

Det blev en utställning året efter. 
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Först och främst vill vi tacka vår kära kollega 
Catharina Sack som gick i pension i mars 
2022 efter 37 år på museet. Det har verkligen 
varit ett nöje att få jobba sida vid sida med en 
så kunnig textilkonservator med så mycket 
insikt i den textila samlingen. Catharina, vi 
saknar dig! 

Just nu är vi tre textilkonservatorer på Nor-
diska. Chiara Romano Johansson och Katarina 
Olars som är fast anställda och även Marie 
Schön som vi har turen att återse hos oss på 
textilkonserveringen. Marie kommer att ar-
beta på museet fram till slutet av juni 2023. 

Nästa år firar Nordiska 150 år och det plane-
rar museet att fira med en ny basutställning. 
Alla äldre utställningar på fjärde våningspla-
net har monterats ner för att bereda plats åt 
den nya utställningen. Temat som handlar om 
människan och livet i Norden spänner över 
500 år och ett stort antal föremål från museets 
egna samlingar kommer ställas ut. Detta är 
det hittills största projektet vi har arbetat med 
sedan vi börjat arbeta här. På föremålslistan 
finns totalt cirka 800 textilier att dokumentera, 
konservera och montera. Vi har ett spännande 
arbete framför oss med ett brett spektrum av 
objekt av vitt skilda slag. Det är allt från allt 
från gobelänger och dräkter från 1500- och 

1600-talen till gravtextiler, små magiska troll-
dockor och hemvirkade mensskydd.  

Ett exempel på föremål till den nya basutställ-
ningen är ett gult, broderat sidentäcke som 
Marie har arbetat med. Täcket var en gång en 
kjol daterad till mitten av 1700-talet. Det 
vackra broderiet har senare återbrukats, lap-
pats ihop och fodrats med ett enkelt linnetyg. 
Täcket hade flera revor som behövde säkras 
och ett lämpligt tyg färgades in i en lagom 
smutsgul färg. 

Alla föremål måste vara färdiga och installe-
rade i slutet av oktober 2023, önska oss lycka 
till!    

Det löpande arbetet med utställningsöversy-
ner måste förstås fortgå samtidigt. Översyner-
na av Nordens paris tar särskilt mycket resur-
ser. I utställningen visas runt 100 dräkter på 
docka vilka står på öppna podier utan barriär 
mellan besökare föremål. Detta bidrar till ut-
maningar och vi konservatorer övervakar ut-
ställningen noga. Att försöka minimera 
dammspridning på podier och föremål tar 
mycket resurser. Chiara har innan sommaren 
installerat ”dust slides” för uppsamling av 
damm vilka placerats strategiskt på olika plat-
ser i utställningslokalen för att på så vis ge en 
uppfattning om hur dammansamlingen skiljer 
sig mellan olika områden. 

 

Detta händer på Nordiska museet 

Till vänster: Det gula siden täcket tillsammans med tre 

prover av infärgat stödtyg. Foto: Marie Schön 

 

Nästa sida,  ovan: Dammtorkning i Nordens Paris. 

Foto: Peter Segemark 

Nästa sida, nedan: Kavaj  buren av Ingrid Bergman i En 

enda natt, 1939. Foto: Peter Segemark 
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Två förmiddagar varje vecka jobbar Chiara 
och Katarina med att städa och kontrollera 
föremål. Dag ett varje vecka dammtorkas alla 
öppna podieytor. Dag två ligger fokus på ett 
specifikt område i utställningen då alla före-
mål på ett eller två podier gås igenom nog-
grant, vi letar efter skadedjur på föremålen 
och ser efter om damm behöver avlägsnas. Vi 
byter även ett stort antal feromonfällor enligt 
ett rullande schema.  

Utställningen har just blivit förlängd med ett 
år, det är alltså inte för sent för er som inte 
ännu tagit del av den. Vi kan också avslöja att 
utställningen från och med nästa vecka kom-
mer att kompletteras med ett nytt spännande 
föremål, nämligen en nyligen återfunnen 
ridkavaj som burits av Ingrid Bergman i filmen 
1939 i filmen En enda natt. 

 

Hälsningar från Chiara, Katarina och Marie 
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Den stora nyheten på Acta är att vi efter 14 år 
i Armémuseums lokaler nu ska flytta till nya 
lokaler på Stora Essingen i Stockholm. Vi inre-
der en tom lokal och gör mycket själva vilket 
är en stor utmaning. Flera av er kanske har 
följt oss på Instagram och Facebook och sett 
att vi rivit tak, målat och spacklat. Flytten kom-
mer att ske i två etapper under hösten. Först 
flyttar textilateljén, metallateljén och delar av 
den arkeologiska ateljén. Vi kommer sakna 
våra kollegor på Armémuseum men samtidigt 
känns det skönt att ha egna lokaler. 
 
Louise Franzén kommer att vara föräldraledig 
nu ett tag framöver och Caroline Dalhed är 
klar med sin praktiktid hos oss efter nio måna-
der. Hon har fått en projektanställning på Et-
nografiska museet i Stockholm, grattis Caro-
line. Vi kommer sakna er båda. Förhopp-
ningsvis får vi förstärkning av personal på tex-
til under slutet av året för vi har väldigt mycket 
uppdrag. 
 
Vi har tillsammans med Stockholms måleri-
konservering vunnit en upphandling av kon-
servering av inventarier på Årsta slott och vi 
ska göra åtgärdsprogram på sidentapeter på 
Rosersbergs slott. Vi har även mycket kyrkliga 
uppdrag just nu och konserveringen av de 
arkeologiska textilierna från kvarteret Traktö-
ren i Enköping återstår till viss del. Sen har vi 
ett spännande projekt till en privatperson 
som blir en rejäl utmaning, men det får vi 
skriva mer om i nästa SFT-nytt. 
 
Hoppas vi kan bjuda in er alla till våra nya lo-
kaler så småningom, hälsar Susanna Oom, 
Anna Stålbring och Louise Franzén. 

Detta händer på Acta konserveringscentrum 

Ovan: Våra nya 
lokaler, egen 
lastbrygga,                     
stor hiss, tillgång 
till terrass. 100 m                    
till badbrygga = 
toppen. 

 

Till höger: Trasig 
textil som väntar 
på oss från Årsta 
slott.            
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Kalendariet 

ICOM-CC 

Den 20e triennalen hålls i Valencia 18-22 

september 2023 med temat Working To-

wards a Sustainable Past. Regisdtreringen 

öppnar i November. 

Länk: https://icom-cc2023.org/the-

conference/ 

ICOM-CC 

Grupperna för Modern Materials, Contempo-

rary Art och Textiles håller ett gemensamt 

möte på temat Semi-synthetic and Synthetic 

Textile Materials in Fashion, Design and Art. 

Mötet är ett gratis online-event som äger rum 

den 21-23 februari nästa år. 

För mer information: https://www.icom-

cc.org/en/calendar/event/icom-cc-modern-

materials--contemporary-art--textiles-virtual-

joint-interim-meeting- 

RAÄ 

Den 11-13 oktober hålls konferensen About 

Dyes in History and Archaeology i Visby och 

onlie. Det är första gången hålls  i Skandina-

vien och den erbjuder workshops, guidade 

visningar och föreläsningar.  

För mer information: https://www.raa.se/in-

english/events-seminars-and-cultural-

experiences/dyes-in-history-and-

archaeology/about-dha/ 

Höstens textila utställningar 

HV-Galleri 

En sida av en annan—Katarina Brieditis, pågår 

t.o.m. 10/9 

Uppsala konstmuseum 

Ingrid Skerfe-Nilsson i möte med samtiden, 

pågår—11/9 

Västerbottens museum 

Stig Lindberg, pågår –15/1 

Röhsska museet 

Ung Svensk form 2022, 24/9 –6/11  

Sjöfartsmuseet 

Öppnar efter ombyggnad den 10/12 

Textilmuseet 

Mönstermani—svensk textildesign 1920-90-

tal,  pågår -19/2 

Vävkompaniet 

Tänkta vävar—Eva-Ida Ekström, pågår –24/9 

Vandalorum 

Wanja Djanaieff och hennes 22 älsklingsfär-

ger, pågår –9/10 

Hallands konstmuseum 

Samtidigt med Kenneth Abrahamsson och 

Emelie Röndahl, pågår –30/10 

Vill du tipsa om kommande evenemang? 

Mejla till sftnytt@sftkonservering.com 

nästa nummer utkommer i februari 
2023 



  

 

Tack för att du läser SFT-nytt! 


