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Ordförande har ordet 
 

Jag måste erkänna att jag blev lite paff när jag fick Pia Christenssons mejl angående 
löneläget i branschen. Detta är en fråga som jag själv länge funderat över men jag har 
uppfattat detta med lön som så hemligt att man fått dra information ur folk för att få 
veta hur man själv ligger till. Jag har studerat DIK´s lönestatistik en hel del men den 
är alldeles för trubbig för att ge några egentliga riktlinjer vid löneförhandling Jag 
tycker därför att det är väldigt kul att så många valt att svara, vare sig ni svarat till 
alla eller bara till Pia. Som vi har sett är ju spridningen ganska stor både geografiskt 
och i kronor och vad är egentligen en rimlig lön? Naturligtvis beror det på erfarenhet 
och tjänsteställe, men hur länge ska man räknas som ”ny” och därigenom få lägre lön 
än kollegorna? Och varför är det självklart att vissa arbetsplatser har lägre löner och 
andra högre? Tjänar ni lika mycket som andra konservatorer på arbetsplatsen eller 
spelar inriktningen mot textil ingen roll? Dumpar man marknaden om man 
accepterar en låg lön för att få möjlighet att få arbetslivserfarenhet? Borde vi rikta in 
oss på riktlinjer för ingångslön för att hjälpa nyutexaminerade? Lönar det sig att bli 
chef? 
     Många frågor - inga svar. Om ni vill diskutera detta så skriv i nästa nummer eller 
mejla alla så kanske vi kan få till en diskussion? 
 
Årsmötets tema är ”Montering av föremål i utställning och magasin”. Det blir 
föredrag av flera personer med olika erfarenhet och förhoppningsvis en hel del tid 
för diskussion. 
 
Väl mött i Stockholm, 
 
Kajsa Hammarsten 
 
 
 

Redaktörernas rader 
 
Årets första nummer har en hel del att erbjuda inför årsmötet i april som kommer att 
lägga vikt vid monteringar och val av material. En reseberättelse från Barcelona torde 
väcka många fina minnen och ett meddelande från nya kassören Heidi påminner om 
att medlemskap i en förening också innebär en årlig medlemsavgift. 
    Redaktionen är fortfarande en man kort och söker under våren en ny medarbetare. 
Intresseanmälan görs till mejladressen som hittas i slutet av numret. 
 
Isabella Hag 
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Program för årsmöte, SFT 
 
Tid: 1 april 2011 
Plats: Husgerådskammaren, Kungliga slottet, Stockholm 
 
 
9.30 Samling vid personalingången, Västra valvet 
 
9.30-10.00 Fika med mingel 
 
10.00-13.00 Föredrag på temat ”Montering av föremål i utställning och magasin” 
 
Anders Zitting: KLUG på KB - demonstration av emballage och bokstöd av KLUG- 
kartong 
 

Maria Franzon: Material i montrar och monteringar 
 

Erika Hedhammar: Man tager vad man haver - monteringar och förvaring vid 
katastrofer 
 

Anna Ehn Lundgren: Dräktmonteringar 
 

Kajsa Hammarsten: Montering för magasin 
 
(OBS! ordningen är preliminär) 

 
13.00-14.15 Lunch på restaurang Myntet 
 
14.15-15.30 Årsmötesförhandlingar 
 
15.30-16.00 Fika 
 
16.00-17.00 Besök på textilkonserveringen, Kungl. Husgerådskammaren 
 
 
Eftersom vi inte kan röra oss fritt på slottet utan personal är det önskvärt att så 
många som möjligt kommer 9.30 för gemensam incheckning. Om du måste komma 
senare, meddela detta vid anmälan samt hör av dig om du blir sen. 
 
 
Anmälan senast 23 mars till Augusta Persson 
Mejl : augusta.persson@royalcourt.se 
Telefon: 08-402 62 82 
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Välkomna till Slottet! 
 

Praktiska detaljer: 
 
Från centralstationen i Stockholm kan man antingen välja att promenera (10-15 min) 
eller att ta tunnelbanan till Gamla stan ( Röd linje mot Norsborg/Fruängen eller grön 
linje mot Skarpnäck/Hagsätra/ Farsta strand). Få vägbeskrivning på eniro.se alt. 
hitta.se 
 
Väl framme till slottet skall ni gå in på ”ovansidan” av slottet och in på yttre 
borggården till Västra valvet. Mitt på husfasaden finns en vaktkur och en vakt och på 
höger sida om denne är personalingången. Jag och Bosse kommer att stå där och ta 
emot er 9.30. Är det så att man inte har möjlighet att komma till 9.30 så vill jag att ni 
meddelar mig innan så att jag kan möta upp er när ni kommer. Det går också att 
genom en mikrofon till vänster om dörren (på en stolpe) få kontakt med dörrvakten 
inne i slottet om det kör ihop sig. 
 
Kontaktuppgifter: 
Augusta Persson 08-402 62 82 
augusta.persson@royalcourt.se 
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Information från valberedningen 
 
Två av styrelseledamöterna, sekreterare och en ordinarie ledamot avgår i år och 
valberedningen söker nu två nya styrelsemedlemmar. De flesta möten sker i så 
kallade telefonmöten och valberedningen ser gärna en styrelse som kommer från 
olika håll i Sverige. Kvar i styrelsen är Kajsa Hammarsten (ordförande), Augusta 
Persson, Anna Ehn Lundgren och Heidi Åberg Berthelsen.  
 
 
 

Meddelande från kassören 
 
Hej alla! 
  
Nu är det ett nytt år och det börjar bli dags att betala medlemsavgiften till SFT för 
2011. Vid en genomgång av inbetalningarna så har det visat sig att väldigt många 
ligger efter med medlemsavgiften för 2010, och många har även missat att betala in 
för år 2009. Innan jag börjar skicka ut påminnelser så får ni gärna själva titta efter hur 
ni ligger till med era inbetalningar. Vet ni med er att ni inte betalat in så gör gärna 
det så snart som möjligt. 
  
Medlemsavgiften är 250 kr/år för ordinarie medlemmar och 125 kr/år för associerade 
medlemmar. Medlemsavgiften betalas in till PlusGirokonto 431 15 37-7. 
  
Är det något ni undrar över så hör av er till min e-post: heidiaberg@gmail.com 

 
Heidi Åberg Berthelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Els Banys Arabs i Girona 
                                                                             Foto: Lena Engquist  
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Reseberättelse 
SFT:s studieresa till Barcelona och Katalonien 15-20 nov 2010 
 
Måndag 15/11  Stadsvyer och arkitektur i Barcelona 
 

Måndagen ägnades åt sightseeing. Arkitekten Antoni Gaudí's verk som satt sin prägel på 
staden gav oss stora upplevelser. Arkitekten Gaudí, 1852-1926, utvecklade sin personliga stil 
genom att inspireras av katalansk gotik, av den arabiska (moriska) stilen och av 
modernismen i hans egen tid till exempel från Morris i England. 
     Vi besökte kyrkan Sagrada Familia som fortfarande inte är färdigbyggd. Den invigdes 
dock av påven ett par veckor före vårt besök. Från 1908 arbetade Gaudí uteslutande med 
kyrkan där hans intresse för natur inspirerade till mer än dekorativa motiv - naturen gav 
också form åt byggnadens kolonner i paraboloidform och i träformer. Ljusinsläppet via de 
170 m höga tornen ger kyrkan en extra dimension. 
     Vi besökte också byggnaderna Casa Milà (La Pedrera) och Casa Batllò ritade av Guadí för 
två katalanska industrimagnater samt Casa Amatller ritat av en annan modernistisk arkitekt, 
Josep Puig i Cadafalch, för en katalansk chokladmagnat. De två senare finns på Passeig de 
Gràcia i Illa de la Discòrdia (Kvarteret Oenigheten). 
     I Guadís byggnader finns inte många räta vinklar. I byggnadernas fasader inspirerades 
han av havet med dess vågliknande rörelser som återfanns på husens balkongformer.  
     I den majestätiska gotiska katedralen Santa Eulalia med de många och upplysta 
sidokapellen var de flesta besökare Barcelonabor. Interiören föreföll att vara en hallkyrka. Vi 
såg också kyrkan i Girona och gjorde intressanta jämförelser av kyrkorna. 
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Exteriör Casa Milá                                                                             Interiör Casa Milá 

           

Casa Batllò t h t h och Casa                        Interiör Casa Batllò                                                                                                                     
Amatller  t v.                                                                                                                                                                                                    

      

Barcelonas takåsar från Casa Battló 

 

     

Restaurangen Els 4 Gat 
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Tisdag 16/11  Besök vid Museo Capitular de la Catedral i Girona 

 

Efter en tågresa på 40 min så var vi i Girona och fick en guidad visning av katedralen vars 
grund ligger på ett romerskt tempel som byggdes 200 e.kr. Katedralen är ombyggd och 
utvidgad i olika omgångar och är idag Europas bredaste gotiska katedral. Där beundrade vi 
den broderade tapeten ”Tapís de la Creació från slutet av 1000-talet och vackra kyrkliga 
textilier. Efter besöket i katedralen, tog vi en kort promenad genom några av de äldre 
kvarterens gränder. För att sedan inta en god lunch under bar himmel. 
     Därefter besökte vi det närliggande ”Els Banys Arabs”, det arabiska badet, byggt under 
sent 1100-tal med romansk förlaga. Detta bad som en gång varit en modern badinrättning, 
har också varit i privat ägo och fungerat som matförråd, varit ett kloster för nunnor, och 
under en period verkat som tvättstuga. Här har funnits både varma och kalla bad med 
stenlagda golv. Vi såg också var kammare för kokning av varmvattnet legat. Högteknologisk 
arkitektur på sin tid. Sedan 1929 sköts detta byggnadsverk av den spanska staten som på 
senare tid också restaurerat det.  
     Runt stora delar av Gerona sträcker sig ytterligare ett märkvärdigt byggnadsverk. En 
stadsmur, med sina äldsta delar från 900-talet. För att ta oss tillbaka till tågstationen i de 
modernare delarna av staden, tog vi en kilometerlång promenad på denna mur. Vi fick en 
härlig utsikt över Girona stad i solskenet. Där vi också skymtade de snöklädda Pyrenéerna i 
fonden. 
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Onsdag 17/12  Besök vid Centre de Documentació i Museu Tèxtil i Terrassa 
Terassa är Spaniens motsvarighet till Sveriges Borås. Den ”moderna” textilindustrin i 
Terassa startade under 1800-talet och utvecklades under stora delar av 1900-talet. I dag har 
Spanien i likhet med Sverige endast kvar utveckling av textilier, speciellt teknisk textil, men 
ingen direkt produktion. 
     Museet öppnades 1946 av en betydande industriman inom textilindustrin i Spanien, som 
samlat textilier från alla tider. Samlingen består av ca 25 000 objekt och utgörs av en 
blandning av mode, folklig dräkt, kyrkotextilier, koptiskt material, modernistisk konst samt 
äldre vävutrustning, framför allt föremål med katalansk härkomst. Museet är inrymt i en 
fyra våningar hög byggnad som ursprungligen försågs med utställningshallar men inga 
magasin, vilket har ställt till problem. Befintliga magasin är ca 5-6 år gamla och museet 
arbetar för fler magasin och utbyggnad av konserveringsateljén, vilket görs på bekostnad av 
utställningsytor.  
Magasin och vård av samlingar 
I dag finns fyra magasin: ett för hängande förvaring, två för plana textilier och ett för 
accessoarer. Varje rum har egen klimatanläggning som kan befukta vid behov. Som 
brandskydd används argongas. Insektskontroll görs med klisterfällor och bekämpning med 
kvävgas. Mögel behandlas med aceton genom sprayning. Alla objekt är konditionsbedömda 
och sanerade innan de placeras i magasin.  
     Utrustning och inredning i magasinen är specialtillverkade för museet. Bland annat består 
de stora hyllplanen av ramar av brännlackerad lättmetall med kanalplastskivor. Framför 
hyllorna finns ett stopp med en ”dammkant”.  
Konservator 
Textilkonservatorn heter Elisabet Cerdá i Durá och hon arbetar med samlingen, utställningar 
och med uppdragsarbeten. Hon undervisar flera praktikanter åt gången, som kommer både 
från Spanien och från andra länder. Studenterna får göra arbeten åt museet och på uppdrag.  
Studiebesöket avslutades med en rundvisning av den pågående utställningen "Kroppens 
siluett", bestående av dräkter från 1700-talet och fram till nutid, där Elisabet tillsammans 
med studenter hade tillverkat alla dockor.   
    Ett intressant besök hanns också med På Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 
 

     
                                         
                                                                                                                    Textilkonservator Elisabet Cerdá i Durá,   
                                                                                                                              intendent Silvia Carbonell Basté och Lena i      
                                                                                                                              museets foyé 

                               
Elisabet Cerdà i Durá visar en                                                                                         Museu de la Ciència i de la        
halvfärdig provdocka                                                                                                        Tècnica de Catalunya    
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Torsdag 18/11 förmiddag  
Besök vid Museu Tèxtil i d’Indumentària och Museu del Calçat 
 

Fjärde dagen började med ett besök på Museu Tèxtil i d’Indumentària i Palau Reial där vi 
togs emot av 1:e intendenten Silvia Ventosa Muñoz. Vi var alla väldigt fascinerade över hur 
pedagogiskt man hade byggt upp utställningen ”El Cuerpo Vestido”och vi kunde ha 
spenderat åtskilliga timmar till i denna fantastiska dräktutställning. Kontrasten blev väldigt 
stor när vi sedan besökte Museu del Calçat. Detta lilla skomuseum var mycket undermåligt 
och man suckade tungt när man såg alla skor i så bedrövligt skick. 
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Torsdag 18/11 eftermiddag 
Besök vid Museu de l’Estampació de Premià de Mar 
 

Vi visades runt av Núria Fernandez Llobet som berättade att museibyggnaden varit en 
anläggning som användes för gasdistribution men att museet haft tillgång till lokalen sedan 
2003.  
I utställningen demonstrerades främst olika typer av trycktekniker samt tekniker för 
framställning av tryckstockar men även en del textila material och färgämnen. Katalonien 
var en viktig tygtrycksregion under 1700-talet och Premià de Mar byggdes upp kring tryck, 
gravyr, tillverkning av tryckstockar samt design.  
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Fredag 19/11 
 

Under fredagen besökte några av textilkonservatorerna Museu Nacional d’Art de Catalunya 
och Fundació Joan Miró samt benediktinerklostret Montserrat utanför Barcelona. Museu 
Nacional d’Art de Catalunya hyser gigantiska samlingar från katalansk romanik, gotik 
renässans fram till modern tid. För tillfället visades också en smyckeutställning Joyas de 
Artista. Del Modernismo a la Vanguardia där smycken designade bland andra av Salvador 
Dalí och Pablo Picasso visades och i anslutning till denna en mindre utställning med kläder 
från tiden. 
     Till Montserrat vallfärdar människor för att se La Morenita, en av Europas välkända 
Svarta Madonnor, men också för att njuta av spektakulär natur, bergsluft och en enastående 
gosskör. Ett mindre museum visar katalanska mästare från olika epoker.  
 

               
 
 
Museu  Nacional   d’Art de Catalunya                                                              Utsikt över Barcelona från museets trappa 
                 
 
 

                            
            Benedektinerklostret Montserrat                     La Morenita                                                   Utställda fanor i bedrövligt skick   
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Lördag 20/11 
 

Under lördagen besökte några av textilkonservatorerna Església de Santa Maria del Mar, 
Katedralen Santa Eulalia, Museu del Calçat och Museu d´Historia de la Ciutat de Barcelona 
samt utanför Barcelona.  
Kyrkan Santa Maria del Mar brukar anses som Barcelonas främsta exempel på gotisk 
kyrkoarkitektur. Museu d´Historia de la Ciutat de Barcelona visar utgrävningar från Barcino  
dvs. Barcelona under romersk tid.  
Museu Episcopal de Vic skapades i slutet av 1800-talet som ett led i den katalanska 
nyromantiska rörelsen ”La Renaixença”, ledd av ett antal intellektuella, vilken syftade till att 
bevara den katalansk kulturen och det katalanska språket. 
Museet öppnades på nytt år 2002 och hyser bl.a en stor samling textilier. 
 
 

                     
                      Santa Maria del Mar                     Museu Episcopal de Vic 

 
Lena Engquist Sandstedt 

 
Hänt i Vara 
Efter sköna och välbehövliga helger är det redan februari. Underbart att ljuset kommer 
tillbaka. 
     Det har inte hunnit hända så mycket sen oktober förutom mycket arbete med mässhakar, 
antependier mm som skulle vara klara innan 2010 års slut. Nu har vi börjat med nya 
utmaningar i form av mässhakar, antependier mm. 
 

• Linda är mammaledig, hon har fått en son 

• Catrine vår praktikant från konservatorsutbildningen, var en trevlig och duktig 

bekantskap   

• Är det någon som vet något om tubgas? Tidigare köpte vi det på Apoteket men nu 

finns det inte längre. Vi behöver mer! 

Hälsningar från Anna-Lena och Ingeborg 
 

Vi ses på Husgerådskammaren den 1 april! 
 

Galleri SkarLiden har haft paus men nu är vi på gång igen.  
12 – 27 feb  SkarLiden 5 år  grafik, textil, fotografi 
26 mars – 10 april Lillevi Hultman broderi 
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Praktikrapport del 2 
 
Vår andra del av praktiken har vi, Anna och Rebecka, tillbringat  på Studio 
Västsvensk Konservering. Vi är tacksamma att våra handledare Lotti Benjaminsson 
och Anne-Marie Ryding förberett vår praktikperiod väl genom att samla ihop 
arbeten av olika sort för oss att träna på. Bland annat har vi fått arbeta med följande 
uppgifter. 
 

1. Kyrkotextilier, mässhake, predikstolskläde 

2. Besök på Råda kyrka för årlig rengöring och översyn. 

3. Borohydridreduktion på altarduk från Domkyrkan. 

4. Montering av vägghängd textil. 

5. Rengöring och ommontering av en stor ridå från Chalmers. 

Kyrkotextil. På mässhakar  har vi bytt offertyg i halsen, tvätt och byte av foder på 
stolor. Torrengöring av predikstolskläden. 
 
Råda kyrka. Tillsamman med Lotti fick vi vara med om den årliga översynen. Kyrkan 
har föredömligt skrivit ett avtal med SVK som följer vårdplanen. Kollekthåvar, 
kormatta och mässhakar fick en genomgång. Lättare rengöring utfördes på plats. 
Gick igenom mässhakarna för att se om de var i behov av mer omfattande 
omvårdnad. Förvaringslådor för bursor, stolor och övriga mindre föremål mättes 
upp och sen tillverkade vi dem på SVK. 
 
Tvätt och borohydrid behandling av altarduk. Man använder borohydrid för att få bort 
gulnaden och för att stärka fibern. Eftersom vi bara läst om detta tidigare var det 
intressant att ta del av det i verkligheten. En lite solkig och gulnad altarduk från 
Göteborgs domkyrka fick nytt liv och blev vit och vacker med hjälp av en 
uppbyggande reduktion istället för den nedbrytning som blekningens oxidering kan 
innebära.  
 
Montering vägghängd textil. Två av Konstenhetens bildvävar som vi tvättade i våras 
fick nu nya monteringar. 
 
Chalmers ridå. En mycket stor väv av med ca måtten ca 5x11meter formgiven av 
Isabella Laurell. Vävd i Rom med bomullsvarp och ullinslag. Efter att ha hängt uppe 
i 40års tid bestämdes att den skulle den rengöras och få en ny upphängning. Vi 
började med torrdammsugning. Planen var att våtdammsuga den utan tensid men 
det visade sig efter ett mindre test att rengöring med tensid gav ett ännu renare 
resultat.  Det hela slutade med att vi köpte virke och byggde bassäng, vilket vi 
kanske skulle gjort från början. Många timmar s svampande och våtdammsugande, 
några tusen liter vatten och lite träningsvärk senare var vi klara och resultatet visar 



 

om inte en lysande ren så åtminstone en
tid än vad vi först beräknat, en viktig lärdom det också!
 
 

 Foto: Lotti Benjaminsson, SVK 

 
 
Vår praktikperiod har varit väldigt rolig och lärorik. Eftersom vi fått jobba med så 
olika sorters material och föremål känner vi att vi fått ut mesta möjliga av vår tid på 
SVK. Heidi Åberg Berthelsen, Lotti Benjaminsson och Anne
verkligen ansträngt sig att göra vår tid på SVK jättetrevlig. Deras tålamod, erfarenhet 
och stora handaskicklighet har hj
och kunniga handledare känner vi oss privilegierade och fyllda av fördjupade 
kunskaper. Det har också varit spännande att få ta del av vad de andra kunniga 
konservatorerna på SVK arbetat med.
 
Anna Stow och Rebecka Karlsdotter
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om inte en lysande ren så åtminstone en renare och fräschare väv. Arbetet tog längre 
tid än vad vi först beräknat, en viktig lärdom det också! 

  

Vår praktikperiod har varit väldigt rolig och lärorik. Eftersom vi fått jobba med så 
föremål känner vi att vi fått ut mesta möjliga av vår tid på 

SVK. Heidi Åberg Berthelsen, Lotti Benjaminsson och Anne-Marie Ryding har 
verkligen ansträngt sig att göra vår tid på SVK jättetrevlig. Deras tålamod, erfarenhet 
och stora handaskicklighet har hjälpt oss under resans gång. Med så omtänksamma 
och kunniga handledare känner vi oss privilegierade och fyllda av fördjupade 
kunskaper. Det har också varit spännande att få ta del av vad de andra kunniga 
konservatorerna på SVK arbetat med. 

becka Karlsdotter 

renare och fräschare väv. Arbetet tog längre 

Vår praktikperiod har varit väldigt rolig och lärorik. Eftersom vi fått jobba med så 
föremål känner vi att vi fått ut mesta möjliga av vår tid på 

Marie Ryding har 
verkligen ansträngt sig att göra vår tid på SVK jättetrevlig. Deras tålamod, erfarenhet 

älpt oss under resans gång. Med så omtänksamma 
och kunniga handledare känner vi oss privilegierade och fyllda av fördjupade 
kunskaper. Det har också varit spännande att få ta del av vad de andra kunniga 
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Japansk packning 
Anna Ehn Lundgren, Armémuseum 
 

 

 

 

 

Under ett par månader visade Armémuseum en utställning från Japan som hette ”No more 
wars”. Den handlade om de två atombomber som släpptes över Hiroshima och Nagasaki 
1945 och den förödelse och mänskliga tragedi som följde i dess spår. Föremålen och 
fotografierna som visades var lånade från Hiroshima Peace Memorial Museum och från 
Nagasaki Atomic Bomb Museum. Utställningen är slut och föremålen tillbakaskickade. 
 
Jag hade uppdraget att hjälpa till att packa föremålen inför återtransport. Enligt kontraktet 
skulle föremålen packas på samma sätt och i samma material som de anlände. Det var en 
imponerande packning!  
  

        

 

Föremålen kom i isolerade trälådor. I lådorna fanns tätt packade kartonger. Varje kartong 
var ombunden med kraftiga bomullsband, som gjorde att man kunde lyfta upp dem ur 
lådorna. I kartongerna låg föremålen på tjock vadd, inslagna i silkepapper och cellstoff till 
strama paket.  
     Silkepappret var av ett slag som var mjukt, segt och smidigt, cellstoffen var inklädd med 
silkepapperet och fungerade både som stötdämpare och som stöd till föremålet. 
Paketen hölls ihop av remsor av det, förmodar jag, långfibriga silkepappret, hopknutna med 
arkivknut för att med ett lätt ryck i ena änden öppnas. Både kartongerna och paketen var 
märkta med namn och bild på föremålen som fanns inuti.  
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Föremålen, alla deformerade på olika sätt, var sköra och utgjordes av en mängd olika 
material t ex en smulig kolbit, dryckeskärl av tunt porslin, kläder, tunga tegelstenar, ett stort 
sprucket bamburör, sammansmälta kapsyler i en stor hög och en delvis smält Buddha av 
brons, en klocka. Lätta och tunga, små och skrymmande föremål var packade tillsammans. 
Inga föremål låg på varandra men ibland låg föremålen i två våningar, då med en hård skiva 
emellan.  
     Det fanns tre textila föremål i utställningen: en skjorta som tillhört 12-årige Shuso 
Edamatsu, en pojke som vid tiden för bombangreppen hjälpte till som inkallad elev vid ett 
rivningsarbete, ett par underbyxor som burits av Noriko Sado som var 13 år när hon utsattas 
för bomben vid den rivningsplats där hon arbetade och ett omslag (textilt kuvert) som tillhört 
Tadaaki Hizume, som 12 år gammal arbetade i en vapenfabrik, som många andra skolelever, 
för att kompensera bristen på arbetskraft.  
 

    
 

Alla textilier var plant packade och efter samma princip. Föremålen låg inklädda med 
silkepapper mellan två lätta pappskivor. Runt föremålet låg en distans i form av en 
hoprullad silkepappersremsa för att det inte skulle utsättas för tryck. Pappskivorna hölls 
ihop med remsor av silkepapper, två på långsidorna och två på kortsidorna. Alltihop var 
sedan inslaget i en brunpapp med vaxliknande yta och sammantejpade. Tejpen hade 
papperskaraktär och var fint invikt i kanten för att det skulle gå lätt att få tag på änden, 
öppna paketet och sedan återförsluta det. Paketen var alla i samma storlek och avpassade för 
att precis få plats i en papplåda, alla textilpaket i samma. Papplådorna, i sin tur, passade 
precis i den isolerade packlådan av trä. 
 

   

 

Jag är imponerad av det trevliga packmaterialet; silkepappret, tejpen och den vaxade 
brunpappen, men också av den täta packningen som fungerade som ett exakt pussel. 
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Att vara, eller inte vara – konservator  
 
Under hösten 2010 arbetade jag som så kallad ”Föremålsassistent” på Nordiska 
museet. Som yrkestiteln visar skulle jag ”assistera” föremålen vilket jag verkligen 
försökte göra i så hög grad som möjligt. Som konservator har jag tidigare ofta arbetat 
med ett litet antal föremål som fått mycket åtgärd till priset av en stor arbetsinsats. 
Nu skulle jag i stället ge lite vård åt så många föremål som möjligt.  
     Huvuduppgiften var att arbeta med föremålsfotografering för databasen Primus 
där det i dagsläget finns bilder på ca 25 % av föremålen. Med anledning av en 
förestående magasinsomflyttning skulle jag fotografera föremål av silver, packa 
dessa för transport till nytt magasin samt bearbeta bilderna i Photoshop. Det skulle 
visa sig att jag även fick lov att utföra en hel del inventeringsarbete då vissa märk-
ningar inte stämde eller ibland saknades helt. I sådana lägen känns det tryggt att ha 
erfarenhet av diverse magasin, flyttar samt katalogkort för att kunna arbeta självs-
tändigt även med arbetsuppgifter som kanske inte hör till de normala.  
     Silversamlingen består av ca 8500 föremål varav jag endast hann fotografera ca 
2000. Eftersom jag är road av statistik och har sammanställt ett detaljerat underlag 
vad gäller tidsåtgång etc. så kan mitt projekt därför ses som en förstudie inför 
planeringen av det resterande arbetet. 
 
I mån av tid skulle jag även hjälpa till med det dagliga arbetet på magasinssektionen. 
Till min stora förtjusning kunde jag till största delen inrikta detta arbete på magasin 
för hängande dräkt samt barnskor vilket ligger mig varmt om hjärtat. Tillsammans 
med ordinarie personal hängde jag om och inventerade ett antal klädställningar, 
bytte ut undermåliga galgar samt justerade skyddsöverdrag där sådana fanns. 
Galgarna fick jag själv se till att vaddera och klä med tubgas - ett ganska enahanda 
arbete som dock ger föremålen en klart förbättrad förvaringsmiljö. Skorna vadder-
ades med tubgas fylld med syntetvadd för att återställa den ursprungliga formen 
samt minska risken för ytterligare skador. Jag hade förmånen att få arbeta med 
samma typ av metod som då Nordiska museet visade utställningen ”Skor” (2001-
2008) och erfor att ”uppstoppade” skor till stor del återfick sin ursprungliga form 
efter 4-6 månader. Dessa behövde sedan inte konserveras utan endast monteras. 
Metoden är mycket tidsbesparande! 
     Eftersom jag har stor erfarenhet av tillverkning av olika typer av emballage fick 
jag även i uppdrag att färdigställa ett tjugotal lådor av varierande storlek som skall 
användas som prototyper vid inredning av ett nyinrättat hyllsystem. 
     Den korta tiden till trots har jag verkligen kunnat ”assistera” en stor mängd 
föremål vilket känns mycket tillfredsställande. 
 
Kajsa Hammarsten 
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Första hjälpen för kulturarv 

Kulturarvet vid konflikter och katastrofer 

Plundringarna av Iraks museer, sprängningarna av Buddha-statyerna i Bamiyan 
och jordbävningarna på Haiti och i den italienska staden L'Aquila samt 
översvämningarna i Florens 1966. Vad gjorde man för kulturarvet efter dessa 
katastrofer? Frågan är nu mycket aktuell med tanke på vad som har hänt i Egypten.  

Under några höstveckor i Rom fick jag, Erika Hedhammar, konservator på Riksantik-
varieämbete, möjlighet att lära mig mer om vad som har hänt efter krig och katast-
rofer - och hur man kunde gjort det bättre. Här följer lite av mina erfarenheter. 
     Kursen "Första hjälpen för kulturarvet vid konflikter" anordnades av ICCROM, 
som är ett institut för utbildning och forskning om kulturvård inom UNESCO. Det 
var första gången man anordnade en kurs på detta tema. Vi var 19 deltagare från 18 
länder. Många kom från länder 
med lång erfarenhet av krig och 
katastrofer.  
     För mig var det en unik chans 
att lära mig mer om första hjälpen 
åtgärder för kulturarvet, samt 
praktiskt öva och därigenom 
förstå mer vad det innebär. Jag 
fick även möjlighet att lära känna 
en rad intressanta och kunniga 
kurskamrater och föredragshållare 
från hela världen.  

Ö
Övning i att ta hand om "bombskadat" material på ICCROM.  
Foto: Aparna Tandon, ICCROM 

 
Vad är första hjälpen för kulturarvet? 
Det blev tydligt att det inte är så lätt att dra en gräns vid vad som är första hjälpen 
och vad som är återuppbyggnad, konservering eller restaurering. Jag skulle vilja 
beskriva det som de akuta åtgärder som behöver göras efter en brand, översväm-
ning, jordskalv eller bomber. Det kan till exempel handla om att se till att blöta 
föremål inte möglar eller att evakuera föremål som riskerar att bli mer förstörda om 
de blir lämnade kvar på olycksplatsen.  
     Många gånger handlar det om stora mängder föremål eller byggnader som blivit 
skadade och då är det viktigt att inte lägga för mycket tid och resurser på varje objekt 
samt att prioritera det som är mest värdefullt och i störst behov av akuta åtgärder. 
Vid besök på Nationalbiblioteket i Florens blev detta tydligt. Där arbetar de 
fortfarande med att återställa de 1,3 miljoner böcker som blev förstörda i översväm-
ningen för 40 år sen. Man lärde sig mycket om att hantera stora mängder vatten-
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skadat material, men man hade troligen ingen plan för evakuering eller prioritering 
av vad som var viktigast att rädda. Det har man tagit fram nu och detta kommer att 
övas regelbundet.  
     Under kursen gick vi även igenom de konventioner som ska skydda kulturarvet 
vid konflikter och då främst 1954 års Haagkonvention. Vi fick teoretiska kunskaper 
och dessa praktiserades sedan genom övningar i till exempel att dokumentera, skapa 
bra förvaring för föremål, att göra riskanalyser och personliga säkerhetsplaner. Även 
kunskaper om kommunikation och hur hjälporganisationer arbetar och samarbetar 
vid kriser ingick i kursen.  
 
Samarbete viktigt för att rädda kulturarv 
För mig blev det tydligt att kulturarvet är viktigt för den kulturella identiteten och 
vid återuppbyggnad efter katastrofer samt att vi måste arbeta för att kulturarvet ska 
finnas med i samhällets övriga krisberedskap. Som exempel kan nämnas att 
brandmän i staden L'Aquila hjälpte till att evakuera tavlor och skulpturer från kyrkor 

som kollapsat efter jordbävningen, samt den 
italienska kulturarvspolisen, Carabinieri, som för 
register över stulna kulturarvsföremål och utreder 
kulturarvsbrott. Vi fick även en presentation av 
amerikanska Blue shield-organisationen som är 
Röda korsets motsvarighet för kulturarvet. 
     Även om Sverige är skonat från krig och stora 
naturkatastrofer hoppas jag att vi ska kunna öka vår 
beredskap för katastrofer för kulturarvet. Översväm-
ningar och bränder kan trots allt ske här. Dessutom 
får vi ständigt rapporter om flera stora naturkatast-
rofer, nu senast i Australien och Brasilien.  
 

Jordbävningsskadad kyrka i den italienska staden L'Aquila. 

Foto: Erika Hedhammar 

 
Kursen gav mig mycket inspiration, tips och kontakter som jag hoppas kunna 
använda för att utveckla vårt arbete med katastrofberedskap för kulturarvet i 
Sverige. Har du tips, synpunkter eller frågor hör gärna av dig till mig, se kontakt 
nedan.  
 
Erika Hedhammar 
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Länktips från Erika:  

www.iccrom.org ICCROM, där finns även information om nästa kurstillfälle 

www.ancbs.org Internationella Blue shield-organisationen  

www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/40/86/8b0b05bc.pdf Konventionen om skydd av 

kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, ”1954 års Haagkonvention”  

 
 

Kulturvårdsforum 
 
Kulturvårdsforum är en dynamisk internetsajt och har länkar till olika seminarier, 
kurser i Norden och till andra internetsajter och artiklar om kulturvårdfrågor runt 
om i världen. Här hålls ett diskussionsforum, det finns bloggposters och hemsidan 
som drivs av Riksantikvarieämbetet och som startades efter sommaren 2010 
förefaller redan aktiv med många inlägg och kommentarer. Forumet är öppet för 
allmänheten men inloggning krävs för att aktivt kunna deltaga med egna inlägg. 
RAÄ skriver själva om forumet: 
 
    Kulturvårdsforum är en mötesplats och ett diskussionsforum för professionella och kulturvårds- 
     intresserade. Syftet är att underlätta kunskapsspridning, samordning och samverkan samt 
     erfarenhets- och informationsutbyte. Kulturvårdsforum är en community som drivs av Riksantik- 
     varieämbetet. Det är en mötesplats och ett diskus-sionsforum för professionella och intresserade av 
     kulturarvs och kulturvårdsfrågor. 

 
Välkomna in till www.kulturvardsforum.se 
 
 
 

Notis från Uppsala studentkårer 
 
Efterlysning: 
 
Uppsalastudenternas fanborg söker någon som kan hjälpa nationerna och kårerna 
med rådgivning, konservering, reparationer och att sy nya fanor. 
Hör av dig till: Robin Kastberg, ordförande Fanbärarkonventet i Uppsala. Tel. 0734 
220864. E-post fk@kuratorskonventet.se 
 
 
Hälsningar Gunnel B 
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   Notis om Kurs om Skadeinsekter i samlingar 
 
   Naturhistoriska riksmuseet inbjuder till kurs och på programmet står 
 

◊   Insekternas utseende och biologi 

◊   Samordnad skadedjurskontroll 

◊   Identifiering av skadeinsekter med praktiska övningar 
 
Lärare är Monika Åkerlund och Niklas Jönsson. 
  
Datum för endagskursen är 14 mars och kostar 500 kr, kaffe ingår. Anmälan till 
Niklas Jönsson på Naturhistoriska riksmuseet senast 28 februari. Tel. 08-519 551 75 
eller email: niklas.jonsson@nrm.se.  
 
 
Antal deltagare begränsas till 20 personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFT-nytt 
 
   Bidrag till SFT-nytt skickas till sftnytt@hotmail.com. Om ni inte har fått något  
   svarsepost inom en vecka skicka dokumentet igen. 
 
   Bidrag med vanlig post kan skickas till Kajsa Hammarsten, L. frescativägen 4c, 
   104 05 Stockholm. 
 
   Adressändringar skickas till föreningens sekreterare: sofia.carlsson@jamtli.com 
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Protokoll Höstmöte för Svenska Föreningen 
för Textilkonservering 
 
Närvarande: Lena Engquist Sandstedt, Kicki Kirvall Hanses, Anne-Marie Ryding, 
Anna Stålbring, Anna-Maria Östlund, Anna Ehn Lundgren, Birgitta Andersson, 
Margunn Veseth, Evelina Sand, Eva Ahlström, Katarina Bengtzon, Cajsa Hallgren, 
Kajsa Hammarsten, Sofia Carlsson 
 

Tid: 1 oktober 2010 
Plats: Jamtli, Östersund 
 

1. Ordförande Kajsa Hammarsten förklarade mötet öppnat 

2. Till mötesordförande valdes Kajsa Hammarsten 

3. Till mötessekreterare valdes Sofia Carlsson 

4. Till justerare tillika rösträknare valdes Anna Ehn Lundgren och Anne-Marie 

Ryding 

5. Mötet förklarades vara stadgeenligt utlyst. 

6. Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten övrigt: 

hemsidan, utträden ur föreningen, resan samt information från Kicki Kirvall 

Hanses. 

7. Förslag har inkommit om reseersättning till styrelsens medlemmar.  Frågan 

bollas vidare till styrelsen som lägger fram ett förlag till årsmötet. 

8. SFT:s arkiv. Kajsa Hammarsten har börjat gå igenom vårt arkiv och har 

kontakt med Föreningsarkivet. En deponering där innebär en avgift för vård 

och uppordning, det är alltså bra om allt är uppordnat i förväg. 

9. Årsmöte 2011. Förslaget för årsmötet är LSH och Tumba eller på 

Husgerådskammaren i mars-april. Till höstmötet föreslås en resa till Oslo. 

10. Övriga frågor.  

Hemsidan. Evelina Sand föreslog att vi ska lägga upp bra leverantörslänkar 

där. 

Utträden Agneta Talling meddelar att hon nu går i pension och därför träder 

ur föreningen. 

Resan. Lena Engquist drog de senaste förändringarna i programmet. 

Programmet spikas snarast. 16 personer är anmälda. 

Kicki Kirvall informerade att hon nu lägger ned sin firma. Irene Jonsson som 

gör ny kyrkotextil tar över renoveringsjobben och Kicki skall göra en del 

konserveringsjobb på konsultbasis.  Birgitta Andersson som varit assistent 

slutar. 

11. Ordförande förklarade mötet avslutat. 


