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Ordförande har ordet
Som jag skrev om i höstas har mitt arbetsfält rört sig från praktik mot teori,
projektplanering och ekonomiska beräkningar vilket är kul men väldigt annorlunda.
Jag är helt enkelt inte van att bolla med summor på flera hundra tusen kronor men
det är ju alltid intressant med nya utmaningar. Just nu handlar det om att
sammanställa blanketter och underlag för offentlig upphandling av nya
kompaktsystem så det är mycket regelverk att sätta sig in i.
Nu väntar vi med spänning på att få läsa BOKEN som skall se dagens ljus på
årsmötet som denna gång, stick i stäv med tidigare överenskommelser, går av
stapeln i Göteborg på en onsdag! Anledningen är att Riksförbundet Sveriges Museer
har sitt vårmöte samtidigt och måhända lockar fler deltagare än bara SFT´s
medlemmar. Det vore kul om så många som möjligt tar chansen att vara med och
fira.
Väl mött i Göteborg
Kajsa Hammarsten

Redaktörernas rader
Årets första nummer av SFT-nytt innehåller ett par ämnen som redan varit uppe till
diskussion på föreningens e-postlista. Redaktionen anser att mycket riskerar att
förbigås i den stora mängd information som flödar genom varje internet-användares
e-post och har därför med det nu. Bladet innehåller bland annat en resumé av förra
årets vävmässa i Borås och efter tidigare önskemål har SVK:s, Kalmar läns,
Frederiksborgs och Skaars textilkonserveringsateljéer berättat något om sina
verksamheter.
Redaktionen tackar för de många bidragen och hoppas att också höstnumret ska
bli lika innehållsrikt.
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Seminarium på Studio Västsvensk Konservering
”Textilförvaring –lösningar och möjligher i svenska kyrkor”
Onsdagen den 9 och torsdagen den 10 november 2011 samlades ca 50 deltagare i
Studio Västsvensk Konserverings (SVK) lokaler i Göteborg för att tillsammans lyssna
på föredrag och diskutera förvaringen av textilier i de svenska kyrkorna.
Initiativtagare till seminariet var Lotti Benjaminsson och Kerstin Ljungqvist från SVK
och seminariet genomfördes med bidrag från syskonen Boténs stiftelse.
På deltagarlistan fanns konservatorer, antikvarier, arkitekter, snickare, ingenjörer och
forskare från hela landet. Moderator var Gunilla Lagnesjö från
Riksantikvarieämbetet. Hon presenterade föreläsare och höll i de efterföljande
diskussionerna. Föreläsningarna var ca 30 minuter långa och efterföljdes av en stund
för frågor och diskussioner.

Matilda Dahlqvist, stiftsantikvarie i Göteborgs stift: Stiftsantikvarier finns i nästan
alla stift i Sverige och de har ett samverkansuppdrag för att se till det kyrkliga
kulturarvet idag och i framtiden. Matilda Dahlqvist berättade om det unika i den
kyrkliga kulturmiljön, den långa kontinuiteten och att det är ett kulturarv som
fortfarande idag lever och utvecklas. Samtidigt tappar kyrkan medlemmar och får
därmed allt mindre resurser. Många församlingar slås samman och har därmed
ansvar för flera kyrkor. Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är ett viktigt tillskott till
kyrkorna för att kunna genomföra vård och restaurering. Men även med KAE krävs
en egeninsats av församlingen, vilket ibland gör att små församlingar ändå inte kan
använda sig av KAE. KAE prioriterar skadeförebyggande arbete, så textilförvaringar
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omfattas i allra högsta grad av KAE. För att få KAE krävs att det finns en vård och
underhållsplan för inventarierna i kyrkan.
Matilda talar även en del om möjlig avyttring av kyrkobyggnader, något som sker,
men ännu så länge i liten utsträckning, och då främst av kringbyggnader som kyrkan
äger, till exempel församlingshem.
Evelina Sand, textilkonservator från Kalmar Länsmuseum: Evelina berättade om ett
stort inventeringsprojekt i Växjö stift som hon arbetat med där alla kyrkor i stiftet har
fått en vård och underhållsplan för textilinventarier. Evelina poängterar att det inte
finns någon universell lösning, utan man måste se varje nytt problem med nya ögon
och skapa nya lösningar. Det är viktigt att kunna skapa enkla, användarvänliga och
billiga lösningar med tydliga anvisningar så att personal som byts ut lätt kan förstå
hur förvaringen ska fungera. För i slutändan så är omsorgen det allra viktigaste, utan
omsorg är det svårt att få den bästa förvaringen att fungera, men med omsorg kan
även en medioker förvaring fungera väldigt bra.
Finn Englund, forskare på SP-Trätek, Stockholm: Finn pratade om emissioner från
trämaterial och presenterade bakgrundsfakta om olika gaser, mätningssystem och
metoder. Det är väldigt lite tester gjorda som är applicerbara på museiföremål, de
flesta tester som görs är anpassade för människors hälsa i arbetsmiljö och boende. En
testserie är genomförd på SP av trämaterial för temporära utställningar, men ingen
för långtidsförvaring av museimaterial. De material man prövade var: al, ask, asp,
björk, bok, ek, furukärna, furusplint och gran. Man testade även ett flertal
skivmaterial. De tester som gjorts visar att ek och björk emitterar mest myrsyra och
ättiksyra. Men det är svårt att ge klara riktlinjer för långtidsförvaring eftersom
kunskaperna är så begränsade.
Hans Bergfast, länsantikvarie på länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad: Hans
berättade att hans arbete utgår från Kulturminneslagen, KML, och miljöbalken där
hans uppgift är att ha ett övergripande KML-perspektiv. Det gäller att få en balans i
arbetet med att införliva nya tillskott i kyrkorna, som tex textilförvaringsmöbler, så
att stämningen och de estetiska värdena inte fråntas kyrkorummen. Det är dessutom
viktigt att involvera all berörd personal i arbetet för att få ett gott resultat.
Håkan Bergsten, snickare och Ingenjör på Aspelid AB, möbler och inredning,
Varnhem: Håkan visade många exempel på olika förvaringslösningar han har gjort
för textilier i kyrkorna. Han visade på hur man måste tänka på utrymme,
användarvänlighet, klimat och estetik.
Onsdagen avslutas med en presentation och rundvandring i lokalerna på SVK, med
efterföljande middag på restaurant Palace vid Brunnsparken, då det gavs tillfälle att
få diskutera vidare och lära känna varandra ytterligare.
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Lotti Benjaminsson, textilkonservator på SVK, Västarvet, Göteborg: Lotti inledde
torsdagen med att berätta om sitt arbete med utformningen av textilförvaringar i
kyrkor. Hon poängterade att man måste se till individuella lösningar för varje kyrka
och ta med alla aspekter och inte glömma användarvänlighet och enkelhet. Det är
viktigt att se till helheten och ibland måste man acceptera den näst bästa lösningen,
då den bästa inte alltid är möjlig. Det är mycket viktigt med kommunikation med
användarna så att de förstår hur förvaringen ska användas, och för att få del i hur de
vill använda den. Klimatet är centralt, många problem uppkommer av oventilerade
och oisolerade skåp. Kyrkoinventarierna är ofta bruksföremål och ett visst mått av
slitage är oundvikligt. Det gäller att hitta bra lösningar som minimerar slitaget på
föremålen.
Tomas Brandt, kyrkoantikvarie från Bohusläns museum i Västarvet, Uddevalla:
Tomas berättade om kyrkoantikvariens roll vid kyrkorenoveringar.
Kyrkoantikvarien medverkar alltid vid kyrkorenoveringar och arbetar ofta som
antikvarisk expert i arbeten, med allt från mindre ingrepp till stora projekt. Det kan
gälla frågor som materialval, färgsättning, arbetsmiljö och tillgänglighet.
Tomas Carlin, arkitekt från DEFYRA, Göteborg: Tomas arbetar med att rita
textilförvaringar. Även han uttryckte vikten av kommunikation mellan användare
och arkitekten. Särskilt vid trånga utrymmen är det viktigt att prata med personalen,
ta reda på hur de arbetar, hur det brukar fungera. Platsen runt en förvaringsmöbel är
lika viktig som själva möbeln, man måste kunna öppna den, ta ut föremålen och ha
avlastningsytor för att arbeta med föremålen.
Christine Thulin, Textilkonsulent Lotine, Gotland: Christine driver ett företag som
arbetar med textilvård i kyrkorna på Gotland. Christine berättade om Gotlands
speciella förutsättningar, med 92 medeltidskyrkor och de krav som ställs på effektivt
användande av ytor i sakristior och på estetiska uttryck. Lotine arbetar tillsammans
med snickare och antikvarier från Gotlands museum, samt även med
textilkonservatorer. Lotine följer alltid upp arbeten i kyrkorna efter 2 år genom besök
och kontrollerar då status och mäter klimatet. Just fukt är ett stort problem i de
gotländska kyrkorna. Lotine arbetar för att få sakristian att vara ett rum för prästen
att göra sig i ordning inför gudstjänsten i, inte ett bli ett avstjälpningsrum. Christine
lägger vikt vid att det finns särskilda förvaringsutrymmen för tex biblar, ljusstakar
och stearinljus, så att de inte får sin plats i textilförvaringen.
Erika Hedhammar, textilkonservator och utredare på Riksantikvarieämbetet,
Visby: Erika berättade om RAÄ:s arbete med att ta fram information, ge råd och stöd
till alla som är involverade i att vårda det gemensamma kulturarvet. RAÄ har genom
åren tagit fram ett antal publikationer och arbetet med att ta fram rådgivningsblad sk
”Vårda väl- blad” pågår och Erika är den som håller i detta arbete. Riksantikvariet är
idag försiktigare med att gå ut med specifika råd gällande material och lösningar, då
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man vet för lite. Erika påpekade att fler långtidsstudier behövs och vore av värde att
utföra.
Erika berättade även om restvärdesräddning och vikten av samarbete med
räddningstjänsten och kyrkan, att inventarielistor ska uppdateras och att alla
inblandade ska vara medvetna om vad som är värdefullt och viktigt vid en
räddningsauktion. Vandalism och stöld är tyvärr också en faktor kyrkorna måste
förhålla sig till.
Seminariet avslutades och de femtiotal deltagarna åkte hem, förhoppningsvis med
nya tankar, eller med gamla tankar bekräftade och styrkta. Det var stor enighet i
diskussionerna och många erfarenheter var lika. Sammanfattningsvis kan man säga
att kommunikation mellan alla inblandade och människorna som arbetar med
föremålen är det centrala i förvaringen av vårt kyrkliga textila kulturarv.

Text och foto: Heidi Åberg, Anne-Marie Ryding och Lotti Benjaminson, SVK

Blogg om Textilkonservering
Pia Christensson tipsar om Luba Dovgan Nurses kontinuerligt uppdaterade blogg
om hennes olika konserverings- och forskningsprojekt. Nurse är textilkonservator
och verksam i New York. Hon arbetar främst med etnografiskt material.
http://lubasconservation.wordpress.com/
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Kalmar läns museum flyttar
Som flera av er säkert redan har förstått, på grund av de utskick med frågor vi har
gjort via mejlinglistan, håller Kalmar läns museum på att inreda nya
magasinslokaler. Det är många långa års väntan och längtan efter en samlad plats att
förvara våra föremål som slutligen håller på att få sin ände. I nuläget förvaras en del
av föremålen i museibyggnaden i centrala Kalmar, övrigt i lite olika lokaler i stan,
varav några av olika skäl inte är särskilt lämpliga.
Våra nya magasin kommer att inrymmas i en fabrik i utkanten av stan (nära vår
nya arena) där det tidigare byggdes volvobilar. Det är en rejäl betongbyggnad med
enorma ytor som nu kommer att delas in i mindre magasin, varav några med särskilt
torrt klimat för arkeologisk metall och kallare för päls och fjäder.
Textilsamlingarna
De textila samlingarna förvaras idag till allra största delen i museibyggnaden i
centrum. Det är mycket, mycket trångt. I våra nya lokaler kommer det att finnas en
flera gånger större yta, som vi hoppas ska räcka… Trots att det är så stort i vårt nya
hus är ytan ändå begränsad. För att vara säkra på att ha tillräckligt med förvaring för
textil är vi tvungna att ha fyra meter höga hyllor. Det är inget vi önskade oss, på
grund av att det blir så svårarbetat. Men det är i nuläget den bästa lösningen. Vi hade
tankar på att köpa in kompaktsystem med entresolplan (”tvåvåningskompakta”),
men på grund av nedskjutande balkar i taket räcker inte takhöjden för det.
Lösningen blir istället ett högt kompaktsystem samt två större hurtsar.
Övriga lokaler
I anslutning till magasinen kommer det att finnas fotoateljé, allmän
konserveringsateljé och textilkonserveringsateljé. Det dagliga konserveringsarbetet
kommer dock fortfarande att utföras i museibyggnaden i stan. Till viss del är det av
sociala skäl. Det är inte kul för två, tre personer att arbeta skilda från övriga
personalen. Även antikvarier och fotograf kommer fortsatt ha sin huvudsakliga
arbetsplats i stan.
I de nya magasinen kommer även Kalmar konstmuseum förvara sina samlingar.
Saneringslokaler
Utöver ateljéerna bygger vi också ett utrymme för sanering av mögelskadat och
bekämpningsmedelskontaminerat material. Rummet har särskilt utsug samt
luftslussar till omklädningsrum och dusch. Det finns också separata förråd för
mögelskadat material. I de här lokalerna kommer vi bland annat att arbeta när vi får
konserveringsuppdrag där föremålen är mögelskadade.
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Registrering och fotografering
Vi hoppas på att kunna börja flytta in redan i år, men det kommer att dröja länge
innan allt material är på plats. I samband med flytten planerar man att gå igenom
alla föremål och fotografera dem samt kontrollera att registrering och märkning är
som den ska.

Med vänliga hälsningar från Kalmar länsmuseums textilkonservering
Berit Eklöf, Tanja Aronsson och Evelina Sand

Våra nya magasin som de ser ut idag. De flesta installationerna i taket kommer att tas bort.
Foto: Kent Blad
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Vävmässan i Borås 15-17 september 2011.
Detta var den tolfte vävmässan som arrangerades av Svenska Vävrådet i samarbete
med Slöjd i Väst, Textilmuséet och Borås stad. Mässan pågick från torsdag till lördag.
Under torsdagen deltog jag i en bussutflykt till Ljungbergs textiltryck, Rydals
Museum och Ateljé Westragothia. Vi fick en guidad rundvandring i fabriken på
Ljungbergs handtryckeri. Lokalerna inrymmer också Rydboholms rotationstryckeri.
Det var spännande att se de olika processerna i framställningen av tygtrycken och
hur mönstren stegvis trädde fram på de långa tryckborden. Visningen avslutades
med ett besök i butiken som bland annat saluförde gamla tygtryck signerade Sven
Markelius. Därefter gick resan vidare till Rydals Museum. Vi fick en genomgång av
fabrikens historia samt möjlighet att besöka muséets utställningar samt butiken. När
vi var där fanns Livstyckets Återbrukskonst samt en konstutställning med verk från
Sjuhäradsbygden. Resans höjdpunkt blev besöket på Ateljé Westragothia där
textilkonstnärerna och väverskorna Karin Hedberg och Helena Jönsson tog emot oss.
De började med diabildsvisning av utförda uppdrag. Därefter fick vi möjlighet att
vandra runt i ateljén och titta på skisser, vävstolar och pågående arbeten. Karin
Hedberg är utbildad vid Väfskolan i Borås och hon skapar tillsammans med sin
medarbetare kyrkotextil. Bland deras arbeten märks unika bårtäcken, mässhakar,
korkåpor och mattor. Ibland tillverkas också bildvävar till frikyrkor. Karin Hedberg
säger: ”Bibelns rika bildspråk inspirerar och i de liturgiska färgerna finner jag en del
av koden”.
På torsdagen var också festkvällen. Innan dess hann vi med att vandra runt på
Mässan, Vävtorget och att se de Textila utställningarna. Det fanns cirka ett åttiotal
utställare representerade på Mässan. Det var intressant att vandra runt och
botanisera bland vävgarner, vävstolar med tillbehör samt mängder av litteratur i
form av tidskrifter och böcker. På Vävtorget visade hemslöjdskonsulenter från hela
landet nya vävar i många olika tekniker. Det fanns också ett flertal exempel på
montering, skötsel och vård av textilier.
Festkvällen var förlagd till Åhaga i Vävmässans lokaler. Vi slussades in och mottogs
med ett glas mousserande dryck. Därefter bjöds vi på en buffétallrik och något att
dricka. Det var flera tal, bland annat av Kommunstyrelsens ordförande i Borås.
Textilstuderande i Västra Götaland har i ett gemensamt projekt arbetat fram
beklädnadstyger och färdiga plagg med inspiration ur Textilmuseets samlingar.
Dessa visades nu i en spektakulär modeshow. Svenska Vävrådet delade också ut två
stipendier, ett till en studerande samt ett till en yrkesverksam vävare. Därefter vidtog
musikunderhållning och dans.
På fredag förmiddag lyssnade jag på en föreläsning av Marcus Bergman. Han arbetar
i ett företag som heter The Ecocotton Company i Sverige och Bergman/Rivera i Peru.
Firman grundades av Marcus Bergmans far som var en föregångsman vad gäller
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odling och hantering av ekologisk bomull. Arbetet i Peru påbörjades år 1986. I
föredraget påpekade Marcus Bergman att mycket av den textil som saluförs som
ekologisk enbart till en liten del är framställd helt enligt ekologiska principer.
Föreläsningen var både lärorik och underhållande.
Vid lunchtid på fredag samlades ett 20-tal textilkonservatorer på Textilhögskolan för
höstmöte med efterföljande lunch. Fredag kväll var det dräktvisning i Ramnakyrkan.
Den gamla träkyrkan låg vackert i parken. Föreställningen benämndes ”Fin och
festlig i Toarpsdräkt”. Som konferencierer fungerade Lena Gustafsson och Ingrid
Strömvall. Till tonerna av folkmusik framförd av Borås spelmanslag förevisades
olika variationer av Toarpsdräkten under teman som Knallar, Dop, Nattvard, Sorg,
Allmänna söndagar, Ståta i kyrkan samt Bröllop. I skenet av levande ljus i
kvällsmörkret och till folkmusikens toner skapades en behaglig stämning. Det var
intressant att se de olika formerna av Toarpsdräkten. Visningen byggde på bevarade
dräktplagg, foton, uppteckningar och andra skriftliga källor från 17-1800-talet i Toarp
med omnejd.
På lördag förmiddag bevistade jag två olika föreläsningar. Först höll Andreas Möller
ett föredrag på engelska betitlat ”Flying-8, a new school of weaving”. Andreas
Möller arbetar för att förenkla vävningen. Han startade väva redan vid 12 års ålder
och har erhållit en mängd utmärkelser såväl nationellt som internationellt. Ett av
hans kännetecken är de handvävda sjalarna som är utförda i en speciell teknik. Han
har också uppfunnit en del nya metoder och redskap. Andreas Möller har arbetat
utomlands i såväl Etiopien som Sierra Leone. I dessa länder har han utvecklat ett
samarbete med inhemska kollegor bland annat om uppbyggnaden av en vävstol som
alla kan göra själva.
Martin Ciszuk var näste föredragshållare. Titeln på föreläsningen var ” Handvävning
mellan forntid och framtid”. Martin Ciszuk är utbildad vid Väfskolan i Borås och i
Upplands Väsby. Han har vidareutbildning från sidenväverier i Italien då han tycker
om komplicerade vävstolar och tekniker. Han har också studerat konsthistoria,
etnologi, arkeologi och textilvetenskap i Uppsala. Han är numera doktorand vid
Textilhögskolan i Borås där han också undervisar och föreläser. Martin arbetar gärna
med kyrkotextil vilket han visade ett flertal exempel på. Han anser att samtidigt som
den är dekorativ är den också bärare av budskap genom färger och symboler. Den är
ett mellanting mellan brukstextil och konst. Han gör även rekonstruktioner av
historiska vävnader då han analyserar och reproducerar föremål även arkeologiska
sådana.
Under hela Vävmässan fanns ett flertal utställningar tillgängliga på såväl
textilmuséet som Borås Konstmuseum. Annika Ekdahl ställde ut ett flertal av sina
magnifika stora textilbilder med ett myller av detaljer och färger på Konstmuséet.
Det var många besökare som var intresserade av att ta del av denna utställning.
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På Textilmuséet visades tre olika utställningar på temat väv. 13 Textila porträtt
visade verk av tretton textilkonstnärer, däribland klädskaparen Nygårds Anna
Bengtsson, Karin Hedberg och Martin Ciszuk. Gemensamt för dessa är att alla har
fått utbldning i Borås vid Väfskolan där Christina Rinaldo var utbildningsansvarig
under åren 1976-2008. Trots att inga studenter har antagits till utbildningen efter år
2008 är den ännu inte formellt nedlagd. Utställningen visar den kompetens och
bredd som denna utbildning omfattar. Det var roligt och spännande att se hur olika
konstnärer väljer att utforma sina verk.
Den bohuslänska finnvävstraditionen stod i fokus genom olika nytolkningar i
utställningen Finnväv – vi väver dubbelt. Traditionen fördes på utställningen vidare
av nio olika handvävare från Västra Götaland. De framförde var och en sin egen
tolkning av de bevarade finnvävarna. Dessutom hade länets vävstugor inspirerats av
Karin Larssons textilier från Lilla Hyttnäs genom att skapa egna vävnader på temat
”Rutigt och randigt”. Denna utställning skedde i samarbete med
Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland och Svenska Vävrådet.
Som helhet efter tre dagar på Vävmässan i Borås var jag nöjd och glad över alla nya
intryck, impulser och upplevelser samt möten med olika människor i skilda
sammanhang. Jag ser redan fram emot nästa vävmässa.
Katarina Lorentzon

Helgutflykt?
Tips om boende
Under vävmässan i Borås bodde min kollega och jag lite utanför stan. Rimliga hotell
var fullbokade månader innan vi ens kom på att resa dit. Vi var visserligen bilburna
från Norge, men tänkte ta ett ekologiskt tåg in till Borås, där det garanterat inte fanns
en ledig parkeringsplats(?). Vi tyckte 20-30 minuters resväg var o.k., och Rävlanda
låg på radien.
”Storåns pensionat” lät så trevligt. Bilderna var vackra och priset bra. Vi betalade
1500 kr för två personer, två övernattningar i dubbelrum och två frukost.
Stället och omgivningarna var faktiskt ännu vackrare än bilderna på nätet. Vi åt en
delikatessmiddag och fick uppassning som två prinsessor (ja, grevinnor då, vid vår
ålder, 60-, nu +).
Telefon till Storåns pensionat: 0702-409 294. Bokning via www.vastsverige.com.
Gläd er till Våren, den kommer snart!
Kära hälsningar från Kaisa i Norge
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Mötesprotokoll för SFTs höstmöte i Borås
16 sep 2011 kl 12.00-13.00
Närvarande: Kajsa Hammarsten, Tanja Aronsson, Linda Egnell, Kaisa Bengtsson,
Katarina Lorentzon, Isabella Hag, Cajsa Hallgren, Sofia Carlsson, Ingeborg Skaar,
AnnaLena Erlandsson, Anna Sparr, Lotti Benjaminsson, Rebecka Karlsdotter,
Johanna Austrin, Anna Adrian, Linda Zetterberg, Anna Stow, Anna Ehn, Anna
Stålbring, Catrine Johansson.
1. Mötet öppnades
2. Till mötesordförande valdes Kajsa Hammarsten
3. Till mötessekreterare valdes Cajsa Hallgren
4. Till justeringsmän valdes Tanja Aronsson och Rebecka Karlsdotter. Till rösträknare
valdes Katarina Lorentzon och Anna Strålbring
5. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst
6. Dagordningen godkändes
7. Förslag av plats för årsmötet 2012 diskuterades. Eftersom det inte fanns så många
deltagare från Stockholm gavs inte så många alternativ för just mötesplatser i
Stockholm. Förslaget förlagt till Stockholm var att mötet hålls istan på förmiddagen
och att eftermiddagen spenderas med aktiviteter i Tumba.
Förslag på övriga platser var Uppsala, Visby, Oslo och New York.
Rebecka föreslog föredrag om olika filter, ex med förevisare från Nilfisk. Nilfisk
ligger utanför Stockholm.
8. Lotti informerade om SFT boken. Ett bokförlag har valts och det kommer bli
Bohusläns Museum som ger ut boken. Redaktör är Viveka Overland och layoutare är
Linn Grieker. Boken skall komma ut efter jul. Artikelförfattare behöver skicka in ett
passfoto i svartvitt eller färg till Pia Christensson. Viveka är nöjd med texterna men
kommer kontakta respektive författare om fler ändringar behöver göras.
Huvudrubriken kommer bli Textilkonservering. Underrubriken är inte helt färdig
men ett förslag är Inblickar i en okänd värld. En önskan finns från förläggaren att
underrubriken innehåller ordet textilkonservator.
Boken kommer bli i halvklot och ska tryckas i 2000 exemplar. Bohusläns Museum
kommer att ligga på ett litet lager. Försäljningsställen kommer främst att bli museer i
Sverige.
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9. Sofia informerade om hemsidan. Det har inte hänt så mycket och hon efterlyste en
medhjälpare. Anna Stow valdes till detta. Nu när Kulturvårdsforum finns det redan
ett forum som fyller mycket av den funktionen som hemsidan skulle ha.
Det går fortfarande inte att hitta SFT via NKFs hemsida. Man behöver söka
”Svenska Föreningen för Textilkonservering” för att hitta oss.
Till hemsidan behövs grundtexter som inte behöver uppdateras. Kontaktuppgifter
och dylikt måste uppdateras kontinuerligt för att vi ska framstå som seriösa.
Eftersom det kan bli svårt att hålla sådana uppgifter ständigt uppdaterade gavs ett
förslag om att en enda kontaktuppgift kan räcka. En sådan kan vara t.ex.
kontakt@SFT.se
Till hemsidan efterfrågades en leverantörslista, denna bör dock inte vara offentlig.
10. Övriga frågor
Medarbetare till SFT nytt söktes. Ingen konkret valdes men Sofia Carlsson och Anna
Stow kommer att engageras till SFT-nytt.
Det är svårt att komma ihåg om man betalt medlemsavgiften. Därför efterfrågas det
att det skickas ut en påminnelse på mailen.
Från de senaste åren saknas det uppgifter om vem som blivit antagen som ordinarie
medlem. En ny blankett måste skickas in för att man ska bli antagen som ordinarie
medlem.
Angående övertagandet av boklager från RAÄ. SFT kommer att få överta 80
exemplar av vardera titel Venetiansk sidendamast samt Den ljusskygga textilkonsten för
att ge ut till medlemmarna. Vi kommer få ytterligare 20 st av varje som vi kan ge bort
i present.
11. Mötet avslutades

Ordförande
Kajsa Hammarsten

Sekreterare
Cajsa Hallgren

Justerare
Tanja Aronsson

Justerare
Rebecka Karlsdotter
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SFT Svenska Föreningen för Textilkonservering

Årsmöte i Göteborg onsdag 28 mars 2012
Plats: Världskulturmuseet vid Korsvägen, Göteborg
09.30-10.15 Samling med kaffe och fralla i Tabla, våning 3
10.15-11.30 Årsmöte i seminarierum 4, våning 3
12.00-13.30

Boklansering för pressen med tilltugg, på Bryggan, våning 5

Eftermiddagens program hålls på Röhsska museet Vasagatan 37
14.00-15.00

15.00-15.30
15.30-

Visning av utställning ”Varje Bild berättar en historia” med
några av museets bildvävar inklusive Annika Ekdahls
gobeläng ”Barockfesten” från år 2000
Fika i det förhoppningsvis nyöppnade caféet
Röhsska museet Backstage

SFT står för ovanstående kostnader.
Eventuella inträden mm. betalar var och en.
Anmälan till: Anna Javér, anna.javer@varldskulturmuseet.se (031-63 27 95)
senast den 23 mars

Karta och mer information skickas när du anmält dig.
Vi ses i Göteborg,

Välkommen!
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Vinterhälsning från Frederiksborg
Jag har just avslutat årsrapporten 2011 för textilkonserveringen på Det
Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot i Hilleröd (Danmark). Verkstaden
består av mig, Anna Sparr. Jag är svensk, men har bott i Danmark sedan 1998. Jag
avslutade min utbildning på Konservatorskolen i Köpenhamn 2004 och har varit
medlem i SFT sedan 2008.
Det är roligt att se tillbaka på året som gått, och minnas de olikartade projekt man
varit igenom. Museet på Frederiksborg är en ganska liten arbetsplats, vilket betyder
att man hjälper till med lite av varje. Allt som har med textil att göra, gammalt som
nytt, hamnar på mitt bord. Vissa perioder präglas av fördjupat konserveringsarbete,
medan jag i andra perioder har fullt upp med att köra stora mängder tyg genom
symaskinen. Det kan röra sig om nya mörkläggningsgardiner på magasin,
draperingar i utställningsinteriörer, skynken till avslöjning av nya målerier osv. På
konserveringsområdet arbetar jag framförallt med textila föremål, men det händer
också att jag arbetar med läder samt limmar glas och porslin. Jag har ansvar för vårat
textilmagasin, och har under mina snart 5 år här tillbringat mycket tid med att packa
om och fotografera vår relativt begränsade, men mycket fina, samling. Detta har varit
ett spännande projekt, som hjälpt mig att lära känna samlingen och få överblick över
föremålen och deras tillstånd.
Några av de absoluta höjdpunkterna i vår textilsamling består av broderade adliga
dukar från 1600-talet. En av dessa har jag tillbringat 100-tals koncentrerade timmar
med under det gångna året. Det är en fantastiskt vacker linneduk broderad med röd
och gul silke. Den är daterad mitten av 1600-talet. Motivet är symmetriskt uppbyggt
med olika djur och växter i rader omringade av bladkransar. Runt om kanten är en
bred, tungad bård tätt broderad med ornament av blommor och blad.
Bottenmaterialet är vävt i tuskaft, 30 tr./cm. Duken är 307 x 228 cm stor.
Duken har ett mycket stort problem. Det bläck som använts för att teckna det
broderade mönstret på tyget bryter ner linfibrerna. Det betyder att det i övrigt
förhållandevis starka och smidiga tyget är kraftigt försvagat i anslutning till
broderierna. Tyget har spruckit på många ställen. Särskilt i den utsatta kantbården
finns många större hål där broderitråden släppt och hänger löst. Silketråden ser i
övrigt inte ut att påverkas av bläcket.
På Frederiksborg har vi många gamla traditioner. En av dessa är att utställa tre stora
silkebroderade linnedukar som en del av interiören varje år i december månad. Detta
betyder att dukarna hanteras årligen, och under utställning ligger de på bord med
kantbården hängandes ner. Resten av året förvaras dukarna på magasin, liggande
plant på stora hyllor. Jag har inte fått lov att skona den här duken från den årliga
hanteringen, det är viktigt för museet att fortsätta ställa ut den. För att minska den
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fysiska belastningen har jag försett duken med ett stödtyg. Jag valde att använda
bomullsbatist som stöd. Batistens kvalitet matchar det mycket fina linnetyget bra.
Det är tillräckligt starkt, men samtidigt lätt och smidigt. Bomullsbatisten infärgades
med Remazolfärger och syddes fast med regelbundna stolpar av stödstygn. I
kantbården placerades stolpar med stödstygn mer tätt än i mitten. Hål och löst
broderi syddes fast till stödtyget med nedlagda stygn. Till sist klipptes stödtygets
kant till så den passade med dukens tungade kant. Stödtygets kant pressades med
värmespatel och syddes ihop med duken.
Vi har två andra dukar i samlingen som påminner mycket om den nyss beskrivna.
Dessa har inga antydningar till problem med bläcket. Jag har inte haft möjlighet att
göra några kemiska analyser av materialet, men föreställer mig att det är järn i
bläcket som ställer till problem. Jag känner inte nedbrytningens hastighet, men
funderar på metoder att fördröja processen. Skulle det hjälpa att förvara den i en tät
inpackning utan syre? På magasinet är det ca 45 % RH. Är det andra som har
erfarenhet av liknande problem vore det spännande att höra om!

Två detaljbilder av den silkebroderade duken. Foto: Anna Sparr

Under de sista månaderna har vi arbetat med en särutställning som markerar den
danska drottningen Margrethes 40års jubileum som regent. Här utställer vi bland
annat ett antal av drottningens dräkter. En del av dessa har vi satt upp på tillskurna
dockor av frigolit, de flesta har vi byggt av hönsnät beklätt med gips. Gipsytan
förstärks av schellack efterföljt av silkepappersstrimlor med akryllim. Dockan
tillpassas dräktens skärning i hals och ärmar, så att den ger fullt stöd utan att vara
synlig. Det var första gången jag arbetat med den här typen av utställningsdockor.
Jag hade hjälp av Marianne Hvass, som har mycket erfarenhet på området. Metoden
är relativt tidskrävande, men resultatet mycket fint!
Nu startar ett nytt år med nya uppgifter. Ett av mina stora projekt 2012 kommer att
vara restaurering av en paradsäng från 1724. Sängens textiler, som i stort sett är
sekundära, är i mycket dåligt skick. En hel del av av detta kommer att bytas ut med
ny sidendamast som väntas levererad från det franska väveriet Leivre inom kort.
Anna Sparr
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Hänt i Vara
Här kallställer man kyrkor på löpande band så det är tur att det finns underställ i ull.
Inomhus arbetar vi med olika kyrkotextilier inte alltid så variationsrikt och
spännande. Men nu i vår skall vi flytta över ett fantastiskt broderi till ett nytt siden.
Det är ett grönt antependium där sidenet är mycket skadat. Det har en hel del gamla
lagningar och det är mycket tydligt att traditionell sömnadskonservering inte håller
på textilier som är i bruk. Arbetet är spännande och utmanande men samtidigt lite
pirrigt. Det får inte bli fel.
Under 2011 hade vi en del arbete åt privatpersonen i form av olika dekorativa
textilier. Allt från en broderad bild från början av 1900-talet till en väv av Elisabeth
Hasselberg Ohlsson. Kul att få se lite annat än mässhakar.
Vi får in ganska många kormattor med likartade problem. De är smutsiga, har
mycket stearinfläckar, slitna fransar och kanter samt massor med granbarr. Arbetet
är tungt då de ofta är väldigt stora, flera har varit 8 m långa dock inte så breda. Det
är tur att vi är flera som kan hjälpas åt.
Catrine Johnsson arbetar hos oss på deltid. Hon var klar med sin utbildning i juni och
hennes uppsats har titeln ”Broderiet från Tämta”. Den handlar om olika sätt att söka
information kring ett okänt föremål.
Vi försöker hålla kroppen igång med styrketräning en gång i veckan och en
lunchpromenad (nästan) varje dag.
På institutionen för kulturvård startade i höstas en ny kandidatutbildning.
”Ledarskap i slöjd och kulturhantverk” som ersätter utbildningen till
hemslöjdskonsulent som tidigare fanns på HV. Undertecknad, Ingeborg, är
delkursansvarig för den textila delen + färg och form som omfattar 22,5 hp.
Hälsningar från Anna-Lena, Catrine och Ingeborg

Böcker bortskänkes!
Den fina boken ”Modelejon”om dräkter som Lena Rangström mfl skrivit och ”Royal
silks” som Ulla Cyrus-Zetterström och Gudrun Ekstrand skrivit. Vill du ha någon av
böckerna så hör av dig till johanna.nilsson@lsh.se. De finns att hämta i
Livrustkammaren i Stockholm och på SFT:s nästa årsmöte.
Johanna Nilsson
Telnr: 08-402 30 56
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Böckerna från Riksantikvarieämbetet
I höstas skänkte RAÄ böcker (två titlar) till SFT eftersom de behövde göra plats i sitt
lager. Det handlar om "Veneziansk sidendamast " av Margareta Ridderstedt och
"Den ljusskygga textilkonsten" av Eva Lundwall. För att komma fram till hur vi
billigast och enklast kan överlämna dessa till er, med tanke på frakt, transportering
m.m, så skulle jag vilja att ni som är intresserade av dessa böcker meddelar det till
mig. Det finns alltså en bok var av varje titel till alla inom SFT som är intresserade.
Troligen kan vi dela ut vid årsmötet och övriga kan få skickat till sig. Har man
möjlighet att hämta i Stockholm på Husgerådskammaren så är det väldigt bra och
ange då gärna det, så jag vet.
Ni som har en e-postadress har redan fått detta meddelande via mail och kan se detta
som en liten påminnelse om ni skulle råkat glömma att svara (och ni hade rätt - den
blå knappen försvann på vägen verkar det som – mitt fel!) och ni andra som inte har
e-post kan svara via telefon eller bara skicka ett SMS till 076-1101780.
Hälsningar
Augusta Persson
Husgerådskammaren
Augusta.persson@royalcourt.se

En dag att minnas
Vi samlades i Irmas trädgård en ljuvlig sommardag i pionernas tid 2011. Vi hade inte
setts på en massa herrans år. Vi hade så mycket att säga varandra och att dela
minnen. En regnskur hindrade oss inte från att trivas. Vi tog några bilder och lovade
att återses.
Vi, det var Marianne Lundeberg, Märta Swartling-Andersson, Maud Marcus och
Irma Wallenborg.
Alla fyra arbetade på Livrustkammarens textilkonservering under tidigt 1970-tal.
Jag, Irma, önskade att arbeta med textilier i museal miljö och jag gick till
yrkesvägledare i Uppsala och ställde min fråga. Jag fick telefonnummer till
Livrustkammaren. Som anställningsprov skulle jag vika en crepelintygbit helt rakt
och kontrollant för denna "prövning" var chefskonservator Lykke Schartau-Scheele.
Jag lyckades och blev anställd 1970. Lykke bodde på Östermalm och hon bjöd mig
hem till henne. Det var förmodligen ett privilegium. Lykke pensionerades någon
månad efter det att jag anställts. Jag lämnade stället efter ett år för Armémuseum där
jag blev stannandes i 39 år.
Märta såg en annons i DN om att Livrustkammaren önskade anställa
konserveringspersonal och hon svarade och blev ombedd att komma till
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Livrustkammarens hus i Nobelparken vid Strandvägen i Stockholm. Barbro Köhler
visade henne lokalerna och främst gobelängerna och vad som skulle göras med
dessa.
Märta ansåg att detta arbete med konservering av gobelänger inte skulle passa
henne. "Jag skulle nog brodera en ros mitt i de mörkaste ytorna" sa Märta och
tackade för sig och gick. Efter en vecka blev hon uppringd av Barbro Köhler som
tyckte att Märta skulle pröva på att konservera gobelängerna.
Märta började på halvtid den 1 november 1970 och fortsatte omgående på heltid i
24 år och slutade 1994. Märta blev med tiden mycket intresserad av de historiska
dräkterna och vi känner till att det var där Märtas kunnighet slog ut i blom. Det har
hon berättat om i en helt annan artikel i en bok som vi alla känner till.
Marianne såg också en annons i DN 1971. Jag hade nyligen flyttat med familjen
från Göteborg till Stocksund och hade inga planer på att arbeta med museiföremål,
jag gjorde nämligen mönster till inredningstextilier för Mölnlycke. Men, efter ett
besök på kammaren då Gudrun Ekstrand visade mig konserveringen, tyckte jag det
var värt att i varje fall pröva på. Och det var ju så roligt att jag blev kvar till 1995.
Men vilka anställningsformer! Tre månaders förordnande i taget och 900 kronor för
halvtid!
Maud minns att hon hade avslutat sin utbildning i sömnad och vävning m.m.
Märtas och Mauds män arbetade båda på Sveriges television och båda ägde båtar.
Familjerna träffades under ett par somrar på öar i Stockholms skärgård. Märta
arbetade då på Livrustkammarens konservering och hon berättade att "kammaren"
skulle flytta 1976 från Nordiska museets lokaler tillbaka till slottet och att man skulle
behöva mer personal för att bland annat packa alla ömtåliga textilier. Maud tyckte att
det lät väldigt spännande och intressant och efter en tid fick hon kontakt med Eva
Möller, som då var chef för textilkonserveringen. Hon fick jobbet och började den 1
februari 1976 och blev kvar ända till pensioneringen 2001.
Så förflöt några
timmar i textilkonserveringens
minnesvärda
dåtid.
Irma, Marianne,
Maud och Märta
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Restaurering av en norsk biskopskåpa
Under senhösten och vintern har jag jobbat med en biskopskåpa ifrån Borgs stift i
Östfold, Norge. Kåpan är från 1969 och designad av en mycket stor och folkkär konstnär
vid namn Håkon Stenstadsvold. Arbetet med kåpan innebar dels en restaurering och
dels en anpassning till den nytillträdde biskopen Atle Sommerfeldt. Kåpan har gjorts i
ordning vid flera tidigare tillfällen, senast 2005 för att passa en betydligt mer kortväxt
kvinnlig biskop, men nu var det dags att lägga ned kåpan igen.
Arbetet inleddes med en vattentvätt med fodret kvar, ett ”experiment” vi gjorde med
förhoppning att inga material skulle krympa eller dra sig, som vi vågade oss på eftersom
kåpan tidigare varit tvättad. Men problemet blev helt oväntat ett annat. Mellanfodret
bubblade sig och tensidskummet blev helt omöjligt att skölja ur varför jag fick sprätta
bort både mellanfoder och foder under tvätten. I och för sig blev detta mycket bättre då
kåpan fick ett nytt mellanfoder och fodret kunde tvättas separat i maskin och bli
betydligt renare än innan. Smutsranden från den tidigare uppläggningen, ca 15 cm
ovanför fållen, försvann tyvärr inte efter tvätten. Efter diskussion med kunden
bestämdes att randen skulle döljas så diskret som möjligt för att inte förändra det
konstnärliga uttrycket. Ett ullband färgades in i liknande nyans som kåpan (0,05 %-ig
färgstyrka!) och syddes fast ovanpå smutsranden. Samma infärgade band fick skydda
kåpans mycket slitna framkanter. Längs framkanterna smyckades kåpan med svarta
sidenripsband med påsydda smala vita linneband. Både de svarta och de vita banden
var partiellt slitna och fragmentariska, och behövde bitvis bytas ut. Tack vare min
fantastiskt hjälpsamma kollega på Armémuseet fick jag hjälp med att hitta exakt samma
svarta sidenrips. Tack Anna! Linnebanden hade jag tyvärr inte samma tur med, så dem
fick jag väva själv och färga in. Slutligen säkrades skador på de slitna men mycket vackra
broderierna på ryggplattan och klaffen mitt fram.
Tyvärr hann vi inte med någon provning på biskopen, men en provdocka som jag
formade efter alla möjliga och omöjliga (!) mått jag fick av biskopen fungerade bra.
Slutligen kunde biskopen iklädd sin ”nya” kåpa med pompa och ståt vigas i
Fredrikstads domkyrka söndagen den 29 januari. Och döm själva efter bilderna, men
visst har stiftet en fantastiskt vacker kåpa att vara stolta över!

Kåpans fram- och baksida undersöks inför restaureringen. Foto A-M Ryding och L. Benjaminson.
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Mellanfodret bubblar sig och försvårar ursköljning av tensid. Nya linnebands vävs o färgas in. Foto Ryding

Skadade dekorband, före restaurering. Foto A-M Ryding

De skadade partierna ersattes med nya band, efter restaurering. Foto A-M Ryding

Skadat silkebroderi kompletteras med nytt. Foto A-M Ryding
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Kåpan är färdigrestaurerad och provas på provdocka på SVK. Foto A-M Ryding

Nyvigd biskop Atle Sommerfeldt, i Fredrikstads domkyrka. Foto Johnny Leo Johansen

Anne-Marie Ryding, SVK – Västarvet, 2012-02-10
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Mögliga foder m. m.
Det följande är ett urval av vad som behandlats på SFT:s e-post lista i ämnet och ett
tips från Irma Wallenborg om en länk från tidningen Arbetslivs hemsida:
http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2012/Nya-ron-om-luktoverkanslighet/
Bästa SFT:are
Den pågående diskussionen kring det mögliga fodret sätter igång mina tankar om
hälsoaspekten. Om det nu endast var ett enda mögligt foder så vore väl diskussionen
onödig. Att jobba med en möglig textil då och då och använda föreskrivna
skyddsutrustning kan gå bra men yrkeslivet är långt och det troliga är att mögliga
föremål dyker upp både nu och då. Kanske inte alltid den föreskrivna
skyddsutrustningen heller finns tillhanda.
Föremål kan också vara bärare av kemikalier som vi inte mår så bra av. Det tar en
lång tid innan bägaren rinner över, men då är det för sent. Mögel och
bekämpningsmedel kan finnas i vår arbetsmiljö utan att vi reagerar eller blir
medvetna om detta. Lite näsdropp, kli i ögonen, röda kinder eller en extra förkylning
kan vara en varningssignal. Eventuella skador är ofta smygande.
Daglig användning eller påverkan av ytterligare sådant som vi inte föreställer oss
som så farligt kan vara flamskyddsmedel, sköljmedel, rökning, duschcrèmer,
hårschampon, glassiga tidningar med trycksvärtsdoftande vackra bilder, parfymer,
vissa E-nummer och annat som vi ännu inte kan namnen på. Som samhället ser ut
idag med den cocktail av kemikalier som drabbar oss alla måste vi tänka till och
förmodligen tänka om.
Evelina Sand berättade om prästen, en användare av föremål, som fick "ett anfall".
Kanske kom hon från ett annat hus med mögel eller redan var påverkad i någon
form. Jag träffar flera personer som är drabbade på detta sätt.
Det finns inga gränsvärden att följa som berättar när vi fått tillräckligt i oss av
mögel eller kemikalier. Gränsvärden finns för varje enskild kemikalie men inte för
kombinationer av kemikalier. När bägaren är full då hjälper det inte att endast
undvika möglet eller kemikalierna. Då reagerar du förmodligen på ännu fler ämnen.
Skolmedicinen har svårt att förstå, liksom vi själva.
Det är viktigt att hålla diskussionen levande som ni gör inom vår yrkesförening
och följa upp om det är möjligt. Det är svårt att vara efterklok när man står mitt upp i
ett roligt och intressant arbete. Jag hade själv inte kunnat hejda i förväg det som jag
råkade ut för. Det ämnet blev förbjudet att använda av EU i saneringsarbeten samma
år som jag drabbades - men det var tillåtet när jag drabbades av det - och även
Arbets- och Miljömedicinutredningen kom fram till att det var den sannolika orsaken
till att glaset rann över för min del.
Ju fler som kan informera kring hälsoaspekter inom vårt yrke ju bättre blir det för
hela vår grupp.
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Vi borde kunna hänvisa till försiktighetsprincipen i Miljöbalken om vi önskar agera i
detta sammanhang eller andra liknande.
I dagarna har det kommit en doktorsavhandling som behandlar hur dofter
(kemikalier) kan påverka oss i bl.a. arbetslivet. Det är det första allvarliga
dokumentet som jag och vi som är drabbade väntat på. “Sick of Smells – Empirical
Finding and Theoretical Framework for Chemical Intolerance av Linus Andersson
vid Umeå Universitet.
Irma Wallenborg

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 Isabella Hag, 4:e Långgatan 20, 413 27
Göteborg
Adressändringar skickas till föreningens sekreterare:
anna.javer@varldskulturmuseet.se
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