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Ordförande har ordet
Välkomna till Årsmötet som traditionsenligt hålls i Stockholm. Armémuseet tar generöst
emot oss tillsammans med Acta konservering. Mötet blir ovanligt sent, den 27 april
beroende på att flera nyckelpersoner redan hade en fullbokad marsmånad. Jag hoppas
verkligen att ni är många som vill och kan komma på mötet så att vi får en givande
diskussion om monteringsmaterial förutom allt annat vi har att prata om förstås.
Varma hälsningar
Ordförande Johanna Nilsson

Redaktörernas rader
Så blev det då ett vårnummer i alla fall även om det såg glest ut i brevlådan in i det sista.
För att få med alla era bilder har jag ändrat en del format och layouter men det hoppas
jag att ni har överseende med.
På förekommen anledning vill jag passa på att påminna om att adressändringar ska
skickas både till föreningens sekreterare och till SFT´nytts redaktion (se nedan) för vi
kan omöjligt hålla koll på alla som byter jobb och mejladress under året. En del av er har
fullt i inkorgen vilket gör att mejlen inte heller kommer fram så ta gärna och städa lite.
Om ni har angett privata mejladresser som inte gäller längre så meddela gärna det så vi
kan ta bort dem. Hotmail, som används för redaktionsutskicken, kan bara användas till
femtio adresser åt gången så därför är ni uppdelade i två grupper (om någon undrar).
Väl mött i Stockholm,
Kajsa Hammarsten
SFT´s styrelse 2008
Ordförande………………………………………………………………..Johanna Nilsson
Vice ordförande…………………………………………………………..Karin Falk Dreijer
Kassör……………………………………………………………………...Evelina Sand
Sekreterare ………………………………………………………………..Sofia Carlsson.
Ledamot…………………………………………………………………...Margit Forsberg
Ledamot…………………………………………………………………...Anna Ehn
Adjungerad för SFT-nytt………………………………………………...Anna-Maria Östlund

Adressändringar skickas till sofia.carlsson@jamtli.com och sftnytt@hotmail.com
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SFT Svenska föreningen för textilkonservering
Välkommen till SFT´s årsmöte måndagen den 27 april 2009 på
Armémuseum, Stockholm

Program för dagen
9.30-10.00 Samling med kaffe
10.00-11.00 Visning av Armémuseums nyöppnade utställning ”Hjältar”
11.00-12.15 Föredrag: Om montrar och monteringar - Diskussion
12.15-13.30 LUNCH
13.30-14.30 Besök hos Acta Konserverings Centrum AB
14.30-14.45 Paus
14.45- 16.15 Årsmötesförhandlingar

Anmälan
Anmälan till årsmötet skickas till Margit Forsberg: margit.forsberg@kva.se
eller

Margit Forsberg, Centrum för Vetenskapshistoria
Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005
104 05 Stockholm
Tel. 08-67 39 611

Hitta till Armémuseum
Riddargatan 13
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Kallelse till årsmöte för SFT-Svenska Föreningen för Textilkonservering
kl. 14.45-16.15 den 27 april 2009 på Armémuseum, Stockholm.
Dagordning
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare.
§ 4. Val av justeringsmän och rösträknare.
§ 5. Mötets stadgeenliga utlysande.
§ 6. Godkännande av dagordning.
§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
§ 8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9. Val av föreningsordförande
§ 10. Val av ledamöter till föreningens styrelse
§ 11. Val av revisorer
§ 12. Val av valberedning
§ 13. Val av nya medlemmar / Utträde ur föreningen
§ 14. Verksamhetsplan
§ 15. Budget
§ 16. Höstmöte 2009
§ 17. Rabatterad avgift för pensionärer
§ 18. Senaste datum för ansökan om medlemskap
§ 19. Rapport från bokgruppen
§ 20. Rapport från hemsidesgruppen
§ 21. Leila Sekhavat och Johanna Nilsson informerar om studieresa
§ 22. Övriga frågor.
§ 23. Mötets avslutande.
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Protokoll fört vid SFT höstmöte på SVK 2008-08-23
Närvarande: Kerstin Ljungqvist, Sofia Carlsson, Johanna Nilsson, Ingeborg Skaar, Tanja
Aronsson, Anna-Maria Östlund, Kaisa Bengtsson, Lena Hassel, Gunilla Andersson,
Anna Sparr, Erika Hedhammar, Catharina Sack, Anna Adrian, Linda Egnell, Marie
Johansson, Leila Sekhavat, Eva Ahlström, Kerstin Pettersson, Lotti Benjaminsson, Pia
Christensson, Kajsa Hammarsten, Augusta Persson, Anna Ehn Lundgren, Anne-Marie
Ryding, Katarina Lorentzon, Margit Forsberg, Cajsa Hallgren, Heidi Åberg
§1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av Johanna Nilsson, sittande ordförande.
§2. Val av mötesordförande. Till mötesordförande valdes Johanna Nilsson, sittande
ordförande.
§3. Val av mötessekreterare. Till mötessekreterare valdes Sofia Carlsson, sittande
sekreterare.
§4. Val av justeringsmän och rösträknare. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes
Tanja Aronsson och Ingeborg Skaar.
§5. Mötets stadgeenliga utlysande. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§6. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.
§7. Årsmöte 2009. Plats för årsmötet 2009 diskuterades och följande förslag framkom:
RAÄ:s nya lokaler i Visby.
Tumba, KOF/Svensk Museitjänst
Armémuseum, utställningen Hjältar
ACTA konservering, Armémuseum
Institutionen för Kulturvård, nya lokaler
För 2010 förslogs Nordiska museet med nya permanenta utställningar samt Jamtli med
ny utställning om Överhogdalsbonaden.
Framkomna förslag på teman var Utställningsteknik och monteringar samt Magasin i
Sverige, Norge och Danmark.
§8. Information från bokgruppen. Pia Christensson informerade att Bokgruppen fått
100 000 kr från Syskonen Bothéns stiftelse. Pengarna skall gå till bla layout. Deadline för
texter till boken är den 1 december 2008. Bokprojektet behöver mer pengar och efterlyser
förslag på fonder och projekt att söka.
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§9. Information från hemsidesgruppen. Sofia Carlsson berättade att man fått
erbjudande om att vara med i NKF-S hemsidesgrupp. Tanken är att SFT’s hemsida samt
tidningen REALIA skall finnas under NKF-S hemsida, vilken kommer att fungera som
en portal/paraplysida. En ansökan till Bothéns stiftelse gjordes under hösten 2008.
(Senare tillägg: gruppen fick 40 000 av de sökta medlen, vilket bla kommer att gå till
gruppens resor till möten samt kostnader för it-konsult). Innehållet diskuterades och
man kom fram till att den bör innehålla kontaktuppgifter till föreningen samt de firmor
som tar uppdrag. En förklaring om yrket och bildmaterial.
§10. Övriga frågor. Ekonomi. Johanna Nilsson läste upp en redogörelse från kassör
Evelina Sand. Ekonomin är i balans.
Omorganisationen på SVK, Västarvet. Kerstin Ljungqvist berättade om den planerade
omorganisationen inom Västarvet. Målen man har är bla professionalisering,
samutnyttjande av personal och tydligare chefskap.
Nya medlemmar. Anna Sparr presenterade sig och berättade lite om sitt jobb på
Frederiksborg.
Pia Christensson talade om att Tetex inte längre tillverkas. Kontakt har tagits med
Testfabrics och förhoppningen är att de ska kunna väva upp något liknande.
Pia Christensson berättade vidare om ICOM-CC möte i New Delhi och kommer att
skicka ut innehållsförteckningen ur Preprints till våra medlemmar.
Catharina Sack berättade om Nordiska Mussets nya basutställningar och arbetet med att
skaffa nya dockor till dräkt. Man har haft Gems samt H&H Studios på besök, båda gör
hårda formar exakt efter plaggen.
Gunilla Andersson efterlyste en förteckning över dem som tar uppdrag.
§11. Mötets avslutande. Ordförande Johanna Nilsson förklarade mötet avslutat och
tackade deltagarna.

Justeras

Justeras

Tanja Aronsson

Ingeborg Skaar

Ordförande

Sekreterare

Johanna Nilsson

Sofia Carlsson
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Klimatmonter och montering av mässhakar på
Norsk Folkemuseum i Oslo.
Under 2007 började en utställningsgrupp vid Norsk Folkemuseum i Oslo söka efter en
klimatmonter. Detta skedde i samband med att man skulle visa 4 st 1600-tals mässhakar
som en del av ”kirkekunstutstillningen”.
Eftersom detta var en stor och dyr investering så hämtades det anbud från 4 olika
företag.
Det företag som tillslut fick kontraktet hade inte tillverkat klimatmontrar förut men
valet föll på dem likväl p.g.a. monterns design och ev. vidare samarbete med inköp av
ytterligare montrar utan klimatanläggningar. Dessutom visade företaget stort intresse
och engagemang att uppdatera sig inom området, genom att bl.a. vara med på en
klimatkonferens i Köpenhamn.

Montern som köptes in är 4,5 m lång, har ett djup på 0,9 m och är 2,1 m hög (varav en
sockel på 0,4 m). Den är tillverkad av metall, glas och industrilackerat trä.
I sockelutrymmet finns klimatanläggningen och givare till fiberoptik med dimmer. Men
det finns även behållare för silikagel om det skulle behövas. Klimatanläggningen
kommer från Mini Clima.
Ljuset är monterat på de lodräta alluminiumprofilerna på monterns framstycke, med 10
ljuspunkter var. Dörrar in i montern är på kortsidorna
Klimatmontern tillverkades av System Standex, Odense Danmark och kostade i sin
helhet ca. 370 000 Nkr.
Tack vare att gavlarna på montern också är dess dörrar så är det lätt att komma in i den,
vilket gör montern lättarbetad. Vad som var viktigt här var att man inte fick ha båda
dörrarna öppna samtidigt på grund av monterns konstruktion. Det finns en risk att
montern kan kollapsa om båda dörrarna är öppna samtidigt, detta beror bl.a. på att
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museets arkitekt ville ha så tunna bärande delar som det gick att överhuvudtaget
åstadkomma.
Underhåll på klimatanläggningen och ljuset är lätt att komma åt tack vare att sockelns
front är öppningsbar, själva klimatanläggningen är placerad på en utdragbar hylla och
därför lätt att underhålla. De två givarna till fiberoptiken styr ljuset i varsin halva av
montern och har varsin dimmer.
När jag började mitt vikariat här på Norsk Folkemusum hösten 2008 så fick jag ta vid
efter Erikka och slutföra hennes del i detta projekt framförallt med att färdigställa
konserveringen och monteringen av dessa 4 mässhakar.
Mässhakarna hade ett specialkonstruerat stöd som tillverkades av Erikka. Stödet är
uppbyggt av tillklippt galvaniserat metallgaller som sen är klädd med melinex,
polyetelen och ytterst 6 mm tjock pollyfilt. På grund av att man kan se in i monteringen
från sidan så blev insidan klädd med svart bomullstyg. Stativen till stöden har museets
smed tillverkat.

Eftersom Erikka hade tillverkat monteringsstöden efter mässhakarnas mått så blev
monteringen smärtfri. Det enda problem som uppstod var att en mässhake hade ett
tungt tredimensionellt broderi vilket innebar att det blev en kraftig belastning på
mässhakens axelparti. Möjligheten att vinkla ut stödet tillräckligt för att ge ett bra stöd
till mässhaken var begränsat på grund av monterns djup och stativens maxbredd, jag
fick där för snabbt hitta på en lösning vilket blev 4 st vertikalt påsydda kardborrband
(mjuka delen) på mässhakens korsarmar. På stödet syddes kardborrbandet (hårda
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delen) lodrät fast. Detta gjorde att broderiets tyngd fördelades jämnt och axelpartiet
slappnade av.

Som avslutning skulle jag vilja tillägga att montern fungerar utmärkt efter nu dryga 6
månaders körning. Bilderna i texten har Erikka Wessel och Lone Ørskov Dybvik tagit.
Anna-Maria Östlund.

Hänt i Vara
Hösten 2008
• Kyrkobyggnadsdag på Flämslätt. Åsa Flarup Källman, arkitekt, betonade
betydelsen av textilier i kyrkorummet.
• Utställning på Skarliden med modern kyrklig textil från Licium.
Seminarium med 120 deltagare på Vara konserthus ”Till Guds ära och folkets
fröjd”. Medverkande bl a Margareta Ridderstedt, Lars-Göran Lönnermark.
• Anna-Lena for till Indien och Ingeborg till Paris, vi har det bra.
Våren 2009
• Inköpsresa till Stockholm med besök på Formex. Alla tygaffärer besöktes utan
något större resultat (stegmätaren visade på 20 000).
• Vi jobbar också lite ibland, rengöring av textila utsmyckningar, byte av foder,
tvätt av mattor, vård- och underhållsplaner mm.
• Två textilutställningar på www.skarliden.se
Hälsningar från Anna-Lena och Ingeborg

9

Reserapport från ICOM-CC konferens, New Delhi, Indien
22 september – 10 oktober 2008
ICOM-CC:s 15:e konferens anordnades i New Delhi, Indien, 22-26 september. Vi var
cirka 600 delegater från 75 länder. Tack vara resebidrag från svenska ICOM samt ett
stipendium från Syskonen Bothéns stiftelse hade jag möjlighet att delta i ICOM-CC
konferens samt att därefter åka på en textil rundresa i Rajasthan och Uttar Pradesh i två
veckor.
Som vanligt var det många intressanta föreläsningar och det var svårt att hinna lyssna
på allt man ville. Jag valde att gå på föreläsningarna inom arbetsgrupperna preventiv
konservering, public engagement, moderna material, etnografika och naturligtvis textil.
Dessutom hade arbetsgrupperna för textil och måleri anordnat en föreläsningsserie om
Thankas.
Det som jag tog med mig hem var de föreläsningar som förmedlade hur man med enkla
medel kan göra stora förbättringar av t.ex. montrar och klimat. Något som också
diskuterades mycket på föreläsningarna och i pauserna var att vi konservatorer måste
bli bättre på att informera vår omgivning om den bredd på kompetens vi besitter.
Tendensen runt om i världen är att utbildningar läggs ner, pensionsavgångar ersätts inte
och att allt fler konservatorer blir projektanställda eller hänvisas till att starta eget.
I samband med textilkonservatorernas möte blev jag vald till assistant coordinator samt
huvudredaktör för arbetsgruppens nyhetsbrev.
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Efter konferensen hade jag möjlighet att åka på en rundresa med textil som tema under
två veckor. Jag besökte färgerier, verkstäder för textilt tryck, både med screen- och
blocktryck, silkesspinneri och sidenväveri. Dessutom besökte jag två verkstäder för
mattvävning. Förutom textil fick jag även möjlighet att besöka staden Mandawa, som är
mest känd för stadens gamla bemålade havelis. Stadens slott är numera ombildat till
hotell och jag fick en guidad tur genom stadens gator. Flera av husen, haveli, har
genomgått restaurering och man kunde föreställa sig hur staden hade sett ut under sina
glansdagar.

Att få möjlighet att kunna delta på en så stor internationell konferens är fantastiskt. Det
nya kontaktnät man bygger upp samt möjligheten att träffa gamla kolleger är mycket
inspirerande. Mötet med andra inom sitt eget gebit och det kunskapsutbyte detta leder
till ger en injektionsspruta och man kommer alltid hem full med energi.
Pia Christensson
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Till Guds ära och folkets fröjd – seminarium om kyrklig textil
De trodde inte att det skulle komma så många, arrangörerna av seminariet ”Till
Guds ära och folkets fröjd”. Men de hade fel och fick boka Vara konserthus för att
de över 100 deltagarna skulle få plats.
Seminariet hölls på Vara konserthus lördagen den 4:e oktober. Medverkade gjorde
journalisten Elisabet Stålarm, antikvarie Margareta Ridderstedt, biskop emeritus
Lars-Göran Lönnemark, Carina Larusson från Sensus studieförbund samt textilkonstnär Anna-Karin Bylund. I åhörarskaran fanns representanter främst från
Svenska kyrkan men även textilkonstnärer och en handfull textilkonservatorer.
Arrangörer var Skara stift, Skarliden galleri, Sensus studieförbund och Ingeborg
Skaar textilvård.
Dagen inleddes med morgonbön ledd av Lars-Göran Lönnemark innan moderatorn
Elisabet Stålarm tog över, välkomnade och konstaterade att ”alla vägar leder till
Vara, för Vara ligger mitt i världen”!
Margareta Ridderstedt, som dagarna innan packat ihop sitt arbetsrum på Riksantikvarieämbetet, gick sedan igenom de liturgiska textiliernas historia. Dagens bruk av
textilier sträcker sig ju över 1000 år tillbaka i tiden och, berättade Ridderstedt, har
utvecklats i högre grad än t.ex. skulptur, eftersom textilier bärs och nöts och därmed
ständigt måste nyproduceras. En genomgående fråga för dagen var just nyproduktionen och vår tids avtryck i traditionen.
Mot slutet av föredraget hann Ridderstedt in på ämnet för sin nyutkomna bok
”Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer” som handlar om väveriet
Bevilaquas samarbete med nordiska konstnärer.
Lars-Göran Lönnemark övertog sedan talarstolen och inledde sitt anförande med
några personliga betraktelser kring kyrkans textilier. Han tog bland annat upp den
starka betydelse ett föremål tillverkat av församlingsmedlemmar kan ha. Lönnmark
hänvisade också till ett flertal bibelverser där textilierna omnämns, bland annat
2 Mos. 28:2-5, 31-36. Avslutningsvis nämnde han fyra faktorer som kännetecknar
god kyrklig textil, framför allt om de alla finns i förening.
•
•
•
•

Lovsång till Guds ära
Förskönar och vittnar
Konstnärlig kvalitet
Gåvor av tacksamhet
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Om förmiddagen stod för tillbakablickar fylldes eftermiddagen av framtidsvisioner.
Carina Larusson från Sensus studieförbund visade en film om produktion av ekologisk bomull och förevisade ekologiska albor och prästskjortor, för vilka publiken
visade stort intresse i pausen. Hon hänvisade till Lönnmark som talat om att vi i
kyrkan vill bära fram det bästa vi har inför Gud och menade att den konventionella
bomullsodlingen varken representerar människokärlek eller ”det bästa vi kan
frambära”.
Vidare berättade textilkonstnär Anna-Karin Bylund om sin produktion, ett textilt
hantverk med nyskapande idéer inom ramarna för traditionen. Bylund beskrev hur
hon starkt berörs av Maria-temat och flera av hennes textilier vittnade om detta.
Hon visade bilder på mässhakar där hon arbetat med olika nyanser av samma färg
och låtit skarvarna mellan nyanserna skapa former och symboler. Hon berättade
också om sitt samarbete med svenska spetsar i Vadstena som resulterat bland annat
i albor med breda knypplade spetsar i ärmarna. Som varande någon som just inlett
ett arbete med inventering av kyrkliga textilier funderade jag genast över hur vi
resonerar kring förbrukningstextilier. Albor brukar ju räknas till dessa, men hur
ställer vi oss till en alba med dryga decimetern breda handknypplade spetsar?
Dagen avslutades med en diskussion som hade kunnat hålla på hela natten om den
inte hade blivit stoppad. Man diskuterade materialval i fuktiga kyrkor, vilken typ av
röd färg en präst kan bära, centralförvaring, svårigheten för konstnärer att överleva
när församlingsmedlemmar skänker egenhändigt tillverkade textiler, vikten av att
visa textilierna, värdering av textilier i förhållande till exempelvis grävmaskiner och
hur pengar som sparas in på underhåll sedan går åt i flerdubbel mängd för att
reparera uppkomna skador. Panelen, som bestod av dagens föreläsare samt
Ingeborg Skaar, poängterade vikten av respekten för det textila arvet, både de äldre
föremålen och i nyproduktion. Ridderstedt nämnde värdighet i materialen och
Bylund tog upp vikten av att man vid nyproduktion håller traditionen levande och
skapar föremål som kommunicerar med arkitekturen och de övriga föremålen i
kyrkorummet. Ingeborg Skaar utryckte sin glädje över det stora intresset för dagens
program och menade att det är viktigt att vår tid sätter tydliga avtryck i historien.
Som grädde på moset kunde man dessutom under dagen besöka galleri Skarliden
(som drivs av Ingeborg Skaar och Göran Lidén) där utställningen ”Spegling av vår
tid – modern kyrklig textil från HV Licium” visades. Det rådde efter dagen ingen
tvekan om att det tillverkas kyrklig textil av god kvalitet idag och att intresset för
såväl det nya som det gamla finns i församlingarna, även om det ibland tvingas lite i
skymundan.
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Foto: Linda Egnell

Seminariet var ett bra sätt att lyfta fram kyrkans textilier och att välja att se det
positiva istället för problemen. Blandningen av föreläsare visade de kyrkliga
textiliernas många sidor, dels som rituella föremål till Guds ära, dels som konst, till
fröjd för folket.
Evelina Sand
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Tips om nyutkommen Bok
Patterns of Fashion 4
The cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear and accessories
for men and women. c.1540-1660
Janet Arnold, with additional material by Jenny Tiramani and Santina M. Levey,
Macmillan 2008, ISBN978-0-333-57082-1
128 sidor Med uppmätningsdiagram, tydliga teckningar och foton både i färg och
svartvitt. dels av de uppmätta plaggen och dels av jämförelsematerial som exempelvis
samtida porträtt och tavlor.
Jag som älskar de tidigare böckerna måste medge att det gör mig något partisk. Men
säger ändå att eftersom vi som inte är tillräckligt etablerade forskare för att få tillåtelse-,
eller hinner med av att göra, de undersökningar och den dokumentation som finns här,
särskilt när materialet omfattar färgbilder, så är det här så nära inpå vi kan komma. Så
för alla som på ett eller annat vis har intresse av tidsperioden rekommenderar jag boken
varmt.
Diagrammen är av i originalstorlekarna på plaggen så den som ska sy teaterkostymer
eller andra plagg som bärs nu måste överföra plaggen till lämplig storlek, men det
behövs ju ofta med konfektionsstorlekar också, så jag tror inte att varken teatersömmerskor eller de som av annars syr historiska plagg klagar på detta. Har jag inte sett
något som man kan anmärka på? Jo men jag har motargument till det också. Det kunde
framgått tydligare vilket material i boken som är Arnolds och vilket som är Tirmanis
och Leveys. Men jag fick intrycket i förordet att det blivit för tätt sammanflätat i slutresultatet för det. Det rekommenderade priset 30£ kan vara avskräckande men letar man
bland möjliga återförsäljare brukar det inte vara omöjligt att hitta rabatter och specialerbjudanden. Jag fick själv en del rabatt, även med frakten, hos den engelska nätbokhandeln, inräknad stannade priset på omkring 24 £ . Vilket för mig som så gärna vill ha
den är ett fullt acceptabelt pris.
Jag önskar er alla inspirerande läsning
Gunilla Andersson
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Vår kära kollega, vän och chef Gunvor Klingberg avled den 15 januari
2009.
Gunvor blev 89 år. Hon började vid Livrustkammarens textilkonservering våren 1970.
Våren 1971 kom Gunvor till Armémuseum. Hon pensionerades därifrån 1985 och
återkom som vikarie för mig 1986 till 1989. Gunvor var sekreterare i SFT 1980 och 1981
samt ledamot i intagningsnämnden till NKF. Gunvor var under 1980-talet revisor i
NKF.
Gunvor var utbildad textillärare och hade dessutom arbetat på Handarbetets vänner och
Licium.
Bland hennes första arbetsuppgifter vid Armémuseum var den stora omflyttningen av
uniformer. Gunvor var den drivande kraften bakom konserveringen av det stora
turkiska 1600-talstältet, som konserverades mellan åren 1975 till 1986. Hon fick också
möjlighet att företaga studieresor, bl.a. till Istanbul 1983 för att studera de turkiska
tälten. Hon arbetade också med de svenska regementenas nytillverkning av fanor och
med uniformer. Gunvor förvärvade gedigna kunskaper inom dessa områden.
Gunvor hade sitt tjänsterum på plan fyra i Stora Tyghuset. Vi minns att hon kom tidigt
till arbetet om morgnarna, tog på sig sitt förkläde och satte igång sin arbetsdag.
Gunvors glada och lätta sätt, att möta såväl tjänstemän som besökare, gjorde henne
populär.
Alltsedan 2006, efter ett benbrott, vistades hon på Gärdets sjukhem i Stockholm.
Vi besökte henne där. I hennes rum fanns minnen från arbetstiden vid Armémuseum.
Gunvor var alltid pigg på att tala med oss om alla våra minnen .
Anita Aro-Andersson och Irma Wallenborg
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Foto: Årsmöte för SFT 1980 på Armémuseum. Sittande vid bordet Gunvor Klingberg, Rachel Sylvén och
Anne-Marie Dahlberg. Dessutom Eva Vahlne och sittande framför kameran är Margit Wikland.

Årsmöte för SFT på Armémuseum 1980. Från vänster Margit Wikland, Inger Lavesson-Ulfveby, ?, Maud
Markus, Ingrid Josephsson, Rachel Sylvén, Eva Möller, Margareta Langert, Eva Möller, Anne-Marie
Dahlberg Kalli Klement, Karin Lundblad, Elsa Hägg, Eva Vahlne, Marianne Lundeberg, Marie-Louise
Wulfcrona Dagel och Gunvor Klingberg.

17

Konservering av gardinkappa
I år firas 150-årsminnet av Karin Bergöö Larssons födelse. Karin växte upp i Hallsberg
och familjens hus är numera ett museum; Bergööska huset. Här finns flera original och
kopior av Karins verk. Det mesta som Karin producerade finns dock i Carl Larssongården i Sundborn, bl.a en gardinkappa i trapprummet. En kopia av denna gardinkappa
har gjorts av ett barnbarn till Karin och Carl. Kopian finns i Bergööska huset.
Gardinkappan har skadats av vattenläckage i utställningslokalen. Skador bestod av
kraftiga fuktränder på flera ställen. Bottentyget är tuskaftat linne och broderi i rött
bomullsgarn. Tofsar nedtill i rött och blått. Ett ganska enkelt arbeta tyckte jag när de
ringde och frågade om jag kunde åta mig uppdraget att få gardinen att se ut som ny
igen.
Som alltid kollades färgäktheten och den röda tråden fällde mycket. Nedsänkning i
vatten var helt otänkbart. Jag kontaktade Susanna Högberg för att höra om hon visste
något som kunde göras för att få tråden färgresistent. Hon svarade att hon hade hört ett
föredrag i Schweiz om en kemikalie, cyklododekan C12 H24. Det kan värmas upp så det
blir flytande, penslas på broderiet så det isoleras totalt= både baksida och framsida, efter
några dagar (ca en vecka) försvinner kemikalien av sig själv. Susanna och jag ställde oss
lite frågande till detta förfarande. Vore intressant och veta om någon SFTare har
erfarenhet av detta.
Jag ställde upp två fläktar och Birgitta höll i handfläkten. Lite försiktigt fuktades
skadorna, sög upp fukten med frotté och blåste. Ibland använde jag en svamp, ibland
bomullstops. Det var lite nervöst att fukta mellan broderiet. Efter 2,5 timmar var allt
klart och vi kunde pusta ut. Resultatet blev otroligt bra, tyckte vi. Nästan som trolleri.
Gardinkappan är nu tillbaka i Bergööska huset i Hallsberg. Utställningen skall vara
öppen 16 maj – 16 augusti 2009.
Kicki Kirvall Hanses
KKH textil, Dalarna.

PS. Min verksamhet är fortfarande till salu. Arbetena strömmar in och jag längtar till
pensionering. DS.
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Gardinen före konservering

Gardinen efter konservering

Detalj före konservering

Detalj efter konservering
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Murberget Textilarkivet Västernorrland öppnar
Den 24 april 2009 öppnar Textilarkivet i Sollefteå efter att ha varit stängt i ungefär ett år.
Det officiella namnet blir Murberget Textilarkivet Västernorrland och ny huvudman blir
Murberget, Länsmuseet Västernorrland.
Vi som arbetar här heter Eris Erlandsson, textilantikvarie, Stina Hedvall, museiassistent
och Sofia Carlsson, textilkonservator.
Just nu förbereder vi utställningen Tusen trådar - Tusen år, med textilier från Medelpad,
Ångermanland och Hälsingland. Bland annat kommer vi att visa Kyrkdalslisten som
lånas in från Historiska museet. Övriga föremål kommer från Murbergets och
Textilarkivets samlingar, men också inlån från privatpersoner och hembygdsföreningar.

Kjolväska från Junsele, 1799

Ångermanlands Hemslöjdsförening startade 1909 och grunden till textilarkivet lades då.
De nuvarande lokalerna togs i bruk 1995 och har nu utökats med en extra
magasinsbyggnad, då de textila samlingarna på Murberget kommer att flyttas hit.
Samlingarna i Sollefteå består till stor del av teknikprover från hemslöjdsrörelsen, men
här finns också dräktdelar, damast och till undertecknads stora glädje ett antal 20talsklänningar…
Mer information kommer att finnas på hemsidan: www.textilarkivet.se eller via
www.murberget.se.
Välkomna till oss och hälsa på!
Sofia Carlsson
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Ny skoförvaring på Kulturmagasinet
På Costume Institute i New York har man tagit fram ett stöd för skor som används
framförallt vid transport av föremålen. Stöden är gjorda av kanalplast och är mycket
stabila. Jag blev mycket imponerad av dessa stöd och fick en modell med mig tillbaka
till Helsingborg. Min tanke var att eventuellt få dem tillverkade av syrafrikartong.
Evelina Sand vidareutvecklade modellen och tog fram en herr- och en dammodell.
Tyvärr visade det sig att firman som tillverkar våra syrafria kartonger inte ville åta sig
jobbet med att göra skostöd åt oss.
Projektet lades åt sidan tills jag en dag tog kontakt med papperskonservator och
bokbindare Kristina Enhörning. Hon tände på idén och kontaktade Kungliga Biblioteket
i Stockholm som har en maskin där de kan tillverka kartonger i den storlek de själva
behöver. De kunde inte tillverka stöden i syrafri kartong, men väl i syrafriwellpapp. Jag
har alltid varit lite skeptisk till wellpapp, men denna var finare än den man kan köpa av
Museiservice. Efter ett par månader kom en prototyp som var ganska OK, men de skulle
ha 120:-/styck. Det hade vi absolut inte råd med. Kristina vände sig då till Kungliga
Biblioteket i Köpenhamn som även de har egen kartongtillverkning.

Martin Trnka som är ansvarig för tillverkningen gick igång. Han hade fått en ordentlig
utmaning. Han inte bara tog fram skostöden utan han vidareutvecklade modellen
ytterligare, för att få ett stabilare stöd. Wellpappen han använder är syrafri och har en
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vit insida och en grå utsida. Priset blev 56:-/styck, visserligen danska kronor, men det
blev ändå billigare än i Stockholm. Dessutom tog han fram lådor som passade perfekt
för skostöden. Då vi på Kulturmagasinet har valt att ha våra skor öppet på hylla,
beställde vi bara ett fåtal kartonger som vi kan använda vid transport av skorna.
Lådorna kostade 60:-/styck.

När vi väl hade testa modellen, bestämde vi oss för att göra ett studiebesök på
kartongtillverkningen och vi blev mycket imponerade. Martin är en mycket entusiastisk
person som gärna ville utöka samarbetet med oss. Vi började genast tala om att
vidareutveckla hela vårt förvaringssystem och vi kommer troligtvis att övergå till att
använda specialbeställda kartonger från Kungliga Biblioteket. Martin ska nu undersöka
om det går att göra kartonger till dräkt. Vi får se om wellpappen är stabil nog när man
kommer upp i storlek.
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För er som är intresserade av att ta kontakt med Martin går det bra att mail honom på
boksmaskine@kb.dk eller gå in på hemsidan:
www.kb.dk/da/kb/nb/bev/~Bevaringeafdelingenx_eksterne_ydelser.html Eftersom han
älskar utmaningar, så kom gärna med lite kniviga specifikationer.
Pia Christensson
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