
 
 
 
 

SFT-NYTT 
 
 

#15 oktober 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning     2 

Ordförande har ordet     3 

Redaktörernas rader     3 

TCC och universitetet i Glasgow    4 

Fanor från Fylkesarkivets samlingar   4 
Kaisa Bengtsson 

”Tack alla goa vänner”     6 
Agneta Talling 

Konservering av historisk dräkt    6 

Protokoll från SFTs årsmöte    7 

Praktik på Världskulturmuseet    9 
Anna Stow och Rebecka Karlsdotter 

Hänt i Vara      11 

Boktipset      12 
Anne-Marie Ryding och Heidi Åberg 

Ny bok i Textilkonservering    14 

Referenssamling av fiberprover online (FRIL)   14 

Lägesrapport från Husgerådskammaren   15 
Augusta Persson  

 
 
 
 
 

 
 



3 

 

 
 
 

Ordförande har ordet 
 
Så har Höstmötet avlöpt som planerat och Östersund visade sig verkligen från sin 
bästa sida med strålande sol och tillräcklig värme för att kunna sitta ute och fika. Vi 
fick spännande information om textilierna från Överhogdal och Oseberg av Sofia 
Carlsson och Margunn Veseth och hade mycket givande diskussioner. 
     Nästa stora evenemang för SFT är förstås studieresan till Barcelona då jag hoppas 
att så många som möjligt har möjlighet att delta. Lena Engquist Sandstedt har 
presenterat ett digert program så det är ingen risk att vi ska behöva gå sysslolösa.  
     Under hösten kommer jag att jobba på Nordiska museet (igen) så har ni vägarna 
förbi så hör gärna av er. 
 
Med hopp om en inte så väldigt regnig höst, 
 
Kajsa Hammarsten 
 
 
 

Redaktörernas rader 
 
Höstens upplaga av nyhetsbrevet SFT-nytt blev brokigt men innehållsrikt. 
Redaktionen sitter i Göteborg och önskar sig nästa år en eller två nya medarbetare. 
Håll till godo med höstens nummer.  
 
Isabella Hag 
 
 
 

 

                                  SFT-nytt 
 

     Bidrag till SFT-nytt skickas till sftnytt@hotmail.com 
     Om ni inte fått något svarsepost inom en vecka så skicka dokumentet igen. 
     Bidrag med vanlig post kan skickas till Kajsa Hammarsten, L. frescati- 
     vägen 4c, 10405 Stockholm 
     Adressändringar skickas till föreningens sekreterare: sofia.carlsson@jamtli.com 
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TCC och universitetet i Glasgow 
 
TCC (textile conservation centre) har på nytt startat upp sin verksamhet och ingår i 
institutionen för Konstvetenskap vid universitetet i Glasgow innevarande termin. 
     Då TCC (Textile Conservation Centre) lades ner år 2008 vid universitetet i 
Southampton var det flera institutioner som hörde av sig för att ge utbildningen 
möjlighet att fortsätta delar av sin verksamhet, berättar Peter Longman från TCCs 
stiftelse, erbjudandet från universitetet i Glasgow i Skottland var omöjligt att motstå 
då här finns utmärkta museisamlingar bestående av textil och universitet har 
världsrennomé. Här finns nu ett samarbete mellan textilkonservering, historia och en 
inriktning inom konstvetenskap som behandlar det praktiska utförandet; tekniken. 
Det finns nu en två-årig master i textilkonservering och en ettårig master i dräkt- och 
textilhistoria i Glasgow, men också anslag för forskning. TCCs bibliotek och 
utrustning har följt med i den nystartade verksamheten. Frances Lennard leder 
textilkonservatorsutbildningen. 
 
Läs mer: 
www.gla.ac.uk/departments/historyofart/centrefortextileconservationandtechnicalarthistory/ 
 
 

Fanor från Fylkesarkivets samlingar 
 
Fanorna levererades till Museumscentret i syraneutrala papprör, 15 cm i diameter. 
Fanan var inte rullad utanpå röret, men låg sammanrullad omkring fanstången inuti 
pappröret. 
     Fanan togs ut ur röret, fick id-blankett och streckkod, och hängdes upp till 
fotografering i fanstången, understödd av en stropp i var ända. Båda sidorna av 
fanan fotograferades; text eller speciella skador dokumenterades i närbild. Vid de 
flesta tillfällen togs fyra bilder per fana. 
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Efter fotografering lades fanan i en syraneutral kartong, 130 x 65 cm, med lock i 
väntan på bedömning, slutemballering och magasinering. 
     Fotoprocessen och hanteringen av fanorna sysselsatte tre personer (fotograf och 
två personer från Arkivet) samt en övervakande konservator. 
     När fanorna skulle magasineras, var de extralånga och breda hyllplanen (200 x 160 
cm) ännu inte installerade i magasinet. Konservator, jag, beslutade därför av 
logistiska orsaker att skilja fanor och stänger, så att fanorna rymdes i de 130 cm långa 
kartongerna, svarande till måttet på det existerande hyllsystemet. 
 

      
 
7 fanor var en aning bredare än 130 cm och till dessa blev den ena kortsidan av 
kartongen öppnad och limmad med papperstape med vattenbaserat lim 
     Fanornas generellt sköra tillstånd underlättade beslutet att skilja fana och stång: 
de skulle nog inte upp och hänga på en stång igen, möjligen utställas på en lutande, 
vadderad skiva. Surt trä ihop med nedbruten silke är inte heller någon god 
kombination. Jag övervägde problemet utifrån en kemists och en logistikers 
synvinkel och Hanna Jdrz. kanske inte skulle vara enig, annat än i att ”noggrant 
bedöma vad som är viktigast att bevara”; för mig blev det själva fanan. 
     Oftast var fanorna fastspikade med nubb eller häftklammer, som hade rostat. 
Nubben kasserades. De nu lösa stängerna fick egen streckkod, kopplat till numret på 
fanan, (som respektive A och B). Bokstavsserien fortsattes om det fanns andra lösa 
delar, som kordonger och dekorkulor till stången. I hälften av fallen är stången av 
typ ”kvastskaft”, med litet historiskt eller materialmässigt värde. 
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De långa fanorna har nu överförts till den uppställda ”fanreolen”, med hyllskivor i 
kanalplast av polypropylen. De är 200 cm långa och 160 cm djupa och borde räcka till 
för måttet på de flesta fanor. Intill vidare behåller vi de kortare fanorna, <130 cm, i 
kartongerna. De ligger då i ”åttor” med korvar av syraneutralt silkespapper i 
omböjningarna och slätt papper mellan lagren. 
 
 

      
 
Kaisa Bengtsson 
 
 

Tack alla goa vänner. 
Ett hjärtligt tack vill jag sända er alla mina nya och gamla kollegor sen 31½ år. Nu är 
det dags att kliva av banan, visserligen 8 mån. i förtid men jag känner att tiden är 
kommen. Mycket kul och mycket givande har tiden i föreningen varit inte minst alla 
minnesvärda kurirresor och andra resor som vi gjort tillsammans. Jag har fullt 
förtroende för mina två kolleger Augusta och Bosse som nu får dra lasset ensamma 
en tid men förhoppningsvis blir tre igen, snart.  
Hade bra allihopa, det tänker jag ha! 
Vänliga hälsningar  

 
Agneta Talling Husgerådskammaren, f.d. redaktör, revisor, kassör, ordförande i SFT. 
 
 
Konservering av historisk dräkt 
 
Vi gratulerar Johanna Nilsson som i början av juni examinerades med sin 
licentiatavhandling In Search of Scientific Methods for Conservation of Historic Silk 
Costumes. Opponent var Maj Ringaard från Nationalmuseet i Köpenhamn. 
Avhandlingen går att beställa via Göteborgs universitet eller direkt från Institutionen 
för Kulturvård. 
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Årsmöte Svenska Föreningen för Textilkonservering  
 
26 mars 2010 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm 
 
Deltagare: Kajsa Hammarsten, Catharina Sack, Anne-Marie Ryding, Lottie 
Benjaminsson, Heidi Åberg, Linda Egnell, Katarina Lorentzon, Pia Christensson, 
Susanna Högberg, Margunn Veseth, Britt-Marie Mattson, Emma Lansfors, Eva 
Ahlström, Johanna Nilsson, Lena Engquist Sandstedt, Anna Ehn Lundgren, Sofia 
Carlsson, Ingeborg Skaar, Anna-Lena Erlandsson, Evelina Sand, Ann Ideberg, Cajsa 
Hallgren, Leila Sekhavat, Kaisa Bengtsson, Tanja Aronsson 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Kajsa Hammarsten 

2. Till mötesordförande valdes Kajsa Hammarsten. 

3. Till mötessekreterare valdes Sofia Carlsson 

4. Till rösträknare tillika justerare valdes Cajsa Hallgren och Eva Ahlström. 

5. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Kassaberättelse. Evelina Sand berättade att vi har 173000 i kassan, varav 23000 

tillhör föreningen, resten är medel till bokprojektet. Revisionsberättelse. Anna 

Lena Erlandsson läste upp revisionsberättelsen. 

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2009. 

9. Evelina Sand och Karin Falk Dreijer lämnar sina poster i styrelsen.  Som nya 

medlemmar av styrelsen valdes Heidi Åberg och Augusta Persson. 

10. Till valberedning valdes åter Susanna Högberg och Lena Engquist. 

11. Som revisorer valdes åter Eva Ahlberg och Anna-Lena Erlandsson. 

12. Anna Sanfridson har meddelat att hon önskar utträda ur föreningen. Tre nya 

medlemmar valdes in. Studenter: Anna Stow och Anna Stålbring. Associerad 

medlem: Berit Eklund. 

13. Stadgeändring angående sänkt avgift för pensionärer.  

14. Stadgeändring angående invalsregler. 

15. Höstmötet 2010 äger rum 1 oktober på Jamtli, Östersund. 

16. Rapport från bokgruppen. Pia Christensson läste upp titlarna på de 24 artiklar 

som inkommit. Fyra personer kommer att få personporträtt skrivna av Gunilla 

Thörnvall. Man gör just nu ett offertunderlag för tryckning samt söker 

ytterligare medel. Boken ligger hos en professionell korrekturläsare. Pia 

Christensson tar emot förslag på titel samt förslag på var man kan söka 

pengar. 
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17. Förslag på studieresa har varit Istanbul, Bryssel, Barcelona och Italien. Efter 

omröstning valdes Barcelona som resmål. Kajsa Bengtsson, Lena Engquist och 

Catharina Sack jobbar fram ett förslag för resa till Barcelona. De som har sökt 

pengar från Bothéns stiftelse för Iranresa anmodas att höra av sig dit och tala 

om att man vill ha kvar sina sökta medel. Lena Engquist tar emot 

intresseanmälan för srudieresan. 

18. Övrigt 

Wikipedia. Evelina Sand har skrivit en kort text på Wikipedia om SFT och 

textilkonservering. 

Arbetsförmedlingen. Cajsa Hallgren har försökt nå AF angående placeringen 

av textilkonservator i deras databas samt beskrivningen av yrket och 

utbildningen. Det har varit trögt att få någon respons där, Cajsa jobbar nu 

istället mot Högskoleverket. Förslag lades fram att Cajsa ska skicka ärendet till 

NKF-S styrelse också. 

Hemsidan. Förslaget är att vi ska ha flera adresser som leder till hemsidan. 

Sofia Carlsson kollar om detta är möjligt. Sofia efterlyste också material till 

hemsidan samt visade den påbörjade sida som nu finns på nätet. 

Anne-Marie Ryding efterlyste bra litteratur om textilkonservering och tar 

gärna emot tips på sådan. 

Ingeborg Skaar föreslog att fler gör kortare texter i SFT-nytt, i stil med ”Hänt i 

Vara”. 

19. Avtackningar. Evelina Sand och Karin Falk Dreijer avtackades efter sin tid i 

SFTs styrelse. 

20. Mötet avslutades. 
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Praktik på Världskulturmuseet 

Som studenter vid Institutionen för Kulturvård i Göteborg har vi fått den stora 
möjligheten att göra praktik på Världskulturmuseet hos textilkonservator Anna 
Javér. Vi har fått till uppgift att packa upp och tillgängliggöra Gösta Sandbergs 
samling av textilier som skall fungera som studiesamling på Världskulturmuseets 
magasin i Göteborg. Gösta Sandberg var passionerat intresserad av färgning och 
textil och samlingen utgör därmed ett viktigt textilt dokument.  
     Största delen av vår tid lägger vi på att packa upp samlingen och sortera de mer 
än 1500 föremål efter huvudkategorierna ikat, batik, blåtryck och plangi. I denna 
mångkulturella samling finns det föremål från hela världen. Vi har funnit dräktdelar 
från Sverige, Guatemala och Makedonien, tryck från Schweiz, ajraktryck från 
Pakistan, vävar med guldtråd från Sumatra, kimono tygprovtryck från Japan o.s.v.   
     För att förklara de olika teknikerna finns tillkomstserier som visar steg för steg hur 
tillverkning går till. Det finns också små vävramar med knuten varp för att 
åskådliggöra hur ikat framställs. En intressant del av samlingen utgörs av verktyg 
och tryckstockar som använts vid tillverkningen. Även prover på färgämnen såsom 
indigo, krapp och snäckor har samlats in. 
 
Gösta Sandberg har själv skrivit att samlingen syftar till: 
 

• Att lyfta fram mönstringstekniker, som är helt förbigångna, eller litet och 

ofullständigt beskrivna i den textila – framför allt västerländska – 

facklitteraturen 

• Att utgöra ett betydelsefullt illustrationsmaterial för arbeten om de olika 

reserveringsteknikerna och deras gränsområden 

• Att skapa förutsättningar för – att i en framtid – återskänka de folk och 

kulturer de ”nationella skatter”, som en gång gav dem deras identitet och 

storhet. Värden som, av olika anledningar, gått förlorade för dem under 

epoker av ekonomisk och social omvandling. 

Samlingen donerades till Världskulturmuseet i december 1998. I 
donationshandlingarna framgår Gösta Sandbergs önskan att samlingen på grund av 
sin karaktär skall hållas ihop och förbli en studiesamling tillgänglig för forskare och 
textilintresserade. 
     Världskulturmuseet har för avsikt att upplåta ett rum åt samlingen och där låta 
intresserade ta del av den. Samlingen förvaras framöver i arkivlådor med möjlighet 
för den som vill studera textilierna att plocka fram dem. Rummet finns i 
föremålsarkiven som ligger en bit bort från själva museet. Den som vill får boka 
besök och får hjälp av konservator eller intendent som har sin arbetsplats i 
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föremålsarkiven. Jan Amnehäll, som är samlingsintendent, har mångårig erfarenhet 
och stor kunskap om textilier från främst Indonesien.  
     Vi har valt att gå igenom samlingen och sortera den efter teknik. Genom att 
använda databasen som ryggrad har vi rent fysiskt ordnat förmålen i grupper. Efter 
hand har vi insett att ”övrigt”-gruppen är så stor till omfång att den bör uppdelas i 
undergrupper med egen rubrik. Vi har haft uppfattningen att samlingen till största 
delen bestod av de tekniker och föremål som blivit publicerade i Sandbergs böcker, 
men vi har funnit att den även innehåller mycket annat intressant. Detta innebär för 
besökarna att man får inblick i mer textila tekniker, historia och föremål. 
     Här finns en mängd fina kattuner, tapas och batikimitationer. De makedonska 
broderierna är också värda att nämnas. En del textilier är mycket gamla och sköra, vi 
har bland annat funnit 
peruanska ponchos, som visar 
på sönderfall i mörkare 
partier, samt några fina prov 
av sammetsfragment från 
trettonhundratalet. Många 
föremål är unika, handgjorda 
objekt men även konfektions-
textil förekommer. De som 
läst Sandbergs böcker vet att 
han var kunnig inom sina 
områd-en. Vissa föremål har 
vi funderat lite omkring 
varför de hamnat i den här 
samlingen men framtiden får, som alltid, utvisa vad som varit viktigt att bevara. 
     Textilierna förvarades i Göstas hem i öppna hyllor, i papplådor och i plastfickor i 
pärmar. För en del föremål har detta inneburit att de blivit ihopvikta med många 
vikningar i mindre kartonger eller upplimmade på kartong och placerade i gulnande 
plastfickor. Detta har påverkat dem negativt och vi försöker nu hitta andra lösningar 
som är bättre ur bevarandesynpunkt. En del av textilierna uppvisar ganska grava 
tecken på nedbrytning och skulle behöva konserveras och vi anser det mycket 
tveksamt att de textilier som är anfrätta av tidens tand skall finnas tillgängliga för 
allmänheten.  
     Flera föremål är redan märkta av Gösta enligt hans katalogisering och museet har 
valt att behålla hans nummerordning. En del föremål har haft papperslappar med 
nummer fastsatta med säkerhetsnål eller knappnål, vilket i vissa fall resulterat i 
rostfläckar. Vi har skrivit nya märklappar och sytt på dessa.  
     Genom databasen Carlotta är det meningen att man skall kunna söka på föremål, 
föremålsgrupper eller en teknik i samlingen. En del av föremålen kommer man 
kunna hitta under flera rubriker. Databasen är tillgänglig genom museets hemsida 
och vår förhoppning är att den skall locka fler att ta del av den unika samlingen med 
nummer 1998.11. 
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Denna lärorika och roliga uppgift har, förutom att vi lärt oss om olika trycktekniker, 
fått oss att tänka mycket på och diskutera om samlandets drivkrafter. Varför samla 
till vem? Är en begränsad samling mer intressant? Är man benägen att samla på 
”vackra” textilier i största allmänhet eller är det en specifik teknik som fångar ens 
intresse? Är detta en typiskt ”manlig” samling textilier? 
     Vi tror att både textilierna och verktygen är värda uppmärksamhet av många 
textilentusiaster. Eftersom den här färgstarka och mångfacetterade samlingen både 
bjuder på teknisk information om tillverkningsmetoder och fantastiska textilier är 
den mycket sevärd, att man dessutom får röra vid föremålen ger unika möjligheter 
till studier och forskning.  
 
Anna Stow och Rebecka Karlsdotter 
 
 
 
 

Hänt i Vara 
 
Hösten är intensiv och det händer mycket på olika plan. Fortfarande så arbetar vi i 
huvudsak med kyrkan och dess textilier. Dessutom har följande hänt: 
 

• Kyrkohistoriskt seminarium i Skara. Margareta Ridderstedt föreläste om 
svensk kyrklig textil kring sekelskiftet 1800-1900. 

• Kyrkobyggnadsdag på Flämslätt. Föredrag om kyrkliga inventarier och 
inventarieförteckningar, mögel och klimat i kyrkor mm. 

• Vi har varit på studieresa till Oslo och besökt kollegor. Margunn Veseth på 
Kulturhistorisk museum, Ami Östlund på Norsk Folkemuseum och Daniel 
Gillberg på Munch museum. Intressant och lärorikt. Vi var också på Oslo 
Opera & Ballett, en fantastisk byggnad på alla sätt. 

• Catrine Johnsson, praktikant från konservatorsutbildningen kommer att vara 
hos oss 10 v. från den 1 nov.  

 
Hälsningar från Anna-Lena, Linda och Ingeborg 
 
 
Kyrkliga inventarier och inventarieförteckningar heter en projektrapport skriven av 
Matilda Dahlquist, stiftsantikvarie i Göteborgs stift. Ni som är intresserade av att läsa 
den kan skicka ett mail till ingeborg.skaar@telia.com  så får ni den i pdf-fil. 
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Bok-tipset 
 
Tack för flera bra boktips på lite ny och fräsch konserveringslitteratur! Här kommer 
en sammanställning över dessa, plus några konferenstryck som jag tror kan vara 
väldigt intressanta. Angående konferenstrycken vet jag dessvärre inte hur man får 
tag i dem, eller vad de kan kosta… information om detta tages tacksamt emot!  
     Fortsätt gärna tipsa i SFT-nytt så fort ni läst eller hört om någon intressant 
litteratur, listan behöver hela tiden fyllas på!!! 
     Trevlig läsning! 
 
Hälsar Ammi Ryding /SVK 
 
Litteratur: 
 

Barbara Appelbaum (2007), Conservation Treatment Methodology. Elsevier 
 

Yvonne Shashouas (2008), Conservation of Plastics, Elsevier 
 

Salvador Munos Vinas (2005), Contemporary Theory of Conservation. Elsevier. 
(Ett hett tips från Kaisa Bengtsson : ”Är en filosofisk bok med häpnadsväckande 
nytänkning, nya vinklar från en papperskonservator”) 
 

Frances Lennard and Maria Hayward (2006), Tapestry Conservarion: Principles and 
Practise. Oxford: Butterworth-Heinemann. 
 

Foekje Boersma, Agnes W. Brokerhof, Saskia van den Berg and Judith Tegelaers 
(2007), Unravelling Textiles: A Handbook for the Preservation of Textile Collections. 
London: Archetype. 
 

Frances Lennard and Patricia Ewer (2010), Textile Conservation: Advances in 
Practice. Elsevier. 
 

Conserving Textiles: Studies in honour of Ágnes Tímár-Balázsy (2009), ICCROM 
Conservation Studies 7. 
 
Konferenstryck: 
 

7th North American Textile Conservation Conferense,  
NATCC 2009, Conservation of Three-dimensional textiles, Quebeck City, Canada  
 

Redemption: Tapestry Preservation Past and Present (2009), Metropolitan Museum 
of Art. 
 

ICOM Committee for conservation, ICOM-CC, 15th Triennial Conference, New Delhi, 
22-26 sept. 2008: Preprints, Prigland, Janet (Editor). 
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Litteraturlista för kurs i Våtrengöring VT 2010 
 
Agnes Timár-Balázsy, Dinah Eastop (1998): Chemical Principles of textile conservation. 
Second edition: Butterworth-Heinemann. Kap. 1.1.4 och 7, 8, 10, 11 
Sheila Landi (1992): The textile conservator´s manual. Second edition: Butterworth-
Heinemann. Kap. 5 
 

Science for conservators. Book 2 (1984). Cleaning. Craft Council Conservation Science 
Teaching Series. Kap. 1, 3-7 
 
Referenslitteratur: (finns för kopiering på SVK) 
 

Christin Liljedahl (2004): Vinfläckar på kyrklig textil. Göteborgs universitet, 
Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård. Avdelningen för Kulturvård.  
 

Eva Ahlström (2009): Frystorkning - kontrollerad torkning av kulturhistorisk dräkt? 
Göteborgs universitet, Institutionen för Kulturvård.  
 

Gunilla Lagnesjö (1988): Våtrengöring av textilier. Göteborgs universitet, Institutionen 
för Kulturvård.  
 

Lotti Benjaminson (1996): Dammsugning av museitextil. Göteborgs universitet, 
Institutionen för Kulturvård. 
 

Margitta Brygård (2002): Tensider för textilkonservering. Högskolan i Borås, 
Institutionen Ingenjörshögskolan.  
 

Mary M. Brooks and Dina Eastop (2006): Matter out of place: Paradigms for analyzing 
textile cleaning. In: JAIC 45 (2006): 171-181. 
 

Tina Kramer Molte (2006): Vask af historiske textiler på lavtryksbord. In: Meddelelser. 
 

Tina Schüler (2000): Jämförelse av två olika våtrengöringsmetoder för vävda tapeter. 
Göteborgs universitet, Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård, Avdelningen 
för Kulturvård. 
 

Maj G. Ringgaard (2002) An investigation of the effects of borohydride treatments of 
oxidized cellulose textiles. In: North American Textile Conservation Conference (2006) : 91-
100 
 
 
Heidi Åberg har lämnat litteraturlistan som textilkonservatorstudenterna fick inför 
kursen i våtrengöring på SVK. 
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Ny bok i Textilkonservering 

Alldeles kort om boken 

Först av allt vill jag hälsa Heidi Åberg välkommen till redaktionsgruppen. Hon tar 
över efter Evelina Sand som kassör i SFT och har därmed även en plats i 
redaktionsgruppen. Nu är korrekturen på alla artiklar klar och nu återstår bara 
mindre justeringar och kompletteringar av bilder och bildtext. Alldeles i dagarna står 
vi i kast med att bestämma oss för vilket förlag vi ska samarbeta med. Ett stort tack 
till Evelina Sand, Lena Engquist-Sandstedt och Katarina Årre för deras idoga arbete 
med alla texterna. Vi ser fram emot höstens vidare arbete och nu är det extra viktigt 
att söka pengar till layout och tryckning. Vi vill därför gärna uppmana alla att höra 
av sig till Pia om man vet några bra fonder eller en vänlig museiförening som vi kan 
vända oss till. Även om arbetet med boken flyter på, kan vi inte trycka den om vi inte 
får ihop ekonomin. Vi behöver dessutom förslag till titel och bild till omslaget. Skicka 
alla förslag till Pia. Ett fint pris till vinnande förslag utlovas! 

Pia Christensson 

 
 
 
 

Referenssamling av fiberprover (FRIL) 
 
Vid universitet i Ohio har man tagit fram en samling av bilder i förstoring i optiskt 
mikroskåp för identifiering av olika naturliga fibrer men också av flera syntetiska 
textilfibrer. Flera varianter av ljusmikroskåpibilder presenteras och databasen, 
inrättad år 2009, har höga anspråk på vetenskaplighet. Dessutom är bilderna vackra 
att betrakta. 
 
Läs mer:  
https://fril.osu.edu/ 
 
Tipstack till Gunilla Lagnesjö 
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Lägesrapport från Husgerådskammaren! 
 
Det sista året har varit ett händelserikt år för oss på Husgerådskammaren. 
Pensionsavgångar och nytillsättning, bröllop och möblering av Kronprinsessparets 
nya hem på Haga bland annat har gjort arbetet nytt och spännande men också extra 
rörigt. En tredjedel av konserveringsavdelningens personal byttes ut under 
månaderna feb - mars. Eva Vahlne, avdelningschef och textilkonservator gick bland 
andra i pension efter drygt 30 år på Husgerådskammaren och efterträddes som 
avdelningschef av Lisen Tamm, före detta metallkonservator och avdelningschef på 
LSH:s konserveringsavdelning. Till textilkonserveringen anställdes Bo Broman.  
     Arbetet inför bröllopet var väldigt intensivt och väldigt kul, men ett enormt 
projekt att ro iland, alla fick hålla koll på sin del och driva på och tjata om 
information osv. för det var ganska trögstyrt. På senare år har mycket renoveringar 
och nyinredningar av framförallt de mer privata delarna genomförts, varvid vi på 
textilkonserveringen inte blir så inblandade eftersom man då gärna låter sy upp nya, 
fräscha textila föremål (förutom någon vävd tapet). Men den här gången fick vi 
verkligen vara med i centrum. Vi stod för mycket av textilierna i Storkyrkan, framför 
allt runt altaret. Där låg en av våra savonnerimattor, kronkläden draperades på bl a 
altarringen, Serafimerordensbaneret stod där och två av vigselförrättarnas 
biskopskåpor kom från oss. Ja, ni såg väl? 
     Föremålen var i gott skick så det stora arbetet låg i att få allt på plats, se till att det 
skulle funka när utrymmet skulle användas, att saker inte skulle snubblas på, fastnas 
i, ramla ner över någon… Och så skulle det se bra ut dessutom. 
     Vi fick möjlighet att jobba lite närmare inpå bruden eftersom vi fick i uppdrag att 
göra i ordning brudslöjan som Kronprinsessan bar och som Drottning Silvia burit 
före henne (Slöjan användes första gången av Prinsessan Sofia vid giftermålet med 
prins Oskar (II) 1857). Slöjan var något grå och med många småhål. Fästanordningen 
upptill skulle helt ändras om. Det blev flera tvättar och ”ibrodering” av de små hålen 
i tyllspetsen. Sedan satt Agneta Talling med monteringen som fick provas och ändras 
ett flertal gånger, men visst blev det bra tillslut! 
Bosse höll i nytillverkningen av jättetäcket med brudparets dubbel-monogram – en 

applikation i kläde. Denna skulle exakt 
när ringväxlingen avklarats i kyrkan 
hängas ut från Logårdstrappan mot 
strömmen. 
     Allt klaffade den 19 juni – slöjan 
fastnade inte och sprack, kronklädet i 
Storkyrkan åkte inte på sned och 
monogrammet kom upp i rätt tid. Vi var  
väldigt nöjda och på måndagen efter 
ville jag bara göra ”high five” med alla – 
vi gjorde det! 
Foto: Gustav Mårtensson 
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Fortfarande jobbar vi med inredningen av Haga, men som sagt, vi på textilkonser-
veringen blir inte så inblandade, kanske en tapet? 
     För snart två veckor sedan gick Agneta Talling i pension också hon efter 30 års 
tjänstgöring. Vi kommer sakna henne vid fikabordet. Framtiden känns spännande 
men också tuff. Än så länge vet vi inte om vi kommer få anställa någon ny men vi 
kämpar förstås för det. 
 
Augusta Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


