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Innehåll

Redaktörens rader

Ordföranden har ordet



SFT nyttSida 2

Hänt i Vara

Nystartat i Halland!
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Det händer på Acta konserveringscentrum:
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Det händer på Göteborgs stadsmuseum och
Sjöfartsmuseet akvariet
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Rapport från ICOM-CC Textiles Working Group
Interim Meeting 2019, 20 – 21 June 2019 på
Abegg-Stiftung i Riggisberg, Schweiz.
A Challenging Dimension: The Conservation and Research of Costume
and Accessories
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Nystartat i Hålanda
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Textilsamlingen på Medicinhistoriska museet
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Och:

Gammalt lappat och stoppat lakan från

Sahlgrenska sjukhuset. Man skulle väl

kunna tala mycket om hur man stoppade

och lagade det befintliga

linneförrådet på sjukhusen. I början

av 1920-talet övergick man från LINNE

till BOMULLSTYGER. Linnet förekom

senare endast på privatrummen. Dock

voro draglakanen alltid av linne.

Detta är ett lappat och sedermera

stoppat draglakan. Tvätten försiggick

i den avd. som är Centralförråd

1962/var serveringslokal från 1939 –

1952 / och sedan fördes trasig tvätt

som skulle lagas upp till ett rum –

SYRUMMET –i tredje vån.-Administrationsbyggnaden. Syrummet låg alldeles bredvid den

stora klockan. Och där lagade man alltså, och det gjordes grundligt – det fanns

plagg, som var alldeles överstoppade. Tiden var inte så DYR – då. Detta skrives i

köp- och släng tiden 1962.

Ett exempel:

Blus till fältuniform. 1939-40 skaffade

många sig en fältuniform. Många voro ju

också inkallade. Denna blus tillhörde

Ingeborg Kastman som var inkallad som

kompanihusmoder 1942-43 i Tidan, Skövde

och sedermera i Ålgården utanför Arvika

från vilken förläggning utövades

sjukvårdstillsyn över en del mindre

förband. Dessa blusar voro OPRAKTISKA,

svåra att tvätta och stryka, men det var

före nylon och perlontiden……….
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Ett sista exempel:

Korsstygnsduk från en vårdavdelning

1940. Handsydda dukar fanns det ju

på det flesta avdelningar och det

var nog en tävlan om att ha det

finaste….. tiden räckte till, - det

finns gott om håltimmar. Alla bodde

på sjukhuset och jäktade inte iväg

när arbetet var slut. Mer än en

ambitiös avd. sköterska sydde nog

dukar på sin fritid. Man hämtade

material i FÖRRÅDET och mönster

kunde man ju alltid anskaffa.

Skickade man dukar i TVÄTTEN så

behandlades de väl och pressades med

omsorg och nit. Även TVÄTTEN hade

bättre tid .. Örngottsbanden krusades fint innan örngotten lades upp på hyllorna.

Det nya C.T: /CENTRAL TVÄTTEN / kom 1939 på hösten och sen blev det slut på

dukpress på Sahlgrenska.
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Kommande evenemang



Vill du ha med något i nästa
nummer av SFT-nytt?

Skicka ditt bidrag till
sftnytt@sftkonservering.com

Höstmötet kommer i år
att hållas under
studieresan och därför
publiceras inget
program för det.
Protokollet kommer som
vanligt att finnas på
hemsidan.

Nyheter från Instagramgruppen


