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Ordförande har ordet 
 
Kära medlemmar! 
För er som inte var med på årsmötet på Armémuseum i våras kan jag berätta att  
jag nu lämnar redaktionen för SFT-nytt för att bli föreningens ordförande efter Johanna 
Nilsson som avgick efter flera års väl förrättat värv. Stort tack till Johanna för ditt stora 
engagemang! 
 
Min plats i redaktionsgruppen tas över av Isabella Hag som samarbetar med Ami Östlund som 
fortsätter i gruppen som tidigare. Eftersom båda dessa jobbar i Bergen kommer vi att ha hela 
redaktionen utlokaliserad till Norge vilket förhoppningsvis ska fungera bra. Fortsätt gärna att 
skriva bidrag, annars blir det inget att läsa! 
 
Själv är jag för närvarande projektanställd på Nordiska museet där jag arbetar med en 
utställning om klädedräktens historia under 300 år. Det är mycket att konservera och montera. 
Att utställningen skall öppna redan i februari gör ju inte saken lättare men vi återkommer med 
mer information när alla figurer är byggda och klädda. 
 
Styrelsen har beslutat att hålla årets höstmöte i Kalmar på temat ”Hållbar konst” och vi 
hoppas att det skall locka många att åka dit och diskutera. 
Trevlig höst och väl mött i Kalmar! 
 
Ordförande 
Kajsa Hammarsten 
 
 
Redaktörernas rader 
 
Följande medlemsblad innehåller information om höstmötet i Kalmar, det handlar även om 
inventering av kyrkor i Jokkmokk i norra Sverige, kommande konferenser i Rom och Quebec 
i Kanada och ett par uppslag inför höstens möte att tänka på.  
 
Höstnumret har sammanställts här i Bergen, närmare bestämt i Salhus vid Bevaringstenestene 
i anslutning till Norsk Trikotasjemuseum. Här arbetar jag fram till början av oktober som enda 
svensk textilkonservator då också Ami Östlund sluter upp. 
 
Redaktionen tar tacksamt emot förslag på hur vi kan göra medlemsbladet än mer intressant 
och är vi är glada för fortsatta bidrag. 
 
Isabella Hag 
 
 
Red. anm. 
Våren 2008 gjorde Svenska Föreningen för Textilkonservering ett innehållsrikt besök i Paris. 
Vi besökte bland annat konserveringsateljén vid det dräkthistoriska museet Musée Galliera. 
Med mina egna erfarenheter från en praktik vid ateljén vid Musée Galliera måste jag få göra 
en korrigering av beskrivningen av verksamheten vid ateljén. Den metod för konservering 
som beskrivs om partiell infärgning av stödtyg för konservering av dräkt praktiseras inte vid 
muséet, åtminstone inte då jag vistades där, hösten 2008. Vi hade dock en diskussion om 
metoden. 
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Kallelse, höstmöte i Kalmar  
 
SFT:s medlemmar kallas härmed till höstmöte  
den 19:e oktober 2009 på Kalmar läns museum.  
Tema: Hållbar konst!? 
 
08:30  Mingel, kaffe/te och smörgås  
 
08:50 Välkomnande och information  
 
09:00  Föredrag och samtal på temat hållbar konst. Deltar gör konstnärer, 

konstinköpare, konstlärare och vi själva. Hur skiljer sig våra uppfattningar om 
vikten av att konsten är materiellt hållbar? Har konstnären något ansvar 
gentemot köparen? Vad är konservatorns roll?  

 
10:30 Fruktpaus 
 
10:45 Fortsättning, föredrag och samtal  
 
12:00  Gemensam lunch på Helen och Jörgens  
 
13:00  Höstmöte (se dagordning)  
 
14:30 Fika  
 
14:45–16:30 Möjlighet att se museets utställningar samt textilkonserveringsateljén och 

textilmagasinen.  
 
Anmälan 
Anmälan görs senast 12:e oktober till Karin Falk-Dreier, karin.falk-dreier@jkpglm.se, 070 – 
602 03 81. Ange vad du vill ha till lunch (se meny nedan). Frågor kan ställas till Karin eller 
Evelina: evelina.sand@kalmarlansmuseum.se, 0480 – 45 13 61. 
 
Lunchmeny 
Dagens Rasmus = husmanskost 
Kalmariten = fläskfilé med tillbehör  
Soppa  
Sallad  
Vegetariskt  
 
Välkomna önskar styrelsen genom Evelina Sand och Karin Falk-Dreier!  
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Dagordning 
 
SFT:s höstmöte, 2009-10-19, 13:00.  
Hörsalen, Kalmar läns museum  
 
1. Mötets öppnande 
 

2. Val av mötesordförande 
 

3. Val av mötessekreterare 
 

4. Val av två justerare 
 

5. Mötets stadgeenliga utlysning 
 

6. Godkännande av dagordningen 
 

7. Föreningens stadgar gällande medlemskap  
 

8. Informationstexter till Arbetsförmedlingen och Wikipedia 
 

9. Hemsidan 
  

10. Iranresa 
 

11. Information från bokgruppen 
 

12. Arkivering 
 

13. Årsmötet 2010, tema   

14. Övriga frågor   

15. Mötet avslutas  
 
 
 Turistinformation 
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Botips 
 
Exempel på lite billigare hotellrum. (Det kan finnas annat också som jag inte har hittat!)  
Alla ligger på gångavstånd från museet.  
 
Lågprishotell och vandrarhem Svanen 
Enkelrum hotel: 550 – 795 kr. Enkelrum, vandrarhem: 350 kr.  
Slottshotellet 
Enkelrum, ekonomi: 665 kr.  
Frimurarehotellet  
Enkelrum utan dusch: 700 kr.  
 
 
Kul saker att göra i Kalmar (med omnejd)  
 
Kalmar läns museum 
Vi visar i oktober våra fasta utställningar: 
Kalmarsunds sten- och bronsålder, Jenny 
Nyström, Regalskeppet Kronan och 
Krusenstiernska salongen (om släkten 
Krusenstierna) samt våra tillfälliga 
utställningar: Killar (om mansroller), 
Rugstorparen (träsnideri), I dödens spår – en 
medeltida deckargåta och Från gyllenläder 
till arseniktapeter.  
www.kalmarlansmuseum.se  
 

Kalmar FF, 
Smålands 
stolthet!  
Fotboll.  
KFF – GAIS, 
Fredrikskans 17:e 
oktober, 16:00. Den 
extra intresserade kan 
även beundra Cesar 
Santins och Rasmus 
Elms (bilden) skor på 
länsmuseet.  

http://www.kalmarff.se/game/kalmar-ff-gais  
 
Konstmuseet  
Kalmars nya konstmuseum ligger som en 
svart kloss i slottsparken. Inuti är det öppet 
och ljust. Utställningar: Socialkritiken 1993 
- 2005, Mellan dig och mig : 
Snæbjörnsdóttir & Wilson  
www.kalmarkonstmuseum.se  
 
 

Skälby gård  
Kungsladugård på 1500-talet, idag ett stort 
rekreationsområde med bl.a. skog, lekplats, 
1700-tals-herrgård och en hel del 
fornlämningar. I mitten en 4H-gård med 
keliga getter, hästar, kaniner m.m.  
http://www.skalby-4h.nu/  
 
Kalmar slott 
Kalmars mest omoderna sevärdhet. Inga 
förändringar sedan 1592! (Enligt dem 
själva.) Renässansslott. Guidade visningar, 
konstutställningar.  
www.kalmarslott.kalmar.se  
 
Byteatern  
Kalmar läns teater. Bra! Se hemsida för 
program.  
www.byteatern.se 
 
Kalmars bebyggelse  
T.ex. Stortorget som kantas av hus från 
fem århundraden, Gamla staden och 
Kattrumpan (små trähus, nära museet).  
 
Glasriket 
Om du tar bilen, passa på att besöka något 
av alla glasbruk i östra Småland!  
www.glasriket.se 
 
Eller ta en fågelskådarhelg på Öland. 
Optimal tidpunkt för 
flyttfåge



 

Samlade skrifter till Ágnes Tímár-Balázsy’s ära 
 
Till minne av Ágnes Tímár-Balázsy har ICCROM gett ut boken ”Conserving Textiles: studies in 
honour of Ágnes Timár-Balázsy”. En innehållsförteckning på engelska följer nedan och hur man 
kan gå tillväga för att beställa boken.  
 
 

 
 

 
New publication  
'Conserving Textiles: studies in honour of Ágnes Timár-Balázsy'  

30 June. This compilation of articles honours Ágnes Timár-Balázsy, a renowned teacher of chemistry and the scientific 
background of textile conservation. The volume was originally published in Hungarian by Pulszky Hungarian 
Museums Association (HMA) in 2004. 

The book is priced at 35 euros and can be purchased from the online bookshop.  
publications (at) iccrom.org 

Contents 

In memoriam: Ágnes Timár-Balázsy  

Conservation of silk finds dating to the Anjou period (1301-1387) 
Judit B. Perjés, Katalin E. Nagy and Márta Tóth  

Excavation of the crypt of the Dominican Church in Vác: preserving coffins, dress and other 
funerary paraphernalia, 1731-1808 
Judit B. Perjés, Emil Ráduly and Mária Újvári  

The conservation of two medieval parchment codices 
Ildikó Beöthy Kozocsa  

Conservation decision-making: from object to collection to community and back again 
Dinah Eastop  

The image of a crucified man on the Turin Shroud: measures taken for conservation of the 
legibility of the body image 
Mechthild Flury-Lemberg  

An eighteenth-century Hungarian court dress with nineteenth-century alterations: an example of 
historicism in the collections of the Hungarian National Museum 
Katalin Dózsa  
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Dyeing black in seventeenth-century Holland  
Judith H. Hofenk de Graaff 

Metal thread variations and materials: simple methods of pre-treatment identification for historical 
textiles 
Márta Járó 

Assessing the risk of wet-cleaning metal threads 
Katia Johansen 

Eastern and Western influences on Hungarian footwear of the thirteenth-seventeenth centuries 
Márta Kissné Bendefy 

Problems of the second restoration of two general’s atillas (military coats) from 1848/49 
Mária Kralovánszky 

Academic training of conservator-restorers in Austria: past experiences and future perspectives 
Gabriela Krist 

Lace from the Secession (Hungarian Art Nouveau): sewn, coloured lace articles 
Emőke László 

The conservation of the painted cloth travelling ‘tapestry’ of Ferenc Rákóczi II 
Györk Mátéfy 

The philosophy of restoration: new for old?  
Andrew Oddy 

Bulya vászon: a type of loosely woven cloth  
Emese Pásztor 

Restoration of an embroidered board game  
Anikó Pataki 

Conservation of ancient Egyptian painted artefacts  
Anne Rinuy 

The evolution of conservation and restoration as reflected in the Coptic textile collection of the 
Textile Museum of Lyon 
Marie Schoefer-Masson 

Figures from a Neapolitan nativity crèche  
Enikő Sipos 

The conservation of the flag of the Loránd Eötvös University  
Nikolett Szederkényi 

The symbolic meaning of red in seventeenth-century clothing 
Lilla Tompos 

 
 
Ett tips från Gunilla Lagnesjö vid RAÄ. 



 

 

 

9 

Den 7:e Konferensen i Textilkonservering i Quebec 30 september - 3 oktober 
 
Den 30 september till 3 oktober kommer den sjunde konferensen i textilkonservering gå av stapeln 
i Quebec i Kanada. Den handlar om konservering av tredimensionell textil (dräkt, möbelklädsel, 
tält med mera) .Vi har en svenska, Tanja Aronsson, från konservatorutbildningen i Göteborg 
(2005-2008) som medverkar vid konferensen. Hon ska hålla ett föredrag om en konservering av ett 
parasoll utförd vid Pia Christenssons ateljé i Helsingborg.  
 
Andra medverkande är Jan Vuori vid Canadian Conservation Institute, Nancy Britton vid 
Metropolitan Museum, Joanne Hacket vid Victorian & Albert Museum, Anne-Solène Roland vid 
Quai Branly, Rosa Lorena Román Torres från Mexiko och Jessie Firth från Australien. 
 
Det kommer bland annat att handla om konserveringen och rekonstruktionen av en robe från 1740-
talet från V&A, hur man rationellt bör administrera en etnografisk dräktkollektion, hur en 
neoegyptisk möbel från 1800-talets början ställts ut, men även föredrag om arkeologiska fynd som 
en konservering av en korg funnen i Ticumán, Morelos i Mexiko. 
 
För mer information kan ni söka på följande länk: http://www.natcc.net/EN/program.html 
 
 
 
 
Ett flygande och spännande uppdrag åt Jokkmokks församling 
 
 
 
 

 
 
För närvarande arbetar jag bland annat med att skadeinventera samtliga kyrkor i Jokkmokks 
församling. 2002-2003 gjordes en vård- och underhållsplan för de skyddade kyrkorna, vilken 
utfördes av byggnadsantikvarier. Mitt uppdrag nu är att komplettera den tidigare gjorda vård- och 
underhållsplanen, samt även att inventera övriga kyrkor. I första hand fokuseras inventeringen på 
tillstånd och förvaring av de textila föremålen, men även andra materialkategorier kan ingå. I 
Jokkmokks pastorat finns totalt 14 kyrkor, varav två kapell och tre kyrkkåtor är belägna i 
väglöstland i fjällvärlden. 
 
1944 byggdes den första kyrkkåtan i Jokkmokks fjällvärld, närmare bestämt i Arasluokta som 
ligger i Padjelanta nationalpark. Den raserades och en ny uppfördes 1960. Idag har man i 
Arasluokta ett träkapell som invigdes 1993. Fem mil norr om Arasluokta, vid Vattenfalls 
regleringsmagasin Akkajaure och nordväst om Stora Lulevatten, ligger Vaisaluokta. 1947 invigdes 

Helikoptertransport till Alkavare 
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Staloluokta kyrkkåta 

den första kyrkkåtan i Vaisaluokta, den finns ännu kvar men används inte längre, då en ny kyrkkåta 
uppfördes 1984. Vid Svenska Turistföreningens äldsta fjällstation Saltoluokta, beläget vid sjön 
Langas och inte långt från Stora Sjöfallets nationalpark (det stora fallet är ett minne blott), 
uppfördes en kyrkkåta 1959. 1971 byggdes en kyrkkåta i Staloluokta som ligger någon mil söder 
om Arasluokta. Kyrkkåtorna och kapellet ligger inom de olika samebyarnas sommarvisten. 
 
 

 
Staloluokta kyrkkåta är från och med 2003 skyddad, enligt kulturminneslagen. ”Kyrkkåtan är ett 
exempel på det begränsade antal fjällkapell och kyrkkåtor i fjällvärlden som i modern tid uppfördes 
inom främst Jokkmokks församling.” Den ligger i Padjelanta nationalpark inom Tuorpons samebys 
sommarviste, högt beläget strax ovanför fjällbjörkskogen med utsikt över den milsvida sjön 
Virijaure och norska fjällen. Kyrkkåtan tillsammans med klockstapeln och en bod har en central 
plats i byn. Den är byggd som en traditionell torvkåta men mycket större, med risat jordgolv, 
eldstad och rökhål. Fönster med blyspröjs och färgat glas, samt kors på taket avslöjar att det är en 
kyrka. 
 
 

 
 
Utöver kyrkkåtorna och kapellet i respektive samebyar, finns också Alkavare kapell som är beläget 
inom Sareks nationalpark, nära dess västra gräns. Kapellet ligger på en höjd ovanför sjön Alkajaure 
omkring 800 m ö h, på kalfjället ovan trädgränsen. Området ligger inom Jåhkågasska sameby och 
nära kapellet finns också en kalvmärkningshage. I kapellets närhet kan man se rester av det gamla 
gruvområdet från silvermalmbrytningens tid under 1600-talet, grunder efter byggnader, gruvhål, 
resterna av uppfordringsverket och varphögar. I Norrbotten restaurerades många kyrkor under 

Interiör Staloluokta kyrkkåta 
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1900-talet och dit hör bland annat Alkavare kapell, som stod färdigt 1787, övergavs kring 1860 och 
restaurerades och återinvigdes 1961. 
 
Även Alkavare kapell är skyddad enligt KLM, dess kulturhistoriska värde ligger i att: …”Kapellet 
är det första som byggdes i fjällvärlden och representerar behovet av en gudstjänstlokal för 
samerna när man var långt ifrån ordinarie kyrkor. Det är ett ovanligt kapell som skiljer sig från 
andra kapell i Norrbotten och Lappland då det är byggt av skifferartad sten från området och bildar 
en direkt koppling till den verksamhet som hade sitt säte på platsen nämligen silverbrytningen. De 
flesta kapell i fjällvärlden är av kåtamodell och har inte samma livslängd då de är byggda av 
nedbrytbara material.” 
 
År 1659 hittades silvermalm nära Alkavare, en gruvsatsning startade och pågick fram till 1702. 
Under 1700-talet gjordes försök att återuppta verksamheten men den kom aldrig igång igen på 
allvar. Genom bruksrörelsen skedde en kolonisation av området och som en del i det ingick 
kristnandet av samerna. Under 1700-talet bedrevs en uppsökande verksamhet av socknens präster 
och missionärer. Större allmänna samlingar hölls och behovet av ett kapell ökade, vilket ledde till 
att kapellet i Alkavare byggdes. Kapellet kallmurades av sprängsten från gruvområdet, medan 
timret till bland annat brädtaket fraktades upp cirka åtta mil från Kvikkjokk. (Mer läsning för den 
intresserade finns i ”Luleå silververk” och ”Kring Alkavare lappkapell” av K. Awebro). 
 
 

 
 
Under två intensiva veckor i juli månad flög jag med helikopter och fick även skjuts med båt för att 
kunna besöka dessa kyrkkåtor och kapell. Det fanns förvånansvärt mycket lösa inventarier på varje 
ställe. Predikstolskläden, altarbrun, antependier, altardukar och kollekthåvar i textil och skinn, samt 
ljusstakar, ljuskronor, ljuslampetter, dopskålar, kors, krucifix och nattvardstillbehör av metall, trä 
och horn. Förvaringen var i de flesta fall bristfällig och risken för stöld stor. En stor del av 
inventarierna har kommit till under 1950-, 60- och 70-talet. 
 

 
 

 Eva Ahlström 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alkavare kapell 
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Kan man standardisera kulturvård?  
 
Kan man standardisera kulturvård? Vad är SIS, CEN och ISO? Fredagen den 4 september 
samlades ca 150 personer från museer, arkiv, bibliotek och andra kulturvårdsinstitutioner för att 
delta i ett seminarium om SIS-standarder inom kulturvård. I övriga samhället används standarder 
för att hålla ordning på stort och smått.  Standarder har bland annat resulterat att el-kontakter och 
proppar blir mer och mer lika i hela världen medan det har varit svårare att standardisera 
hålslagning av papper.  
 
 

            
                       Foto: Margareta Bergstrand 

                  Lisa Nilsen i talarstolen 
 
Kathrin Hinrichs Degerblad, ordförande för den svenska kommittén SIS/TK 479 presenterade hur 
man jobbar med standardisering av kulturvård på europeisk nivå. Flera svenskar, bland annat 
Margareta Bergstrand, är aktiva i de olika arbetsgrupperna och förhoppningen är att det blir fler. 
De har påbörjat arbetet med att sätta upp standarder för hur man tar prover för analys på 
kulturföremål, vilken terminologi som används, hur man utformar museimagasin och 
museimontrar samt hur man transporterar och packar kulturföremål. Den senare är nu färdig för att 
gå ut på remiss. Någon konstaterade att ”detta är ett stort kunskapsprojekt”. Jag instämmer i detta 
och har förhoppningar om att det kommer att vara användbart som en kvalitetssäkring vid 
upphandlingar och utlån av föremål mellan museer.  Jag fick definitivt uppfattningen att det är 
värdefullt med standarder även inom kulturvård och att detta är en viktig uppgift för 
Riksantikvarieämbetets personal att arbeta med och påverka utifrån sin kunskap. Det innebär även 
ett värdefullt samarbete med landets museer. Jag ser fram emot att ta del av och se fler färdiga 
standarder!  

 
 

Erika Hedhammar 
Förvaltningsavdelningen  
www.raa.se  
http://www.k-blogg.se/ 
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Vem ska få bli SFT:are?   
  
Enligt SFT:s stadgar finns det två typer av medlemskap, ordinarie och associerad. Associerad 
medlem kan den bli som inte arbetar med konservering utan studerar till konservator eller är 
intresserad av ämnet. För att bli ordinarie medlem ska man ha en konservatorsutbildning eller 
arbeta som textilkonservator, enkelt uttryckt.  
  
Det har framkommit förslag på förändringar och förtydliganden i våra stadgar gällande 
medlemskapet. Frågor har ställts om medlemmar får bo i vilket land som helst, vilken sorts 
utbildning som krävs och vad vi menar med att arbeta som textilkonservator. Idag finns det 
utbildade konservatorer som arbetar som utredare eller forskare.  
  
Vill vi att SFT ska vara en förening med strikt medlemspolicy, där ett medlemskap kan 
användas som auktorisering, eller ska vi vara öppna för medlemmar med skiftande 
bakgrund och yrkesverksamhet?  
  
För att ta fram ett förslag till nya stadgar behövs din hjälp! Är du intresserad av att vara med i en 
arbetsgrupp eller vill du framföra dina åsikter? Frågan kommer att tas upp på höstmötet.  
  
För att göra stadgeändringar behöver man ta beslut på två på varandra följande årsmöten. Målet är 
att ett förslag ska kunna läggas fram till årsmötet 2010.  
  
Vänliga hälsningar  
Styrelsen  

 
 
 
 

 
SFT’s styrelse 2009 

Ordförande        Kajsa Hammarsten 
Vice ordförande       Karin Falk Dreijer 
Sekreterare        Sofia Carlsson 
Kassör         Evelina Sand 
Ledamot         Margit Forslund 
Ledamot         Anna Ehn Lundgren 
Adjungerad för SFT-nytt      Anna-Maria Östlund 
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Dear members of the Textiles Working Group 
  
1.  
I have already received a few abstracts for the interim meeting in Rome in March 2010. 
Please find in attachment the call for papers again. Do not hesitate to send me, or one of the other 
co-ordinators, your abstract for a lecture. You still have time until the end of September. 
  
2. 
At the end of October 2009 the co-ordinators of the different working groups will have a meeting 
with the directory board of ICOM-CC. If you have any remarks, suggestions or questions about 
ICOM-CC, the web-site, the programme or other items, feel free to contact me. I will be your voice 
at the meeting and bring your reactions to the attention of the directory board.  
Thank you for your co-operation. 
  
Best wishes 
  
Elsje Janssen 
  
  
Dr. Elsje Janssen  
Co-ordinator Textiles Working Group ICOM-CC 
 
director Collection Policy, Conservation and Management  
 
Stad Antwerpen | Cultuur, sport en jeugd- Musea en erfgoed 
Hessenhuis, Falconrui 53| 2000 Antwerpen 
tel + 32 03 206 03 69 | fax +32 0 206 03 62  elsje.janssen@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be 

 
 
 

 
 
Påminnelser från Margareta Bergstrand vid RAÄ. 
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Have you worked on an interesting case in a castle or an historic house? 

Did you contribute together with other conservators from different disciplines on a bigger project?  

Would you like to inform the field about interesting interdisciplinary research taking place?  

If yes, than this is a call for papers for you! Please, send us a 500 word abstract!  

   

MMMuuullltttiiidddiiisssccciiipppllliiinnnaaarrryyy   CCCooonnnssseeerrrvvvaaatttiiiooonnn:::   aaa   HHHooollliiissstttiiiccc   VVViiieeewww   fffooorrr   HHHiiissstttooorrriiiccc   IIInnnttteeerrriiiooorrrsss      
 

Call for papers!!!  Call for papers!!!  Call for papers!!!  
 

 

Interim Meeting of Five ICOM-CC Working Groups 

Wood, Furniture, and Lacquer 

Textile 

 Sculpture, Polychromy, and Architectural Decoration 

 Mural Paintings, Stones, and Rock Art 

 Leather and Related materials 

 

 

in collaboration  with 

 

 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (Rome), 
 

 

Rome,  

Complesso San Michele a Ripa Grande, Sala dello Stenditoio 
 

23 – 25 March, 2010 
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Multidisciplinary approach to the conservation of historic interiors will be the subject of the ICOM-CC 

Joint Interim Meeting at the Complesso San Michele a Ripa Grande - headquarters of the Ministry of 

Cultural Property - Rome, March 23-25, 2010. Five ICOM-CC Working Groups will gather together to 

discuss and elucidate problems related to the artistic, historic, environmental, ethical and technical 

aspects that may arise at the conservation/ restoration of artefacts, which while differing in techniques 

and materials, form as a whole a unique context of heritage interior.  

 
Contributions should focus on specific projects providing guidelines for preventive conservation and 

methodology of treatments as well as on theoretical issues, conservation techniques and research with 

the aim of defining an exhaustive state of the art on this issue. 

 
We invite the submissions of paper/ poster proposals by all conservators, conservation scientists, 

curators and art historians in the field independent of their ICOM-CC membership status. All submitted 

paper/ poster proposals will be reviewed by the program committee consisting of the Coordinator and 

Assistant Coordinators of the individual ICOM-CC WGs. The official language of the conference will be 

English. 

 
Postprints of the presentations will be published on the ICOM-CC web-site immediately after the Interim 

Meeting. Authors will be required to submit full papers at the time of the conference at the latest. 

 
Please send an abstract for the paper/poster via e-mail to the relevant coordinator of the ICOM-CC WG 

by September 30, 2009. Abstracts of no more than 500 words should include also the title, authors’ 

names and address of corresponding author including an e-mail. Successful authors will be notified by 

October 30, 2009. Preference will be given to the working group member

 

• Wood, Furniture, and Lacquer 

 

Dr Malgorzata (Margaret) Sawicki 

E-mail: margarets@ag.nsw.gov.au 

 

• Textile 

 

Dr Elsje Janssen  

E-mail: elsje.janssen@stad.Antwerpen.be  

 

• Sculpture, Polychromy, and Architectural 

Decoration 

 

Kate Seymour 

E-mail: k.seymour@sral.nl 

 

• Mural Paintings, Stones, and Rock Art  

 

Andrew Thorn 

E-mail: artcare@iprimus.com.au 

 

• Leather and Related Materials 

 

Mariabianca Paris 

E-mail: mariabianca.paris@tin.i
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Hänt i Vara 
 

• Linda är vår förstärkning i höst 
 

• Mattsäsongen är avslutad och nu är det den vita färgen som gäller 
 

• Anna-Lena kan göra fina fläckar, inte bara ta bort dem. Hon har gått på en 
patineringskurs 

 
• Vi har en hemsida: www.skaartextil.se  

 
• Lästips: VävMagasinet nr 3/09, tema kyrklig textil 

 
• I galleriet: Susanne Henriques textil, 29/11 – 20/12 

 
 
 

 
           Foto: Ingeborg Skaar 

 

Anna-Lena ifärd med en högljudd torrengöring 
 
Hälsningar från Anna-Lena, Linda och Ingeborg 
 
 

 
SFT-nytt 

     Bidrag till SFT-nytt skickas till sftnytt@hotmail.com 
     Om ni inte fått något svarsmejl inom en vecka så skicka dokumentet igen. 
     Bidrag med vanlig post kan fortfarande skickas till Kajsa Hammarsten, L. Frescativ. 4c, 
     10405 Stockholm 
     Adressändringar skickas till föreningens sekreterare sofia.carlsson@jamtli.se  
 


