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Nu är det dags att betala medlemsavgiften till SFT 
för 2017. Den är 250 kr/år för ordinarie medlem 

och 125 kr/år för associerad medlem och 
pensionär. 

Medlemsavgiften betalas till: 

Plusgirokonto: 431 15 37-7 
 

Sista betalnings dag var 31 mars  
 
 

Du	glömde	väll	
inte?	
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Ordförande	har	ordet			
	
Hej alla SFTare! 
 
Jag vilja börja med att tacka alla medlemmar som på ett eller annat sätt bidrog till att göra vårt 
jubileumsfirande till en sådan lyckad tillställning! Jubileumsfirandet äge rum i Stockholm och under två 
fullproppade dagar bjöds vi på intressanta seminarier, workshop och fest. Det var ett fantastiskt roligt sätt 
att påbörja mitt ordförandeskap och inspirerande att få träffa gamla medlemmar och att få höra om 
föreningens historia. Nu förstår jag hur unik och viktig den här föreningen är och har varit för vår 
profession och anledningen till att konservatorsutbildningen i Göteborg i huvudtaget kom till. 
 
För er som inte känner till mig så väl så tog jag min examen från konservatorsutbildningen i Göteborg våren 
2011. Mitt första jobb var ett vikariat på Murberget Länsmuseet Västernorrland med placering på 
Textilarkivet i Sollefteå. Det är för övrigt mycket tråkigt att Textilarkivet nu har fått stänga sin 
verksamhet. Sorgligt nog negligeras åter igen kvinnors historia och hantverksktraditioner. Efter 
Textilarkivet hade jag en kortare anställning i Norge på Bevaringstenesterna, Museerna i Hordaland, samt 
några olika projektanställningar på Armémuseum. Sedan tre år tillbaka arbetar jag på Acta 
Konserveringscentrum AB i Stockholm. Acta fyller 10 år i november och det har vi tänkt fira med ett eget 
litet jubileumsseminarium. Alla medlemmar i SFT är hjärtligt välkomna. I dagarna kommer en mer formell 
inbjudan via ett mejlutskick. 
 
Nu närmast ser jag fram emot SFTs höstmöte i Borås 12-13 oktober. Det kommer att bli visningar på 
Fashion Center och fortbildningsdag på Textilhögskolan. Tack vare alla stipendier vi erhållit har 
programmet nu kunnat utökas med en gemensam middag på torsdagkvällen samt med en aktivitet som 
fortfarande är under planering. Föreningens jubileumsfirande fortsätter och det här vill du inte missa! 
Skynda att anmäla dig, fortbildningsdagen på Textilhögskolan har ett begränsat antal platser.  
 
Vi ses i Borås i oktober! 
/Anna Stålbring 

 
 

Redaktörernas	rader	
	
	
Jubileums nummer till ärren tänkte jag välja en “typewriter” typsnitt men jag upplever den som rätt så 
svårt att läser.  Jag håller den till först sidan bara. 
 
SFT Nytt har nu funnits i 30 år.  Det första numret kom okt/nov 1987 och hade bara 2 sidor. Vi har haft 
minst 9 olika redaktörer och i början kom 4 nummer om året.  Själv har jag varit redaktör sedan feb 2013 
och detta är den 10ande numret som jag har klistrad ihop.  Men ingen tidning utan ni som skriver (stå det 
ofta i tidagare utgåva ocksa!) så tack till alla som har bidraget genom åren.  
 
Kolla in i arkivet – jag upptäckte att vi i okt 1988 hade en Tre dagars kurs i Moderna Fiber i Borås, en 
föregångare till årets höstmöte? Ni hitta mer information om programmet till den senare i tidningen. 
 
Kolla även Hitta en konservator kartan, har du bytt tjänst, är dina uppgifter up-to-date? http://www.sft-
textilkonservering.se/hitta-en-textilkonservator.html maila mig dina uppgifter - minimum info för att synas 
på kartan är namn, stad / ort / postnummer. Ta med din e-postadress om du vill att det ska visas. Genom att 
skicka mig e-post med dina uppgifter samtycker du om att denna information kan delas på webbplatsen. 
 
Redaktion 
(sftnytt@hotmail.com) 
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Korrespondenterna	
	 	

Pressure	Mounting	–	My	notes	from	the	presentation	by	Dr	Florica	Zaharia		at	SFTs	
annual	meeting	2017	
Anna	Stow	
 
Dr Zaharia worked at the Metropolitan Museum in 
New York for 28 years, thirteen as Conservator in 
Charge of the Department. She holds an MA with a 
specialization in tapestry and textile structure and 
design, and a PhD in visual arts with a focus on textile 
materials and technologies, from the Nicolae 
Grigorescu Institute of Fine Arts in Bucharest. 
During her time at the MET she worked extensively 
with pressure mounting as a method for mounting flat 
fabrics.  During her presentation she reviewed the 
development of the technique, the advantages and 
materials used. 
 
The MET has used this technique for about 50 years but there is not much 
published about it.  Florica has presented at ICOM CC but that paper was 
never published, by coming to our annual meeting she hoped to share 
knowledge. 
 
Essentially flat fabrics are held between two rigid surfaces – originally glass 
but now plexiglass.  Plexiglass is less breakable than glass and slightly porous 
so does not trap and retain moisture – a problem seen with earlier mounts 
that could be dismantled and examined during the redesign of the Islamic 
Gallery at the MET. Plexiglass does have a tendency to bow and so needs 
skilled staff to handle very large pieces.   
 
Florica states that vertical display using pressure mounting is a good solution 
for preservation.  The comparison to stitched mounting was possible when a 
fragment from a private collection returned to the museum; a pressure 
mounted piece from the same textile was judged to be in better condition. 
 
 
Using scale models of the different construction techniques Florica detailed 
the different materials used, and different combinations of those materials 
depending on the textile to be mounted.  
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Close up of model from underside showing wooden 
frame, screws and edges of plexiglass lid. Photo: 
Anna Stow. 
 
 
  
 
 

 
For example in the double pressure mount method a stretcher frame is made 
from poplar wood, to this  UV filtered plexiglass or aluminium honeycomb 
sheet is screwed. A barrier paper is followed by layers of polyester batting. 
Pressure on the textile can be controlled by varying thicknesses of the batting 
at  the edge of the mount.  Care should be taken to avoid a pillowing effect (i.e 
that the textile is stretched over a mound of batting and is under higher 
tension at its centre than at edges.) By creating dips (or wells) in the batting it 
is possible to support for example tassels without them subsequently being 
squashed by the mount (see blog link below for more information). The 
batting is covered with pima cotton plain weave on which the textile to be 
mounted is placed. A layer of plexiglass follows.  The whole is held in place 
with a mat made of museum board wrapped in pima cotton, and over this a 
specially constructed lid on UV filtered plexiglass is placed.  
 

 
 
Florica warned that they have seen inconsistencies with supply of batting, 
they have noted variation in fibre density, and if a large roll has been tied for 
shipping the ties may leave permanent lines.  Any wood used is varnished 
with polyurethane varnish to reduce the risk of off gassing. It is possible to 

Materials used for the double pressure mount

UV filtered Plexiglas box  
 
 
Mat made of Museum board wrapped with Pima 
cotton fabric  
 
 
UV filtered Plexiglas sheet 
 
Textile art 
 
Pima cotton fabric 
Thin Pellon 
Polyester felt  
  
 
 
 
 
Buffered acid-free paper/Barrier paper 
 
UV filtered Plexiglas or Aluminum honeycomb sheet 
 
Stretcher frame made of poplar wood coated twice 
with polyurethane 

F. Zaharia
Pressure Moun8ng Workshop
Stockholm, May 12,  2017                                                                                                                                                                                                                    Page 4
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colour the pima fabric as a colour compenstation technique so that holes in 
the mounted textile are less obvious. 
 
You can read an interview with Florica and find information about the 
museum she plans to open in Romania here 
https://www.romanianatheart.com/interview-florica-zaharia-textile-
conservationist/rama-alianta/ 
 
The slides included here are from a copy of her presentation we received after 
the meeting. If you would like the full copy please contact sekreterare@sft-
textilkonservering.se 
 

 

	
We	thank	Chiara	Romano	for	arranging	this	part	of	the	annual	meeting.		You	can	
see	another	example	of	the	technique	by	Chiara	here	
http://www.nordicconservation.com/mounting-systems/	
	
This	blog	post	shows	how	pressure	mounting	can	be	used	to	mount	textiles	that	
are	not	completely	flat	
http://insidetheconservatorsstudio.blogspot.se/2017/06/conserving-pattons-
third-army-flag.html	
	

	
	 	

Pressure	mount	with	a	single	Plexiglas	box	

	

Double	pressure	mount	with	Plexiglas	sheet,	a		
mat,	and	a	Plexiglas	box		

	

Pressure	mount	with	a	single	Plexiglas	box	and	
edge	support	
	

Pressure	mount	with	a	Plexiglas	sheet	and	a	
wooden	frame	
	

Pressure Moun*ng Varia*ons

F. Zaharia
Pressure Moun*ng Workshop
Stockholm, May 12,  2017                                                                                                                                                                                                                    Page 2
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ICOM-CC	Triennial	Meeting	i	Köpenhamn	4-8	sept	2017	
Anna Adrian, Göteborgs stadsmuseum 
 
Det var en spännande vecka med många bra föredrag men jag fastnade för tre 
stycken som jag tyckte länkades samman på ett intressant sätt.   
Jonathan Ashley-Smith höll ett föredrag om nya yrkesetiska regler. I arbetet 
med att höja och betona konservatorns status och kompetens har man vid 
tidigare konferenser diskuterat att utarbeta tydligare yrkesetiska regler som 
ska vara giltiga för alla konservatorer. Jonathan Ashley-Smith hade fått i 
uppdrag att utarbeta sådana regler men det visade sig vara svårare än han 
tänkt sig eftersom förutsättningarna och uppdragen är så olika inom olika 
materialinriktningar och på olika institutioner. Reglerna sätts dessutom av oss 
själva och upprätthålls av oss själva genom grupptryck. Ashley-Smith lyfter 
istället fram ”a bespoke code of ethics”, ung. skräddrsydda etiska regler, 
vilket innebär att varje institution eller specialistområde utarbetar sina egna 
etiska regler. Genom att utarbeta etiska regler som känns bekväma och 
logiska för det egna området så blir de också relevanta.  
 
Ashley-Smiths föredrag kändes väldigt aktuellt när jag lyssnade på två andra 
med textil anknytning. Det första handlade om utställning av etnografiskt 
material, mantlar från Maori-kulturen på Otago Museum på Nya Zeeland. 
Nyssa Mildwaters, konservator vid museet berättade hur de arbetat med film 
för att förmedla hur mantlarna rörde sig när de användes. Efter att ha testa 
olika metoder bestämde man sig till slut för att filma mantlarna burna på en 
person ur personalen. Detta föregicks av stora diskussioner och 
överväganden av risker och fördelar. Efteråt bedömdes projektet som väldigt 
lyckat och man lyckades förmedla kunskap och känsla för dessa mantlar på 
ett sätt som man inte lyckats med tidigare. Men trots alla etiska överväganden 
de gjort innan och förvissningen om att mantlarna inte tagit skada så hade 
konservatorerna länge svårt att skaka av sig känslan av att ha brutit mot en 
grundläggande och helig regel; att aldrig ta på sig föremålen.   

Den andra föreläsningen som berörde etiska principer hölls av 
Sarah Scaturro, chefskonservator på the Costume Institute på Metropolitan 
Museum of Art. Hon ifrågasatte i sitt föredrag att konservering av ”fashion” 
skulle räknas till textilkonservering. Hon menade istället att det är en egen 
disciplin som både består av det materiella objektet och det idébärande 
systemet av estetik, identitet och modernitet.  Konservering av mode innebär 
alltid tredimensionella objekt som måste förhålla sig till kroppen de är tänkta 
att pryda. Materialmässigt innebär mode komposita material som kan vara 
textil. Scaturro menade att konservering av mode kräver etiska 
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ställningstaganden som är specifika och som inte per automatik är giltiga för 
t.ex. textilkonservering d.v.s. skräddarsydda yrkesetiska regler. 
Det är nog oundvikligt att som konservator ibland känna oro för vad andra 
kollegor ska tycka om de beslut man fattat men därför var det befriande att 
höra dessa tre föredag som öppet diskuterade de yrkesetiska reglerna.  
 

Rapport	från	ICOM-CC	i	Köpenhamn	
Johanna Nilsson 
 
Drygt 1000 delegater från 60 länder deltog i ICOM-CC:s 18:e möte som hålls 
vart tredje år. Två av våra medlemmar höll föredrag, Maria Franzon och 
Anna Javér, tyvärr låg de parallellt så jag kunde bara lyssna till Anna men jag 
vet att båda gjorde strålande presentationer och besvarade frågor med stor 
säkerhet. Två av våra danska kollegor höll också föredrag, en med inriktning 
på konditionsbedömning av arkeologiskt ylle och den andra beskrev vad som 
går att utläsa vid färgämnesanalyser av arkeologiskt material. Ytterligare ett  
föredrag var inriktad på färg, 
nämligen turkiskt rött som 
undersökts med ett par olika 
analysmetoder. Därefter följde två 
föredrag om användning av gel. De 
beskrev hur gel med lösningsmedel 
kunde användas för att lösa upp 
limmer från tidigare konserveringar 
på ett relativt skonsamt sätt. Mie 
Ishii berättade om ett 
utvecklingsprojekt för framställning 
av handvävt siden som jag förstås 
tyckte var särskilt intressant. Ett 
siden som tillverkas för att användas vid konservering av kimonos. Varp och 
inslag framställdes på olika sätt vilket gav sidenet särskilda egenskaper. Till 
exempel så framställdes varpen genom att larven avdödades i kokande vatten 
för att sedan haspla upp kokongen medan inslagets kokonger istället lades i 
en saltblandning innan det hasplades upp. Saltbehandlingen gjorde att 
sericinet löstes upp och gav ett mjukare silke. Tyget är 40 cm brett och kostar 
400-500 €/meter. Den sista presentationen inom textil beskrev ett projekt som 
dokumenterar hur textilier i Sydostasien och Latin Amerika konserveras 
enligt traditionen. Framförallt berättade de om de många olika saponiner som 
används för rengöring och som de också testat och utvärderat. Projektet 
kommer att ges ut i bokform vid årsskiftet så vi får hålla ögonen öppna. 
Konferensens inbjudna huvudtalarna var DNA-forskaren professor Eske 
Willerslev och papperskonservatorn Salvador Muños Viñas som är mest känd 

Anna	Adrian	och	Anna	Javér,	2	av	de	1000	delegate	i	
Kopenhamn	,	bild	Johanna	Nilsson	
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för sin bok om konserveringsteori. Eske höll ett föredrag om sin forskning i 
genetik som visar på ursprung av folkslag och hur vandring av folkslag skett. 
Han talade också om svårigheterna och problematiken att arbeta med 
forskning som är känsligt för urbefolkningar eftersom de kräver provtagning 
på kvarlevor. Salvador talade om det typografiska folkslaget som vi äldre 
generationer tillhör och det nya digitala folkslaget, dvs de nya yngre 
generationerna och vad det kan innebära. Han talade också om hur 
algoritmer och värderingsskalor styr alltmer i samhället och hur de 
kunskaper och resultat som inte kan mätas i siffror riskerar att slås ut, dvs 
värden inom konservering och tyst kunskap.  
Som konferensdeltagare fick vi också möjligheten att till reducerat pris köpa 
boken Refashioning and Redress – Conserving and Display Dress, så den 
finns snart tillgänglig i vårt bibliotek. 
Efter fem intensiva och intressanta dagar var det skönt att sätta sig på tåget 
mot Stockholm.  
 

På	gång	på	Armémuseum	
Johanna Nilsson 
 
I september om ett år ska Armémuseum öppna en utställning som går under 
arbetsnamnet Segerns pris. Den kommer att innehålla 25-30 fanor från slaget 
vid Narva år 1700. Av dessa är nio stycken i stort behov av konservering i lite 
olika omfattning. Många är gjorda i kinesisk sidendamast och bemålade på 
båda sidor. Vackra men sköra, trasiga och smutsiga. För mig är det en ny 
utmaning att arbeta med måleri men Lena har ju lång erfarenhet. För de lite 
knepigare fanorna har vi konsulterat flera målerikonservatorer för diskussion 
om rengöring och konsolidering. Eftersom tekniken är annorlunda mot 
stafflimåleri är det inga självklarheter för dem. Min tidigare arbetskamrat 
Ann-Cathrin Rothlind som är målerikonservator har dock lovat att samarbeta 
kring den fana som är gjord i linne och nästan helt täckt med guld. 
 

 
Vimpel	Saladen,	bild	Johanna	Nilsson	
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 Jag har också ett pågående gästkollegaprojekt vid RAÄ där jag får hjälp med 
att undersöka materialet och där vi tittar på metoder att isolera måleriet 
under våtrengöring. Lena och jag har fått nya specialbeställda arbetsbord och 
senast i december får vi vårt sugbord (suction table) som tillverkas åt oss på 
Willards i England. Det får storleken 1 x 2 meter och kan ta emot 7 liter vatten 
åt gången. Vi har tänkt att vi ska kunna slätgöra och rengöra fanorna partiellt 
på bordet. Hör gärna av er om ni vill komma och prova det. I övrigt har jag 
monterat ca 20 föremål inför fotografering till Martin Markelius bok om 
uniformer runt 1700. Martin är en av textilintendenterna på AM. Vi har också 
utlån av fanor och nu senast till Mir i Belarus.  
	

Notis	–	tensid	till	salu	
	
Armémuseum	köpt	en	25	kg	dunk	(minsta	inköpsmängd)	
tensid	Ampho	DSK	68	från	AmphoChem	AB	och	att	vi	kan	
sälja	vidare.	Priset	är	50	SEK/kg.	
		
Med vänlig hälsning	
 	
Lena Engquist Sandstedt	
Textilkonservator	
Enheten för föremål och fakta	
Armémuseum	

	

	

	

Hänt	i	Vara	
 

• Ett stort TACK till er alla som höll i olika trådar när vi firade 50 år! 
• För oss var våren vit. Det var ett antal mässhakar, dopklänningar och 

sömnad av nya altardukar. 
• Margareta Ridderstedt lade i juni fram sin avhandling ”Vackert och 

värdigt. Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880 – 1930”. Anna-
Lena och Hanna lyssnade andäktigt och igenkännande. 

• Som alla vet tar processerna i kyrkliga sammanhang sin tid. 2011 
väckte vi tanken att flytta en del av de gamla textilier som fanns ute i 
kyrkorna i Vara pastorat till en gemensam förvaring. Nu är projektet 
avslutat. Det är ett antal svarta mässhakar som har hängt i 
glasmontrar, det är några mycket skadade antependier, kalkkläden 
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mm. Alla med det gemensamma att de inte hade någon bra förvaring i 
kyrkan. Förhoppningsvis kan vi få igång någon studiecirkel kring 
materialet. 

• Andreas Eriksson vår samarbetspartner vad gäller montering av nya 
textila bilder kommer sent i höst att ha en stor utställning i Berlin med 
både stora vävda bilder och målningar. Ingeborg har varit i Berlin för 
att bistå de svenska väverskorna vid montering. 

• Att som konstnär arbeta med textil kan göras på många olika sätt. Vi 
monterade en textil av Fredrik Lindqvist. Hans bilder är stora, 
färgstarka tryck som spikas upp direkt mot vägg. Kanterna är råa med 
många löst hängande trådar. Utmaningen var att få till en bra 
montering utan att göra den ”ordentlig”. 

• Vilunds i Borlänge lever vidare. Företaget är sålt men den nya ägaren 
kommer att behålla sortimentet. 

• Vi har gjort en vårdplan för en stor teaterridå. Den är från mitten av 
1960-talet, flamskyddsbehandlad, på ytterkanterna sliten med större 
och mindre skador och stora fula lagningar. Den har tydliga 
färgförändringar i de ljusa partierna men i stort ser den förvånansvärt 
stabil ut. Men stämmer det????? 

• Ett annat intressant objekt som vi arbetar med är en rund matta i 
rölakan som tillhör Örebro länsmuseum. Den är formgiven av Carl 
Malmsten omkr. 1949 och vävd hos Firma Vävnader, Örebro. 
Ursprungligen låg den i foajén på muséet och trots slitage och ålder är 
den i relativt gott skick. Mattan har legat undanlagd i ett antal år men 
nu skall den åter exponeras, antingen på golv eller vägg. 

• Efter sommaren har alla fönster i huset där vår ateljé ligger bytts ut. Nu 
njuter vi efter att ha flyttat och städat i ett par veckor. 

• Vi ses i Borås! 

Hälsningar Anna-Lena, Hanna 
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Ny	avhandling	om	kyrkotextil.	
	

Vackert och värdigt, liturgiska 
textilier frå n svenska ateljéer 1880-
1930. Så kallar Margareta 
Ridderstedt, tidigare textilantikvarie 
vid RAÄ, sin doktorsavhandling i 
konstvetenskap, som lades fram vid 
Stockholms universitet den 14 juni i 
år.  
I en diger och rikligt illustrerad 
publikation, 375 sidor, beskrivs den 
liturgiska textila skrudens 
utveckling och framställning under 
dessa händelserika 50 år. 
Avhandlingen är en oumbärlig källa 
för oss alla som arbetar med kyrkans 
textilier. Den finns att köpa via mail 
till 
margareta.ridderstedt@gmail.com 
eller i Handarbetets vänners butik. 
 

      Gunnel Berggrén 
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Eva	Lundwall	1943	–	2017	
	
Eva	har	avlidit,	efter	en	längre	tids	sjukdom.	Eva	var	
anställd	som	konservator	hos	
Riksantikvarieämbetets	textilsektion	mellan	åren	
1976	och	2009.	Hon	arbetade	främst	med	
arkeologiskt	material.	Hon	anställdes	i	samband	
med	att	avdelningen	fick	ett	stort	uppdrag	med	att	
konservera	och	dokumentera	8	medeltida	
biskopsgravar	från	Bremens	domkyrka.	Hon	
arbetade	också	med	Bockstensmannens	dräkt,	till	
Halland	läns	museum,	Drottning	Margaretas	kjortel	
till	Uppsala	domkyrka,	samt	med	otaliga	
arkeologiska	fynd,	mest	medeltida.	Hon	var	otroligt	
skicklig	på	att	analysera	material	och	tekniker.	
	

Eva	fungerade	kontinuerligt	och	generöst	som	mentor	och	handledare	till	många	
yngre	blivande	kollegor,	svenska	och	utländska.	
	
Eva	skrev	boken	Den	ljusskygga	textilkonsten,	en	fullmatad	exposé	över	
konserveringsmetoder	och	material	från	Pietastiden	och	fram	till	2000-talet	hos	
RAÄ:s	textilsektion.	
	
Eva	var	en	frisk	fläkt	hos	oss	på	textilsektionen,	klok,	glad	och	social.	Hon	hade	
ett	starkt	rättvisepatos,	och	försvarade	konservatorernas	ställning	i	den	
akademiska	organisationen.		Vi	har	haft	så	mycket	roligt	tillsammans,	och	vi	
saknar	henne.	
	
Susanna	Oom,	Britt-Marie	Mattsson,	Gunnel	Berggrén,	genom	Gunnel	Berggrén	
	
PS:	Evas	man	Lennart	har	formgivit	SFTs	logga,	efter	att	ha	vunnit	en	utlyst	
tävling.	
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 Kommande	evenemang	
	
	
När	 Var	 Vad	 Länk	
	 	 	 	
6-	11	
nov		

Mexico	City	 NATCC	
conference	

http://www.natcconference.com	

22-23	
Nov	

Skissernas	
Museum	Lund	

Samlings	
Forum	

https://www.raa.se/aktuellt/kalender
handelser/samlingsforum-2017/	

3	oct	 Naturhistoriska	
riksmuseum,	
Stockholm	

	 https://www.raa.se/aktuellt/kalender
handelser/seminarium-kulturarv-och-
brandskydd/	

6	oct	 online	 ICON	twitter	
conf	

https://icon.org.uk/events/icons-
twitter-conference	

24-26	
Nov	

Hong	Kong	 IIC-PM	2017	
Hong	Kong	
Symposium	
	

http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/
Conservation/en_US/web/co/iic-pm-
2017_hongkongsymposium.html	

June	
2018	

London	 Frida	Kahlo	 https://www.vam.ac.uk/exhibitions/fri
da-kahlos-wardrobe	

	 	 	 	
	 	 	 	

 
 

 
Tips	om	fler	evenemang?		Maila	till	sftnytt@hotmail.com	då	läggar	jag	upp	de	på	
hemsidan.	
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Föreningens	sidor	
	
Årsmötes protokoll och verksamhetsberättelse finns på hemsidan.	
http://www.sft-textilkonservering.se/aringrsmoumlte-2017.html	
	
Och här nedan återrapportering:  

Slutrapportering för Märta, Gunnar och Arvid Bothéns Stiftelse 
	
Svenska föreningen för textilkonservering (SFT) har den 12-13 maj 2017 firat 
föreningens 50-årsjubileum med seminarium och Workshop på 
Armémuseum i Stockholm. Inbjudningarna hade gått ut till medlemmar i SFT 
och NKF-S och till vissa institutioner inom fältet, bl.a. Riksantikvarieämbetet 
och Textilvetenskap vid Uppsala Universtitet. Totalt var vi 55 personer på 
seminariet fredagen den 12 maj och 38 deltagare på workshopen på lördagen 
den 13 maj. 
Vi samlades på Armémuseum på morgonen fredagen den 12 maj och vi 
hälsades välkomna av ordföranden för SFT Anna Ehn Lundgren. Hon gav oss 
en liten introduktion till SFT och anledningen till att vi firar jubileum i år. 
Temat för både seminariet och workshopen var monteringar av textil i alla 
dess former; montering av dräkt, plana textiler samt även accessoarer. 
Huvudtalare under förmiddagens föreläsning var Dr. Florica Zaharia. Hon 
var inbjuden från USA där hon, under nästan 30 år, arbetat som 
textilkonservator på Metropolitan Museum of Art. Hon har nu dragit sig 
tillbaka från museet för att helt koncentrera sig på the FARZ collection, ett 
textilcenter i Baita, Rumänien som hon nu är på väg att starta upp. Florica 
Zaharia höll en föreläsning och workshop om ”Pressure mounting methods”, 
ett sätt att montera plana textiler i utställning och magasin. Det är en metod 
som man använt för plana, släta textilier sedan många decennier på 
Metropolitan Museum of Art och som hon varit med och vidareutveckla 
under sin tid på museet. Det går ut på att man monterar textilerna mot en 
platta klädd med vadd eller likande och sedan klämmer textilen lätt mot en 
skiva eller låda av plexiglas. På så sätt skapas en skonsam montering där 
trycket blir jämt fördelat och textilen kan hängas på vägg utan att man 
behöver sy fast monteringar som annars är fallet med t.ex. kardborreband. 
Hon föreläste samtidigt som hon visade med bilder och arbetsexempel, som 
hon hade med sig, hur man kan arbeta med denna monteringsmetod.  
Efter gemensam lunch fortsatte eftermiddagen med att Gunilla Lagnesjö, från 
Riksantikvarieämbetets avdelning för Kulturvård och chef för Samlingar och 
utställningar/Konserveringsvetenskap, dessutom textilkonservator, berättade 
om Riksantikvarieämbetets nya uppdrag med Kulturarvspropositionen. Hon 
berättade även om hur de arbetar med kunskapsinhämtning och med att 
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utveckla metoder för att stödja museerna i olika frågor. Gunilla Lagnesjö 
berättade också att museerna och enskilda konservatorer ofta vänder sig till 
dem med frågor kring materialval och därför är planerna att arbeta upp en 
kunskapsbank kring dessa frågor. 
Resten av eftermiddagen bestod av kortare föredrag från medlemmarna 
själva där man berättade kort om olika monteringsmetoder kring dräkt eller 
dräktaccessoarer. Vi fick höra om olika typer av dockor som används runt om 
och olika typer av material. Vi fick även höra Christan Tengnér från 
Armémuseum berätta om en konservering av en gasmask som hon gjort. 
Dagen avslutades med att Ann-Marie Ryding från Studio Västsvensk 
Konservering (SVK) berättade om konserveringen av ridån på biografen 
Draken i Göteborg. 
På lördagen samlades vi återigen på Armémuseum och denna gång för 
workshop med monteringsmaterialet Fosshape. Workshopen handleddes av 
Anna Maria Östlund från Norsk Folkemuseum som har jobbat mycket med 
materialet. Fosshape är ett relativt nytt material på marknaden och är en 
värmekänslig syntetvadd som kan formas till önskad form. Vid 
värmeaktivering krymper materialet och bildar ytterst ett hårt skal. Det går 
dock fortfarande att sy och klippa i materialet vilket gör att det lämpar sig 
väldigt bra tillmontering av dräkt. Till workshopen hade det köpts in material 
så att alla deltagare fick en egen bit som de kunde utföra tester med.  
Syftet med både föreläsningarna och workshopen var att stärka våra 
yrkeskunskaper som konservatorer och lära oss nya metoder för att kunna 
utvecklas inom vårt yrke och att dela med oss av vårt kunnande. Detta tycker 
vi verkligen att vi uppnått med våra jubileumsdagar. Det gavs både möjlighet 
att lära sig nya metoder och ta del av kollegors erfarenheter och funderingar 
kring monteringar av textil samt att knyta kontakter med nya kollegor som 
man kan ha nytta av i framtiden.  
 
Medlemmarna i SFT var mycket nöjda med Jubileumshelgen och styrelsen i 
SFT vill tacka Märta, Gunnar och Arvid Bothéns Stiftelse för tilldelat medel 
vilket gjorde det möjligt att anordna denna sammankomst för våra deltagare.  
 
För SFTs styrelse,   
 
Anna Adrian 
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Program	höstmötet	
Välkomna till Svenska föreningen för textilkonserverings 
höstmöte i Borås 12-13 oktober 2017 

	
Osa senast torsdagen den 28 september till SFTs sekreterare Tanja Aronsson 
sekreterare@sft-textilkonservering.se 
OBS! Begränsat antal platser på fortbildningen, fredag. 
Lunch torsdag och fredag är vegetarisk. Anmäl allergier. 

 
Torsdag 12 oktober, Textile Fashion Center 
 
11.30 – 12.50 Samling och LUNCH 
13.00 – 14.00 Visning, Textile Fashion Center 
14.10 - 15.30 Höstmöte med fika och sammanfattande avslutning 
15.30 – 17.30  Visning, Textilmuseet 
17.30 – 19.00  Kvällsaktivitet/Föreläsare- än så länge en överraskning 
19.30 –  Gemensam middag 
 
Fredag 13 oktober, Textilhögskolan 
 
9.00 - 16.00  Fortbildning, Textilhögskolan i Borås - Ellinor Niit 
 

• Textilfibrer och deras olika materialegenskaper. Fokus på syntetiska fibrer 
och materialutveckling som skett under senare tid. Fiberblandningar. 

• Tekniker och processer för färgning och tryckning inom industrin. 
• Efterbehandling för att tillföra en viss egenskap. 
• Provningsmetoder för textil med fokus på påverkan i olika miljöer. 

 
De olika momenten varvas med diskussioner och frågor samt rundvandring i 
textilhögskolans laboratorier.  
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Dagordning	för	höstmöte	2017  
 
Dagordning	för	höstmötet	i	Borås,	12	oktober	2017	

1.	Mötets	öppnande	

2.	Val	av	mötesordförande	

3.	Val	av	mötessekreterare	

4.	Val	av	justeringsmän	och	rösträknare	

5.	Mötets	stadgeenligt	utlysande		

6.	Upptagande	av	närvarande		

7.	Godkännande	av	dagordning		

8.	Godkännande	av	årsmötesprotokoll-	Stockholm	(finns	på	hemsidan	
www.sft-konservering.se)	

9.	Information:	 Programmet	de	två	dagarna	

	 	 Föreningen	har	ett	Swish-konto	
	
	 	 Uppdaterad	medlemslista	

10.	Årsmöte	2018,	Stockholm	-	förslag	

11.	Information	om	SFT-nytt:	

12.	Information	om	hemsidan	

13.	Gemensam	studieresa	2018	

14.	Övriga	frågor:		 	

Mötets	avslutande	
	
	


