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Ordförande har ordet
Hej alla SFTare,
Vi är redan en bra bit på väg in i 2019, ett händelserikt år för föreningens medlemmar. Redan
den 29:e mars väntar en trevlig och givande Årsmötesdag på Nationalmuseum. Med hjälp av
Maria Franzon och Marie Schön har vi kunnat sätta ihop ett intressant och underhållande
program där vi bland annat får se och höra om arbetet kring de nya utställningarna.
Vidare har det väl knappast undgått någon att Lotti Benjaminsson och hennes arbetsgrupp
har planerat en bussresa till Nederländerna och Belgien som är fullspäckad med spännande
besöksmål. Resan äger rum först till hösten men ni har väl inte glömt att anmäla ert intresse
redan nu så att gruppen kan arbeta vidare med sin planering! På SFTs hemsida,
http://www.sft-textilkonservering.se/resa-2019.html, kan ni läsa mer om de tänkta resmålen.
På sidan går det också att finna underlag till ansökan om medel från Märta, Gunnar och
Arvid Bothéns stiftelse för den som är medlem i NKF, sista ansökningsdatum är 31 mars.
Jag hoppas att båda arrangemangen ska locka så många medlemmar som möjligt!
Trevlig vår på er!

/Anna Stålbring

Redaktörernas rader
Vad kul – inte bara många notisar från medlemmerna om det som dem håller på med, men
även två bidrag från RAÄ. Hoppas så många så mojligt skickar in material till Oddy testning,
så bidrar vi till kunskap byggande i svensk konserverings samband.
Vill du skriver något själv – gärna på Palantino Lintyp storlek 10. Maila til
SFTNytt(at)Hotmail.com.
Anna Stow/ Redaktionen
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Hej alla SFT-medlemmar!
Nu har vi gått in i det nya året 2019 och det är dags att tänka på vår kommande

resa till Nederländerna-Belgien i oktober.

För att kunna planera vidare skickar vi nu ut en intresseanmälan. Svaret kommer
ännu inte att vara bindande men givetvis vill vi att det ska vara ett seriöst
intresse när man svarar. Det kommer att finnas 40 platser och de första att
anmäla intresse är också de som är garanterade platsen. Eventuellt kan det även
bli fråga om att ta med kollegor från andra materialgrupper från NKF.
Mer om resan finns att läsa om på: http://www.sft-textilkonservering.se/resa2019.html
Ännu är inte datum definitivt beslutad. Det står mellan v 43 eller 44.
Vi har tidigare tipsat om att göra stipendieansökningar vilket säkert många
tänker göra och som är hög tid att tänka på nu.
Intresseanmälan skickas till:
lotti.benjaminson@vgregion.se
Ange ämne: Intresseanmälan SFT
I april kommer vi att göra en ny förfrågan med bindande anmälan.
Vi hoppas på ett stort gensvar så att vi åter igen kan göra en spännande
gemensam studieresa.
Vänliga hälsningar från
Arbetsgruppen
/Ellinor, Rebecka och Lotti
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Korrespondenterna
Det händer på Acta konserveringscentrum
Just nu arbetar vi med ett större projekt till Skansen, det är 14 stycken bonader som skall ha
ny upphängningsanordning. De ska placeras i Kyrkhultstugan, där de tidigare hängt år 1891.
De har sedan plockats ner och nu vill man återskapa rummet som det såg ut tidigare. Ett
intressant projekt som vi kommer skriva mer om i SFT nytt längre fram. Det skall vara
iordningställt tills de öppnar i vår.

Anna hjälper LSH med den nya basutställningen med montering av dräkt.
Vi hjälper Nordiska museet med föremål inför utlån till Åbo slott.
Uppdrag till kyrkan som står på tur är en kåpa till Storkyrkan, konserveringsuppdrag till
Eskilstuna pastorat, Vård och underhållsplan till Västermalms församling och
åtgärdsprogram till Gustav-Vasa kyrka. Susi skriver en plan för föremål från avyttrade
Mariakyrkan i Esklistuna som vill placera sina textilier i Ansgars kyrka, de har ett trångt i
förvaringsutrymmen, en utmaning.
Anna Stålbring kommer att vara föräldraledig från den 15 mars och Louise Franzén kommer
att vikariera för henne.

Hälsar Susanna, Anna och Louise

Hänt i Sollefteå!
Sen augusti förra året driver jag egen
verksamhet under namnet Textilkonservering
mittsverige. Inte alls vad jag tänkte att jag
skulle göra men det föll sig så. Jag fick en
väldigt bra start med jobb direkt från starten
och 2019 har fortsatt i samma anda. Just nu
jobbar jag med föremål från kyrkor i
Strömsunds pastorat.
Planen är att följa med på resan till
Nederländerna – Belgien i oktober, hoppas det
är många som har samma ambition!
Sandra Gybo
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På gång på SVK
Efter en svajig höst har vi åter mycket på gång på SVK. Vi har en lite decimerad styrka kvar
som gör allt för att hålla ställningarna.
Katarina har tagit tjänstledigt och vikarierar på Nordiska museet under 2019. Ammi har
också tagit tjänstledigt och arbetar på Göteborgs stadsmuseum under våren. Heidi kommer
tillbaka i mars efter tjänstledighet i Spanien för personlig utveckling.
Vi som är kvar har fullt upp med kyrkliga textilier i vanlig ordning. Det handlar om
konservering och restaurering, vård- och underhållsplaner, projektering av
textilförvaringsmöbler, konsultationer ute i kyrkorna samt nya inventarieförteckningar som
utförs digitalt i programmet SACER.

Återmontering av tapeter i Blekingesöm på Tofta herrgård.

Några projekt därutöver utmärker sig lite.
• Vi arbetar med HIGAB -Göteborgs fastighetsbolag som ansvarar för stadens
kulturbyggnader. För närvarande är det textilier tillhörande Börsen på Gustav II
Adolfs torg som ska rengöras, konserveras och rekonstrueras för att åter sättas upp i
några paradrum.
• SVK har fått in ett förkrympt huvud från Motala kommun som behöver rengöras och
få en ny förvaring.
• Vi tycker det är väldigt roligt att få möjlighet att vara ute på museer och träffa
kollegor och få ta del av museiatmosfärerna. Inför Röhsska museets ny-öppnande har
vi varit och hjälpt till med sanering av lokalerna och Rebecka och Ellinor har gjort
sanering och magasinflytt på Medicinhistoriska museet i Göteborg.
• SVK har just fått klartecken för att göra rengöring och montering av två stora mattor
från MMF av Barbro Nilsson att hängas mot vägg i Tingsrätten i Helsingborg.
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•

•

•

Under februari kommer Lotti tillsammans med Morgan Denlert (möbel- och
träkonservator) att hålla kurs för Halländska hembygdsrörelsen om att vårda
föremål.
I maj kommer Rebecka och Lotti att presentera arbeten med IPM-inriktning på
konferensen i Stockholm 21-23 maj. Dels kommer SVK:s arbete med
insektsbekämpning att presenteras och dels kommer arbeten om mögelproblem på
kyrkliga textilier att presenteras.
Rebecka och Lotti är i full gång att skriva och förbereda för en presentation om
konserveringsarbetet av Bockstensdräkten genom 1900-talet på konferensen ”Lessons
Learned -Then and Now”, NATCC i Ottawa, Kanada september 2019.

Eftersom vi på textil blivit lite trångbodda har vi mer och mer tagit över projektateljén på
SVK, som är en stor och bra yta. Dock finns det behov av lite förbättringar för att man ska
kunna sitta där och jobba under vintern, då det har varit rysligt kallt i denna lokal. Som
förbättring har både isolering och nya element installerats. Vi har även fått en ny förvaring
för våra tyger med specialinredning samt även inredning för alla andra textila material.
Kerstin har jobbat med iordningställandet och det är nära nu att vi flyttat in färdigt i dessa
utrymmen. Vi är så glada och nöjda över detta. Bilder får komma senare.
Varma hälsningar från SVK
Kerstin, Ellinor, Rebecka och Lotti

Detaljbild före åtgärd.

-
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Segerns pris och arbetsplatsbyte
Den 19 oktober hade
vi vernisssage för
utställningenSegerns
pris – Slaget vid
narva 1700. Tack
vare ett mycket
intensivt arbete och
artbestplatsbyte och
kollegor generösa
med sin arbetstid
blev vi klara och är
nöjda med resultatet.

28 fanor och vimplar är nu utställd på Armémuseum och utställningen ska stå i två år.
Vid våtrengöringen av fanorna hade vi extern hjälp av Augusta Persson, Kajsa
Hammarsten och Yvonne Florman. Under sommaren var Therese Hultman och Louise
Franzén anställda som extra resurser. Vi använde det nya sugbordet mycket och är nöjda
med det, det färgades, laminerades och syddes. Veckorna innan utställningen öppnade
hade vi Sarah Benson här i två veckor, hon arbetar på Bevaringstjensten i Salhus utanför
Bergen och kommer ursprungligen från USA. Tillsammans med Sarah och en
blixtinkallad tekniker fick vi fanorna på plats i tid. De sista två veckorna åker jag till
Salhus för att betala tillbaka arbetstiden. I mars ska också filmen vara klar om hela fanoch gästkollegaprojektet så fort Anna Stow har varit och gjort den engelska inläsningen
till filmen. Jag skickar ut en länk när den finns att titta på.

Segern vid Narva firades stort i Stockholm med en fanparad som startade på Skeppsbron med slutmål
palatset makalös. Nicodemus Tessin d.y. hade organiserade paraden och fanorna bars fyra i bredd
sorterade efter färg.

Johanna Nilsson
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Uppdatering från
Världskulturmuseerna.
Livet som konservator på VKM
handlar mest om samlingsförvaltning
och förebyggande åtgärder men
ibland blir jag lite mer aktiv till
exempel med dammsugning av en
matta som del av utlån av en jurta
och tillhörande inredning till
Hallands kulturhistoriska museum, i
Varberg (där Bockstensmannen bo).
Mattan i fråga tillhördes Jan Myrdal,
och tekniken heter shyrdak – själva
tekniken är med på UNESCOs
intangible heritage listan, så nu har
jag verkligen levt upp till Lottis
kapital i boken ”Att dammsuga ett
kulturarv.”

Bild. Beatrice Tornrös

Sen har jag varit ner i Varberg och hjälpt till med att sätta upp jurtan. Att kommer till
museet i snö i en lastbil utan dubbdäck var lite skrämande, och att bygga jurtan
superspännande. Utställningen visar en del textil konstverk från Kerstin Paradis
Gustafsson, hennes egen jurta, föremål från Kirgizistan och den stora jurtan från VKM.
Bild: Beatrice Tornrös

En sådan stort bit
ull filt är
jättetungt.
Om jag får vara
kvar på VKM blir
mitt nästa aktiv
konserverings
insatts att fukta
upp en
tarmskinnsjacka,
mer om det i nästa
numret kanske.
Anna Stow
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Om en mässhake från Kalmar och Sydafrika..
En dag i slutet av 2007 kom en man till textilateljén i Uppsala domkyrka med en plastkasse
med något obestämbart textilt i. Han lämnade kassen till mig och bad mig ta hand om
innehållet. Den vänlige mannen hette Axel Ivar Berglund och kom hem från Sydafrika där
han verkat som missionär, och han skulle nu pensioneras och stanna i Uppsala.
Jag kunde se att textilen bestod av oblekt linnedamast och ett tunt glest linne, men helt
skrynkligt, fläckigt och fuktskadat.
(Jag tog tyvärr inga bilder!!!)
Jag redde ut tygerna och såg att det
var en mässhake.
Så lossade jag det glesa fodret och
hittade en broderad märkning:
SKLHF RAINE NAVIN 1963. (Södra
Kalmar Läns Hemslöjdsförbund).
Linnedamasten lade jag ut på
tvättbordet och tvättade noga och
slätade ut. Det visade sig vara en
vacker väv.
Raine Navin föddes 1934 i
Stockholm, gick ut Konstfack 1962
och var därefter anställd hos Kalmar
hemslöjd i ett par decennier. Han
verkade som konstnär, inspiratör och
missionär om skapandets kraft,
tillsammans med sin fru Gunilla
Skyttla, också konstnär. Bägge gick bort 2016.
Jag tog en bild av mässhaken och skickade ett brev till Raine för att berätta vad jag fått ta
hand om. Han ringde dagen efter när han öppnat brevet, och var översvallande glad och
lycklig över kontakten. Han hade nästan glömt beställningen, men sa att jag fick vårda
mässhaken och låta åtgärda och använda den som jag tyckte.
Nu äntligen har vi tagit itu med tygerna och
sytt upp en mässhake; lagat halsringningen
och sytt i ett foder av beige siden. Den
kommer att kunna användas här i
domkyrkan. Till minne av två missionärer:
Axel Ivar Berglund och Raine Navin.

Gunnel Berggrén, Uppsala domkyrkas textilateljé. Februari 2019.
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På gång i Lunds Domkyrka
Nu har jag hunnit arbeta i Lunds domkyrka i sex månader. Angående arbetslokaler så går det
sakta framåt. Jag har hunnit få ett fint arbetsrum på sjunde våningen i det södra tornet.
Rummet har plats för ett stort arbetsbord, diskbänk, tvättmaskin, skrivbord och
hyllförvaring. Jag har därför kunnat komma igång med konserveringar som inte involverar
våtrengöring.
Då det ser ut att ta ett tag att få iordning en större konserveringsateljé kommer jag få ett
tillfälligt utrymme för våtrengöring i kapitelhusets källare, strax öster om domkyrkan.
Ny textilförvaring
Lunds domkyrka växte för ett tag sedan ur sin textilförvaring. För att råda bot på platsbristen
är vi nu mitt i ett jättearbete för att få till stånd en större och mer flexibel möbel.
De tidigare textilskåpen som var från 1990-talet var uppdelade på ett skåp med stora lådor
för planförvaring av mässhakar och korkåpor samt ett skåp för hängande förvaring av
antependier. Båda skåpen stod uppe i högkoret, skrudskåpet framför altartavlan och
antependieskåpet bakom. Den nya förvaringen ska bestå av ett större skåp med flera
sektioner. Det nya skåpet kommer ha hängande förvaring för de mässhakar som används
mest och liggande för dem som inte tål att hänga. Det blir också liggande förvaring till
antependierna och kåporna. De hängande mässhakarna får specialtillverkade individuella
galgar i plast. När jag tillträdde min tjänst var alla detaljer kring förvaringens utformning
redan bestämd och därför har jag inte haft möjlighet att påverka typen av förvaring och
material.

För att få in det nya större skåpet
behöver vi göra ett stort arbete i
högkoret. Möbeln ska få plats
bakom altarskåpet som nu måste
flyttas västerut nästan två meter.
Altarskåpet som är från slutet av
1300-talet ska samtidigt rengöras
av en målerikonservator. Och när
vi ändå är igång och gör fint ska vi
passa på att rengöra takmosaiken i
absiden. Vi är därför extra många
konservatorer i kyrkan nu under
några veckor vilket är jätteroligt.
Arbetet påbörjades i januari och
ska bli färdigt i mars.
Hällsningar Cajsa Hallgren

Bild: Flytt och tömning av det gamla skrudskåpet
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Hänt i Vara
•

Under hösten arbetade vi med att rengöra och sy om en blå
biskopskåpa till Sören Dalevi, Karlstads stift. Resultatet blev mycket
lyckat och på grund av det stora intresset för återbrukade/återvunna
plagg inför julen omnämndes vårt arbete i olika medier.

•

Hösten har varit mattornas tid, olika stilar och både från kyrkan och
privatpersoner.

•

Agda Österberg är starkt förknippad med kyrkliga textilier men hon
gjorde även profana. Hennes formspråk och färger går igen i allt hon
gjorde även om kyrkliga symboler saknas. En stor bild ca 3,5 x 3,5 och
som hänger i en samlingslokal var i stort behov av rengöring. Tänk att
lite vatten och tensid kan göra så stor skillnad.

•

Ett omfattande arbete med att flytta över ett stort fantastiskt broderi,
jugend, från en violett mässhake till en nytillverkad violett mässhake
är på sluttampen. Resultatet ser ut att bli fantastiskt.

•

I tur att få lite omvårdnad har vi ett rött antependium i sammet med
broderier, pärlor, stenar och applikationer. Konstnär och tillverkare är
Anna Casparson.

Hälsningar Anna-Lena, Hanna och Ingeborg
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På Göteborgs Stadsmuseum
På Göteborgs stadsmuseum håller vi på med
förberedelserna inför vår nya modeutställning
Göteborgs garderob som invigs 4 maj. Den
kommer fokusera på modet under perioden 18801930 då Göteborg likt resten av världen genomgick
stora förändringar i samhället som kom att påverka
hur vi klär oss. Sedan i slutet av förra året har
Ammi Ryding och Linda Egnell varit anställda för
att hjälpa till med konservering och montering
inför utställningen och de gör ett fantastiskt jobb!
Vi jobbar med byster inköpta från Proportions i
London och standardbyster i frigolit som vi skalar
av och fyller ut. Vi gör även en del former i
Fosshape. Just nu arbetar vi i textilateljén med att
förbereda så mycket som möjligt inför att vi ska
montera allt på plats i utställningslokalen.
Anna Adrian

Textilier och bekämpningsmedel
För att undvika objudna gäster och för att
skydda textilier mot skador från skadedjur
användes förut olika bekämpningsmedel. Till
exempel har Naftalen, i form av malkulor,
historiskt sett varit ett av de mest använda
bekämpningsmedel mot mal. Även DDT, Lindan
och Pentaklorfenol har använts flitigt. Lindan är
bioackumulerande, det vill säga att det stannar
kvar i kroppen. Det är giftigt för människa och
misstänkt cancerframkallande. Naftalen tas upp
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Malmedel skyddar textiler mot mal
Foto: Gunilla Lagnesjö. Riksantikvarieämbetet. CCBY

genom inandning, hudkontakt och vid förtäring. Naftalen är allergi- och cancerframkallande,
klassas som miljöfarligt och är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Både långvarig
exponering av låga doser och kraftiga enstaka exponeringar kan leda till njur- och
leverskador samt blodbrist. Alla rester av gamla bekämpningsmedel som kasseras måste
källsorteras som farligt avfall.
Ibland finner man tydliga spår av tidigare användning av bekämpningsmedel, till exempel
ett vitt pulver, malkulor, lindanremsor eller känner stark kemiskt doft, speciellt vid
våtbehandling av textilier. Ibland hittar man inga spår alls utan någon kanske får en allergisk
reaktion eller får svårt att andas.

Säkra först, mät sen
Är du arbetsgivare eller har personalansvar har du enligt lag en skyldighet att utforma en
säker arbetsplats för din personal. Du ska informera om vilka faror som finns på
arbetsplatsen och hur man skyddar sig mot dessa.
När frågan aktualiseras fokuserar de flesta på att ta reda på vilket bekämpningsmedel det
handlar om, man vill mäta halterna av dessa och ibland även försöka mäta halter hos
personalen. Börja i andra änden och gör mätningar, om det krävs, när arbetsmiljön är säker.
För att arbeta på ett säkert sätt med textilier krävs:
•

Tydliga rutiner för handhavandet av föremål

•

Att man separerar rum, där det förekommer arbeten med föremål, från kontorsytor
och andra personalutrymmen

•

Ett dragskåp, dragbord eller utsug i det utrymme där föremål hanteras

•

Personlig skyddsutrustning och anvisningar för hur och när de ska användas

•

Att man håller god hygien och städar ofta

Tänk på att även vanligt damm eller mögel från textiler är skadligt att andas in.
Väldigt ofta visar det sig att lösningen blir densamma oberoende av vilket
bekämpningsmedel, kemiskt ämne eller kanske mögel man hittar samt vilka de uppmätta
halterna är.

E-kurs och Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen i samlingar
Riksantikvarieämbetets e-kurs om ohälsosamma ämnen i samlingar riktar sig särskilt till dig
med personalansvar men även till dig som arbetar i eller med samlingar som till exempel
konservator, kurator, intendent eller lokalvårdare. E-kursen visar vilka risker som kan finnas
i olika samlingar och hur man hanterar respektive risk.
Kursen har tagits fram av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Arbetsmiljöverket,
Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Statens museer för världskultur och
Medicinhistoriska museet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kursen finns tillgänglig på
Riksantikvarieämbetets hemsida https://www.raa.se/aktuellt/utbildning/kurser/
Riksantikvarieämbetet har även tagit fram korta informationsblad om olika farliga ämnen
som kan finnas i samlingar. Du hittar samtliga Vårda väl-blad på hemsidan
www.raa.se/vardaval
Carola Häggström, utredare vid Riksantikvarieämbetet.
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Screena ditt materialval med Oddytest
Nu erbjuder Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium ett kostnadsfritt stöd för att
göra bättre materialval för utställningar, förvaring och för packning av museiföremål. I ett
tvåårigt program kommer vi hjälpa museerna att screena sina material genom ett Oddytest.
Mängder med olika material och produkter används i magasin och för att ställa ut, förvara
och packa föremål. De flesta material som finns att köpa på marknaden är inte tillverkade
med museisamlingar i åtanke. Internationellt är det vanligt att museer screenar produkter
med ett Oddytest innan de tar beslut om att använda eller inte använda produkterna nära
föremålen i samlingarna.
Hur går ett Oddytest till?
Ett materialprov placeras i ett provrör tillsammans med lite vatten samt metallkuponger av
koppar, silver och bly. Provröret försluts och får sedan stå i ugn i 60 °C under 28 dagar.
Därefter görs en visuell bedömning om materialet har orsakat korrosion på kupongerna
enligt tre kategorier: Pass (ingen påverkan), Temporary (liten påverkan) eller Fail (stor
påverkan).
Varje Oddytest är specifikt för just det materialprov som testats. Det kan till och med vara så
att samma material från olika omgångar i en tillverkningsprocess skiljer sig åt. Tillverkare
ändrar ibland sammansättningen i sina produkter. Därför är det bra att kontinuerligt screena
material som man planerar att köpa in. Den vanliga rekommendationen är att helt bortse från
resultaten efter 5 år och då testa om.
Bidrar till beslut om materialval
Oddytestet ger en indikation på om det finns risk för att en produkt på sikt kan emittera
gaser som är skadliga för kulturhistoriska objekt. Testet svarar inte på vad i materialet som
orsakat korrosionen, eller i vilken mängd. Oftast räcker informationen från Oddytestet för att
bedöma om materialet riskerar att emittera gaser på sikt, men om det är viktigt att veta vad
som orsakade korrosionen måste man gå vidare med andra analysmetoder.
Det kan finnas många andra egenskaper hos en produkt som har betydelse för dess
lämplighet inom samlingsförvaltning och som ett Oddytest inte kan ge svar på, till exempel
klibbighet, ytstruktur och miljöpåverkan. Bedömning om lämplighet bör också ta hänsyn till
hur lång tid och hur mycket av materialet som ska användas, samt i vilken miljö det ska
användas, exempelvis fritt i en utställningssal eller i montrar med låg luftväxling.
Skicka in material för kostnadsfri screening
Under perioden 2019-2020 erbjuder Riksantikvarieämbetet museer att skicka in material för
Oddytest. Resultaten från screeningen sammanställs i Kulturarvlaboratoriets databas som är
tillgänglig för alla. Många material finns redan undersökta, och ju fler produkter som
screenas i vårt program desto bättre blir databasen. Under denna period erbjuder vi också
råd och stöd till de som vill starta upp egen Oddytest-verksamhet.

Läs mer
•
•

Läs mer om hur du ansöker om att screena material hos oss genom Oddytestet
Läs mer om materialval på Riksantikvarieämbetets webbsida
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Alissa Andersson, utredare RAÄ

Kommande evenemang
När
15
mars
29
mars
9-11
april

Var
Norden
Stockholm ,
National
museum
Östersund

Vad
Länk
Konserverings https://www.konservering.org
dag
SFTs årsmöte
Sveriges
museer
vårmöte
IPM conference

21- 23
maj

Stockholm

28 maj
–1
juni
12 –
14 juni
1-7
Sep
23-29
sep
V43
eller
44

Halifax,
Canada

CAC conference

Belfast,
Ireland
Kyoto, Japan

ICON
conference
ICOM
conference
NATCC
conference
SFTs resa

Ottawa,
Canada
SFT resa till
Holland och
Belgien

https://www.delegia.com/app/atte
ndee/default.asp?ProjectId=14154&
PageId=83422
https://www.raa.se/inenglish/events-seminars-andcultural-experiences/ipm-2019/
https://www.cac-accr.ca/ourconferences/
https://icon.org.uk/iconconference-2019
http://icom-kyoto-2019.org
http://natcconference.com
http://www.sfttextilkonservering.se/resa2019.html

Tips om fler evenemang? Maila till sftnytt@hotmail.com då läggar jag upp de på
hemsidan.
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Föreningens sidor
Höstmöte 2018 protokoll finns på hemsidan http://www.sfttextilkonservering.se/houmlstmoumlte-2018.html.
Program årsmöte 2019

Fredagen den 29 mars på Nationalmuseum
09.45 – 10.15
10.15 – 11.30

Samling och Frukost
Årsmöte

11.30 – 12.30

Lunch i Nationalmuseums restaurang

12.30 – 14.00
Föredrag av Maria Franzon och Marie Schön
samt
av Anne-Grethe Slettemoen
14.00 – 15.00
Presentation av utställningarna av Helena
Kåberg,
projektledare från
samlingspresentationerna i nya museet.
15.00 – 15.30
Avslutningsfika
15.30 –
Gå på egen hand i utställningarna eller hemfärd
Osa senast onsdagen den 20 Mars till SFTs sekreterare Tanja Aronsson
sekreterare@sft-textilkonservering.se
Lunch bekostas av deltagarna, föreningen står för frukost och eftermiddagsfika.
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