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Ordförande	
  har	
  ordet	
  	
  	
  

	
  
	
  
Kära	
  kolleger	
  och	
  föreningsmedlemmar!	
  
Ett	
  halvt	
  år	
  går	
  så	
  fort!	
  Senast	
  vi	
  hördes	
  var	
  i	
  september	
  alldeles	
  innan	
  höstmötet	
  i	
  Visby	
  
-‐nu	
  står	
  årsmötet	
  snart	
  för	
  dörren	
  och	
  jag	
  hoppas	
  vi	
  ses	
  då.	
  	
  
En	
  av	
  våra	
  medlemmar,	
  Anita	
  Aro	
  Andersson	
  har	
  gått	
  bort.	
  Hon	
  var	
  under	
  1980-‐talet	
  
både	
  redaktör	
  för	
  SFT-‐nytt	
  och	
  sekreterare	
  och	
  i	
  vår	
  förening.	
  Ett	
  minnesord	
  är	
  skrivet	
  
av	
  hennes	
  nära	
  kollega	
  på	
  Armémuseum	
  Irma	
  Wallenborg	
  och	
  Anitas	
  chef	
  Bengt	
  
Hermansson.	
  
Vi	
  måste	
  hjälpas	
  åt	
  att	
  sälja	
  vår	
  bok	
  Textilkonservering	
  -‐	
  att	
  vårda	
  ett	
  kulturarv.	
  En	
  så	
  fin	
  
bok	
  måste	
  spridas!	
  I	
  dag	
  har	
  vi	
  ca	
  1400	
  osålda	
  böcker.	
  Det	
  vore	
  fint	
  om	
  flera	
  av	
  oss	
  
konservatorer	
  kunde	
  ta	
  hand	
  om	
  och	
  sälja	
  böckerna-‐	
  ha	
  ett	
  litet	
  lager	
  på	
  hemmaplan!	
  Jag	
  
listar	
  de	
  som	
  kan	
  ta	
  emot	
  en	
  låda	
  eller	
  två	
  eller	
  kanske	
  fler	
  (en	
  låda	
  innehåller	
  10	
  
böcker).	
  Efter	
  det	
  gör	
  jag	
  en	
  transportlista	
  med	
  platser	
  för	
  leverans	
  av	
  böckerna.	
  
Redovisningen	
  av	
  pengarna	
  ska	
  ske	
  på	
  enklast	
  möjliga	
  sätt,	
  jag	
  återkommer	
  till	
  det..	
  
Maila	
  mig	
  anna.ehn.lundgren@svenskakyrkan.se	
  och	
  anmäl	
  ditt	
  intresse.	
  
	
  
Hälsningar	
  Anna	
  	
  
	
  

Redaktörernas	
  rader	
  
	
  
	
  
En  ganska  full  upplaga  denna  gång  –  stort  tack  till  alla  som  bidragit.  Läs  om  Rebecka  
och  Pias  resa  till  Amerika,  fjöl  behandling  av  fanor  på  Armé  museet,  och  kom  ikapp  
med  händelse  i  Vara,  på  SVK,  Göteborgs  stadsmuseum  och  Paracas  textilier  mm  på  
Världskulturmuseerna.  
I  behov  av  utrustning?  se  sida  19.  
  
Spara  den  4  april  för  Årsmöte  i  Stockholm.  Johanna  Nilsson,  Ingeborg  Skaar  och  
Lotti  Benjaminson  kommer  att  leda  en  diskussion  om  svårigheterna  att  fatta  beslut  
om  konserveringsåtgärder  och  vi  uppmuntrar  alla  att  ta  med  sig  egna  exempel  på  
svåra  fall.  Håller  du  med  om  att  beslut  och  metoder  kan  skilja  sig  åt  om  man  arbetar  
med  museiföremål  eller  sådant  som  är  i  bruk?  Stressa  inte  hem  -‐‑  det  blir  middag  och  
en  chans  att  hjälpa  Johanna  med  sin  forskning  -‐‑  den  här  gången  med  verkliga  
exempel  inte  foton.    
  
Kom  ihåg  att  betala  din  medlemsavgift,  och  låt  Anna  Javér  veta  om  din  e-‐‑postadress  
ändras,  är  det  viktigt  när  vi  går  till  att  använda  enbart  elektronisk  kommunikation,  
med  hemsidan  som  vårt  nyckelverktyg.  
  
	
  
	
  
Redaktionen
	
  

	
  
	
  

Korrespondenterna	
  
	
  

Konferens	
  rapport:	
  ”Conserving	
  Modernity:	
  the	
  articulation	
  of	
  Innovation”	
  I	
  
San	
  Fransisco	
  november	
  2013.	
  

Sedan  1997  har  North  American  Textile  Conservation  Conference  anordnat  
konferenser  vart  annat  år  någonstans  I  Nordamerika.  2013  hade  man  valt  att  förlägga  
konferensen  i  San  Fransisco  med  temat  ”Conserving  Modernity:  the  articulation  of  
Innovation”  vilket  betyder  att  man  behandlade  problemen  med  moderna  material  ur  
konserveringssynpunkt.    
  Sedan  1997  har  North  American  Textile  Conservation  Conference  anordnat  
konferenser  vart  annat  år  någonstans  i  Nordamerika.  2013  hade  man  valt  att  förlägga  
konferensen  i  San  Francisco  med  temat  ”Conserving  Modernity:  the  Articulation  of  
Innovation”.    
Konferensen  föregås  alltid  av  två  dagar  med  workshops  och  Pia  deltog  i  både  ”Using  
Fosshape  to  make  distinctive  faces  and  appendages  for  mannequins”  och  ”Historic  
Ribbonwork”,  Rebecka  deltog  bara  i  den  senare.  Den  förstnämnda  workshopen  
leddes  av  Shelly  Uhlir  på  National  Museum  of  the  American  Indian.  Hon  arbetar  
med  montering  av  föremål  inför  utställning  och  till  viss  del  för  magasinering.  Inför  
utställningen  ”Circle  of  Dance”  började  Shelly  arbeta  med  Fosshape  till  händer,  fötter  
och  huvuden.  Fosshape  är  en  polyester  som  med  hjälp  av  värme  krymper  och  
stelnar.  Den  är  lätt  att  forma  och  man  kan  få  fram  ganska  så  fina  detaljer.  Den  är  dock  
inte  så  stadig  att  man  kan  göra  hela  dockor  utan  att  förstärka  Fosshapen  invändigt.  
Den  kommer  i  två  tjocklekar,  300  och  600  g/m2.  
Fosshape  600  kommer  dessutom  i  två  varianter,  en  
”luddig”  som  300  och  en  slätare.  Tillfälle  gavs  att  prova  
alla  tre  sorterna  och  Pia  gjorde  en  hand,  ett  huvud,  en  
hatt  och  en  arm  (toppen  att  ha  med  på  flyget).  I  sitt  
arbete  använder  Pia  idag  Fosshape  för  innerstöd  i  skor.  
Det  var  en  rolig  workshop  och  Shelly  Uhlir  bjuder  alltid  
på  glada  skratt  och  stor  kunskap.  
Den  andra  workshopen  om  historiska  band  leddes  av  
Candace  Kling  som  har  skrivit  ett  par  populära  böcker  i  
ämnet  och  ägnat  en  stor  del  av  livet  åt  att  studera  band  
på  historiska  hattar  och  dräkter.  Under  en  intensiv  dag  
fick  vi  lära  oss  att  analysera  historiska  band  och  även  att  
tillverka  flera  olika  modeller  av  banddekorationer.  Det  
var  väldigt  intressant  och  fascinerande  att  titta  på  alla  

fantastiska  sätt  man  kan  använda  band  på.  Vi  blev  båda  sugna  på  att  utveckla  våra  
kunskaper  ytterligare,  bara  vi  får  tid…  Eftersom  SF  har  ett  fuktigt  och  relativt  varm  
klimat  fick  vi  tipset  att  inte  lämna  nålar  i  banden  längre  än  30  min,  annars  kan  man  få  
permanenta  små  hål  i  banden.  Vi  fick  också  använda  piggsvinstaggar  som  
”petpinnar”,    väldigt  bra  när  man  skall  lägga  små  veck.  
Under  själva  konferensen  var  det  14  föreläsningar,  en  paneldiskussion  och  11  
posters.  Här  presenterades  flera  olika  undersökningar  om  bl.a.  tvätt  och  
fläckborttagning  av  syntetiska  material.  Många  föreläsningar  berörde  även  
problematiken  med  moderna  textila  konstföremål.  Detta  är  ju  något  som  man  
uppmärksammat  mycket  de  senaste  åren  och  där  det  är  viktigt  med  dialog  med  
konstnärerna  redan  vid  tillverkning  hur  de  ser  på  framtida  konserveringar  och  
eventuellt  kunna  ersätta  nedbrutet  material.  Här  gavs  även  exempel  på  konstnärer  
som  gett  museerna  extra  uppsättningar  av  konstverket  när  museerna  förvärvat  
föremålen.  En  speciellt  intressant  föreläsning  var  om  två  flaggor  som  blivit  
konserverade  på  Canadian  Conservation  Institute.  Dessa  flaggor  hade  varit  
uppsydda  mellan  nät  och  var  starkt  nedbrutna.  Man  hade  valt  att  ta  bort  den  tidigare  
konserveringen  och  sy  in  flaggorna  mellan  två  lager  av  nylontyll.  Vi  fick  också  höra  
om  ”Gellan  Gum  as  a  material  for  local  stain  reduction”,  ”  Keeping  it  up-‐‑very  PVC”  
och  mycket  annat  spännande.  Värt  att  nämna  är  att  Joanne  Hackett  från  The  Victoria  
and  Albert  Museum  presenterade  ett  paper  om  hur  de  arbetar  med  att  analysera  
konstruktionen  och  materialinnehållet  i  moderna  skor  som  skall  ingå  i  utställningen  
”Shoes:  Pleasure  and  Pain”  som  skall  visas  hösten  2014.  Den  kommer  innehålla  200  
par  skor  från  forntida  Egypten  och  fram  till  våra  moderna  skor.  Den  utställningen  lär  
vara  värd  ett  besök!  
Pia  presenterade  det  intressanta  arbete  som  utförts  på  Kulturmagasinet  i  samarbete  
med  Enheten  för  konserveringsvetenskap  på  RAÄ.  Under  2012  och  2013  har  de  
undersökt  gummiskor  från  AB  Tretorn.  Med  FTIR-‐‑ATR,  SEM-‐‑EDS,  röntgen  och  
röntgenflourecense  (µμXRF)  undersökte  de  materialsammansättningar,  sprickbildning  
och  oxidativ  nedbrytning.  Undersökningar  gjordes  även  för  att  se  om  
värmebehandling  av  gummi  kan  vara  ett  bra  sätt  att  återskapa  formen  på  deformerat  
gummi.  Artikeln  ”Reshaping  and  rehousing  of  rubber  galoshes”  finns  publicerad  i  
pre-‐‑print  från  konferensen.    
Konferensen  avslutades  med  en  rundtur  till  olika  museer  och  konstnärer.  Vi  började  
på  Phoebe  Hearst  Museum  of  Anthropology’s  collection  och  tittade  på  deras  magasin  
och  unika  samling  av  flätade  korgar,  de  har  flyttat  av  olika  anledningar  vid  flera  
tillfällen  och  det  var  lärorikt  att  ta  del  av  deras  erfarenheter.  San  Fransiscos  lite  
skakiga  mark  gör  valet  av  lämpliga  magasinbyggnader  ganska  begränsat.  

Därefter  besökte  vi  Lia  Cook  som  är  textilkonstnär  och  arbetar  med  digital  
bearbetning  av  mönster  som  sedan  vävs  i  en  jacquardvävstol  (se  bild).  Lia  Cook,  som  
har  fått  sin  vävutbildning  på  HV  i  Stockholm  har  bl.a.  ställt  ut  på  Almgrens  
sidenväveri  och  finns  representerad  på  flera  
museer  världen  över.  Hon  arbetar  mycket  
ihop  med  olika  forskare  och  använder  
jacquardtekniken  på  nydanande  sätt.  Vi  
fick  också  tillfälle  att  malla  oss  lite  eftersom  
hon  talade  sig  varm  för  att  vi  i  Sverige  har  
en  lång  och  obruten  vävtradition.  I  hennes  
mycket  vackra  trädgård  fick  vi  njuta  av  en  
fantastisk  lunch  som  Joyce  hade  ordnat,  
med  vin  och  allt.  Det  kändes  skönt  att  
kunna  sitta  utomhus  och  titta  på  
fruktbärande  apelsinträd  i  november.  
  
På  Magnolia  Editions  fick  vi  se  digital  
printning  på  textil.  Vår  ciceron  för  dagen,  
Joyce  Ertel  Hulbert,  presenterade  en  
konservering  hon  utfört  där  hon  använt  sig  
av  digital  printning  på  polyesterslöja  för  att  
fylla  ut  lakuner  i  motivet.  Dagen  avslutades  
på  Lacis  som  både  är  ett  spetsmuseum  och  
en  butik  med  sybehör.  Vi  fick  en  guidad  tur  
i  utställningen  samt  kunde  passa  på  att  
handla  sybehör  som  är  svåra  att  få  tag  på  i  
Sverige.  Personalen  var  mycket  kunnig  och  intresserad  vilket  gjorde  det  enkelt  att  
öppna  plånboken.  

  
Lacis	
  spets	
  museum	
  
Hela  konferensen  var  otroligt  väl  organiserad,  föreläsningarna  av  god  kvalitet  och  
alla  kring  arrangemang  utmärkta.  Det  är  alltid  kul  och  intressant  att  knyta  nya  
kontakter  och  att  träffa  gamla  bekanta.  Första  kvällen  hade  man  dessutom  ordnat  en  
välkomstbjudning  på  tre  intilliggande  textila  gallerier  vilket  var  mycket  lyckat.  
Avslutningsfesten  hölls  på  The  Asian  Museum  med  en  delikat  buffé,  man  hade  också  
den  stora  generositeten  att  ha  duktiga  intendenter  i  museisalarna  som  kunde  berätta  
om  de  fina  samlingarna.  En  storslagen  avslutning  på  en  riktigt  bra  konferens.  
Pia  Christensson  och  Rebecka  Karlsdotter    

Bok	
  Tips:Maja	
  Sjöström	
  textilkonstnär	
  
Åsa  Rausing  Roos  har  skrivit  Maja  Sjöströms  biografi  "ʺTextilkonstnären  Maja  
Sjöström  :  ett  skånsk-‐‑romerskt  konstnärsliv"ʺ  .  
Skånska  Maja  Sjöström  var  hyllad  textilkonstnär  i  början  av  1900-‐‑talet.  Hon  dog  
bortglömd  och  ensam,  i  Rom  1961  och  föddes  1868.    
Åsa  Rausing  Roos  kom  i  kontakt  med  ett  barnbarn  till  en  nästkusin  till  Maja  
Sjöström,  som  sa  att  hon  hade  några  brev.  Breven  hade  legat  förvarade  i  en  källare  
hos  den  avlägsna  släkten  sedan  Maja  Sjöströms  död  1961.  
När  breven  anlände  till  Åsa  Rausings  Roos  villa  kom  de  inte  i  en  liten  kartong,  som  
hon  trott,  utan  bars  in  i  låda  efter  låda.  Den  pensionerade  bibliotekarien  Rausing  
Roos  blev  förstås  överlycklig  när  hon  såg  de  cirka  fyra  tusen  kuverten.  

Maja  Sjöström  har  skapat  samtliga  textilier  i  Stockholms  stadshus  –  bland  annat  
sidendraperierna  i  salen  Tre  Kronor.  Arbetet  gjordes  mellan  1916  och  1923.  
Maja  Sjöström  föds  i  Bårslöv  1868  som  dotter  till  kronolänsman.  Hon  börjar  tidigt  
teckna  och  rita.  Som  artonåring  flyttar  hon  till  Stockholm  för  att  gå  på  Den  högre  
konstindustriella  skolan  –  det  som  senare  skulle  komma  att  bli  Konstfack.  Hon  får  
arbete  på  Handarbetets  vänner.    
Hon  gör  sig  snart  ett  namn  inom  textilkonsten.  När  Nobelpristagaren  Wilhelm  
Röntgen  kommer  till  Stockholm  1901  för  att  hämta  det  allra  första  Nobelpriset  i  fysik  
köper  han  med  sig  en  gobeläng  av  Gripsholms  slott  som  Maja  Sjöström  gjort  till  
Stockholmsutställningen  1897.  
Runt  sekelskiftet  1900  komponerar  hon  möbeltyger  till  greve  Hallwyls  palats,  får  
stipendier  för  att  resa  utomlands  och  samla  inspiration.  Hon  deltar  i  
Världsutställningen  i  Paris  1900  och  gör  stor  succé  med  sina  textiler  med  färgrika  
motiv  från  flora  och  fauna.  
Maja  får  fler  uppdrag  därefter.  Stockholms  stadshus  arkitekt  Ragnar  Östberg,  som  
även  är  god  vän  med  Maja  Sjöström,  utser  henne  till  att  ansvara  för  all  textilkonst  i  
byggnaden.  Mellan  1916  och  1923,  då  huset  invigs,  arbetar  hon  intensivt  med  att  rita  
mönster  och  övervaka  arbetet  med  tygerna.  Sidenbrokaderna  med  äkta  guld-‐‑  och  
silvertrådar  vävs  i  sidenväveriet  Bevilacqua  i  Venidig.  Maja  Sjöström  förälskar  sig  
genast  i  Italien:  kulturen,  konsten,  ljuset.  
Efter  att  1923  ha  åkt  till  Stockholm  och  levererat  alla  textilier  till  invigningen  far  hon  
tillbaka  till  Rom,  där  hon  sedan  lever  fram  till  sin  död  1961.Varje  sommar  reser  hon  
hem  för  att  umgås  med  syskonen.  
I  Sverige  dalar  Sjöströms  position  som  svensk  textilkonsts  stora  stjärna.  1953  ordnar  
Röhsska  museet  i  Göteborg  en  retrospektiv  på  Maja  Sjöströms  verk.  
Åsa  Rausing  Roos  tycker  att  det  är  viktigt  att  Maja  Sjöströms  konstnärskap  lyfts  fram  
igen.  Biografin  om  Maja  Sjöström  kom  ut  2012.  
Anmäld  av  Irma  Wallenborg  
  

  

  

Hänt	
  i	
  Vara	
  
•

Just  nu  är  personalen  förstärkt  med  Rebecka  Karlsdotter  och  Cajsa  Hallgren.  
Jättekul!  

•

I  ett  samprojekt  med  Skara  stift  och  Aspelid  AB  har  vi  genomfört  
klimatmätningar  i  ett  antal  textilförvaringar  i  sex  olika  kyrkor.  Rapporten  
kommer  att  ligga  på  stiftets  hemsida.  

•

Örslösa  kyrka  har  genomgått  en  stor  förändring  med  flexibel  inredning  för  
både  gudstjänster,  bröllop,  samlingar  och  konserter.  Entré,  pentry  och  
toaletter  ligger  i  en  tillbyggnad.  Vi  har  gjort  ett  studiebesök  och  det  kan  
rekommenderas  om  ni  är  i  våra  trakter.  Örslösa  ligger  nära  Lidköping.  

•

Intressanta  och  ovanliga  föremål  som  vi  har  haft  hos  oss  är  valltrappar  från  
Karlsborgs  Fästningsmuseum  och  ett  textiltryck  från  Ceylon.  Samtliga  är  från  
1800-‐‑talet.  

•

Vi  har  firat  10  år.  Det  var  en  riktigt  rolig  eftermiddag  med  ett  30-‐‑tal  besökare  
från  när  och  

fjärran.  På  

bilden  ser  ni  

Margareta  

Edebo  
tillsammans  med  

Rebecka  

och  Cajsa  (dock  

något  

bekymrade  över  
valltrappen).  
  
•

Vi  roar  oss  med  

att  gå  på  

lunchteater  på  

Vara  

konserthus  och  

dagliga  

promenader.  
•

Nästa  utställare  

på  

SkarLiden  galleri  är  företaget  Twistin  med  handvävda  inredningstextilier.  
Välkomna!  
Se  vidare  www.skarliden.se    
  
Hälsningar  Anna-‐‑Lena,  Cajsa,  Rebecka  och  Ingeborg  

På	
  gång	
  på	
  SVK	
  

Vi  har  ganska  många  projekt  igång.  Som  vanligt  är  det  många  kyrkor  som  har  behov  
av  vår  hjälp,  både  aktiv  konservering,  vård-‐‑  och  underhållsplaner  och  
ritningsunderlag  för  textilförvaringar.  VGR:s  konstenheten  lämnar  årligen  in  
uppdrag  med  offentlig  konst  som  vi  till  stora  delar  gör  monteringsarbeten  för.    
Sedan  förra  året  har  vi  uppdrag  för  HIGAB  i  Göteborgs  stad  och  vi  gör  inventeringar  
och  besiktningar  i  de  representativa  våningarna  och  i  de  större  offentliga  
inrättningarna.    
  
Vi  har  några  dräkter  från  Röhsska  museet  som  lite  senare  kommer  att  åtgärdas.  Den  
blå  klänningen  från  Röhsska  är  ännu  inte  färdig  och  vi  fortsätter  att  ha  den  delvis  
som  ett  objekt  där  vi  tar  studenter  till  hjälp.  
Kerstin  har  återigen  börjat  arbeta  med  textilkonservering  så  nu  arbetar  vi  fyra  
personer  på  textilateljén.  
  
Under  våren  kommer  flera  av  oss  att  vara  delaktiga  i  undervisning  för  Institutionen  
för  kulturvård,  åk  2,  med  inriktning  på  kulturhistoriska  föremål.  
I  vår  har  vi  en  ny  praktikant  från  Norge,  Mari.  Hon  läser  kulturhistorisk  inriktning  
och  har  önskat  att  vara  hos  oss  på  textil  under  ca  halva  perioden.  
Nu  i  februari  kommer  Mari  och  Lotti  att  påbörja  en  utgrävning  av  ett  arkeologiskt  
preparat,  en  halv  man  med  kläder,  som  grävts  fram  här  i  Gamlestaden  (Nya  Lödöse),  
och  som  troligen  är  från  1400-‐‑1600-‐‑talet.  Vi  hoppas  kunna  ta  fram  ett  ytterplagg  i  
skinn  och  av  det  göra  ett  mönster.  
  
Som  alltid  i  början  av  året,  är  det  snart  dags  för  Lotti  att  göra  den  årliga  besiktningen  
av  Bockstensdräkten.  Varbergs  museum  kommer  att  öppna  nya  dörrar  och  visa  nya  
utställningar  i  mitten  av  juni.  Museet  har  hållit  stängt  under  1  ½  år  för  att  bla  flytta  
entrén  och  göra  nytt  invändigt.  
  
Under  våren  genomför  Lotti  ett  par  kurser  för  kyrkan  med  temat  ”Vård  av  kyrkans  
textilier”.  
  
Den  stora  ridån  till  Göteborgs  Stadsbibliotek  är  under  arbete.  Ammi  och  Kerstin  
sliter  med  tunga  lyft  och  långa  arbetsdagar  då  tvättarna  tar  lång  tid.  Invigning  är  den  
23  april.  
  

Besiktning	
  av	
  Sven	
  X:ets	
  tapet	
  ”Melodier	
  vid	
  torget”,	
  1936.	
  Göteborgs	
  konserthus.	
  Mått:	
  
9.40	
  x	
  6.40
Heidi  tar  över  en  del  administrativt  arbete  av  Kerstin  och  blir  samordnare  över  
privata  kunder.  Hon  fortsätter  att  göra  textilkonservering  och  hennes  största  arbeten  
just  nu  är  att  leverera  textilier  till  flera  kyrkor  och  göra  åtgärdsprogram  för  
representativa  våningar  i  Göteborg.    
  

Vi  har  beslutat  att  ta  in  ny  tensid  och  testa,  för  att  sedan  kunna  bistå  våra  kollegor  att  
köpa  mindre  mängder  från  oss.  Berol  784  har  tyvärr  utgått,  men  enligt  kemiföretaget  
ska  den  nya  tensiden  vara  lik  Berol  i  sin  sammansättning  och  i  användbarhet.    
  
Hoppas  ni  tycker  det  är  bra  att  få  ta  del  av  vad  SVK  har  på  gång.  Vi  skulle  gärna  ta  
del  av  vad  alla  ni  andra  gör  också.    
  
Kära  hälsningar  
Ammi,  Heidi,  Kerstin  och  Lotti  
	
  
	
  

Från	
  Världskulturmuseum	
  
	
  

Analys	
  av	
  Paracastextilier	
  vid	
  Riksantikvarieämbetet	
  på	
  Gotland	
  
Under  sammanlagt  fem  dagar  har  jag  arbetat  som  gästkollega  med  kemisten  Kaj  
Thuresson  vid  Riksantikvarieämbetet  i  Visby  på  Gotland  för  att  analysera  trådprover  
från  ett  antal  Paracastextilier  ur  Göteborgssamlingen.  Sedan  1990  har  samlingens  
tillstånd  med  jämna  mellanrum  dokumenterats  för  att  följa  deras  nedbrytning.  

Bild:  Gunilla  Lagnesjö  

  

  
Tillsammans  analyserade  vi  tjugotre  trådprover  från  åtta  olika  Paracastextilier  för  att  
bilda  oss  en  uppfattning  om  hur  nedbrutna  textilierna  är.  Först  registrerade  vi  
trådarnas  längd  och  vikt,  och  mätte  pH-‐‑värdet  i  trådarna.  Surhetsgraden  ger  en  

indikation  på  nedbrytningsprodukter  i  fibrerna.  Därefter  belades  enskilda  fibrer  med  
ett  mycket  tunt  lager  av  guld  för  att  analysera  ytstrukturer  i  ett  
svepelektronmikroskåp,  SEM.  
  

  

Bomullsfibrer  i  tusen  gångers  förstoring.                                        
SEM  bild:  Kaj  Thuresson                                                                                                                
  

Alpackaullfiber  i  tusen  gångers  förstoring.  
SEM  bild:  Kaj  Thuresson  

För  att  testa  och  visa  hur  sköra  trådarna  är  belastades  de  med  ett  tryck  av  200  gram.  
En  vikt  placerade  på  trådprovet  när  det  låg  mellan  två  objektsglas.  Tråden  
fotograferats  med  ett  USB-‐‑mikroskåp  före  och  efter  belastning.  

  

  
11  mm  röd  broderitråd,  före  200  grams  tryck      
Bild:  Anna  Javér     
  
  
  
  
  

  
  

Samma  röda  broderitråd  efter  belastning  
Bild:  Anna  Javér  

  

Det  är  Göteborgs  stad  som  äger  textilierna  och  ett  beslut  har  tagits  i  
kommunalfullmäktige  om  att  överlämna  egendomsrätten  av  hela  
Göteborgssamlingen  till  Peru.  Världskulturmuseerna  har  enbart  det  dagliga  
förvaltningsansvaret  för  samlingen.  I  samband  med  att  egendomsrätten  går  
över  till  Peru  kommer  fyra  textilier  återföras  till  Lima  innan  midsommar  i  år.  
Jag  kommer  resa  med  som  kurir.  Analysarbetet  och  insamlad  data  kommer  
att  ligga  till  grund  för  tillståndsrapporter  och  vara  viktiga  för  att  analysera  
föremålens  tillstånd  efter  transporten.  Därefter  kan  ett  beslut  tas  på  vad  som  
kommer  ske  med  de  övriga  textilierna  i  samlingen  framöver.  Jag  lovar  att  
hålla  er  uppdaterade.  
Att  arbeta  som  gästkollega  på  RAÄ  har  varit  en  mycket  positiv  upplevelse  
och  jag  kan  varmt  rekommendera  er  att  ta  med  de  projekt  och  föremål  ni  vill  
analysera  till  Gotland  eller  som  jag,  ta  med  enstaka  fibrer.  Kontakta  Gunilla  
Lagnesjö  så  hjälper  hon  er  
  
Anna  Javér  2014-‐‑01-‐‑20  
  
  

Modevärldar  på  Världskulturmuseerna  
Världskulturmuseerna  är  innehavare  av  den  största  samlingen  av  icke-‐‑
europeiska  kläder  och  accessoarer  i  Sverige.  Med  den  till  synes  självklara  
utgångspunkten  ”mode  finns  i  hela  världen”  och  egna  samlingar  med  inlån  
av  nyckelplagg  samt  samarbeten  med  designers  och  konstnärer  vill  
Världskulturmuseerna  visa  hur  det  globala  kulturarvet  manifesterar  sig  i  
kläder,  mode  och  utseende  från  både  en  historisk  och  samtida  synvinkel  i  
gränssnittet  mellan  materialitet  (textil,  kläder,  accessoarer)  och  visuella  
uttryck  av  skilda  slag  (foto,  konst  etc.).    
  
Tisdagen  den  10  december  2013  gick  startskottet  för  utställningsprojektet  
Modevärldar  som  planeras  att  öppna  under  2015.  Ungefär  100  personer  hade  
bänkat  sig  i  hörsalen  Beijing  på  Östasiatiskamuseet  för  att  delta  i  seminariet  
Modevärldar  som  hölls  i  samarbete  med  Centrum  för  modevetenskap  på  
Stockholms  universitet.  
Syftet  med  dagen  var  dels  att  sprida  information  om  Världskulturmuseernas  
gemensamma  utställningsprojekt,  dels  väcka  tankar  kring  centrala  teman  i  
modevärlden  historiskt,  just  nu  och  i  framtiden.  I  publiken  fanns  textil-‐‑  och  
modeintresserade  åhörare  från  bland  annat  Bukowski  och  H&M,  många  
studenter,  antropologer,  trendanalytiker  och  några  medarbetare  alltså  en  mix  
av  kompetenser.    
  

  
Foto  av  Karl  Zetterström  
  
På  förmiddagen  presenterades  föredrag  under  temat  Mode  och  Identitet  av  
Karin  Högström  fil  dr  etnologi,  SU,  mode-‐‑  och  konstvetare  Julie  Valqui  Vidal,  
designer  Göran  Sundberg,  lektor  på  Beckmans,  samt  designer  Kumi  Edström  
Kawaji.Det  följdes  av  ett  panelsamtal  lett  av  skribenten  och  redaktionschefen  
på  Form,  Salka  Hallström  Bornold.  Under  eftermiddagen  presenterades  
föredrag  om  Konsumtion  och  Hållbarhet  av  SvD:s  modejournalist  Sofia  
Hedström,  professor  i  modevetenskap,  ekonomhistoriker  Klas  Nyberg  och  
doktorand  vid  modevetenskapen,  Ulrika  Berglund.  Paula  von  Wachenfeldt  
presenterade  "ʺNya  perspektiv  på  lyxkonsumtion"ʺ.  Sedan  kom  frilansande  
modejournalisten  (DN,  Elle  m  fl)  Susanna  Strömquist.  Sista  presentatör  var  
Jeanette  Schäring  som  bland  annat  uppmärksammades  oss  på  faran  av  att  
älska  svarta  kläder;  efter  sju  års  svartfärgning  får  arbetarna  dödlig  cancer!    
  
Sammanfattning  av  artikel  17/12-‐‑2013  publicerad  på  Världskulturmuseernas  
intranät;  Insidan  och  synopsis  av  Petra  Holmberg,  intendent  
Världskulturmuseerna,  av  Anna  Javér.    

Besök från Metropolitan Museum i New York
	
  

Bild: Rose-Marie Westling

Fredagen  den  8  november  hade  Etnografiska  museet  finbesök  från  
Metropolitan  Museum  i  New  York.  Dr  Alisa  LaGamma,  chefsintendent  vid  
avdelningen  Arts  of  Africa,  Oceania  and  the  Americas  och  konservatorn  
Christine  Guintini  var  i  Stockholm  för  att  titta  på  två  textilier.  Med  på  besöket  
var  också  textilkonservatorerna  Augusta  Persson  och  Bo  Broman  från  
Husgerådskammaren,  Kungliga  slotten.  
  
I  en  deposition  från  Livrustkammaren  som  Riksmuseet/Etnografiska  museet  
har  förvaltat  sedan  andra  halvan  av  1800-‐‑talet,  finns  en  "ʺdyna"ʺ  vävd  i  två  
ihopsydda  stycken  av  raffia  och  med  bollar  i  hörnen.  Föremålet  har  inte  
tidigare  uppmärksammats  i  utställningar  eller  publikationer  och  var  tills  helt  
nyligen  inte  heller  fotograferat  eller  dokumenterat.    
Vi  "ʺåterupptäckte"ʺ  objektet  när  Metropolitan  frågade  oss  om  en  samling  1600-‐‑
talstyger  från  västra  Centralafrika  som  enligt  en  källa  skulle  finnas  i  
Stockholm.  Metropolitan  förbereder  för  närvarande  en  utställning  om  
kungariket  Kongo,  som  mellan  ca  1400-‐‑1850  var  den  dominerande  makten  i  
regionen.  Kungadömet  blev  genom  sina  kontakter  med  portugiserna  tidigt  
kristet,  kontrollerade  handeln  med  Europa  och  skickade  korrespondens,  
gåvor  och  egna  sändebud  till  Europas  hov  och  Vatikanen  redan  under  1500-‐‑
talet.  
  
Det  visar  sig  att  dynan  från  Livrustkammaren  med  stor  sannolikhet  är  från  
kungariket  Kongo  och  kanske  kom  den  ursprungligen  till  Europa  just  som  en  
del  av  det  centralafrikanska  hovets  utbyte  med  sina  europeiska  motparter.  
Alisa  LaGamma  och  Christine  Guintini  berättade  under  besöket  om  den  
inhemska,  tekniskt  komplexa  vävkonsten  som  utvecklades  i  Kongoriket  och  
som  delvis  anpassade  sin  produktion  till  den  europeiska  marknaden.  Om  
föremålet  kom  till  Sverige  under  1600-‐‑talet  är  det  ett  av  de  allra  äldsta  i  
samlingarna  från  den  afrikanska  kontinenten,  om  vi  undantar  markfynd  och  
utgrävda  artefakter.    
  
Ett  liknande  föremål  som  finns  på  Husgerådskammaren  visades  också  upp  av  
Augusta  Persson  och  Bo  Broman.  Metropolitan  har  ansökt  om  att  få  låna  båda  
textilierna  till  sin  utställning  som  öppnar  hösten  2015  i  New  York.  
  
Sammanfattning  av  artikel  av  Michael  Barett,  intendent  
Världskulturmuseerna  13/11-‐‑2013  publicerad  på  Världskulturmuseernas  
intranät;  Insidan  av  Anna  Javér.  
	
  

	
  

Kulturvård	
  institution	
  på	
  Facebook	
  
	
  
Institutionen  för  kulturvård  har  öppnat  en  facebooksida  för  blivande,  
nuvarande  och  gamla  studenter.  Institutionen  utvecklas  hela  tiden  och  
mycket  har  hänt  de  senaste  åren.  Tanken  med  sidan  är  att  visa  upp  vad  vi  gör  
på  vår  institution  och  visa  hur  bra  vi  har  det  under  dagarna.  
Facebooksidan  är  ett  sätt  för  er  att  uppdateras  om  vad  som  händer.  Kanske  
arrangeras  en  konferens  med  fortbildning  som  kan  vara  intressant.  Är  samma  
gamla  lärare  kvar?  Vad  gör  mina  gamla  klasskompisar  nu  för  tiden?  Vad  
händer  i  branschen?  Hur  utvecklas  Masterprogrammet?  
Här  finns  plats  för  både  nya  och  gamla  studenter  att  göra  inlägg,  ställa  frågor  
eller  vara  nostalgisk.  
Genom  era  inlägg  och  foton  kan  nya  studenterna  se  vad  man  kan  bli  och  
använda  utbildningen  till  efter  studierna.  Välkommen  att  gå  in  på  
www.facebook.com/inst.kulturvard.gu  .  
Sidan  är  öppen  så  du  behöver  inget  eget  facebookkonto  för  att  kunna  titta  på  
bilderna.  Om  du  har  ett  konto  får  du  gärna  gilla  och  dela  sidan  så  att  den  når  
fler.    Bästa  hälsningar  Linda  Fröberg  FB-‐‑redaktör  för  Kulturvård  
	
  

Det	
  händer	
  på	
  Göteborgs	
  stadsmuseum	
  
	
  
På  Göteborgs  stadsmuseum  är  vi  två  konservatorer  som  arbetar  med  vår  
textilsamling,  Anna  Adrian  och  Gunilla  Andersson.  Dessutom  är  Jessica  
Lindewall  anställd  hos  oss  sedan  2012  med  inriktning  mot  allmän  och  
arkeologisk  konservering.  Anna  jobbar  mycket  i  magasin  och  mot  
utställningar  och  Gunilla  jobbar  mycket  med  förvärv,  visningar  och  
förfrågningar.  Under  hösten  har  vi  inte  haft  några  föremålstunga  
utställningar  varför  vi  har  kunnat  koncentrera  oss  på  arbete  i  samlingen.  
Under  hösten  har  vi  haft  två  praktikanter  från  Konservatorutbildningen  och  
det  har  varit  väldigt  roligt  för  oss.  Att  ha  praktikanter  gör  ofta  att  vi  kan  göra  
sådant  i  magasin  som  annars  är  svårt  att  hinna  med  eller  göra  på  egen  hand.  
Vår  praktikant  Sandra  har  bland  annat  gjort  jättefina  stöd  till  vår  samling  av  
bindmössor.  Vi  har  under  hösten  köpt  in  en  ny  förvaringsmöbel  för  liggande  
textil  som  vår  andra  praktikant  Ellinor  bland  annat  hjälp  till  med  att  fylla.  
Äntligen  kan  några  av  våra  pärlbroderade  chiffongklänningar  och  andra  
känsliga  dräkter  få  vila  plant  och  slippa  ligga  hopvikta  i  små  pappkartonger.  
Mindre  roligt  är  att  vi  tyvärr  haft  mal  i  magasin  och  det  har  tagit  mycket  tid  
under  hösten.  Vi  har  spårat,  sanerat  och  rengjort  och  hoppas  nu  att  vi  har  fått  
bukt  med  det  –  men  det  visar  sig  först  nästa  sommar  när  temperaturen  i  det  
otäta  magasinet  återigen  segar  sig  över  15  gradersstrecket.  Våra  magasin  är  
generellt  väldigt  bristfälliga  och  vi  hoppas  att  man  i  Göteborg  äntligen  ska  

prioritera  föremålssamlingarna  och  satsa  på  bättre  magasin,  men  det  hoppas  
vi  få  återkomma  till  längre  fram.  
  
Hälsar  
Anna  och  Gunilla  
  
  

Bindmössor  med  nya  stöd  (Göteborgsstadsmuseum)       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

	
  
  
  

  

Märkband	
  tips	
  
Till  den  som  ansvarar  för  märkning  av  textilier  
Angående  märkband:  Jag  har  upptäckt  att  märkbandet,  vitt  bomullsband  med  
en  blank  tråd  i  båda  kanterna,  inte  längre  tillverkas.  Det  band  som  numer  går  
att  få  tag  på  är  alldeles  för  glest  och  sladdrigt  för  att  duga  att  skriva  på  och  sy  
fast  på  föremålen.  
Därför  har  jag  tagit  kontakt  med  Smålandsband  och  de  har  tagit  fram  ett  band  
som  är  tättvävt  och  stadigt.  Det  går  mycket  bra  att  skriva  på.  Det  kommer  att  
finnas  i  1  cm  och  0,5  cm  bredd.  
Jag  vill  gärna  tipsa  om  detta  band,  Smålandsband  är  väldigt  tillmötesgående  
och  bra  att  ha  att  göra  med  och  jag  vill  att  museer  och  andra  samlingsägare  
får  ta  del  av  detta  nytillskott  i  materialväg.  
Kontakta  gärna  Smålandsband/Anders  Berg  för  mer  information  om  behov  av  
märkband  finns.  
  
Vänliga  Hälsningar  Catrin  Ståhl/Dalarnas  museum  Föremålsassistent/Textil  

Flygande	
  Fanor	
  	
  	
  Lena	
  Engquist	
  
Den  äldre  formuleringen  ”Med  flygande  fana,  brinnande  lunta  och  kula  i  
munnen”  betydde  att  avmarsch,  med  fulla  militära  hedersbetygelser  efter  en  
kapitulation,  hade  ägt  rum.  Då  det  handlar  om  att  ställa  ut  fanor  och  standar  
är  det  därför  inte  helt  förvånande  att  ett  önskemål  som  många  gånger  
framförs  i  utställningssammanhang  är  just  att  fanorna  och  standaren  skall  
exponeras  som  flygande  eller  fladdrande.  
Den  24  oktober  2013  öppnade  Armémuseum  i  Stockholm  en  förnyad  och  
kompletterad  basut-‐‑ställning  som  har  gått  under  arbetsnamnet  ”Plan  3”.  Som  
namnet  antyder  är  det  våningsplan  tre  som  har  genomgått  en  del  
förändringar  under  det  gångna  året.    
Efter  att  ha  varit  stängt  i  sju  år  slog  Armémuseum  upp  portarna  för  en  helt  ny  
basutställning  i  maj  år  2000.  Efter  13  år  ansåg  man  att  det  var  dags  för  en  
modernisering  och  en  del  föränd-‐‑ringar.  I  projektbeställningen  från  år  2012  
heter  det  ”Plan  tre  ska  moderniseras  utifrån  tre  aspekter,  fler  föremål  ur  
samlingarna,  tvåspråkiga  texter  samt  en  kännbar  dramaturgi.  Basutställningen  ska  
bla  spegla  våra  samlingar  och  därför  börjar  vi  på  1500-‐‑talet  (kolla!)  Det  ska  tydligt  
framgå  av  skyltar  eller  gestaltning  vad  som  är  föremål  och  vad  som  är  nygjord  
rekvisita.  I  högre  utsträckning  än  idag  ska  kopior  få  beröras,  ev  provas.  Rummen  ska  
rubrik-‐‑sättas.  Entré  från  hissen  ska  göras  bättre.  All  grafisk  skyltning  ska  göras  om.  
Gäller  både  hänvisningsskyltar  som  utställningstexter.  Möjligheten  att  gå  över  till  
ledbelysning  ska  undersökas.”  
Någon  SFT:are  minns  möjligen  
ännu  den  trofékammare  som  
fanns  i  Armémuseum  mellan  
åren  1964  och  1993  (bild  1).  Nytt  i  
utställningssammanhang  den  
gången  var  att  inga  fanor  längre  
fick  exponeras  hängande  utan  de  
skulle  vila  på  stödjande  underlag  
i  monter.  För  att  förstärka  
helhetsintrycket  kompletterades  

Bild 1. Trofékammaren år 1964. Foto Armémuseum	
  

fanornas  felande  partier  på  de  
målade  underlagen.  För  att  få  
plats  med  de  45  fanorna  och  standaren  var  de  utställda  tätt  överlappande  
men  så  plant  som  möjligt.  Det  var  därför  helt  ogörligt  att  ta  sig  längst  in  i  
montern  utan  att  först  tömma  den  yttre  delen.  Montern  saknade  tak  och  vid  

nedtagnigen  år  1993  var  föremålen  mycket  dammiga.  I  en  annan  monter  i  
Karl  XI-‐‑salen  experimenterade  man  med  att  ställa  ut  svenska  fanor  och  
standar  på  böljande  underlag  för  att  få  dessa  att  framstå  som  fladdrande  och  
därmed  skänka  lite  mer  liv  i  utställningen  
(bild  2).  Dessa  underlag,  som  var  en  
föregångare  till  dagens,  tillverkades  av  
hönsnät,  format  i  vågor,  på  vilket  
bomullsväv  limmats  fast  med  trälim.  
Vid  planeringen  av  den  nya  
trofékammaren  under  1990-‐‑talet  var  den  
bärande  utställnings-‐‑tanken  att  fanorna  
skulle  ställas  ut  mer  som  unika  
konstföremål  där  varje  allegoriskt  motiv  
eller  broderiteknik  skulle  kunna  studeras  
utan  att  angränsande  föremål  skymde  
(bild  3).  Fanorna  överlappade  inte  
varandra  längre  och  de  
kompletteringsmålade  underlagen  
Bild 2. Monter med svenska fanor och stan
monterade på böljande underlag i Karl XIsalen år 1977. Foto Armémuseum.
	
  

övergavs.  En  annan  grundtanke  rörde  
lättillgängligheten  inuti  montrarna.  
Denna  tanke  skulle  visa  sig  väl  befogad  
då  utlåningsförfrågningarna  ute  i  Europa  

avseende  Statens  Trofésamling  ökade  mar-‐‑kant  under  2000-‐‑talets  första  år.  På  
mer  än  en  dubbelt  så  stor  
yta  mot  den  tidigare  
trofékam-‐‑marens  valdes  40  
föremål  ut.  Golvytan  var  nu  
så  väl  tilltagen  att  det  var  
fullt  möjligt  att  krypa  under  
alla  underlagen  om  någon  
fana  behövdes  monteras  
ned.  Montern  förseddes  
naturligtvis  med  tak  och  
övertryck.  
Min  del  i  ”Plan  3”-‐‑projektet  
har  varit  den  nya  

Bild 3. Trofékammaren år 2000. Foto Clas Göran Carlsson.

	
  

fanmontern  där  troféer  visas  tillsammans  med  svenska  fanor  och  standar  från  

stora  nordiska  kriget.  Mina  arbetsuppgifter  har  inneburit  att  välja  ut  sådana  
troféer  som  kan  betraktas  som  representativa  för  de  olika  slagen,  inventera  
deras  konserveringsbehov,  författa  föremålstexter  och  tillsammans  med  
formgivaren  utföra  monteringen.  I  beställningen  betonades  det  särskilt  att  
den  nya  montern  inte  formmässigt  fick  bli  en  ”upprepning”  av  dagens  
trofékammare.  
I  den  nya  fanmontern  valde  formgivare  Peder  Wolfbrandt  att  återgå  till  en  
känsla  av  rörelse  (bilder  7,  8,  9  och  10)  och  övergav  därmed  det  mer  ”statiska”  
utställningsförfarandet  från  dagens  trofékammare.  För  de  stora  fanorna  
behöll  han  dock  polykarbonatskivor  klädda  med  Dynastattyg.    För  vimplar  
och  lansfanor  valde  han  däremot  att  tillverka  ett  böljande  underlag  (bilder  4,  
5,  och  6).  Val  av  material  till  dessa  föll  på  sträckmetall  (expanded  metal)  av  
alu-‐‑minium  vilken  har  låg  vikt  och  ledigt  låter  sig  formas  i  ena  riktningen.  
Sträckmetallen  är  dessutom  lätt  att  skära  till  med  hjälp  av  svetslåga  efter  
mallar  av  byggplast.  Sträckmetallen  är  dock  något  grov  i  strukturen  och  för  
säkerhets  skull  lades  ett  lager  Lexan  som  isolerande  skikt  mellan  
sträckmetallen  och  Dynastattyget.  Lexanskivan  följde  den  böljande  
sträckmetallen  utan  svårighet.  Mina  gamla  suturnålar  och  björntråd  övergavs  
ganska  omgående  när  Dynastat-‐‑tyget  skulle  fästas  mot  sträckmetallen.  En  
snabbare  och  enklare  lösning  visade  sig  vara  att  spänna  fast  tyget  med  hjälp  
av  buntband  (cable  ties),  modell  mindre,  i  sträckmetallens  mas-‐‑kor.  
Vimplarna  monterade  på  sitt  underlag  fästes  med  vajrar  i  montertaket  och  de  
större  infanterifanornas  stänger  förseddes  med  metallstöd  fästade  i  golvet.  

Bild 4. Baksidan av underlag tillverkat av sträckmetall och Lexanskiva klätt med
Dynastattyg. Foto Armémuseum.

Bild 5.Framsidan av samma underlag. Foto Armémuseum.

Bild 6. Rysk lansfana monterad på sitt underlag. Foto
Armémuseum.

Bild 7. Formgivare Peder Wolfbrandts förslag på ny fanmonter.

Bild 8. Fanmontern i väntan på monterglaset.

Bild	
  9.	
  Den	
  färdiga	
  montern	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Riksantikvarieämbetet	
  Avyttrar	
  Ett	
  Tvättbord	
  Och	
  Lite	
  Annat	
  Smått	
  
Och	
  Gott	
  
Just  nu  håller  vi  på  att  flytta  om  i  våra  lokaler  och  fokuserar  på  
samordningsuppdraget  att  vara  nationellt  konserveringsvetenskapligt  
laboratorium.  Det  känns  bra  och  viktigt.  Det  innebär  att  vi  får  en  del  
konserveringsutrustning  över.  Vårt  tvättbord  tillexempel.  Bordet  är    tillverkat  
av  Isakssons  plåt  i  Borlänge  och  kom  till  RAÄ  i  Stockholm  kring  2004.  
Tvättbordet  är  höj-‐‑  och  sänkbart  i  vardera  ände  så  det  går  att  tillta.  
Längs  ena  kortsidan  finns  en  stril  och  på  motsatt  sida  sker  avtappningen.  
Måtten  är  3,6  x  1,6  m.  Det  ligger  en  54  meter  lång  värmeslinga  i  tvättbordets  
botten  med  effekten  2200W  och  220V.  
  
Vidare  kommer  vi  göra  oss  av  med  vårt  lager  med  konserveringstyger  tråd  
och  diverse  sybehör.  Det  är  ganska  mycket  material  och  vi  kommer  inte  sälja  
det  meter  för  meter  utan  vill  sälja  allt  på  en  gång.  Vi  hoppas  någon  vill  ta  sig  
an  uppgiften  att  ta  hand  om  materialet  och  sedan  sälja  det  vidare.    
  
Vi  har  ännu  inte  satt  några  priser.  Hör  av  dig  om  du  är  intresserad  till  Lars  
Ekström  lars.ekstrom@raa.se  
  

Gunilla Lagnesjö
Enhetschef / Head of Unit
Konserveringsvetenskap / Conservation Science
Riksantikvarieämbetet / Swedish National Heritage Board	
  

  

	
  

Kommande	
  evenemang	
  
	
  
•

Museum  lighting  –  Kopenham  March  19th  
http://www.conferencemanager.dk/ledconf  

  
•

Textilmuseet  i  Boras  -‐‑  invigning    23  maj  

•

ICON  Spring  Forum  2014  Joined  Up  Thinking:  Textiles  and  the  Historic  

  
Interior  Monday  31st  March,  Clore  Management  Rooms,  Birkbeck  College,  
London  see  Icon  website  for  more  details  

  
•

Brandskydd  8-‐‑9  maj  I  RAÄs  regi    http://www.raa.se/enskild-‐‑
kalenderhandelse/brandskydd-‐‑for-‐‑kulturhistoriska-‐‑byggnader/  

  
•

ICOM-‐‑CC  Trienniel  conference  in  Melbourne  http://www.icom-‐‑cc2014.org  
(tip  –  apply  for  Bothens  stipendium  before  March  31st  http://www.nkf-‐‑s.se)  

	
  

	
  

	
  

Föreningens	
  sidor	
  

	
  
Höstmötets  protokoll  –  se  hemsidan    http://www.sft.nkf-‐‑
s.se/houmlstmoumlte-‐‑2013-‐‑protokoll.html  
  

Anita	
  Aro	
  Andersson	
  	
  avled	
  den	
  10	
  januari	
  2014	
  
	
  
Anita  blev  76  år.  Hon  började  sin  anställning  vid  Armémuseum  1974.  Då  
påbörjades  konserveringen  av  det  stora  turkiska  1600-‐‑talstältet  och  det  blev  
hennes  första  arbetsuppgift  på  museet.  Tältet  konserverades  mellan  1975  och  
1986.  I  konserveringsrapporten  "ʺEtt  blommande  turkiskt  tält"ʺ  bidrog  Anita  
med  åskådliga  och  noggranna  teckningar.            
1978  öppnade  utställningen  "ʺKungens  tält  och  folkets  tröjor"ʺ  där  museet  hade  
ett  givande  samarbete  med  Duro  tapetfabrik  och  Jobs  Handtryck  AB.  I  arbetet  
med  att  återskapa  de  mönster  som  användes  kom  Anitas  stora  skicklighet  att  
teckna  och  forma  väl  till  pass.  
Hon  arbetade  också  med  nytillverkning  av  fanor  för  svenska  regementen  och  
med  den  frågeverksamhet  museet  hade  kring  uniformer.  Anita  höll  kurser  i  
fanspikning  för  textilhantverkare.    
1993  stängdes  museet  och  den  stora  flytten  av  föremål  från  huvudbyggnaden  
till  nya  magasin  började  året  efter.  Det  blev  hennes  sista  insats  före  
pensioneringen.    Anita  pensionerades  2002.  
Anita  var  redaktör  för  SFT-‐‑Nytt  och  sekreterare  i  SFT  under  1980-‐‑talet.  Hon  
har  även  publicerat  flera  artiklar  i  tidningen.  
Anita  var  utbildad  vid  den  Högre  Konstindustriella  skolan  och  på  Konstfack  
på  linjen  för  Dekorativ  målning  i  slutet  av  1950-‐‑talet.  
Anita  kom  till  Sverige  som  finskt  krigsbarn  vid  3  års  ålder.  Hon  deltog  aktivt  i  
Riksförbundet  Finska  Krigsbarn.  I  en  skrift  "ʺVisst  klarade  vi  oss"ʺ  gjorde  Anita  
omslagsbilden.  
Anita  tävlade  om  att  få  göra  ett  monument  över  de  finska  krigsbarnen.  Anita  kom  på  
andra  plats  i  tävlingen.  Hon  emottog  en  prissumma  för  sin  insats.  Det  vinnande  
förslaget  restes  i  Haparanda  år  2005  och  Anita  var  närvarande.  Hos  Anita  fanns  hela  
tiden  de  upplevelser  hon  bar  med  sig  från  sitt  uppbrott  från  Finland.  Hon  började  
läsa  finska  på  äldre  dar.  
Anita  var  mycket  hästintresserad  och  började  rida  1986.  Vid  ny  invigningen  av  
Armémuseum  år  2000  satt  Anita  till  häst  innanför  grindarna  till  museet.        
Irma	
  Wallenborg	
  och	
  Bengt	
  Hermansson	
  

Underlaga!
Känslan av vaghet och försiktighet
förkroppsligar hela ordet
Osynligt stöds den skörnade textilen
av ett friskt stycke tyg
När man vunnit denna insikt
försvinner allt det vaga
i ordet: Underlaga!
Dikt skriven av Anita Aro Andersson

Anita i 2007
  
  

  

  

Här  med  kallar  Svenska  Föreningen  för  Textilkonservering  till  

Årsmöte	
  fredag	
  4	
  april	
  2014	
  

	
  	
  

Plats:  Medelhavsmuseum  alt  Armémuseum,  Stockholm  (bekräftas  snart!)  
    
09.30-‐‑10.00   Samling  med  kaffe  och  smörgås    
10.00-‐‑11.15   Årsmötes  förhandlingar    
  
    
  
Bensträckare  
  
11.30-‐‑13.00    
Johanna  Nilsson  berättar  kort  om  sitt  avhandlings-‐‑
arbete  och  leder  tillsammans  med  Ingeborg  Skaar  och  
Lotti  Benjaminson  dagens  diskussionstema:  Har  vi  
och  bör  vi  ha  samma  etik  och  metoder  för  föremål  
som  brukas  och  de  som  är  museiföremål?  OBS!  Ta  
med  bilder  digitalt  om  ni  har  egna  exempel  ni  vill  
visa  och  diskutera!  
  
13.00-‐‑  14.30  
Lunch    
    
Eftermiddagens  program  hålls  på  Livrustkammaren,  
Slottsbacken  3.    
    
14.30-‐‑15.30    
Visning  av  utställning    Maktspel-‐‑ett  kostymdrama  i  
Livrustkammaren    
  
  
SFT  står  för  ovanstående  kostnader.    
    
Anmälan  till:  Anna  Javér,  anna.javer@varldskulturmuseerna.se  
  senast  måndag  den  31  mars    

Välkommen!	
  Och	
  läs	
  vidare	
  till	
  nästa	
  sida	
  	
  
	
  

	
  

	
  

Inbjudan	
  till	
  middag	
  och	
  bedömning	
  
	
  
Hej!  
Jag  behöver  hjälp  med  bedömningar  inom  mitt  forskningsarbete  igen,  och  för  
den  som  vill  och  kan  tänka  sig  att  ställa  upp  på  lite  arbete  kan  dagen  den  4  
april  fortsätta  och  gå  över  till  en  trevlig  middag  så  småningom  i  Stensalen  i  
Livrustkammaren.  Uppgiften  går  ut  på  att  titta  på  10  konserverade  föremål  
och  rangordna  dem  efter  hur  ni  upplever  dem  ur  estetisk  synvinkel.  För  er  
som  gärna  vill  delta  i  arbetet  men  som  måste  resa  hem  kan  vi  försöka  hinna  
med  bedömningarna  så  tidigt  som  möjligt  och  om  inte  det  går  att  få  ihop  ger  
jag  mig  ut  på  en  turné  och  besöker  er.  Jag  har  redan  varit  ute  och  träffat  
kollegor  i  ett  tidigare  projekt  som  då  fick  titta  på  fotografier  av  
konserveringar.  För  mig  har  det  varit  det  roligaste  projektet  under  min  
studietid  och  jag  tror  också  att  de  flesta  av  er  också  tyckte  att  det  var  roligt.  
Jag  hoppas  att  ni  vill  ställa  upp!  
  
Bedömningarna  kan  starta  15.45  och  ni  som  ska  göra  bedömningarna  kan  
antingen  titta  på  resten  av  utställningarna  i  Livrustkammaren  eller  sitta  i  
Stensalen  och  umgås  och  vänta  på  er  tur  tills  middagen  börjar  vid  17.30.  Det  
kommer  att  bli  så  att  några  måste  gå  ifrån  under  middagen  för  att  göra  
bedömningarna  för  att  så  många  som  möjligt  ska  hinna  med.    
  
Om  du  har  möjlighet  att  vara  med  så  hör  av  dig  till  johanna.nilsson@lsh.se  
eller  ring  08-‐‑402  3056  senast  den  16  mars.  Berätta  också  om  du  önskar  
vegetariskt  eller  har  matallergier.  
  
Hälsningar  Johanna  Nilsson  
  

