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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 31 mars
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Ordförande har ordet
GRATTIS Svenska föreningen för textilkonservering - 50 år sedan start!
I måndags, den 13 januari 1967, bildades SFT hemma hos Lykke Schartau-Schéle. Jag
hoppas att många av er följde Johanna Nilsson och Lena Engqvist Sandstedts
uppmaning att träffas och fira dagen!
Jubileumsåret kommer att fyllas med många trevligheter. I början av maj träffas vi
Stockholm för jubileums- och årsmöte med föreläsningar, workshops och en stor
jubileumsfest i Almgrens sidenkällare. I höst planerar vi för utbildningsdagar i
Borås.
Också Nordiska konservatorsförbundet firar, hela 65 år, och det i nära anslutning i
tid till vårt firande, så passa på att ta en långhelg i Stockholm och få mycket
användbart till livs från både SFT:s och NKS:s program.
Flera har firat, i slutet av förra året fyllde Alice Lund Textilier i Borlänge 80 år. De
höll öppet hus med föredrag och fika och vi fick bl.a. se godbitar ur ateljéns arkiv
med skisser och vävprover. Några av proverna fick vi till och med sitta på!

Gratulationer också till vår kollega Ingeborg Skaar som 2016 mottog Vara kommuns
Kulturpris för mångårig kulturfrämjande insats, där hon ”genom sitt arbete som
textilkonservator bidragit till att bevara och sprida kunskap om den textilskatt som
är en del av vårt kulturarv…”.
Hoppas vi ses under jubileumsåret och väl mött i Stockholm!
Anna Ehn Lundgren

Redaktörernas rader
Hej på er!
Vad spännande när de börja plinga i mailboxen – tack för all bidrag även den här gången.
En resa rapport från Lena och Johanna. Vidare har vi uppdatering från landet runt – lite
sorgsamt uppdatering om läget på Textilarkivet, glädjande nyhet av en mer personligt
typ på SVK. De tre studenter som tar examen i år presentera sig själv, och vi får en
uppdatering från Augusta and Johanna om att börja hos en ny arbetsgivare.
Vi ses i Stockholm
Redaktionen

(Maila ditt bidrag till nästa utgåva sftnytt@hotmail.com)

Korrespondenterna
Hand & Lock Goldwork Masterclass på V& A – Lena Engqvist

Under hösten och vintern 2016 visades utställningen Opus Anglicanum: Masterpieces of
English Medieval Embroidery vid Victoria and Albert Museum i London. Opus
Anglicanum är medeltidslatin för engelskt arbete och avser den engelska
broderikonst som utfördes främst i Londons verkstäder under medeltiden.
Några av verken har inte visats på över ett halvt sekel och har inte setts i
Storbritannien sedan de producerades. Inlånen från Europa var därför denna gång
omfattande bl.a. från Historiska museet i Stockholm (guldbroderat kors s.k.
auriphrygium härrörande från Skåkåpan).
En av huvudsponsorerna till utställningen var Hand & Lock, ett världsledande
brittisk broderihus specialiserad på bl.a. militärt guldbroderi, vilket i år firar sitt 250års jubileum. Hand & Locks historia går tillbaka till en ung flandrisk hugenott och
spetsmakare, M. Hand, vilken anlände till London som flykting år 1767. Till att börja
med levererades spetsar och senare guldbroderier till de militära skräddarna på
Savile Row där Hand snabbt blev ett ansett namn. På 1950-talet köptes firman av den
brittiske broderidesignern Stanley Lock.
I samband med utställningen har olika Talks och Workshops erbjudits under hösten.
Johanna Nilsson och jag deltog i endagarsseminariet Goldwork Masterclass i januari
på V & A där vi närmare introducerades i olika guldbroderitekniker. Förutom att
handgripligen få pröva på tekniker som t.ex. cord padding, felt padding och
kantiljklippning (cut purls) (se gärna Johannas film!) fick vi också en genomgång av
de vanligast använda metalltrådarna; passing thread, pearl purl bullion thread etc.
Vår lärare Juliet Ferry, utbildad vid Lycée Professionnel Gilles Jamain i Rochfort,
berättade att det tar 8 år att bli en professionell guldbrodör/s. Någon sådan blir jag
nog aldrig men tekniken var spännande att prova på och den engelska
guldtrådsterminologin följde med på köpet! (Vet inte om det finns en svensk d:o).
Men inte minst gav seminariet större insikter om metallbroderiers uppbyggnad
vilket underlättar vid eventuella analyser.
Johanna och jag hann även med ett möte med grundaren av International Academic
Projects (IAP), James Black, i Wellcome Library Collections (medicinhistoiska
samlingar, bibliotek, arkiv och laboratorier) i London.
IAP anordnar vidarutbildningskurser för konservatorer och andra museianställda
och bedriver dessutom en stor förlagsverksamhet. Jag har under årens lopp deltagit i

flera av deras kurser. IAP ger i sommar en kurs om gel cleaning av textilier i
Edinburgh och är intresserad av att även erbjuda en sådan kurs i Stockholm kanske
redan i år.
http://academicprojects.co.uk/courses/new-methods-of-bathing-and-cleaning-textiles
http://academicprojects.co.uk/courses/new-methods-of-bathing-and-cleaning-textiles/
Förutom utställningen Opus Anglicanum pågick även utställningen Undressed: A Brief
History of Underwear vid V&A. Vi hann också med ett besök vid Fashion and Textile
Museum nära London Bridge där utställningen 1920 Jazz Age Fashion & Photographs
visades

Guldbroderiseminarium vid V&A

Utställningarna Opus Anglicanum och Undressed: A Brief History of Underwear vid V&A

Wellcome Library Collections

Fashion and Textile Museum med utställningen 1920 Jazz Age Fashion & Photographs

Senaste nytt från Studio Västsvensk Konservering Våren 2017
Vi har fortfarande fullt upp att göra på SVK med både stort och smått. Under hösten
har det varit stort fokus på kyrkotextilier som har behövt vara klara till den sista
oktober och till jul. Arbetet med kyrkoföremål fortsätter sedan löpande under våren,
det är konservering, Vård och underhållsplaner och åtgärdsprogram som ska göras.
Under hösten kom textilier från Biskop Peder Winstrups gravöppning hit till SVK.
Biskop Peder Winstrup dog 1679 och begravdes 1680 i Lunds domkyrkas krypta.
Han begravdes i två linneskjortor, handskar, strumpor, lös krage samt delar av hans
ämbetsdräkt i sammet och en mössa i sammet. Kroppen var även lindad. Biskop
Peder Winstrups kvarlevor är unika då de har frystorkats naturligt och är särskilt
välbevarade. Hans kista har öppnats flera gånger genom århundradena.

När man öppnade kistan 2013 så gjordes en noggrann undersökning av kvarlevorna
och dräkten. Man hittade även ett icke fullgånget foster inlindat nere vid fötterna,
vilket naturligtvis ledde till stor uppmärksamhet och DNA analys har gjorts för att se
om det finns ett släktskap. SVK har fått uppgiften att förbereda dräktdelarna inför
den utställning som öppnar 6:e maj på Lunds Historiska Museum. Utställningen
handlar om Peder Winstrup som biskop, Lunds universitets grundare och 1600-tals
människa i Lund. Lund firar för övrigt universitetets 350-års jubileum.
Lotti och Kerstin arbetar för närvarande med att noggrant dokumentera, rengöra,
slätgöra och göra det möjligt att ställa ut dräkten. Museet vill ställa ut den på docka
vilket vi är mycket tveksamma inför.

Kerstin
Lotti

rengör biskopens mössa
arbetar med slätgörning av
ämbetsjackan

Ammi jobbar vidare med sina ridåer… Nu är det bland annat en ridå från Röhsska
museet som ska göras fin till återinvigningen våren 2018. Hon har även ett intressant
uppdrag från Konstmuseet i Göteborg där en bemålad textil av Marie-Louise Ekman
ska konserveras. Den är besvärlig, då den är tillverkad av ett känsligt acetattyg och
bemålad med gouache. Ammi kommer delvis att jobba tillsammans med Malin Borin
under konserveringen. Vidare arbetar hon, som vi alla med kyrkoföremål

Textil av Marie-Louise Ekman 300 x 570 cm

Under några veckor i vår så kommer vi ha hand om den sista kullen från
konservatorutbildningen som går utbildningen i det gamla systemet, där de har en
specialtermin under årskurs två. Det är en grupp på elva studenter som har
inriktningen allmänt kulturhistoriskt material. De måste naturligtvis ha med sig lite

kunskaper om textil, så Ammi och Lotti kommer att undervisa om grunderna i
sömnadskonservering, montering, textilhistoria, märkning, stöd och annat som kan
vara bra att ha med sig när man kommer ut och har hand om samlingar.
Kerstin arbetar förutom med Peder Winstrup med ett stort projekt med textilier från
Kungälvs kyrka. Hon har även ett stort arbete framför sig med att registrera in
föremål i SACER, det nya digitala inventariesystemet som Svenska Kyrkan har
infört.
Vi har glädjen att få ha kvar både Ellinor Gunnarsson och Katarina Olars hos oss
under hela våren. Båda arbetar på med kyrkoprojekt. Katarina har arbetat en del med
Higab AB. De har hand om Börsen i Göteborg som ska renoveras, och de har behövt
hjälp att täcka in föremål inför byggprocessen. Ellinor har tagit hand om våra projekt
från Konstenheten.
Jag, Heidi, kommer att gå på föräldraledighet från 10 mars, så jag avslutar projekt på
löpande band, lämnar över och försöker städa upp efter mig. Framförallt försöker jag
avsluta en renovering av en mässhake med ett broderi som flyttas till nytt bottentyg.
Detta ska jag skriva ett paper om och presentera på NATCC:s konferens i Mexiko i
november om allt går som planerat.

Heidi klipper ut broderier
Katarina färgar prover till
nytt bottentyg

Svk har gått ut med en annons om att vi söker en vikarie fram till årsskiftet med
möjlighet till förlängning. Så är du intresserad av att arbeta med oss i Göteborg, håll
utkik.
Och slutligen, gå in på Filmfestivalen Göteborgs hemsida eller vår hemsida och titta
på filmen om arbetet med Drakens ridå!
https://www.facebook.com/gbgfilmfestival/?fref=ts
http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/konservering/aktuellt/drakens-rida/

Textilarkivet
Som en del kanske redan vet blev det klart strax innan jul att Textilarkivet stänger.
Samarbetet mellan Sollefteå kommun och Murberget, Länsmuseet Västernorrland har
byggt på att kommunen stått för lokaler och Murberget för verksamheten. Nu drar
kommunen in pengarna för lokalen och det betyder tyvärr att Textilarkivet måste
stänga. Magasinen som ligger i en avsides del byggnaden blir kvar tills vidare men hur
mycket en kan jobba med samlingarna beror på vilka övriga lokaler som kommer att
ingå. Textilkonserveringen flyttar till Härnösand och får en tydligare inriktning mot
uppdragsfinansierad verksamhet. Mycket är oklart i vad som händer med utställningar
och dräktverksamhet. Det vi vet är att vi den 18 februari öppnar vår sista utställning,
Slöjdstories. När den stänger den 26 mars kör vi en ordentlig finissage och sen är det
slut. Troligtvis är vi ute innan semestrarna drar igång.

Vanten som Murbergets arkeologer grävde upp i anslutning till ett vrak i Skeppshamn
har nu rengjorts och torkat. Vanten är nålbunden i ett grövre entrådigt garn som är S –
spunnet. I handen sitter en fastsydd slitytan i ett kypertvävt tyg vävt i ett Z – spunnet
garn. Materialet i slitlappen väntar på en stund i ett mikroskop innan jag törs uttala mig
närmare. Vraket i skeppshamn gick under i slutet av 1600 –talet. Fortsatt spännande!
Vi ses på jubileumsfirandet i maj!
Sandra Gybo

Kort presentation av tre textilare
I början av juni i år kommer vi, textilkonservatorstudenterna tillsammans med våra
papperkonservatorkollegor, ta examen från utbildningen i Göteborg. Här följer en
kort presentation av oss tre textilare och våra examensarbeten, som vi skriver denna
vårtermin. Vi ser fram emot att bli era arbetskollegor i framtiden!

Namn: Marie Schön
Praktik HT 16: Nordic Upholstery and Textile Conservation
och Armémuseum
Examensarbete: En studie om hur olika stygn och dess täthet
påverkar nedbrytningen av textila föremål av silke.
Övrigt: Marie har gått vävkurser på Fristads folkhögskola på
heltid i två år. Historisk dräkt och textil konst intresserar
henne. Privat ägnar hon sig mycket åt textilt handarbete i alla
dess former men även att baka.
Kontakt: 073-50 62 282, marie.schon@hotmail.com

Namn: Sofia Starborg
Praktik HT 16: Uppsala Domkyrkas Textilateljé och Kungl.
Husgerådskammaren
Examensarbete: Undersökande av olika röda färämnen, på
cellulosa fibrer från 1800-tal och tidigt 1900-tal, med mass
spectroscopy (MS) och andra analysmetoder.
Övrigt: Sofia har gått konfektionsutbildning på
Tillskärarakademins gymnasium, Stockholm, därefter det
textila basåret på HV Skola. Hon är intresserad av arkeologisk
textil, klädda möbler och utställningsarbete. Till hösten
kommer Sofia påbörja master studier i textilkonservering vid
University of Glasgow. Utanför studierna gillar hon att tova
och gå på museer.
Kontakt: 073-42 73 863, sofia.starborg@gmail.com

Namn: Linnéa Sverkersson
Praktik HT 16: Kungl. Husgerådskammaren och
Nationalmuseum
Examensarbete: Utarbetning av att använda
spektrofotometer vid undersökning av färgförändringar
av textiler i utställningsmiljö.
Övrigt: Linnéa har tidigare studerat bland annat kemi
och textilvetenskap vid Stockholms universitet
respektive Uppsala universitet. Hon är intresserad av
plan textil, så som vävda tapeter och fanor, och av så
kallad housekeeping. På fritiden spenderas mycket tid
just nu till att brodera framför tv-serier.
Kontakt: 070-55 21 038, linneasverkersson@gmail.com

Bok om kyrkliga textilier!

Textilier! Gamla, nya, röda, gröna, blå, broderade,
vävda, strama, vida, runda, avlånga. Variationerna
är oräkneliga när man talar om kyrkliga textilier.
Alla har de något att berätta!
Textilier i helig tjänst bjuder dig att följa med på en
resa i de kyrkliga textiliernas värld, från kristendomens
intåg till idag.
Bakgrund till boken är en skadeinventering av kulturhistoriskt värdefulla textilier som utfördes i Växjö stift
2008–2011av textilkonservatorerna Evelina Sand, Linda
Egnell, Kerstin Pettersson och mig, Karin Dreier. Huvudsyftet med projektet var att
kartlägga vårdbehovet av stiftets textilier men tack vare inventeringen genomfördes
även en omfattande dokumentation av textilierna.
Vi fick så mycket mer med oss genom inventeringsarbetet, förutom det som
presenteras i inventeringsrapporterna. Detta ville vi göra något med. Det blev en bok
som blev klar under våren 2016! Bildmaterialet är från Växjö stift, men textmaterialet
är om kyrkliga textilier i allmänhet. Väldigt roligt och spännande arbete.
Boken finns att beställa från Växjö stift, men finns även i diverse bokhandlar och på
Adlibris.

Nyanställd
Från och med 1 mars är jag tillsvidareanställd vid SFHM med placering på
Armémuseum efter 26 år vid LSH. Jag började min provanställning i höstas och har
nu varit här i drygt fem månader och börjar känna mig alltmer hemmastadd.
Självklart saknar jag många av mina gamla kollegor och samlingarna men jag har fått
många nya roliga och kompetenta kollegor.
Samlingarna kommer jag förhoppningsvis att lära mig
och jag har väldigt god hjälp av Lena som kan
Trofésamlingen utan och innan. Min första uppgift var
att förbereda fyra uniformer inför Spelutställningen som
öppnar den 23 februari. Arbetet innebar konservering
och montering på egengjorda dockor. Bilderna visar ett
exempel på en hatt från 1932 för korpral vid kadettkåren
vid Krigsakademien som behövde åtgärdas eftersom den
bla hade en skada uppe vid kullen. (Ovan vänster före,
och nedan höger efter konserveing).
Två månader efter att jag börjat kom Marie Schön,
sistaårs-student vid konservatorsutbildningen hit, för två
månaders praktik. Tack vare Marie och ekonomiska
resurser har vi kunnat sortera upp, städa och köpa in ny
utrustning och nytt material redan innan jul men mycket
annat också förstås. I vår blir det inköp av ny inredning
såsom lampor, bord och lågtrycksbord.
Nästa stora utmaning för mig är konservering av troféer
inför den stora utställning med fanor som ska öppna i
slutet av 2018 här på Armémuseum. Inför det arbetet
kommer jag ha ett fyra veckor långt Gästkollegaprojekt vid RAÄ under året för att
analysera måleriet, konditionen av textilierna och titta på alternativa
konserveringsmetoder.
Kajsa, Lena och jag arbetar vidare med SFT-historiken och hittar en del roliga saker i
vårt arkiv. Tack alla som hittills lagt upp bilder i vår Dropbox! Ni som har bilder men
inte kommit till skott får gärna höra av sig. Vi tänker att vi ska kunna ha ett bildspel
under jubiléumskvällen.
Jag är också jätteglad om några av er som reser upp till Stockholm kan tänka er att
avsätta en dryg timme dagen efter vårt jubileum, dvs söndagen den 14 maj för att
delta i mitt forskningsprojekt som fortfarande handlar om subjektiva bedömningar
av konserveringar. johanna.nilsson@armemuseum.se
Hälsningar Johanna Nilsson

Vad händer på Världskulturmuseerna i vår?
Vår största oro är att de långsprötade silverfiskarna ökar i antal i fällorna på
Världskulturmuseet. Tillsammans med Daniel från Anticimex kämpar vi mot dem
och kommer nu i februari att använda både kiselpulver och K-othrine i museet för att
hålla undan dem, Samtidigt ser vi över och förbättra våra rutiner kring städ och
förvaring av packmaterial. Förhoppningsvis får vi dem under kontroll.
I december reste en grupp från oss till Museum Volkenkunde i Leiden i Holland för
att se en färgsprakande utställning.
http://www.kossmanndejong.nl/en/project/world-of-feathers/. Utställningen är en
resa i en värld av fjädrar. Besökaren tas med över hela världen, till platser och till
personer, där fjädrar har prytt, förhöjt statusen på bäraren eller bara gett färg åt
tillvaron.
Utställningen diskuterar och utveckla
frågor kring fjädrars betydelse för oss
människor. Shamaner, kungligheter,
hövdingar och samtida modedesigners
har använt fjädrar för att uttrycka sig
och förmedla ett budskap. Det kan
handla om att genomgå en
initiationsrit, att man visar mod eller
att bli stark av att bära fjädern. Det är
även fokus på hur samtida designers
och konstnärer förhåller sig till fjädrars
komplexa historia och framtida
hållbarhet samt kulturell
appropriering och kulturellt utbyte. Vi
undersöker nu om vi kan visa
utställningen i Göteborg under våren
2018 och i Stockholm under hösten
2018.

Den 8 april öppnar utställningen
Korsvägar på Världskulturmuseet.
Utställningen är en del i den
permanenta utställning som kommer
visas på flera platser i museet och är

inspirerad av mänsklighetens myller
av korsvägar där vi förhandlar,
krockar och utbyter idéer. Vi kommer
visa textilier från flera delar av världen
som två fantastiska bemålade textiler

från Perus kust, en sidenikatkaftan
från Samarkand, batiker från Java och
en Quipu från Inkaperioden i Peru.
Just nu är vi i fasen att rengöra och
montera dem till utställningen.

En fredag i januari arbetade jag
tillsammans med Ann Ideberg på
Scenkonstmuseet. De har lånat in en
indisk dansdräkt som bars av dansaren
Lilavati. Den ställs ut i en monter där
det visas en en film på glaset. Där
dansar Rani Nair den dans hon ärvde
av Lilavati, tillsammans med henne.
Dräkten är med i den permanenta
utställningen och planen är att vi ska
byta dräkt under de kommande åren.
Etnografiska museet har tio olika
dansdräkter i just denna samling.

På Östasiatiska museet kommer det
ställas ut broderier från Kina och Japan
som de vackra solfjäderskydden på
bilden till vänster. På kvällen den 7
mars kommer Annette Granlund från
Bukowski och vår intendent Petra
Holmberg och jag prata om Drakar,
pioner och bambu i textilsamlingarna och
visa föremål.

Världskulturmuseerna har i uppdrag att visa och levandegöra världens
kulturer. Vi ska också dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och
villkor, deras möten och variation, historiskt, i dagens samhälle, nationellt och
internationellt. Därför kommer vi delta i I can't keep quiet peppkväll i
Göteborg. den 1 mars och förhoppningsvis samla in en Pussyhat till våra
samlingar. https://www.pussyhatproject.com/
Ja det var något av alla de projekt som är på gång på Världskulturmuseerna.
Anna
Information om vad som händer på Acta konserveringscentrum AB

Nu duggar jubileerna tätt. Acta firar att det var 10 år sedan vi startade, själva
jubileums dagen är på hösten, vi får återkomma längre fram om hur det ska
firas.
Förutom vi 6 som varit med sedan starten har även Elisabeth Geijer och Anna
Stålbring nu blivit tillsvidareanställda. Vi är väldigt glada att ha dem med i
gänget.
Våra uppdrag på textil är till största delen konservering av kyrkliga föremål.
Vi har även en del uppdrag till andra museer. Vårt avtal med Ålands
museum har förlängts, under förra året gjorde de om sin basutställning vilket
har genererat en del insatser av oss.
Under december månad var vi många textilkonservatorer på Riddargatan 13.
På Armémuseum
var förutom Lena Engkvist och Johanna Nilsson även Marie Schön från
konservatorskolan och gjorde sin praktik. På Acta var jag (Susanna Oom),
Anna Stålbring och Britt-Marie Mattsson.
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Britt-Marie hjälpte oss med ett antependium som hon beskriver här. Anna
skriver om några av de föremål vi haft på konservering från Ytterjärna och
Överjärna kyrka.
Susanna Oom
Antependium från Åhus kyrka
Under senhösten arbetade jag på Acta med ett antependium från S:ta Maria
kyrka i Åhus. Antependiet är troligen från 1940-talet men församlingen hade
inga uppgifter om när det är tillverkat eller av vem. Några äldre fotografier
från kyrkan visar hur antependiet såg ut från början. Hela mittpartiet
utgjordes av vit sidendamast, mönstret Vågsiden, ritat av Libraria och vävt på
Bevilacqua. På mitten broderi med lammet och segerfanan och över, under
och bredvid broderiet fanns en broderad text. Utmed nederkanten och
kortsidor blått tyg i främst ylle med broderade änglar i silke och tunn
metalltråd. Broderiet på mitten och de broderade änglarna uppvisar en
markant skillnad vad gäller material, teknik och utförande.
Därefter har någon, någon gång, tagit sig an antependiet för ”reparation”.
När det kom till Acta var sidendamasten bortklippt och ersatt med ett tunt
vitt sidentyg, typ det man har till foder. Rester av originalsidenet var invikt
under broderiet på mitten och den blå kanten. Den broderade texten var
borta. Originalfodret var utbytt mot ett enkelt vitt bomullstyg, slarvigt påsytt
med tät och ojämn maskinsöm. Antependiet användes inte utan låg hoprullat
i ett skåp men i kyrkan tyckte man så mycket om de broderade änglarna och
undrade om det skulle gå att återställa antependiet till brukbart skick.
Som åtgärder föreslog vi att de nya tilläggen skulle tas bort och ersättas med
mer passande material vilket församlingen samtyckte till och länsstyrelsen
godkände. Susi och jag begav oss till företaget Tibbey & Co där vi tillbringade
några timmar med att leta igenom mängder med tygprover. Vi valde ut några
som presenterades för församlingen och vi var alla eniga om en sidendamast
vars mönster stilmässigt knöt an till den ursprungliga och i en stadig kvalitet
som behövdes för att balansera tyngden av de broderade delarna. Det nya
sidenet monterades ihop med originaldelarna, antependiet fick ett
mellanfoder i vitt bomullstyg och ett foder i oblekt linne i en fin och tät
kvalitet. Arbetet innebar även en del lagningar av små hål och fästning av
metalltrådar som lossnat.
Nu kan antependiet åter användas och det kom tillbaka till kyrkan lagom till
julhelgen.
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Antependiet när det kom till Acta

Antependiet när det lämnades tillbaka till kyrkan

En av de broderade änglarna.

Broderiet på mitten
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Foto från kyrkan då antependiet fortfarande
hade sitt vågsiden från Bevilacqua.

Foto från kyrkan julen år 2016.

Britt-Marie Mattsson
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Föremål från Ytterjärna och Överjärna kyrka
Under hösten arbetade vi som sagt med föremål från Ytterjärna och Överjärna
kyrka. Båda kyrkorna hade en hel del äldre spännande textilier, bl.a. ett
brudstolstäcke hopsytt av två olika turkiska/osmanska sjalar daterat till 1600tal.
Så här i jubileumstider skulle jag annars vilja uppmärksamma tidigare
kollegors konserveringsarbete. Det är ju inte helt ovanligt att man stöter på
äldre konserveringar och lagningar när man jobbar med kyrklig textil men de
som jag vill visa här tycker jag är särskilt omsorgsfullt gjorda. Av olika
anledningar väljer vi kanske inte att göra den här typen av restaureringar
idag men hur som helst så är det roligt att se det fina hantverksarbete som
lades ner på föremålen förr.

Helhetsbild, framsida.

Helhetsbild, ryggsida.

Föremålet är en mässhake av röd silkesammet. Skänkt till kyrkan år 1645 av
Katarina Bååt. På framsidan dekor i form av ett kors av knypplat gallerverk
av metalltråd i både silver och guld. På ryggsidan konturen av ett kors i
knypplat spetsband av metalltråd. I korset broderad dekor i form av ett
krucifix, de fyra evangelisterna, två vapensköldar (släkterna Sparre och Bååt)
samt Kristus bärande på korset. Broderierna är utförda i silkestråd,
metalltråd, äkta pärlor och applikation av sidentyg. Längs mässhakens
ytterkanter löper ett guldfärgat knypplat spetsband av metalltråd, samma
som i korset på bakstycket. Bakstycket är även kantat med ytterligare ett
guldfärgat metallband, vävt i tuskaft. Foder av blå linnelärft.
Mässhaken är tidigare konserverad, bl.a. vid ateljé Libraria år 1956. Sammeten
har underlagningar med stödtyg av både sammet och schappesiden. Delar av
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de knypplade spetsbanden har kompletterats med liknande metallspets.
Saknade partier av gallerverket har rekonstruerats med lintråd i gult och
beigt, vissa partier med tillägg av guld- och silverfärgad metalltråd.
Sidenapplikationen i Kristus på krucifixet är täckt med crepelin.
Halsringningen är kantad med ett ripsband och linnefodret är sannolikt
utbytt.

Rekonstruerat knypplat gallerverk.

Kompletterat knypplat metallband.metallband

Crepelinkonservering av Kristus kropp av applicerat siden.
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Helhetsbild, framsida.

Helhetsbild, ryggsida.

Mässhake av röd sidendamast med blomstermotiv, 1700-tal. Mässhaken är
kantad med samma slags damasttyg. På både ryggsidan och framsidan dekor
i form av kors av applicerad vit sidensatäng och vävda band av metalltråd. På
ryggsidan även banddekor i form av IHS ovanför korset. Foder av blå
linnelärft.
Mässhaken är tidigare konserverad vid ateljé Libraria år 1956. Kantbanden
har omfattande lagningar och delar av de vävda metallbanden är
underlagade mot ett linneband. Fodret är sannolikt utbytt. Det är oklart vad
som är gjort på Libraria.

Metallband underlagat mot ett linneband.

Anna Stålbring
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Hänt i Vara
Valentine Jacob, som gör sin master på institutionen i Göteborg, har varit hos
oss en vecka på praktik. Hon har fördjupat sig i två röda sammetsmässhakar
från 1600-talet. Tänk så mycket intressant det finns att upptäcka.
Eftersom vi har en fotograf bland personalen har vi haft en kort och intensiv
fotokurs.
En av sot helt svart sombrero återfick sina detaljer efter många timmars
arbete med sotsvamp.

Några dopklänningar, som gått i arv, har vi haft inne för rengöring och
genomgång.
Vi har monterat en stor bild vävd av oblekt lingarn, det mesta
handspunnet. Och nu är den på väg till en stor konstmässa i Brasilien.
Spännande! Och vad händer med linet i det fuktiga klimatet? Vi håller
tummarna.
Det har kommit ut en bok om Agda Österberg. Författaren är en släkting
och i förra veckan presenterade han boken tillsammans med en
konsthistoriker som satte in Agda Österberg i ett större textilt och
kvinnligt sammanhang.
Boken finns att köpa på Handarbetets Vänner www.hv-textil.se
Det finns inte många kvar så först till kvarn………………..
Vi ses i Stockholm i maj!
Hälsningar Anna-Lena, Hanna och Ingeborg
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Lägesrapport från Augusta
Som ni kanske hört så har jag börjat jobba på LSH efter en massa år på
Husgerådskammarens textilkonservering. Det känns väldigt uppfriskande
och spännande att få jobba med nya samlingar och nya kollegor. Jag kan
dessutom gå till jobbet – bara det!
Mycket händer på myndigheten nu. I mars kommer beslutet från regeringen
huruvida myndigheten skall slås ihop med Historiska museet eller inte, men
allt talar för att det blir så och namnet blir Statens historiska museers
myndighet, SHMM. De olika museerna kommer finnas kvar i sina lokaler och
behålla sin profilering. Men hur det blir med övriga funktioner återstår att se.
Samlings- och Digitaliseringsenheten på LSH är tex inte knuten till något
specifikt museum utan jobbar mot samtliga och här är det möjligt att det blir
större förändringar och en mer märkbar sammanslagning/omorganisation. De
båda myndigheterna jobbar redan intensivt för att få till en så bra
sammanslagning som möjligt med informationsdagar, workshops och
studiebesök hos varandra.
Jag som just kommit in i det hela har ännu inte fått grepp om det riktigt men
jag kan se att det finns väldigt mycket positivt med att vara en liten
myndighet (korta beslutsgångar, kunskapen om hela verksamheten som leder
till ett stort engagemang för alla delar i verksamheten mm). Så jag hoppas att
man kan lyckas behålla något av det pigga även in i en mycket större
organisation…
Ett annat stort arbete som vi är mitt uppe i nu är förberedelserna inför en ny
basutställning som ska öppna i slutet av 2018. Vi gör konditionsbedömningar
på löpande band dels i den nuvarande basutställningen och dels i magasin
med föremål som inte visats i basen förut. Ca 1400 föremål rör det sig om!
Härnäst skall det börja funderas på dockor och föremålen börja konserveras.
Det känns väldigt kul att få vara med i det arbetet.
Annars drömmer jag på nätterna om Gustav II Adolfs kyller i älghud med
fragmentariska sidenärmar som jag som första föremål fått på mitt bord. Det
skall på utlån till Berlin i april för att sedan även i fortsättningen ingå i den
nya basutställningen.
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Gustav II Adolfs kyller med blodfläckar
från slaget i Dirschau. De bruna linnedetaljerna är mellanfodret i axelkarmar
och manchetter.

Ärmarna är löstagbara vilket underlättar. Den gamla crepelinkonserveringen
är gjord 1927 och håller fortfarande ihop bra.
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Sandwich-metoden med polyesterslöja och svetsad kant på axelkarmarna.
Mina kontaktuppgifter ifall ni vill ge mig bra tips!! :
Augusta.persson@lsh.se, Tel- 08-402 30 56
Sen undrar ni säkert hur läget är på HGK!?
Jag är tjänstledig till juli då min provanställning tar slut så först då kommer
tjänsten utlysas. Hoppas att det blir många som söker!
/Augusta
.
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Kommande evenemang

12-13 oktober 2017 blir det höstmöte i Borås med diverse
programpunkter. Värt att anteckna i almanackan redan nu!
Hälsningar höstmötesgruppen
När

Var

Vad

Länk

27
March
3-4
maj

Bath,
England
Göteborg

13-14
maj

Stockholm

15-16
maj

Stockholm

http://icon.org.uk/events/icon-textilegroup-forum-2017
http://www.raa.se/aktuellt/kalenderh
andelser/forum-for-klimat-ochkulturarv-2017/
http://www.sfttextilkonservering.se/aringrsmoumlte2017.html
http://www.nkf-s.se/conservision.html

28 maj
–2
juni
10-12
juli

Chicago

Icon textile
group forum
Forum för
klimat och
kulturarv
SFTs årsmöte
och jubileum
firande
ECCO general
assy och NKFs
jubilem
AIC

4 sep

Copenhagen

6- 11
nov

Mexico City

Glasgow

Course – New
methods of
bathing and
cleaning
textiles
ICOM-CC
triennal
conference
NATCC
conference

http://www.conservationus.org/annual-meeting/annualmeeting-2017
http://academicprojects.co.uk/courses
/new-methods-of-bathing-andcleaning-textiles/
http://www.icom-cc.org/336/icom-cctriennial-conferences/18th-triennialconference-copenhagen2017/#.V9WaJLUZBnt
http://www.natcconference.com

Tips om fler evenemang? Maila till sftnytt@hotmail.com då läggar jag upp de på
hemsidan.
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Föreningens sidor
Höstmotets protokoll finns på hemsidan. http://www.sfttextilkonservering.se/houmlstmoumlte-2016.html
Program jubileums firande

Program för års- och jubileumsmöte i Svenska föreningen för
textilkonservering, Stockholm fredag 12 maj-lördag 13 maj 2017
Fredag 12 maj
Plats: Armémuseums konferensrum, Riddargatan 13.
Ca 9.00–9.45
Samling med kaffe, te och smörgås
9.45–10.00
Introduktion
Jubileumsdagarna presenteras av ordföranden Anna Ehn
Lundgren
10.00–11.00
Pressure mounting of flat textiles–metrology developed
in the Department of Textile Conservation at The
Metropolitan Museum of Art
Gästföreläsare Dr. Florica Zaharia, Conservator Emerita,
The Metropolitan Museum of Art and Director, FARZ
Collection, Baita, Romania
11.00–12.00
Workshop: Pressure mounting methods
Dr. Florica Zaharia
12.00–12.15
The FARZ Collection (soon to be Textile Museum) - a
newly arrived textile institution in Europe, Baita, Romania.
A presentation of the museum and collection.
Dr. Florica Zaharia
12.15–13.30
LUNCH
13.30–14.00
Material för förvaring, transport och utställning
Riksantikvarieämbetet berättar om arbetet med att
utveckla metoder för att stödja museerna vid val
av material
14.00–15.00

15.00–15.20
15.20–15.40

Dräktmonteringskavalkad
Exempel på material och metoder vi använder när vi
monterar dräkt på våra museer.
Anna-Maria Östlund, Norsk Folkemuseum; Anna Javér,
Världskulturmuseet; Augusta Persson, Livrustkammaren;
Erika Wessel (gm Anna-Maria Östlund); Susan Hannusas,
Ålands museum; Anna Stålbring, ACTA Konserverings
centrum AB; Anna Ehn Lundgren, Uppsala domkyrka
Kaffe paus
Montering och konservering av en gasmask
Christina Tengnér, Armémuseum
28

15.40- 16.00
16.00–16.20

Montering av accessoarer
Maria Franzon, Nationalmuseum och Anna Adrian,
Göteborgs stadsmuseum
Montering av plana textilier/TBC

Lördag 13 maj
Plats förmiddag: Armémuseums textilateljéer, Riddargatan 13.
9.30–12.00
Workshop: Fosshape steg för steg
Under vägledning av Anna-Maria Östlund, Norsk
Folkemuseum
12.00–14.00
LUNCH med förflyttning
Plats eftermiddag: Almgrens sidenväveri.
14.00–15.00
Årsmötes förhandlingar
15.00–15.15
Kaffe paus
15.15–16.00
Visning av Almgrens sidenväveri (guide från museet)
16.00- 17.00
Föreningshistorik
Historikgruppen berättar och visar bilder från tidigare
jubileer, resor och andra händelser ur SFTs historia.
Johanna Nilsson Armémuseum
17.00–18.00
EGEN TID för t ex ombyte till middagen
18.00–19.00
Mingel med bubbel i sidenkällare på Almgren
19.00–23.00
Jubileumsmiddag i sidenkällare på Almgren
Lokalen disponeras till kl. 01.00 om vi så vill och baren kommer att hållas öppen.
Dagordning för årsmöte 2017 i Svenska föreningen för Textilkonservering
13 maj Stockholm
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsmän och rösträknare
5. Mötets stadgeenliga utlysande.
6. Upptagande av närvarande
7. Godkännande av dagordning
8. Kommentar till höstmötesprotokollet- Göteborg
9. Verksamhetsberättelse för 2016
10. Kassarapport 2016
11. Revisionsrapport 2016
12. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
13. Val av styrelse
14. Val av valberedning
15. Val av revisorer
16. Inval av nya medlemmar
17. Jubileumsåret 2017- höstmötet
18. Information om SFT-nytt
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19. Information om hemsidan
20. Medlemsregister
21. Medlemsavgifter
22. Gemensam resa 2018
23. Övriga frågor
24. Mötets avslutande
Födelsdagfirande rapporterad på FB
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