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Ordförande	har	ordet			
	
Glad vår alla medlemmar! 
Årsmötet hålls i år i Karlskrona och i skrivande stund håller vi på att sammanställa 
programmet. Vi hoppas att vårsolen gör er mottagliga för ett äventyr söder ut och att 
vi får många deltagare till mötet den 22 april. 
SFT:s styrelse har blivit ombedd att besvara fyra omfattande frågor avseende 
kulturarvsområdet. Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Riksutställningar 
fått i uppdrag av regeringen att genomföra en omvärldsanalys och kunskapsöversikt 
och nu efterfrågar de våra erfarenheter och perspektiv. De ber oss blicka 15 år bakåt 
och analysera kulturarvområdets utveckling knutet till samhällsutvecklingen. Vi ska 
också trendspana 15 år framåt. De vill veta vilka faktorer som påverkar 
verksamheten och våra specifika förutsättningar och behov. Några frågor man kan 
ställa sig är t.ex: hur beroende är vi av kyrkoantikvarisk ersättning? Finns det annat 
som påverkar orderingången på uppdrag? Påverkar fri entré arbetet för 
konservatorerna på museerna? Hur är det med rationaliseringar och indragningar av 
tjänster? 
Styrelsen föreslår att de som vill bidra till att svara på frågorna mailar underlag till 
mig senast 3 mars så sammanställer och vidareförmedlar jag de synpunkter som 
kommer fram. Sedan överlåter vi analysarbetet till dem som fått uppdraget. 
 
Hälsningar från Anna Ehn Lundgren 
anna.ehn.lundgren@svenskakyrkan.se 
 
	

Redaktörernas	rader	
	
	
Ja – en lite tema nummer har jag försökt sätter ihop den här gången – några 
av medlemmarna har varit i New York, Augusta och Anna Javer som kurir, 
Heidi och Pia för att deltar i NATCC konferens, och Rebecka för att talar på 
samma konferens.  Läs om deras upplevelser i “the big apple”. 
 
Vidare på gång i Vara och på SVK, samt en upprop till förslag på firande av 
SFTs 50 års jubileum 2017.  Att tala om firande - ni har väll inte missat att 
textilkonservering har en ny doktorand?  Johanna kommer att presentera 
hennes arbeta på årsmötet 22 april i Karlskrona. 
	
Redaktionen 
	
	
(Maila	ditt	bidrag	till	nästa	utgåva	sftnytt@hotmail.com)	 	
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Korrespondenterna	
	
 

Materials	in	Motion,	New	York,	Rebecka	Karlsdotter,	Pia	Christensson,	Heidi	Åberg	
Berthelsen	

 

NATCC Materials in Motion, New York 11-15 November 2015  
 
Konferensen arrangerades av NATCC- National American Textile 
Conservation Conference och gick av stapeln i New York den 11-15 november 
2015. Natcc anordnar konferenser vartannat år och detta var den tionde i 
ordningen. Själva konferensen hölls den 14-15 november och de tre första 
dagarna ägnades åt studiebesök och workshops.  
Över 180 deltagare kunde under två dagar djupdyka i ämnet "Materials in 
Motion". 20 föreläsningar och 12 posters presenterades och det var mycket 
hög nivå på alla presentationer. 
Konferensen ägde rum på Fashion Institute of Technology, FIT.  
FIT bedriver omfattande utblidningar och kurser inom mode och textil. Man 
har egen konserveringsatelje och utbildar även ett mindre antal 
textilkonservatorer. Med eget museum och egna magasin och goda kontakter 
i modevärlden har man möjlighet att skapa roliga utställningar på varierande 
teman med mode som gemensam nämnare. www.fitnyc.edu.  
Till största delen var deltaganna från USA, Mexico och Kanada men även 
övriga välden representerades av deltagare från bla. Lettland, Polen , Irland , 
Tyskland, Australien och Storbrittannien. Från skandinavien deltog Maj 
Ringsgaard  från Danmark med en poster och Rebecka Karlsdotter med en 
paperpresentation ”Acute Situations Require Acute Action” . 
Att människor från hela världen träffas är så kul, man har liknande och helt 
olika erfarenheter och förutsättningar. Klimat, ekonomi, politiska beslut är ju 
sådant vi alla blir påverkade av i vår yrkesroll och det är nyttigt att diskutera 
med utländska kollegor. 
 
 
Konferens 

Variationen av föreläsningar var stor och vi har valt ut några presentationer 
som vi tyckte var extra intressanta.  

Joy Gardiner och Joelle Wickens talade om vilka olika faktorer i ett rum man 
måste tänka på om man väljer att visa ett föremål utan monter. De hade 
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främst studerat hur luftcirkulationen kan påverka rörelsen i föremålet. 
Genom att vara medveten om var luften kommer in och ut i rummet kan man 
också mer medvetet placera föremål så att de påverkas så lite som möjligt av 
luftcirkulatioen. Om man ändå måste placera ett föremål så att det kan 
påverkas av luftcirkulationen, var ett förslag att man placerar ett mindre 
ömtåligt föremål där eller att man leder om luftstömmen tex med plexiglas. 

Gail Niinimaa berättade om alla våras mardröm, nämligen en kraftig 
översvämning på the Museum of the Highwoodi Kanada. Den stora 
översvämningen gjorde att ingen kunde komma till museet på 11 dagar. Då 
hela staden hade blivit översvämmad, var det  ont om recurser för att ta hand 
om museisamlingen. Man beslöt så småningom att hyra stora fryscontainers 
och sedan rengöra föremålen efter hand. Tyvärr glömde man många gånger 
att märka upp förpackningarna med dess innehåll. Dessutom hade många av 
inventarienumrena försvunnit. När det är tal om så stora mängder föremål, 
går det inte alltid att följa gängse konserveringspraxis och många föremål 
blev först gjort rent med en vanlig tvädgårdsslang. Detta föredrag visade 
verkligen på hur viktigt det är med en beredskapsplan och med utbildad 
personal som kan agera snabbt och effektivt. 

Rwth Stuckey, Philip Meyer, Kate Douglas och Annette Soumilas 
presenterade hur de hade arbetat för att förbättra ergonimin för de som 
arbetar på museum. Som vi alla vet har vi ofta tunga lyft och märkliga 
arbetsställningar. De hade arbetat fram hjälpmedel som tex. att man inte 
behöver böja sig ned när man ska lyfta en monterad dräkt. Man hade också 
köpt in HÅG-stolar som möjliggör att man sitter "bakochfram" på stolen med 
ryggstödet mot bålen. Som arbetsmiljörepresentant var detta föredrag 
intressant ur flera aspekter och vi fick många konkreta tips som kan 
underlätta i konservatorns vardag. 
 
Bernice Morris och Laura Mina  beskrev hur de arbetade med den framlidne 
designern Patrick Kellys trikåkläder för att minimera hur de sträcktes ut 
under utställning. De provade med ulltrikå i lab, stickade egna prover och 
jämförde med textilindustrins egna prover (som ju bara rör sig om hur trikå 
bär sig åt vid normalt slitage, inte vad som händer när det hänger på docka 
länge). Man mätte före, under och efter sex månaders utställning. 
 
Posters 
 
Posterpresentationerna var också bra och varierande,  Maj Ringsgaard 
frånNationalmuseum, Danmark, presenterade en intressant poster. om 
färgförändringar av naturliga färgämnen i jord ”Migrations of dyes in 
Archeological textiles from wet sites”  Ett ambitiöst arbete som sträcker sig 
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över flera år och som fortfarande pågår och skall bli spännade att höra mer 
om. 
 
Ett annat exempel på en bra poster var ”Hanging around. Unobtrosive 
display solution for working clothes in Barbara Hepworth Studio”.  Man hade 
byggt fundament under konstnärrinnans arbetskläder för att kunna de låta 
hänga som om de var just upphängda på sina krokar. Den presenterades av 
Stella Gardner, Alison Lister ACR. Abigail Tyler från Storbritannien. 
 
Studiebesök 
 
Måndagens första studiebesök gick till Antonio Ratti Textile Center and 
Reference Library på Metropolitan museum of Art. Vi fick en utmärkt 
presentation av deras lokaler och magasin. Textil centret bildades genom en 
donation från Antonio Ratti och dit kan forskare och textilintresserade 
komma och beställa fram föremål ur deras samlingar för att studera. De 
tillhandahåller även ett stort referensbibliotek.  
Eftermiddagen ägnades åt ett studiebesök på Cooper Hewitt Smithsonian 
design Museum. Vi tittade på de omfattande renoveringarna som gjorts på 
det äldre huset för att anpassa det till dagens behov. Bland annat hade en stor 
hiss installerats som gömts bakom en originalvägg för att kunna transportera 
in föremål i lokalerna, något som tidigare skett via huvudingången på 
framsidan. Man hade även byggt till en del, som var fullt modern i sitt 
utförande. Det var intressant att se hur de hade löst behovet av en ny modern 
byggnad ihop med den ståtliga 1800-talsbyggnaden, som var mycket 
tidstypisk i sitt utförande. I bottenvåningen var i princip allt modernt dolt, 
och sedan blev det mer och mer modernt på andra och tredje våningen. 
Konserveringslokalerna, administration, café och museishop låg i den nya 
tillbyggda delen.  
Vi tittade även på deras utställningar som hade olika interaktiva inslag. Mest 
populärt var nog att man fick en liten penna som man kunde scanna koder till 
föremål man fann intressanta med. När man sedan gick hem så lämnade man 
sin penna och när man kom hem kunde man logga 
in sig med en kod man fick på sin inträdesbiljett 
för att hemma i lugn och ro titta på bilder av de 
föremål man valt och läsa mer om dem. Ett 
exempel på mycket lyckad ombyggnation och 
modernisering av ett museum, verkligen 
inbjudande och interaktivt för besökare i alla 
åldrar. Opretantiöst men med möjlighet till 
fördjupning.  
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Workshops 
 
Rebecka var med på en tvådagars workshop i 
microskopiering av främst syntetmaterial ledd av 
Denyse Monteguet. Syntetmaterial börjar ju bli ett 
problem i en del samlingar eftersom inte alla 
syntetmaterial åldras med värdighet. Denyse, som till 
vardags undervisar vid FIT, är mycket kunnig både 
praktiskt och teoretiskt. Hon är dessutom rolig och en 
duktig pedagog. 
Vi hade varsitt mikroskop att arbeta med och en låda 
redan färdigställda preparat. Vi fick också tillverka 
egna preparta och lära oss använda joiliff plattor. 
Föredömligt skickade Denyse ut ett frågeformulär 
några veckar INNAN workshopen för att förhöra sig 
om våra förkunskaper vilket gjorde att hon kunde 
lägga undervisningen på rätt nivå.  
 
 
 
Heidi och Pia deltog  i en endagars kurs i "Basic Pattern-making for Costume 
Exhibition Dressing" som dessvärre inte riktigt levde upp till sin titel. Kursen 
var en baskurs i hur du ändrar mönster från existerande mönster, t ex hur du 
förlänger en kjol, breddar ett klänningsliv osv. Tyvärr handlade den inte om 
hur man tog ut mönster från dräkt för att kunna använda detta vid 
utställningar, som nog flertalet av deltagarna hade varit mer intresserade av. 
Denna åsikt delades med många av deltagarna och framfördes också till 
konferensorganisationen. 
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Onsdagens workshops för Heidi hölls av Shelly Uhlir från The Smithsonian 
National museum of the American 
Indian. Där har hon arbetat mycket 

med materialet Fosshape för att göra dockor till utställning. Fosshape är ett 
material som består av två polyesterfibrer med olika smältpunkt. Materialet 
används i form av en filtad duk som finns att få i olika tjocklekar beroende på 
behov. Denna var lätt att hantera och man kunde dra den och forma den runt 
en form, och sedan smälta man den mot underlaget för att fixera det. 
Smältningen kunde man göra med värmepistol, strykjärn eller ångmaskin. 
Värmepistol kan vara svårt att hantera, det finns risk att man smälter bort 
materialet, då det blir väldigt varmt. Ångmaskin var det som Shelly 
rekommenderade och det var väldigt lätthanterligt då man inte kunde 
översmälta materialet. Dock fick man arbeta lite längre för att få det hårt. Det 
var en mycket intressant metod att göra dockor och detaljer, och det blir 
väldigt lätt och går fort att göra. Nackdelen är att man behöver en form att 
smälta runt, så ska man göra en enskild specifik form kan det bli dubbelarbete 
men ska man till exempel göra tio händer, hattstöd osv så är det en väldigt 
tidsbesparande metod. 

Den andra workshopen för Pia var "Strategies for Color Management and 
Communication". Scott Geffert, senior imaging system manager, på 
Metropolitan Museum af Art, talade om hur man får samma färg på ett foto 
som på det verkliga föremålet. Kursdeltagarna fick många bra tips om hur 
man inställer kamera, dator och printer så att man uppnår optimal 
färgåtergivning. Detta var en mycket bra kurs, som med lite utrustning och 
träning kommer att förbättra bildbehandlingen för Pia framöver. 
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Receptions 
 
På onsdagskvällen var det mottagning på The Smithsonian National Museum 
of the American Indian NY där konferensen invigdes och vi bjöds på en 
fantastisk dansföreställning av en dansgrupp från Brooklyn som dansade på 
styltor.  
 

 
 
Efteråt så tittade vi på museets utställningar. Hela konferensen avslutades 
också med en rolig reception. Det är alltid intensivt med konferenser och den 
här var inget undantag. Vi hann springa till Moods, den omtalade och 
omtumlande tygaffären i flera våningar, för ett snabbt besök. De har  många 
kvaliteter av tyg, kursverksamhet och samarbeten med design och 
sömnadsutbildningar. 
 
Helhetsintryck av ”Material in Motion” är att detta var ett väloljat 
arrangemang som bara ökar nyfikenheten  och lusten att lära mer om textilier 
och konservering med många spännande studiebesök och workshops att välja 
på. 2017 är det dags igen! Då anordnar NATCC konferensen i Mexico City. 
 
 
Heidi åberg-Berthelsen, Pia Christensson och Rebecka Karlsdotter 
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En	raffiatextil	från	Kungliga	Slottet	åker	till	New	York!	Augusta	Persson	
	
I september åkte jag som kurir till New York och Metropolitan museum of 
Art. Vårt föremål, en Kongoleansk raffiatextil, inmärkt som ”kalkkläde” men 
mer i form av ett kuddvar, skulle ställas ut på utställningen ”Kongo, Power 
and Majesty”. 

 
 
Som vi funderat över detta kalkkläde som så skiljer sig från vårt övriga 
material. Vad är den gjord i för material? Vart kommer den ifrån? Hur kom 
den hit? Vad har den använts som innan/efter den kom hit? I inventariet stod 
”vävt i isabellfärgat basttyg med lineär ornering i flossateknik. 1600-talet. 
Kongo? I husgerådskammarens räkning 1670 kallat Portugusiskt; av intresse 
som uttryck för den kända förbindelsen mellan Portugal och Västafrika”. I 
inventariet fr 1695 omtalat som ”kalkkläde, torde möjligen inkommit med den 
portugisiska ambassaden under drottning Kristina”. I en utställning 1945 
anges den som ”kommande fr Bortre Indien”. Lite olika bud alltså!  
Så blev vi en dag 2013 kontaktade av Etnografiska Museet som undrade över 
vårt kalkkläde. Etnografiska hade kontaktats av Metropolitan Museum för en 
förfrågan om ett föremål fr Kongo (även det en raffiatextil) som deponerats 
hos dom från Livrustkammaren. Metropolitan undrade också om 
Etnografiska visste om några fler textilier av liknande slag. Etnografiska tog 
kontakt med Livrustkammaren och av en slump hade jag ett tag tidigare 
nämnt för just denna intendent på Livrustkammaren att vi hade den här 
speciella textilen så hon tipsade om vårt kalkkläde! På så sätt fick även vi 
kontakt med Metropolitan. Hösten 2013 kom Alisa LaGamma, chef för ”The 
Department of Arts of Africa, Oceania and the Americas” och Christine 
Guintini från konserveringsenheten på Metropolitan för att titta närmare på 
de båda textilierna. De konstaterade snabbt att vår måste vara en textil från 
Kongo och helt okänd från tidigare.  
Textilen stämmer överens med den typ av högklassiga vävar som tillverkades 
för eliten inom hovet i kungadömet Kongo från sent 1400-tal och framåt. 
Textilier i formatet av ett kuddvar med bollar eller tofsar i hörnen var 
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anpassade till den europeiska marknaden och användes som prestigefulla 
gåvor och det är framför allt dessa som fortfarande finns bevarade i ett antal 
olika europeiska museer. Tekniken är avancerad trots att den är vävd i en 
enkel vävstol där allt mönster plockas in. Christine beskrev den som 
bestående av tre lager där botten är i tuskaft med inplockat mönsterinslag och 
inplockad flossa som både är skuren och oskuren. Materialet är raffiafibern 
som kommer från Raffiapalmen. Palmen har de största bladen av alla träd och 
det är membranet på bladets undersida som dras bort och används. Textilen 
blir så lång som fiberns längd. För större textil sydde man ihop de färdiga 
tygbitarna. Textilerna förekommer även färgade. 
Att ha med Metropolitan att göra i sådana här sammanhang var väldigt 
tryggt och välordnat. Allt planeras i god tid och man får tydliga instruktioner. 
Så trots att det var första gången jag reste som kurir så långt bort så kändes 
allt väldigt lugnt; det jag var mest nervös över var hur jag skulle klara mig 
själv under några extra semesterdagar efteråt. MTAB var vår samordnare och 
transportör här i Sverige och en tidig morgon i september bar det av. 

 
 
En man fr Masterpiece International mötte upp vid flygplatsen Newark 
utanför New york och vi körde till cargo-området. Dit hade min låda redan 
anlänt på sin palett och den packades om till lastbil. Sedan bar det av till 
Metropolitan där lådan placerades i ett låst packrum för uppackning två 
dagar senare.  
I utställningsområdet var det kaosartat så här 4 dagar innan öppning. Fem 
kurirer från olika delar av Europa – Danmark, England, Skottland, Österrike 
och Italien väntade vid sina föremål. Tekniker, kuratorer och konservatorer 
jobbade frenetiskt med monteringar, bättra på färg, lyfta på monterlock, läsa 
av konditionsrapporter mm. Konstaterade lite lättad att uppsättandet av 
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utställningar verkar vara lika rörigt här som hemma. Min låda anlände och vi 
öppnade den tillsammans och lyfte ur föremålet. Allt såg bra ut och föremålet 
fick sin plats i utställningen och så monterlocket på. Små skillnader var att 
alla konditionsrapporterna var tvungna att gås igenom av Christine som var 
1:e konservator vilket ledde till att en konservator först gick igenom 
rapporten med mig och sedan Christine vilket blev en flaskpropp. Christine 
skrev då en egen konditionsrapport på föremålet som användes jämsides med 
min rapport. 
 
Spännande var att få se variationerna i vävarna, vår var ganska udda i 
samlingen vad gäller mönstringen som annars oftast är diagonalmönstrad. 
Lite småprat med de andra kurirerna men eftersom jag blev klar först så smet 
jag iväg för att hinna se så mycket som möjligt av det enorma Metropolitans 
samlingar!  
 

 
  
 

Christine Guintini till 
höger tillsammans med de 
Italienska kurirerna	
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HGK:s textil bredvid den 
från National Museums 
of Scotland. 
	

Lite annan 
modell med frans 
	

Svartfärgad från 
Italien	
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Under resterande dagar besökte jag ett antal museer som Guggenheim, 
MoMa och National museum of the American Indian.

 
 
Metropolitan var man ju tvungen att besöka flera dagar, men min bästa 
museiupplevelse var på The Cloisters som är en filial till Metropolitan där det 
medeltida materialet finns. Bland annat Unicorn-tapeterna, sviten med 
enhörningen, vävd i slutet av 1400-talet och i ett fantastiskt skick. Dom var så 
direkta i sitt tilltal och hade så många fina detaljer. 

Mössor i raffiafiber	

Guggenheim satte upp ny 
utställning inför publik. 
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Utställningen på Metropolitan slutade i början av januari 2016 och då kunde 
Anna Javer på Världskulturmuseerna som ju också hade ett föremål med i 
utställningen hämta hem båda två vilket vi tackar för! Vi kom fram till att 
sammarbeten kring gemensamma utlån borde utarbetas – det är bra för både 
miljön och ekonomin samt väldigt roligt att jobba ihop mellan museerna!  
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Tur och retur New York – kurirresa till Metropolitan Museum of Art (MET) 
 
Som Augusta har jag rest som kurir till New York med en dyna av 
palmbladsfiber till utställning ”Kongo, Power and Majesty”. Med i 
transporten var också en skulptur av Sesostris I, farao i det gamla Egypten 
som regerade ca 1961-1917 f. Kr i den tolfte dynastin. Skulpturen var ett utlån 
från Medelhavsmuseet och skulle visas i utställningen ”Middle Kingdom”. 

Förberedelserna för utlånet började redan i slutet av sommaren. Då sände 
textilkonservatorn på MET, Christine Guintini en rulle blå bomullsväv och 
tydliga instruktioner på hur jag skulle klä in skivan som textilen monterades 
på. Skivan användes som stöd under transport och senare även i 
utställningen. Ett praktiskt och enkelt sätt att få föremålen enhetligt utställda 
trots att de kom från många olika museer och samlingar runt om i världen. 
Resan till New York gick bra och vi anlände till museet en sen eftermiddag 
och lämnade transportlådorna för acklimatisering i museets låsta 
transportmagasin. Två dygn senare återvände jag för att vara med vid 
öppnandet av lådan, avsyning av föremålet samt installation i montern.  

     

 

En månad efter att utställningen öppnat fick vi ett samtal från New York där 
intendenten berättade att de hittat en slö men levande mal inne i montern, 
mitt på textilen. Tyvärr kunde den aldrig artbestämmas för när huven 
öppnades och malen rörde sig mosade konservatorn malen mot glaset.  
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MET har väl fungerande system för skadedjurskontroll, IPM, med ett 80-tal 
fällor runt om i museet. Fällorna kontrolleras den tredje torsdagen var månad. 
De kan inte minnas när de sist hittade en mal i en fälla och de har aldrig haft 
ett aktivt angrepp av skadeinsekter i magasin eller utställningsmontrar. Vi 
bestämde att dynan fick fortsätta visas i utställningen men vid återkomsten 
till Etnografiska frös vi föremålet och transportlådan. Vi vet inte hur malen 
kom in i montern och det fanns inga spår av den i transportlådan eller på 
textilen som nu är återplacerad i magasinet.  
 
Som kurir till MET har man förmånen att äta i 
personalkantinen på museet, få 10 % rabatt i butiken 
men också vandra fritt i museet innan det öppnar om 
morgonen. Det här var något jag verkligen ville uppleva 
så tidig gryning promenerade jag från hotellet genom 
Central Park till museet och visade upp min kurirbricka. 
Vakterna hälsade mig glatt välkommen och guidade mig 
genom salarna med konst från Egypten, Grekland, Rom, 
Oceanien och Afrika. Jag tog hissen upp en våning och 
när jag svänger runt hörnet in i ”Middle Kingdom” 
utställningen står jag strax öga mot öga med statyn av 
Sesostris I. Hans röda pigment glödde i morgonljuset 
och han såg strålande ut! Så härligt det är att vara 
konservator och få uppleva unika tillfällen som det här.  
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På American Museum of Natural History finns en fin samling med 
Paracastextilier från Peru. Världskulturmuseet har genom åren haft kontakt 
med museets textilkonservator Vuka Roussaki och med hennes hjälp 
konstruerades de Elsa-ramar vi förvarar våra arkeologiska textiler i.  Vuka 
Roussaki är nu pensionerad och museet har inte längre någon 
textilkonservator men med hjälp av kollegorna på MET kunde jag ändå se 
samlingen. Mary Lou Murillo som är Scientific Assistant for Textiles, Division 
of Anthropology tog emot och under en förmiddag drogs ram efter ram ut 
och den ena vackra textilen efter den andra kunde studeras.  
 

 

Den sista dagen i New York gick jag till Fashion Institute of Technology för 
att se utställningen Denim: Fashion Frontier 
http://www.fitnyc.edu/museum/exhibitions/denim.php Utställningen är en 
kronologisk parad över jeans påverkan på modet från 1840-talet och fram till 
idag. Den var en bra inspiration inför våren på Världskulturmuseerna då 
”Japan byter om” utställningen öppnar på Etnografiska museet. 
Japaninspirerade Cosplaydräkter och hantverket bakom dem kommer visas. 
Det kommer även Japansk indigo genom riktiga godbitar ur samlingarna. 
Dräkter som kom med Vanadisexpeditionen i slutet på 1800-talet med Linnés 
lärjunge Thunberg till Stockholm men också föremål ur Gösta Sandbergs 
samling i Göteborg. Dessutom lånar vi in denimföremål utgrävda i 
silvergruvor och Kaliforniens ökensand från privatsamlare. Utställningen 
öppnar den 24 mars och står fram till den 28 augusti. 

 
Anna Javér 
Världskulturmuseerna 
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Hänt	i	Vara	
 

 
 

 
• En hälsning från Bevilacqua, Venedig september 2016.  

 
 

 
 
 

• Den nya mässhaken sydd av tyget ”Ränder” från Bevilacqua och med 
Sten Kauppis fantastiska broderi. 
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• Det finns många sätt att piffa upp en mässhake som är lite sliten och 

full med vinfläckar. 
Men visst är den vackrare utan alla ”guldband” och efter Anna-Lenas 
arbete. 
 
 

 
 
 

• Året startade med en snabb omvandling av en lampa i matsalen på 
Bjertorps slott. Här kan man tala om smuts och damm. Vaktmästaren 
hade väntat på detta i 15 år. 
 

• Efter en genomgång av textilierna på Selma Lagerlöfs Mårbacka fick vi 
uppdraget att åtgärda några av de som var i störst behov. Ett 
sängöverkast, en kudde och en sängmatta allt till Selmas sovrum. En 
stor broderad duk och en ”gobeläng”, mycket blekt och smutsig.  

 
• Vi har varit på två givande textildagar i Borås.  

Ingeborg var på Global Textile anordnat av Skara och Göteborgs stift. 
Föreläsningar och seminarier handlade om textil tillverkning ur olika 
perspektiv och vår konsumtion av textila material. Nyttigt, lärorikt och 
skrämmande men som en föreläsare sa ”det gäller att ta ett steg i taget 
åt rätt håll”. Kanske kan man trots allt känna ett hopp för framtiden. 
Anna-Lena och Hanna var på Dräktseminarium. Till största delen 
handlade dagen om folklig dräkt från 1700-talet. Bland annat om 
material, vilken påverkan modet hade på den samt handelsvägar 
mellan Sverige, Norge och England.            
 

Hälsningar Anna-Lena, Hanna och Ingeborg 
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På	gång	hos	SVK	
 
Som alltid i början av året undrar man om jobben ska räcka till för oss under 
det kommande året. Erfarenheten säger dock att det ramlar in en hel del jobb 
allt eftersom och till hösten borde vi ha lika mycket att göra som under förra 
hösten. 
Vi har rätt så gott om kyrkliga textilier inne som ska åtgärdas. Vad vi inte är 
säkra över är en del offerter som inte är besvarade ännu. Det gäller både 
vård– och underhållsplaner och flera kyrkor med textilier som har fått KAE.  
Under våren ska vi utföra ett 10-tal monteringar med tillhörande 
konserveringsåtgärder på moderna textilier för offentlig miljö. Detta gör vi 
genom vårt avtal med Västragötalands konstenhet. 
 
I denna vecka har vi fått en praktikant från Tyskland. Hon heter Silvia och går 
sitt andra år på konservatorsutbildningen i Köln och ska stanna hos oss i 6 
veckor. Hon är en härlig tjej, och ivrig att lära sig. Vi tycker det är roligt att ha 
henne här. 
 
Ammi har just nu förfrågan på två stora ridåer, och om detta leder till jobb 
kommer vi att behöva extra utrymme för att få plats. 
Under vintern har Ammi med hjälp av Lotti arbetet med flera dräkter till 
Röhsska museet. Under hösten hade vi även hjälp med detta av Ellinor 
Gunnarsson, som jobbade 4 månader hos oss. Det handlar om dräkter som 
ingår i Tony Lewenhaupts dräktutställning och samling, som öppnar i april. 
Det mesta av detta levererades för någon vecka sedan. 
Kerstin och Lotti planerar för att göra flera uppdateringar av vård- och 
underhållsplaner samt även att bistå kyrkor med att göra nya 
inventarieförteckningar.  
Vi kommer alla fyra att behöva göra vårdplaner under året. Flera av planerna 
kommer att göras tillsammans med våra andra kollegor på SVK för att täcka 
in alla materialkategorier och objekt, samt en byggnadsingenjör som arbetar 
med kyrkobyggnaden.  
Vi har också alla fyra blivit involverade i undervisning av studenterna under 
våren.  
Kerstin har stått för mycket av planeringen; Ammi ger undervisning i 
sömnadskonservering och montering; Heidi tar hand om rengöring; Lotti ger 
undervisning i kyrkliga konserveringsfrågor, mönsterritning samt rapport- 
och dokumentation.   
 
Heidi är just nu på en 6 veckor lång semester till Thailand och kommer snart 
hem, förhoppningsvis utvilad och med mycket upplevelser i bagaget. Hon 
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administrerar SVK:s arbeten mot privata och offentliga kunder, men utför 
givetvis också konserveringsarbeten. Vi hoppas hon tar med sig solen och 
värmen hem, för det behöver vi alla nu efter så mycket regn och slask.  

 
 

Bästa hälsningar  
Ammi, Kerstin, Heidi och Lotti 
 
PS. Det blev en liten film om arbetet med X:et tapeten till slut. För er som inte 
sett den kan gå in på:	
http://www.svk.com/sv/Vastarvet/Verksamheter/Studio-Vastsvensk-
konservering/faktasidor/Kunder---visningssida/?btid=episerver_75371		
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Textilkonservering	få	en	doktorand	
	
The following text was first posted on the website: http://www.sft-
textilkonservering.se/blog/reflections-from-a-phd-defence 
 
Friday 6th November - celebratory, slightly formal, in an auditorium filled 
with friends, family, colleagues, peers, conservations students, staff from the 
Institution for Care of Cultural Heritage (Institution för Kulturvård), it was 
time for Johanna Nilsson to defend her thesis after 10 years of part time 
research (equivalent to 4 years full time). This post is based on the notes that I 
took during the defence. 
 
The thesis is based on 5 papers published between 2005 an 2015. You can 
access the complete thesis at this link. Starting by investigating the most 
common types of conservation treatment used on objects in the LSH 
collection, and elsewhere, to then empirically measuring the effect of those 
treatments on aged silk, Johanna sought to answer the question what effect is 
the conservation treatment I am carry out having on the costume that is being 
conserved?  Evaluating the strength of aged silk after conservation required a 
way to age silk in such a way that it acquired properties equivalent to those of 
silk costumes from the 1600s, and methods to measure those properties. 
Further the aesthetic appearance of the conservation was assessed, the time to 
carry out the different types of treatment and the reason for carrying out 
conservation treatments. 
 
Johanna's opponent was Joy Boutrop who started by praising the co-
operation with scientists on other disciplines.  It is not always easy to 
communicate and convince others that what you think is interesting and 
exciting will be interesting for them, but the co-operation is necessary to get 
access to specialist testing equipment and specialised knowledge.  Joy also 
praised Livrustkammaren, Johanna's employer, for the support they have 
given her during the research.  She also felt it was important that Johanna has 
managed to publish her articles, in this way the knowledge is shared not just 
sitting on the shelves in the university.  A limitation in the research was 
pointed out - the artificially aged textiles are compared to aged silk from 1617 
and 1654 - we don't  know if the ageing cycles evaluated would give silks 
comparable to other periods.  Joy was impressed that Johanna had 
investigated the strength of samples after removing the conservation 
treatment in order to measure how the treatment has weakened the 
sample.  She was not aware of anybody else who has  measured this. 
 
In discussions between the opponent and respondent Joy questioned 
Johanna's choice of method to achieve accelerated wear.  Washing seemed too 
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harsh, and adds superfluous humidity.  Joy suggested the accelerator test 
method, which combines stretching, bending and rubbing (see this article for 
more information about abrasion testing of textiles).  Johanna was able to 
answer that she had tried this method but it had no effect on the samples. 
 
Joy also asked why Johanna had not compared damaged but not conserved 
fabric with conserved after wear. Further the use of tensile test results 
compared to amino acid markers (see Johanna's paper III) as a method to 
evaluate the level of degradation of the silk fabric linked to available sample 
size was discussed.  What can you cut from the object to carry out an 
evaluation?  Where to take the sample?  Is fabric from the seam allowance 
representative? If you take a thread from the damaged area is it too 
damaged?  And should you take a sample at all?  How much information will 
it give?  What implication is there for the authenticity of the object? Being able 
to communicate a level of damage, between disciplines is enabled but is it 
justified? 
 
How much does the handling involved in carrying out conservation 
treatment affect the costume?  Is it better to open the seams or to insert a 
supporting fabric through the damage?  Does opening the seams remove 
evidence? 
 
Which is better remedial or passive conservation?  Does passive conservation 
give the viewer the feeling that nobody cares about this object?   
	
	

	
	
 
	 	

För att fira Johanna lämnade 
over SFT en mullbärsträd. 
 
 
Bild: Anne-Marie Ryding 
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Kommande	evenemang	
	
När	 Var	 Vad	 Länk	
16	
mars		

Stockholm	 Stolder	och	
Kuturarv	

http://www.raa.se/enskild-
kalenderhandelse/stolder-och-
kulturarv/		

21	–	
22	
april	

Amsterdam	 Fashion	in	
Museums	

https://www.rijksmuseum.nl/en/what
s-on/symposiums/fashion-in-museums	

19	-	
21	
april	

Linköping	 Sverigesmuseers	
vårmöte	

http://www.sverigesmuseer.se/katego
rier/varmoten/	

3	–	9	
juli	
2016	

Milan	 ICOM	24th	
General	
Conference	
Museums	and	
Cultural	
Landscapes	

http://network.icom.museum/icom-
milan-2016/	

12	-	
16	
Sep	
2016	

Los	
Angeles	

IIC	conference	 https://www.iiconservation.org/node/
4541	

 
Kom ihåg att Bothens deadline är 31mars, man ska vara ordinarie medlem 
i NKF. Ansökningen sker nu digitalt. http://www.nkf-
s.se/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=81 
 
 

 
Tips	om	fler	evenemang?		Maila	till	sftnytt@hotmail.com	då	läggar	jag	upp	de	på	
hemsidan.	
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Föreningens	sidor	
	

Höstmötet	protokoll	
 
Protokoll:  SFT Höstmöte, Gripsholm, 2015.10.16 
Närvarande: 
 
 
 
Mötets öppnande 
 
Val av mötesordförande- 
Anna Ehn Lundgren valdes till ordförande. 
 
Val av mötessekreterare- 
Maria Franzon valdes till sekreterare. 
 
Val av justeringsmän och rösträknare-  
Rebecka Karlsdotter och Anna Stålbring valdes till justeringsmän och 
rösträknare. 
 
Mötets stadgeenliga utlysande- 
Mötet godkände höstmötets stadgeenliga utlysande. 
 
Godkännande av dagordning-  
Mötet godkände dagordningen. 
 
Årsmötet 2016- 
Förslag till årsmöte 2016: 

• Karlskronas magasin. Maria Franzon jobbar vidare med förslaget från 
förra mötet och kollar upp transportmöjligheter, 
övernattningsmöjligheter, samt förslag på studiebesök och möteslokal i 
Karlskrona. 

Förslag till höstmöte 2016  
Sandra Gybo (textilarkivet) är mammaledig till hösten varför det är bättre att 
planera för ett höstmöte Sollefteå 2016. Studiebesök: 

• Hudiksvall, Hälsinglands museum och utställningen ”De brutna 
mönstren” som Marie-Louise Franzen producerat. 

• Textilarkivet i Sollefteå och/eller något ullspinneri. Kanske en fredag-
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lördag. Rebecka Karlsdotter, Heidi Åberg och Anna Stålbring jobbar 
vidare med förslaget. 

Noterade förslag på framtida möten som vi kan arbeta vidare med: 
• Linköping – Vadstena. Studiebesök: slottsmuseum i Linköping, 

Östergötlandslänsmuseum textilsamling. Även klostermuseum i 
Vadstena och Östergötlands ullspinneri kan vara intressant. 

• Borås- Högskolan och textilmuseum. 
 
På mötet diskuterades även förslag på fortbildningsworkshop/seminarier 

• Borås- vidareutbildning i materiallära för textilkonservatorer. Söka 
Bothénpengar. Ingeborg Skaar börjar ta tag i dessa trådar. 

• Utrustnings/metodtema. Koncept: vi delar alla med oss av olika 
intressanta lösningar och konserveringsmetoder inom vårt fält och som 
vi arbetat fram. Vem tar arbetar vidare på denna idé? 

•  Ergonomi, på förslag från förra mötet. Anna Stow kollar upp om 
föredragshållaren fortfarande är tillgänglig. I så fall skulle det kanske 
vara ett ämne för nästa årsmöte.   

• ICOMs etiska regler, också ett förslag som togs upp på årsmötet. Detta 
arrangemang blir ett fristående arrangemang, troligtvis tillsammans 
med NKF-S. Maria Franzon kan ta upp den tråden med NKF-S 
styrelsen. 

 
Jubileumskommitté-  
För Jubileumsåret 2017 utgör styrelsen en huvudarbetsgrupp. Mindre 
arbetsgrupper kan ansluta för att jobba med avgränsade uppgifter.  
Två arbetsgrupper finns redan:                                                                                   

1. En arbetsgrupp bildades för att sammanställa föreningshistorik till 
jubileet. Johanna Nilsson är sammankallande i gruppen tillsammans 
med Lena Engquist Sandstedt och Kajsa Hammarsten. Gunnel Bergrén 
vill bidraga med roliga föreningsbilder från svunna tider!  

2. En arbetsgrupp tillsattes för att söka pengar till jubileumsaktiviteter. 
Cajsa Hallgren och Heidi Åberg Berthelsen är sammankallande i 
gruppen.  Arbetsgruppen bör även vara en samordnande länk för 
eventuella ansökningar till olika stiftelser för jubileumsaktiviteter. 

Två nya arbetsgrupper bildades under höstmötet: 
3.  Förslag fanns på att använda idén med ett fortbildningsseminarium i 

Borås. Utrustning/metod eller vidareutbildning i materiallära skulle 
kunna vara tänkbara tema på ett sådant flerdagars seminarium. 
Seminariet föreslogs att genomföras i samband med höstmötet. 
Sammankallande: Anna EL  
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4. En festkommitté behövs också! Alla nya och gamla SFT-medlemmar 
bjuds in en jubileumsfest. Susanna Oom, Ingeborg Skaar, Ammi 
Östlund anmälde sig till gruppen. Jubileumsfesten föreslogs förläggas 
i samband med årsmötet. Förslagsvis i Stockholmsområdet. 
Sammankallande: ? 

Alla medlemmar uppmanas att komma med förslag och är välkomna anmäla 
sig till grupperna. Upprop i näst SFT-nytt. Förslag och intresseanmälan för 
arbetsgrupperna skickas till Anna S eller Anna EL. 

        
Information om hemsidan- 
Anna Stow efterlyser nya bilder till hemsidan. Ett förslag på att länka till 
textilkonserveringsstudenternas uppsatser togs upp, samt kanske även andra 
kollegors publiceringar. 
 
Information om SFT-nytt-  
Anna Stow informerar om att nästa nummer kommer ut i februari och 
uppmanar alla medlemmar att komma med bidrag! 
 
Övriga frågor-  

• Höstmötet beslöt att uppmärksamma med en present att Johanna Nilsson 
disputerar! 

• Maria Franzon tog upp frågan om att köpa in en 
medlemsadminstrationstjänst. Maria Franzon och Anna Stow fick i uppdrag 
att bereda frågan i styrelsen och att ta fram förslag till årsmöte 2016. 

• Mötet diskuterade vad föreningen skulle göra med vinsten från boken: Ska vi 
använda dem till aktiviteter till jubileumsår eller en studieresa? Mötet 
föreslog att vi väntar med studieresa tills efter jubileumsåret och de 
aktiviteter som planeras för detta år, så ser vi om det finns pengar kvar i 
kassan då. 

 
Mötets avslutande 
 
 
 

Årsmöte 2016 
  
Fredag 22 april, i Karlskrona.  Styrelsen jobba febrilt med program och mer 
info kommer snart! 
 

Välkommen! 
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Jubileums	År	2017!	
	
Som ni kan läser i höstmötesprotokol efterlyser vi nu ideer från medlemmer 
om hur ni vill firar SFTs 50 års  jubileum.  Hör av er om ni vill vara med i en 
av arbetsgrupperna, eller bilda en ny.  
Förslag och intresseanmälan för arbetsgrupperna skickas till Anna Stålbring 
eller Anna Ehn Lundgren. 
 
Här en upprop från arbetsgruppen SFT historik: 
	
Hej!  
Nu har vi i gruppen SFT-historik haft vårt första möte. Vår plan är att försöka 
skriva ihop en artikel och att få ut information på hemsidan. Vi har tillgång 
till SFT-arkivet men planerar också att intervjua några av våra lite äldre 
kollegor för att få med lite mer personliga beskrivningar. Det första 
protokollet som finns i arkivet är från 1971 men sen saknas protokollen från 
1972-1977. Är det någon som vet var de finns? Vi är också tacksamma för tips 
och fotografier från er medlemmar. Ni når oss på johanna.nilsson@lsh.se, 
konservatorkajsa@hotmail.com,  Lena.engquist@armemuseum.se. 
Hälsar historikgruppen /Johanna 
	
	


