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Ordförande har ordet
Hej,
Hoppas alla har haft en riktigt skön sommar! Efter den långa värmeböljan som varit ser jag
nu fram emot färggranna träd och kall krispig luft. Det känns också roligt att vi om en månad
får möjligheten att besöka Murberget/Västernorrlands länsmuseum, Härnösand, där SFT:s
höstmöte kommer att hållas. Det har varit på förslag länge att ses på ett museum längs
norrlandskusten och nu äntligen blir det av. Jag hoppas att så många som möjligt kan
komma!
Härnösand ligger på en ö i Höga kustens södra skärgård och det är en mysig liten stad med
en historisk stadskärna. Förutom länsmuseet finns här en konsthall och ett
fritidsbåtsmuseum. För den som har bil finns det även många finna utflyktsmål och
småmuseer utanför Härnösand.
Inför höstmötet vill jag uppmana alla medlemmar att fundera på hur vi som förening kan
uppmärksamma Konserveringens dag den 15:e mars nästa år. Det skulle kunna vara något vi
gör på våra arbetsplatser, tillsammans i föreningen eller som ett samarbete med NKF. Alla
förslag är välkomna! Konserveringens dag kommer finnas med som en punkt på
dagordningen men till er som inte kan komma går det även bra att mejla styrelsen.

Önskar er en härlig höst framöver!
Anna Stålbring

Redaktörernas rader
Hela sju textilkonservator på SVK, och en ny tjänst i Lund. Vad roligt! Detta numret inehålla
landet runt rapporteringar, alltid kul att läser vad som händer på de olika arbetsplatser. Jag
blev också inspirirad av alla rapporter om resan utanför sverige i sista numret och har laggt
till en hel del utomlands konferenser i kommande evanemang kalenderen. Och att talar om
resan utomlands – glöm inte att söka pengar till planerad resan till Nedelenderana och
Belgien – se sida 9 och även hemsidan.
Redaktionen
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Korrespondenterna
Hänt i Vara
• Innan semestern tillbringade vi ett antal dagar i Örebro. Ridån i Hjalmar Bergmanteatern
var i stort behov av åtgärder. Vi torrengjorde hela ridån, ca 30 x 11 m, vilken skillnad på
färgerna före och efter! Delar av ytterkanterna på ridåns båda delar förstärktes och lagades.
Förhoppningsvis blir nästa steg tillverkning av en kopia.

Som vanligt är det mycket kyrkligt arbete. Vi trodde att de flesta kyrkorna hade en vårdplan
för textilierna med det är uppenbart att vi hade fel .

(

Kyrkornas textilier varierar stort vad gäller ålder, utförande, material och skick det vet vi alla.
Därför är det särskilt roligt att få arbeta med ett antal textilier som håller hög klass från en
och samma kyrka, Karlskoga. De flesta är från 1940-talet och är tillverkade hos Licium. Helt
fantastiska! Ett besök rekommenderas, vackrare sakristia är svårt att hitta.
En textil bild, tillverkad av olika linne- och bomullstyger och lite dekor i form av broderier,
band och snoddar var oerhört smutsig men för övrigt i gott skick. Vattentvätt var otänkbart.
Vad göra? Vi testade olika sätt och kom fram till att microtrasan fungerade utmärkt.
Hösten inledde vi med en internutbildning med besök på länsstyrelsen i Mariestad och
stiftkansliet i Skara.
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• För flera år sedan talade vi i SFT mycket om nya tensider och tester av dessa. Om vi inte har
helt fel så var det SVK som skulle utföra dem. Stämmer det? I så fall vilka resultat kom
fram?
• På Bonniers Konsthall, Stockholm, pågår fram till den 11/11 ”Nymaterialism”. En
utställning som fokuserar på hantverk, metod och material. Andreas Eriksson medverkar
med tre stora vävar.

• (Hälsningar Anna-Lena, Hanna och Ingeborg (

Här kommer lite information om vad som händer på Acta Konserveringscentrum.

Foto på hela Actagänget under vår trevliga vårutflykt till nybyggda Sörmlands museum i
Nyköping. Tack Sofia Karlsson för rundvisningen.

Det är ett tag sedan sist som vi berättade vad som är på gång på Acta. Hos oss är sig ganska
likt. Efter vårt 10-årsjubileums party rullar vi nu in på vårt 11 år. Vi är nu 5 delägare istället
för 6. Carola Bohm, glas och keramik konservator har gått i pension men hon arbetar lite
ibland när det behövs. Under våren/sommaren har vi haft extra hjälp av Susan Hannusas på
textil som nu är tillbaks till Ålands museum igen. Vi har även haft hjälp av Kajsa Jagare på
metall. Under hösten kommer vi att projektanställa Louise Franzén som tidigare arbetat på
projekt på Armémuseum. Hon börjar hos oss 1 oktober, det ska bli trevligt. Hon ska främst
hjälpa oss på textil men eftersom hon är allmän konservator så kan hon även hjälpa de andra
på Acta.
I år har vi arbetat med Dramatens ridå. Vi har även hjälpt Riksidrotts-museet med deras nya
basutställning, främst Anna som har arbetat med monteringar och docktillverkning. Själv
våtrengjorde jag Kung Gustav V:s tenniskofta. Hans skjorta rengjordes med Borhydrid
behandling, vi fick hjälp av Catharina Sack från nordiska museet eftersom det var så länge
sedan jag och Anna behandlat med Borhydrid. Vi har också genomfört skadebesiktningar på
andra museer och gjort vård och underhållsplaner ute i kyrkorna. Just nu konserverar Anna
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en jättefin kinesisk dräkt med broderade dekor med drakmotiv. Jag har avslutat en montering
av en liten fartygsflagga och ska nu ta fram en mässhake från Storkyrkan.
Både jag och Anna deltog i kursen. New Methods of Bathing and Stain Removal of Textiles i
Stockholm 9 – 11 juli 2018.

Susanna Oom
Deltagande i Curating Fashion and Dress på Victoria & Albert Museum, London
Den 5-9 februari 2018 fick jag förmånen att delta i kursen Curating Fashion and Dress anordnad
vid Victoria & Albert Museum i London. Kursen ingår i museets internationella
utbildningsprogram och vänder sig personer som i sin yrkesroll arbetar med att ställa ut
mode och dräkt i museisammanhang. Totalt var vi 21 deltagare från 13 länder runt om i
världen.
Kursen var oroligt innehållsrik med föreläsningar och workshops från morgon till kväll
måndag till fredag. Huvudansvarig för kursen var Sonnet Stanfill, Senior Curator på V&As
avdelning för Textiles and Fashion. Hon inledde kursens första dag med att, tillsammans
med andra curators och konservatorer, presentera Victoria & Albert Museum och hur de
arbetar med textil och mode – både i utställning och i övrig verksamhet. För V&A har mode
vuxit till en stor och viktig del av deras profil och de har alltid en stor modeutställning på
programmet. När kursen pågick hette modeutställningen Balenciaga – Shaping Fashion och den
var även temat för kursens andra dag då vi fick möjlighet att se utställningen och få höra hur
man arbetat med den utifrån olika perspektiv. Vi fick ta del av hela processen, inte bara från
curator och konservator utan även från representanter från teknik, pedagogik och
marknadsföring. Det var spännande och gav en väldigt god inblick i hur V&A arbetar med
utställningsproduktion.
Tredje dagen handlade om montering av dräkt, något jag sett fram emot extra. Två av
museets textilkonservatorer som är specialiserade på just dräktmontering berättade om hur
de arbetar och de höll även en workshop där vi själva fick prova på vissa moment. Att i
föreläsningar få höra, se och även testa hur man arbetar med monteringar på V&A var en
verklig förmån och något som jag direkt tar med mig in i mitt arbete.
Fjärde dagen innehöll ett besök på Blythe House där V&A har sina magasin och där fick vi en
visning av textil- och dräktmagasinen och hur de jobbar med visningar och forskarbesök
bland annat. Det var otroligt spännande att få se deras magasin och få höra om rutiner och
arbetssätt. Även om det såklart är mycket som skiljer V&A och Göteborgs stadsmuseum åt så
arbetar vi med samma frågor och ställs inför samma svårigheter.
Sammanfattningsvis var det en fantastisk upplevelse att få ta del av V&As stora kunnande
och erfarenhet och mina förväntningar inför kursen uppfylldes med råge. Det kändes som jag
fick en väldigt god inblick i deras arbete tack vare de många föreläsningarna från olika
personer med olika arbetsuppgifter, alltifrån konservatorer, curatorer, tekniker och designer.
De som undervisade på kursen visade stort engagemang och delade ärligt med sig av både
bra och dåliga erfarenheter. Det var också väldigt roligt att träffa kollegor från så många
olika platser runt om i världen som arbetar med liknande saker som jag själv och det är skönt
att se att vi på många sätt delar liknande erfarenheter.
För att finansiera min resa sökte och fick jag ett stipendium från Estrid Ericsons stiftelse,
något jag är väldigt tacksam för.
/ Anna Adrian, Göteborgs stadsmuseum
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Det händer på Göteborgs stadsmuseum

Montering på Fosshape

På Göteborgs stadsmuseum
håller vi för tillfället på att arbeta
med en modeutställning som ska
öppna i maj 2019. Museet har
inte haft någon renodlad
modeutställning med museets
egna samlingar sedan
dräktavdelningen plockades ner
1985 så detta är efterlängtat!
Vi kommer att fokusera på
tidsperioden 1850-1970 och totalt
kommer vi att visa ca 250
föremål från samlingarna. Fram
till nu har vi gjort mycket
innehållsarbete där föremål från
dräktsamlingen har inventerats
och dokumenterats. Nu har jag
påbörjat konservering och så
smått monteringen av föremålen
och till detta arbete planerar vi ta
in förstärkning under hösten. Jag
har äntligen haft tid att testa
Fosshape som jag planerar att
använda till vissa monteringar
och jag har även köpt in dockor
som jag fick tips om när jag var
på kurs på V&A i London.

Klänningen från 1911
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Samtidigt pågår mycket arbete i våra magasin. Vi blev uppsagda från två magasinslokaler i
våras där vi förvarade vår industrisamling bl.a. och dessa har precis flyttats till nya lokaler
lite utanför centrum. Totalt är det ca 2500 kvm, eller 1200 pall som har flyttats.
Fortfarande har vi tyvärr problem med mal i textilmagasinet men vi kan inte göra så mycket
för tillfället annat än att sanera och ta hand om härdar som vi upptäcker. Men idag kom
besked om att kommunstyrelsen i Göteborgs stad beviljat att det görs en förstudie kring att
bygga nya magasin för stadens museer. Detta har man jobbat för i decennier och vi hoppas
nu att det äntligen kan bli av och att det blir lösningen på våra malproblem.

Hälsar
Anna Adrian

Textilkonservering i Lunds Domkyrka
Det har varit på tal ganska länge, och nu äntligen har det hänt! Från och med den 1 augusti
finns det en textilkonservator anställd i Lunds domkyrkoförsamling.
Tjänsten annonserades ut som Textilansvarig med tanken att vederbörande även skulle sköta
rengöring av brukstextilier som dopservetter och altardukar samt albor och röcklin. I
dagsläget har Domkyrkan redan duktiga vaktmästare som sköter den vardagliga tvätten och
strykningen så vi får se hur det blir med det.
Jag ska istället fokusera på den kyrkliga skruden. Det finns redan upprättat ett
konserveringsprogram för de föremål som bedömts som mest akuta.
Konserveringsprogrammet är gjort av Britt-Marie Mattson och tillståndet från Länsstyrelsen
var färdigt när jag tillträdde tjänsten. Det är bland annat antependier, mässhakar, stolor en
biskopskåpa och en mitra som inledningsvis ska konserveras. Så lång är allt bra. Dessvärre
finns det ännu ingen ateljé att arbeta i.
Det finns sedan länge ett textilarbetsrum i domkyrkans södra torn. Där finns vask,
tvättmaskin och ett relativt stort bord att sy vid. Med hjälp av duktiga snickare håller rummet
just nu på att inredas efter mina behov och önskemål. Dock saknas det plats för ett tvättbord.
En riktig ateljé är planerad för framtiden och det är sökt bygglov för att få inreda en sådan i
ett befintligt hus i närheten av kyrkan. Hur det kommer gå med det vet jag inte i dagsläget
men såklart är förhoppningarna höga.
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Utöver textilvård ska jag arbeta med planering
av förvaring av kyrklig textil. Redan i januari
ska Domkyrkan få ny textilförvaring. Det sker i
samband med ett större arbete i högkoret där
bland annat absiden och mosaiken ska rengöras
viss stenläggning göras om. Den nya
förvaringsmöbeln blir större än den nuvarande
och därför blir vi också tvungna att flytta det
enorma altarskåpet från slutet av 1300-talet. På
sikt ska sedan textilförvaringen hos alla Lunds
församlingar ses över.
Lunds Domkyrka har en mindre men fin
textilsamling som sträcker sig från medeltid till
nutid. De äldsta textila föremålet är bland annat
Andreas Sunesens mitra och två broderier från
hans begravningsklädsel som härstammar från
1200-talet. Det nyaste är en resekåpa till
biskopen som bara är ett halvår gammalt av en
lokal textilkonstnär, Kristina Lindkvist. Allt som
fortfarande används finns förvarat inne i
kyrkan, medan det som är gammalt och taget ur
bruk finns i domkyrkomuseet som är inrymt i
Historiska museet tvärs över torget från
Domkyrkan.

Hälsningar Cajsa Hallgren
Domkyrkan och närmst dess södra torn där
syrummet finns på sjunde våningen. Bild: Lunds
domkyrkoförsamling

Planerade resan i oktober 2019 - Nederländerna och Belgien
Hej alla textilkonservatorer!
Vi har fått förfrågan från SFT:s medlemmar beträffande ansökan från Bothéns stiftelse, till
den planerade resan i oktober 2019 -Nederländerna och Belgien, och har tagit fram en mall
som man kan använda för att söka bidrag. (finns på hemsidan http://www.sfttextilkonservering.se/resa-2019.html)
Var och en får ta ansvar för sin ansökan och vi hoppas att så många som möjligt vill komma
med på vår resa. Under tidiga våren tänker vi göra en förfrågan bland SFT:s medlemmar om
hur många som tänker följa med, för att bilda oss en uppfattning om det är aktuellt att bjuda
in konservatorer från fler materialgrupper, och fylla bussen. Vi hoppas på stort gensvar från
Er textilkonservatorer ☺
Lycka till med ansökan!
Önskar arbetsgruppen
Ellinor Gunnarsson, Rebecka Karlsdotter och Lotti Benjaminson
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Nyhet från SVK

Just nu är vi sju textilkonservatorer på SVK!
Alla arbetar vi med kyrkotextil i större eller
mindre omfattning. Vi har också förstärkning
av Karin Hindborg, student på Kulturvård
från GU, som praktikant hos oss till december.
Hon kommer vara oss behjälplig i flera projekt.
För tillfället rengör hon en kormatta och håller
på med ett färgningsprojekt med Katarina.
Heidi är tillbaka från sin föräldraledighet och
är numera gruppledare för textilateljen vilket
känns jättebra för oss. Rebecka blev fast
anställd på SVK under sommaren och gläds
mycket åt detta. Kerstin jobbar mycket med
SACER, Svenska Kyrkans inventeringssystem,
samt håller på att ordna upp i vårt textilförråd
som fått ny inredning ritad av Lotti.

Lotti håller på att avsluta några kyrkoärenden.
Ellinor är numera samordnare för
kyrkoärenden på SVK och arbetar också med
konservering av kyrkotextil. Katarina är just i
färd med att skriva offert på ett arbete med
större textilier i en kulturhistorisk miljö
Karin våtdammsuger matta
förutom kyrkotextilierna.
Ammi är
klar med ridån av Hans Krondahl från Röhsska museet.
Hon har under sommaren fått hjälp med det av vår tidigare
praktikant Kelly Grimshaw från Lincoln University. I
samarbete med Martin har Ammi gjort en rolig
konservering av ett nedbrutet sidentyg i ett broderi på en
sammetsmässhake från Askums kyrka. Sidentyg fodrat
med 20g kozopapper har använts för att fylla ut hål i det
nedbrutna sidentyget. Förutom Kellys flinka fingrar har
Ammi också fått hjälp med mässhaken av Anna Adrian,
som Ammi har haft ett arbetsutbyte med.

Ammi och Martin
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Broderi före konservering

Broderi efter konservering

Vi har ett uppdrag som tyvärr har blivit liggande på grund av att vi inte fått vår leverans av
lim. Det är en ganska lång och trist historia men visar bara hur sårbara vi är i vårt yrke för
materialbrist och leveranser som inte dyker upp. Det har också blivit svårare och svårare att
få fatt på lämpliga kvaliteter av tyger tycker vi.
Det var allt från oss på SVK för den här gången!

Vid pennan, Rebecka Karlsdotter
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Kommande evenemang
När
15
mars
2019
22-23
Nov
2018
6-7
dec
2018
May
13-17
2019
21-23
maj
2019
12-14
juni,
2019
1-7
sept
2019
Sep
23-27
2019

Var
Norden

Vad
Länk
Konserverings https://www.konservering.org
dag

Visby

Samlingsforum

Stockholm

Dokumentation
konferens

New England

AIC conference

USA
Stockholm

IPM konferens
(Pre-Mal)

Belfast

ICON trienniel
conference

Kyoto,
Japan

ICOM-CC
conference

Ottawa

NATCC
conference.
Lessons
learned, Textile
conservation
then and now

https://www.raa.se/evenemang-ochupplevelser/samlingsforum/samlingsf
orum-2018/
http://www.nkfs.se/uploads/5/1/7/3/51739425/ny_i
nbjudan_konferens.pdf
http://www.conservationus.org/annual-meeting/aic-annualmeeting
https://www.raa.se/in-english/eventsseminars-and-culturalexperiences/ipm-2019/
https://icon.org.uk/icon-conference2019
http://www.icomcc.org/52/event/?id=291#.W50RvC2B
2qA
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
Årsmötes protokoll finns på hemsidan. http://www.sfttextilkonservering.se/aringrsmoumlte-2018.html
Program höstmöte 2018

Välkomna till SFT:s höstmöte på Murberget,
Länsmuseet i Västernorrland, Härnösand, 19 oktober 2018
Osa senast torsdagen den 30 september till SFTs sekreterare Tanja Aronsson
sekreterare@sft-textilkonservering.se
Sopplunch i Murbergets café betalar medlemmarna själva.

Fredag 19 oktober, Murberget
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 –

Samling med fika.
Höstmöte
Gunnel och Linnéa berättar om Murberget nu och då.
Lunch i Kafé Murberget
Visning av magasin och aktuella utställningar
Avslutande fika
Gå runt på egen hand eller följ med Linnéa på
rundvandring i husen på friluftsmuseet
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