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SFTNYTT 50ÅR 
JUBILEUMS NR 

Maj : Seminarium och workshop 
Svenska föreningen för textilkonservering (SFT) har den 12-13 maj 2017 firat 
föreningens 50-årsjubileum med seminarium och Workshop på 
Armémuseum i Stockholm. Inbjudningarna hade gått ut till medlemmar i SFT 
och NKF-S och till vissa institutioner inom fältet, bl.a. Riksantikvarieämbetet 
och Textilvetenskap vid Uppsala Universtitet. Totalt var vi 55 personer på 
seminariet fredagen den 12 maj och 38 deltagare på workshopen på 
lördagen den 13 maj.


Vi samlades på Armémuseum på morgonen fredagen den 12 maj och vi 
hälsades välkomna av ordföranden för SFT Anna Ehn Lundgren. Hon gav 
oss en liten introduktion till SFT och anledningen till att vi firar jubileum i år. 
Temat för både seminariet och workshopen var monteringar av textil i alla 
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dess former; montering av dräkt, plana textiler 
samt även accessoarer. Huvudtalare under 
förmiddagens föreläsning var Dr. Florica Zaharia. 
Hon var inbjuden från USA där hon, under nästan 
30 år, arbetat som textilkonservator på 
Metropolitan Museum of Art. Hon har nu dragit sig 
tillbaka från museet för att helt koncentrera sig på 
the FARZ collection, ett textilcenter i Baita, 
Rumänien som hon nu är på väg att starta upp. 
Florica Zaharia höll en föreläsning och workshop 
om ”Pressure mounting methods”, ett sätt att 
montera plana textiler i utställning och magasin. 
Det är en metod som man använt för plana, släta 
textilier sedan många decennier på Metropolitan 
Museum of Art och som hon varit med och 
vidareutveckla under sin tid på museet. Det går ut 
på att man monterar textilerna mot en platta klädd 
med vadd eller likande och sedan klämmer textilen 
lätt mot en skiva eller låda av plexiglas. På så sätt 
skapas en skonsam montering där trycket blir jämt 
fördelat och textilen kan hängas på vägg utan att 
man behöver sy fast monteringar som annars är 
fallet med t.ex. kardborreband. Hon föreläste 
samtidigt som hon visade med bilder och 
arbetsexempel, som hon hade med sig, hur man kan arbeta med denna 
monteringsmetod. 


Efter gemensam lunch fortsatte eftermiddagen med att Gunilla Lagnesjö, 
från Riksantikvarieämbetets avdelning för Kulturvård och chef för 
Samlingar och utställningar/Konserveringsvetenskap, dessutom 
textilkonservator, berättade om Riksantikvarieämbetets nya uppdrag med 
Kulturarvspropositionen. Hon berättade även om hur de arbetar med 
kunskapsinhämtning och med att utveckla metoder för att stödja 
museerna i olika frågor. Gunilla Lagnesjö berättade också att museerna 
och enskilda konservatorer ofta vänder sig till dem med frågor kring 
materialval och därför är planerna att arbeta upp en kunskapsbank kring 
dessa frågor.


Resten av eftermiddagen bestod av kortare föredrag från medlemmarna 
själva där man berättade kort om olika monteringsmetoder kring dräkt 
eller dräktaccessoarer. Vi fick höra om olika typer av dockor som används 
runt om och olika typer av material. Vi fick även höra Christina Tengnér 
från Armémuseum berätta om en konservering av en gasmask som hon 
gjort. Dagen avslutades med att Ann-Marie Ryding från Studio Västsvensk 
Konservering (SVK) berättade om konserveringen av ridån på biografen 
Draken i Göteborg.
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På lördagen samlades vi återigen på Armémuseum och denna gång för workshop med 
monteringsmaterialet Fosshape. Workshopen handleddes av Anna Maria Östlund från Norsk 
Folkemuseum som har jobbat mycket med materialet. Fosshape är ett relativt nytt material på 
marknaden och är en värmekänslig syntetvadd som kan formas till önskad form. Vid 
värmeaktivering krymper materialet och bildar ytterst ett hårt skal. Det går dock fortfarande att 
sy och klippa i materialet vilket gör att det lämpar sig väldigt bra tillmontering av dräkt. Till 
workshopen hade det köpts in material så att alla deltagare fick en egen bit som de kunde utföra 
teser med. 


Syftet med både föreläsningarna och workshopen var att stärka våra yrkeskunskaper som 
konservatorer och lära oss nya metoder för att kunna utvecklas inom vårt yrke och att dela med 
oss av vårt kunnande. Detta tycker vi verkligen att vi uppnått med våra jubileumsdagar. Det gavs 
både möjlighet att lära sig nya metoder och ta del av kollegors erfarenheter och funderingar 
kring monteringar av textil samt att knyta kontakter med nya kollegor som man kan ha nytta av i 
framtiden. 


Medlemmarna i SFT var mycket nöjda med Jubileumshelgen och styrelsen i SFT vill tacka Märta, 
Gunnar och Arvid Bothéns Stiftelse för tilldelat medel vilket gjorde det möjligt att anordna denna 
sammankomst för våra deltagare. 


För SFTs styrelse, 


Anna Adrian
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Monteringskavalkaden 12 maj 
Anna Ehn Lundgren 

Ett vackert monterat plagg i en utställning är något alla vill se, men det är flera saker som 
påverkar vilken montering en dräkt eller ett enstaka plagg får. Det är t.ex. 
utställningsproducentens idéer hur utställningen ska se ut, vilken ekonomi man har, tillgång på 
material, kunskap om eller vana vid en metod, vilken typ av samling man jobbar med och 
naturligtvis vad plagget tål: kan det hänga, bör det ligga plant? Tiden är också viktig - den som 
man har på sig att göra stödet men också tiden plagget ska vara utställt!


Under SFT:s jubileumsmöte fredagen den 12 maj 2018 var vi åtta kolleger från olika ateljéer och 
museer i Sverige och Norden, som berättade om olika monteringsmetoder för dräkt som vi 
använder när vi bygger utställningar. 


Anna Stålbring, ACTA Konserverings Centrum AB, berättade om att bygga gipsskal. På en 
stomme av kycklingnät som formats efter det specifika plagg som ska visas gipsas formen med 
gipslindor. Gips är  ett stabilt material men behöver förseglas med shellack eller lim för att 
inte”krita”samt förses med silkepapper som gör ytan slät. Skalen passar både att hängas i trådar 
och stå på fot. Materialet är billigt men metoden är tidskrävande. Se bild 1.


Anna Ehn Lundgren, Uppsala domkyrka, har arbetat med utställningsformar av papier-maché för 
att tillverka stöd för biskopskåpor. De är gjorda av syrafri kartong från Munktells och ett pH-
neutralt snickarlim från Museiservice. Ett linnetyg ger friktion och håller kåpan på plats. För att 
formen ska kunna stå finns en frigolitbyst på insidan. Se bild 2. 


Anna pratade också om monteringar med polykarbonat. Av den genomsiktliga plasten kan man 
konstruera ett skal att användas när man vill visa ett plagg tredimensionellt och samtidigt är 
angelägen att visa också insidan av plagget. Plastskalen passar särskilt bra att montera mindre 
plagg utan insnitt, t.ex livstycken och västar. Plastskalen hängs med fördel i skylttrådar. Metoden 
finns beskriven i boken ”Textilkonservering. Att vårda ett kulturarv”. Se bild 8.	

Augusta Persson, Livrustkammaren och Skokloster slott med Stiftelsen Hallwylska museet, 
talade om modifiering av färdiga utställningsdockor av frigolit. Vid tillfälliga utställningar styr ofta 
ekonomin och tidsaspekten valet av monteringsmetod. Frigolitbyster av polystyren (PS) är lätta 
att bearbetade och man gör om dem till rätt form och storlek genom att antingen avlägsna  
material eller bygga på material. Se bild 3.


Susan Hannusas (och Mona Wennerström), Ålands museum, visade hur de tillverkar stöd för 
skor av polykarbonatplast och magneter. Se bild 4.


Anna Javér, Världskulturmuseerna, presenterade montering av etnografisk textil som ofta är plan 
och tvådimensionell i snittet och därför passar bra att hängande på rulle. I utställningen 
Magasinet – en etnografisk skattkammare på Etnografiska museet i Stockholm ställs 177 textilier 
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ut i en monter, många är rullade, andra ligger plant och en del hänger över rullar. Kaftanen på 
bild hänger på en rundstång i trä. Se bild 5.


Catharina Sack, Nordiska museet, berättade om utställningsdockor från GEMS i England som 
används i museets utställning Modemakt. En av svårigheterna att klä dockor i dräkt ligger i att 
dräktdelarna många gånger inte hör samman d v s de inte har samma storlek. Så är det ofta i 
museisamlingar av denna typ! Klädesplaggens olika storlek löstes genom att dockorna hade 
”mellanrum” som fylldes med polyeten och vadd. Se bild 6.


      

Foto 1: Anna Stålbring, ACTA Konservering AB. Gipsskal byggs. 
Foto 2: Anna Ehn Lundgren, Uppsala domkyrkas textilateljé.  Papier-maché form till kåpa i Västerås domkyrka. 
Foto 3: Augusta Persson, Livrustkammaren. Förråd med frigolitbyster. 
Foto 4: Ålands museum. Skostöd av polykarbonat. 
Foto 5: Ina Marie Winther Ashaug, Världskulturmuseerna. Kaftan från Samarkand i Uzbekistan av lokalt 
handvävd sidenikat i regnbågens färger. Upphängning på rundstav. 
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Foto 6: Nordiska museet. Utställningsdocka från GEMS. 

Anna-Maria Östlund, Norsk Folkemuseum, visade monteringar av mässhakar på metallnät som 
Erikka Wessel formgett till utställningen i ”Kirkegangen”. På ett stativ som håller ut ett nät 
placerades flera lager material; melinex som skydd mot ev rost, ett lager polyeten för att göra 
det mjukt samt 6 mm polyesterfilt. Allt fästes ihop med polyestertråd. Insidan kläddes med svart 
bomullstyg. Se bild 7.


Anna-Maria berättade också om ”fosshape”, som är en polyesterpolymerblandning utan 
tillsatser eller efterbehandlingar. Man syr ihop formen och använder en ångstation eller 
värmepistol för att få materialet att hårdna. Fosshapen formas mot en docka, t.ex. en frigolitbyst 
med strumpa över. Materialet ger fina mjuka former och är lätt att bygga på och fästa i. Se bild 9


     

    

Foto7: Anna-Maria Östlund, Norsk Folkemuseum. Erikka Wessels mässhaksstöd. 
Foto 8: Anna Ehn Lundgren, Uppsala domkyrkas textilateljé. Västar  på plastskal  i 
Härjedalens Fjällmuseum. 
Foto 9: Anna-Maria Östlund, Norsk Folkemuseum. Stöd av materialet Fosshape byggs. 
Foto10: Sarah Scatturro, Costume Institute, Metropolitan Museum of Art.3D-utskriven form. 

Tanja Aronsson, Uppsala domkyrkas textilateljé, berättade att man på 
Costume Institute på Metropolitan Museum of Art arbetar med 3D-utskrivna formar i ethafoam 
anpassade för förvaring av ”the Charles James Collection”. De som arbetar med metoden är 
Sarah Scaturro, Head Conservator, och Taylor Healy, pre-program student.  Se bild 10.
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Pressure Mounting  
Anna	Stow 

Dr Zaharia worked at the Metropolitan Museum in New York for 28 years, thirteen as 
Conservator in Charge of the Department. She holds an MA with a specialization in tapestry and 
textile structure and design, and a PhD in visual arts with a focus on textile materials and 
technologies, from the Nicolae Grigorescu Institute of Fine Arts in Bucharest.


During her time at the MET she worked extensively with pressure mounting as a method for 
mounting flat fabrics.  During her presentation she reviewed the development of the technique, 
the advantages and materials used.


The MET has used this technique for about 50 years but there is not much published about it.  
Florica has presented at ICOM CC but that paper was never published, by coming to our annual 
meeting she hoped to share knowledge.


Essentially flat fabrics are held between two rigid surfaces – originally glass but now plexiglass.  
Plexiglass is less breakable than glass and slightly porous so does not trap and retain moisture – 
a problem seen with earlier mounts that could be dismantled and examined during the redesign 
of the Islamic Gallery at the MET. Plexiglass does have a tendency to bow and so needs skilled 
staff to handle very large pieces.  


Florica states that vertical display using pressure mounting is a good solution for preservation.  
The comparison to stitched mounting was possible when a fragment from a private collection 
returned to the museum; a pressure mounted piece from the same textile was judged to be in 
better condition.


Using scale models of the different construction techniques Florica detailed the different 
materials used, and different combinations of those materials depending on the textile to be 
mounted. 


Close up of model from underside 
showing wooden frame, screws and 
edges of plexiglass lid. Photo: Anna 
Stow. 
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For example in the double pressure mount method a stretcher frame is made from poplar wood, 
to this  UV filtered plexiglass or aluminium honeycomb sheet is screwed. A barrier paper is 
followed by layers of polyester batting. Pressure on the textile can be controlled by varying 
thicknesses of the batting at  the edge of the mount.  Care should be taken to avoid a pillowing 
effect (i.e that the textile is stretched over a mound of batting and is under higher tension at its 
centre than at edges.) By creating dips (or wells) in the batting it is possible to support for 
example tassels without them subsequently being squashed by the mount (see blog link below 
for more information). The batting is covered with pima cotton plain weave on which the textile 
to be mounted is placed. A layer of plexiglass follows.  The whole is held in place with a mat 
made of museum board wrapped in pima cotton, and over this a specially constructed lid on UV 
filtered plexiglass is placed. 


Florica warned that they have seen inconsistencies with supply of batting, they have noted 
variation in fibre density, and if a large roll has been tied for shipping the ties may leave 
permanent lines.  Any wood used is varnished with polyurethane varnish to reduce the risk of off 
gassing. It is possible to colour the pima fabric as a colour compensation technique so that 
holes in the mounted textile are less obvious.
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Materials used for the double pressure mount

UV filtered Plexiglas box  
 
 
Mat made of Museum board wrapped with Pima 
cotton fabric  
 
 
UV filtered Plexiglas sheet 
 
Textile art 
 
Pima cotton fabric 
Thin Pellon 
Polyester felt  
  
 
 
 
 
Buffered acid-free paper/Barrier paper 
 
UV filtered Plexiglas or Aluminum honeycomb sheet 
 
Stretcher frame made of poplar wood coated twice 
with polyurethane 

F. Zaharia
Pressure Moun8ng Workshop
Stockholm, May 12,  2017                                                                                                                                                                                                                    Page 4
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You can read an interview with Florica and find information about the museum she plans to open 
in Romania here https://www.romanianatheart.com/interview-florica-zaharia-textile-
conservationist/rama-alianta/


We thank Chiara Romano for arranging this part of the annual meeting.  You can see another 
example of the technique by Chiara here http://www.nordicconservation.com/mounting-
systems/


This blog post shows how pressure mounting can be used to mount textiles that are not 
completely flat http://insidetheconservatorsstudio.blogspot.se/2017/06/conserving-pattons-
third-army-flag.html 
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Pressure	mount	with	a	single	Plexiglas	box	

	

Double	pressure	mount	with	Plexiglas	sheet,	a		
mat,	and	a	Plexiglas	box		

	

Pressure	mount	with	a	single	Plexiglas	box	and	
edge	support	
	

Pressure	mount	with	a	Plexiglas	sheet	and	a	
wooden	frame	
	

Pressure Moun*ng Varia*ons

F. Zaharia
Pressure Moun*ng Workshop
Stockholm, May 12,  2017                                                                                                                                                                                                                    Page 2
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Oktober - Höstmötet 
Höstmötet hölls 12 – 13/10 2017 i Borås och samlade 33 konservatorer. 2017 är ett jubileumsår 
för föreningen och höstmötet utökades med fortbildning, workshop och visningar.


Första dagen samlades vi i Textile Fashion Center och 
fick med Marie Jonssons hjälp se och höra om den 
verksamhet som nu pågår i den tidigare Svenska 
konstsilkefabrikens huskomplex vid Viskans 
strömmande vatten. En historisk och typisk placering 
för en textilindustri som kräver mycket vatten. Textile 
Fashion Center är Europas ledande science park för 
textil och mode. De driver bl.a. något de kallar 
”inkubatorverksamhet” för utveckling av teknik och 
mode, där entreprenörer i små nystartade företag kan 

få tillgång 
till lokaler, utrustning och annan teknik för att testa 
idéer till nya produkter. Det finns t ex 
sömnadsateljéer och vävlaboratorier. Mycket fokus 
ligger också på att hitta sätt att minska 
vattenanvändningen vid t ex färgning och beredning 
samt återbruk av textilfibrer. Det finns också en 
butik, Fashion Gallery, för försäljning av produkter 
som tillverkats i huset av t ex produktutvecklare och 
studenter. 





Textilintendent Viktoria Holmqvist 
och utställningsproducent Malena 
Karlson tog emot oss i Textilmuseet 
och visade oss museets magasin 
med förvaringen av alla textilier. Vi 
fick en spännande redogörelse för 
arbetet med att flytta samlingen från 
tidigare magasin och olika 
ställningstagande gällande 
förvaringen av de enskilda 
föremålen, val av förvaringsmaterial, 
ekonomi och tidsaspekten. Vi 
berörde också frågan om skadedjur 
och städning i samlingarna.
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Höstmötet med information om föreningens verksamhet, kommande studieresa m.m. följdes av 
en workshop där vi under ledning av antropologen Erika Tricona fick lära oss fläta 
knytnävsflätning i olika mönster, samtidigt som hon berättade om tekniken och dess användning 
i Anderna.


Kvällen avslutades med en gemensam middag där vi fick tillfälle att reflektera över dagen och 
utbyta tankar och idéer kring den.


Andra dagen var vi på Textilhögskolan med textilingenjör Ellinor Niit, expert på färgning och 
beredning av textil för industrin. Vi fick en genomgång av olika textilfibrer, främst syntetiska 
fibrer, och deras materialegenskaper, tekniker och processer för färgning och tryckning inom 
industrin, efterbehandlingar för att tillföra vissa egenskaper samt provningsmetoder för textil 
med fokus på påverkan i olika miljöer- allt varvat med rundvandring i textilhögskolans olika 
laboratorier.


Under dagarna har vi under gemensamma måltider och fikastunder livligt diskuterat svårigheter 
och glädjeämnen inom vår profession, utbytt kollegial kunskap och information om vad som är 
på gång i de olika ateljéerna runt om i landet och hos kollegerna i Norden.


Ett stort tack till Estrid Ericsons Stiftelsen vars bidrag möjliggjort detta fylliga program! 
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Svenska Föreningen för 
Textilkonservering  1967-2017 

Bakgrund 
Under 1890-talet etablerade Bohusläns museum, Kulturen i Lund och Livrustkammaren landets 
tidigaste konserveringsateljéer. Under 1900-talet följde Pietas och Riksantikvarieämbetet 1908, 
Husgerådskammaren 1920, Nordiska museet 1929, Armémuseum 1933, Västergötlands 
museum på 1940-talet, Historiska museet i Göteborg under 1960-talet, Världskulturmuseerna 
under 1970-talet. Borås textilmuseum anställde en textilkonservator 1980 men har ingen sedan 
1998, Jamtli i Östersund,  Ájtté i Jokkmokk1985, Studio Västsvensk Konservering i Göteborg 
1987 samt Helsingborgs museum 1996. Spritt över landet men främst i storstäderna finns idag 
också ca 15 privata aktörer inom textilkonservering, varav flera är pensionerade konservatorer 
som fortfarande är verksamma. 


Fram till 1970-talets början hade de som praktiskt utförde konserveringen titeln konservatris, 
konserveringsbiträde eller konserveringsassistent. I Svenska Föreningen för Textilkonservering:s 
(SFT) arkiv finns ett dokument från 1962 som beskriver biträdets arbetsuppgifter vid 
Armémuseum. ”Konserveringsbiträdet åligger: att utan anvisningar om arbetets teknik eller 
manuella förfarande utföra beslutad rengöring och konservering av samlingarnas textila föremål 
samt att däröver föra noggranna arbetsbeskrivning (sic) samt att i övrigt utföra de arbeten 
styresmannen bestämmer.”


Ossbahr, Cederström, Böttiger, Branting och Geijer är alla namn på pionjärer inom svensk 
textilkonservering. Carl Anton Ossbahr (1859–1925), blev utan formell utbildning intendent och 
sedermera överintendent vid Livrustkammaren och är känd som en föregångare till god svensk 
samlingsförvaltning. Hans efterträdare (1904) och släkting, baron Rudolf Cederström (1876–
1944) hade, liksom John Böttiger (1853-1936) som blev överintendent 1915 vid 
Husgerådskammaren, en doktorsgrad i konsthistoria.  Båda utvecklade textilkonserveringens 
metoder och material, utförde egna experiment och hade kontakt med kollegor ute i Europa. 
Agnes Branting (1862-1930), med utbildning från Slöjdföreningens skola (idag Konstfack), knöts 
1885 till Handarbetets Vänner (HV) där hon senare blev direktris. HV fick i uppdrag av Böttiger 
att påbörja konserveringen av Husgerådskammarens vävda tapeter. Branting startade också 
Licium 1904, ett företag för textil konst och renovering samt 1908, i nära kontakt och samarbete 
med Cederström och Böttiger, Pietas, vars uppgift var konservering av både kyrkliga och andra 
textilier. Brantings systerdotter Agnes Geijer (1898-1989), akademiker med studier i historia och 
arkeologi och en doktorsgrad från Uppsala universitet övertog senare verksamheten som 1949 
gick in under Riksantikvarieämbetet.
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”Saknaden av kvinnlig sakkunskap vid vården av dessa saker har många gånger varit ganska kännbar, säger 
frih. Cederström, och spåren av manliga händer på Livrustkammarens troféer gör en inte glad.”  Clementine, 
DN 8 maj 1927. 

Bildandet av Svenska Föreningen för Textilkonservering 

Vid museernas textilkonserveringsateljéer hade intendenterna ett stort inflytande vilket 
förmodligen berodde på att de tidiga pionjärerna var akademiker och ledde 
konserveringsarbetet. Denna tradition innebar att intendenterna eller amanuenserna som de 
också kallades, tog beslut om vilka konserveringsåtgärder som skulle vidtas och skrev 
konserveringsrapporterna. Textilkonservatorerna ville åstadkomma en förändring av detta samt 
det egna yrkets status och lönesättning. Kerstin Adde-Johansson och Eva Möller var de som till 
en början drev arbetet med en förändring och 1964 kontaktade de sitt fackförbund, 
Statstjänstemannaförbundet, som uppmanade dem att göra en inventering av de verksamma 
konservatorernas utbildning för att bättre kunna föra deras talan. En enkät användes vid 
inventeringen och gjordes med hjälp av Agnes Geijer. Den visade att nio hade utbildning från det 
som idag är Konstfack och Högskolan för Design och Konsthantverk, sex stycken hade 
vävlärarexamen från HV, Slöjdföreningens skola i Göteborg eller motsvarande, en hade gått 
Konsthögskolan och två saknade högre utbildningar. 


I november 1966 samlades en grupp kvinnor som kallade sig Svensk konservatorsgrupp för att 
diskutera bildandet av en förening. Enligt protokollet från det första mötet redogjorde Kerstin 
Adde-Johansson för historiken kring de första försöken att bilda en förening eller samling som 
det står i protokollet, Eva Möllers arbete med blanketterna (förmodligen enkäten som 
Statstjänstemannaförbundet uppmanat till) utbildningar för fackföreningen presenterades, NKF:s 
(Nordiska Konservatorförbundet) årsmöte våren -66 togs upp liksom frågan om 
textilkonservatorerna skulle ansluta sig till NKF som en grupp. Under det andra mötet som hölls i 
december diskuterade man också om kommande möten skulle hållas i samband med att IIC-
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Bulletinen (International Institute for Conservation) gavs ut, att någon då skulle ha till uppgift att 
referera från denna och att NKF:s tidskrift Meddelelser om konservering skulle följas upp. Enligt 
protokollet uppmanades alla att gå in för träffarna, man skulle besöka museerna, ett råd skulle 
bildas som arbetade fram först ett slags papper som sändes ut där gruppen omtalades, senare 
även arbetsförbättringar, löner m.m. Under mötet ställdes också frågan om det var någon som 
ville offra tid på det här? 


Mötet 1966 beslutade att bilda en självständig textilkonservatorsgrupp som inte skulle vara en 
undergrupp till NKF med motiveringen att det skulle vara för dyrt och för lite utbyte. Mötet 
föreslog att konservatorerna skulle ansluta sig individuellt till IIC. Adde-Johansson valdes till 
ordförande och olika namn för gruppen diskuterades. Ordet svensk skulle vara med och frågan 
om man fick ha med ordet konservator togs upp. Man kom överens om att alla skulle fundera på 
namn och sen meddela ordföranden. De som träffades var förutom Kerstin Adde-Johansson, 
Birgitta Elg- Bergman, Barbro Köhler, Ulrika Liljeqvist, Eva Möller, Ingrid Wahlström, Margit 
Wikland, Gun Adler, Hillevi G-son Berg, Sonja Lundqvist, Lykke Shartau-Schéle och övriga som 
tillhörde gruppen men inte deltagit i möten var MarieLouise Wulfcrona-Dagel, Ulla Häglund, Inez 
Souidos, Mary Lund, Karin Harryan, Gunhild Nilsson och Ingegerd Falkeström. Hur och vilka 
skulle informeras om att gruppen bildats? Alla var överens om att meddela museichefer men 
några var tveksamma över att informera avdelningschefer. 


Man enades om ett namn och Svenska Föreningen för Textilkonservering bildades 13 februari 
1967 vid ett möte hemma hos Lykke Schartau-Schéle där man bjöds på öl och smörgås. 
Styrelseberättelsen för år 1967 förtäljer att Lykke Schartau-Schéle valdes till ordförande, Sonja 
Degerman till sekreterare och Marie Louise Wulfcrona-Dagel till suppleant, att föreningen vid 
årets slut hade 16 medlemmar, samt att fyra möten per år skulle hållas på fritiden hemma hos 
någon av medlemmarna. 1968 valdes Kerstin Adde-Johansson till ordförande. Ett dokument 
daterat 28 februari 1968 beskriver att SFT bildats och att ”Föreningen är avsedd för dem, som 
yrkesmässigt utföra konservering av textila föremål och har till ändamål att tillvarataga 
medlemmarnas intressen genom att verksamt bidraga till utvecklingen av och förståelsen för 
textilkonservering”. Eventuellt är detta den information som skickades till museichefer och andra 
som man tyckte behövde informeras. 


SFT:s stadgar 
Föreningens ändamål är idag formulerat enligt följande: 


•	 att arbeta för en hög textil yrkesstandard 


•	 att verka för vidareutbildning


•	 att verka för vidareutveckling av konserveringsmetoder 


•	 att arbeta för att konservatorernas kunskaper och erfarenheter effektivt utnyttjas i 
arbetslivet
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I stadgarna från 1979 ingick det också att; befrämja det internationella samarbetet genom 
medlemskap i nordiska och internationella organisationer, t ex NKF, IIC och ICOM, att bevaka 
aktuell facklitteratur, att med samarbete och solidaritet befrämja medlemmarnas intressen. I en 
stadgeändring 1979 beslutade man att föreningen skulle hålla möten 4 ggr/år varav två 
föreningsmöten och två arbetsmöten. Det var förmodligen under 1970-talet som man började 
träffas på varandras arbetsplatser för att utbyta erfarenheter s.k. arbetsmöten och man ansökte 
och erhöll ekonomiska bidrag från Kulturrådet till dessa möten. Föreningen vände sig till 
museicheferna 1980 för att få arbetsgivarna att finansiera resor och dagtraktamenten för att 
medlemmarna skulle kunna delta i föreningsmötena. SFT blev känt för att hålla hög standard på 
föreningens arbetsmöten. Även styrelsemöten och föreningsmöten kom att hållas under 
arbetstid. Årsmötet 1994 diskuterade att dra ned till två föreningsmöten per år och 
medlemmarna var positiva till förslaget men underströk att dessa två tillfällen skulle vara 
heldagsprogram.


1979 höjdes avgiften med 100 % till 20 kr! Kan det vara anledningen till att inbetalningarna dröjde? 

Medlemskap. 
1971 tas frågan om passivt medlemskap upp för verksamma inom yrket och 1972 anges de som 
associerade medlemmar och var 16 st till antalet medan 19 st var ordinarie medlemmar. 1978 
tas frågan om hedersmedlemmar upp, något man hade inom NKF. Irma Wallenborg föreslog att 
det som betecknats med H. i de gamla stadgarna skulle kvarstå och att det skulle innebära att 
medlemmen gått i pension, har avslutat sitt arbetsliv och gjort förtjänstfulla insatser samt att 
man i likhet med associerade medlemmar inte skulle ha rösträtt. I maj samma år beslutade 
styrelsen att föreningen inte skulle ha hedersmedlemmar. 1983 föreslog styrelsen ändå att Adela 
af Geijerstam skulle stå kvar som hedersledamot när hon begärde utträde ur föreningen p.g.a. av 
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pensionering 1983. Idag kan man vara ordinarie medlem eller associerad medlem. Föreningen 
har idag 48 medlemmar varav 41 är ordinarie och 7 är associerade medlemmar. 


1983 tas frågan om en egen logotype för SFT upp. Medlemmarna uppmanades att skicka in 
förslag till Anita Andersson. 1985 hade tio förslag inkommit. Det vinnande förslaget hade 
utformats av Eva Lundwalls make Lennart. Sedan hösten 1986 används den på brevpapper och 
brevkort.


SFT-Nytt 
Det första numret av medlemsbladet SFT-Nytt kom ut i oktober 1987. Marie Wallenberg 
utformade det första numret och blev bladets första redaktör. Vid styrelsemötet i september 
samma år diskuterades passande innehåll som en intressant konserveringsrapport, en liten del 
av materiallistan per nummer, en ordlista på olika begrepp inom yrket, senaste nytt om 
utställningar, senaste nytt från konservatorutbildningen och ny intressant litteratur. 1988 beslutar 
styrelsen att SFT-Nytt ska utkomma med fyra nummer per år och på bestämda tider, att formatet 
skulle ändras något och att protokoll och annan information skulle ingå. Av korrespondens kan 
man utläsa att kollegor i Finland och Spanien är intresserade av att få SFT-Nytt och faktiskt 
skickas SFT-Nytt nr 18, 1992 översatt till spanska till kollegor i Madrid. 


Hemsida 
Vid årsmöte 2012 erbjöd sig Anna Stow att göra en hemsida för föreningen med information för 
både medlemmar och allmänhet som vill veta mer om textilkonservering och SFT. Domännamnet 
sft-textilkonservering.se registrerades den 24 nov 2014. Webbplatsen används för 
medlemsinformation om kommande möten, publicering av SFT-Nytt och en blogg.


För att göra kommunikationen ännu mer dynamisk startades en Facebook-grupp ungefär 
samtidigt. 


SFT och NKF 
Nordiska konservatorförbundet, den svenska sektionen (NKF-S) grundades 1950 enligt Bo 
Wildenstams anteckningar. Till en början var det endast målerikonservatorer som var 
medlemmar i NKF och alla män. I kallelsen till årsmötet för NKF 1965 nämns ett förslag om 
antagning av textilkonservatorer föranlett av en ansökan (Bo Wildenstams arkiv ATA). Tyvärr finns 
inget protokoll från själva årsmötet men det bör ha varit Eva Möller och Kerstin Adde-Johansson 
som blev antagna. Enligt SFT:s protokoll från 1967 fanns det ett samarbete mellan de två 
föreningarna, 1967 deltog fyra SFT-medlemmar i NKF:s höstmöte och samma år antogs 
ytterligare fyra textilkonservatorer som medlemmar. Efter diskussion inom SFT om att 
konservatorerna borde knytas närmare till arbetet vid utställningar med packning, transport, 
uppackning, montering och som kurirer, togs frågan vidare till NKF. SFT:s sekreterare, Sonja 
Degerman, fick i uppgift att kontakta konservator Gunnar Schiller på Nationalmuseum för att få 
upp frågan på dagordningen till NKF:s höstmöte. Frågan om konservatorernas roll vid 
utställningar och utlån togs dock aldrig upp trots underlag från SFT och en viss besvikelse över 
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detta kan utläsas i dokumenten. Men det rapporteras också att SFT:s medlemmar önskades 
välkomna till NKF, att fler ansökningar om medlemskap efterlystes och det ansågs att föreningen 
borde ha en delegerad i NKF:s styrelse. Konservator Bo Wildenstam föreslog att SFT skulle ha 
en delegerad till NKF:s lönekommitté och Lykke Shartau-Schéle valdes att bli den 
representanten. En särskild vädjan riktades till de nya medlemmarna om bidrag till Meddelelser 
om konservering. 1972 representeras SFT inom NKF av en grupp textilkonservatorer, bestående 
av Marie Louise Wulfcrona-Dagel, Margit Wikland, Eva Möller, Kerstin Adde-Johansson och 
Märta Lindström. Flera textilkonservatorer satt i NKF:s styrelse under sent 1960-tal som vice 
ordföranden, sekreterare och kassör och 1978 satt SFT-representanter i NKF:s 
intagningskommitté. Till årsmötet 1975 ansöker många textilkonservatorer om medlemskap i 
NKF för att kunna delta i IIC-kongressen under hösten samma år. I NKF:s protokoll står det att 
man gör ett undantag och att det är en engångsföreteelse att de beviljas medlemskap. 
Förmodligen anses de inte uppfylla kraven men man anser ändå att det är viktigt att de ska 
kunna vara med på kongressen som har textilkonservering som fokus. 1978 diskuterar man i 
SFT:s styrelse att det är mycket med både NKF och SFT, man frågar sig om SFT ska uppgå i 
NKF men redan vid medlemsmötet i december beslutades att föreningen skulle bestå. I NKF:s 
medlemsmatriklar från tidigt 1970-tal har textilkonservatorerna en separat förteckning med 
överskriften SFT-medlemmar, 1973 återfinns de i en gemensam lista för alla medlemmar men 
med beteckningen SFT under namnen.


Kongressen 1975 
Ett betydelsefullt år för textilkonservatorerna i Sverige var 1975 då IIC och NKF båda firade 25-
årsjubileum, arrangerade en gemensam kongress och publicerade en preprint. Det var först 
tänkt att kongressen skulle handla om arkeologisk konservering men N S Bromelle, 
generalsekreterare för IIC, fick genom Gunnar Schiller, ordförande i NKF:s svenska sektion veta 
att det redan fanns planer på en kongress om textilier i Stockholm detta år. Konserveringen av 
Vasaskeppet var visserligen ett viktigt dragplåster men detsamma gällde textilkonservering i 
Sverige och då särskilt i Stockholm som hade ett mycket gott rykte. Detta gjorde att man 
beslutade om ett samarrangemang där textilkonserveringen skulle utgöra en egen del. Från NKF 
ingick tre arbetsgrupper; arkeologi, textil och arkitektur. Textilgruppen utgjordes av Kerstin Adde-
Johansson, Anne Marie Franzén, Agnes Geijer, Kersti Gustafsson, Marie Louise Wulfcrona-
Dagel, Gunvor Klingberg, Eva Möller, Kerstin Sampson och Margit Wikland. Första dagen på 
kongressen ägnades åt arkeologiska textilier där föredragen simultantolkades till engelska och 
franska. De följande dagarna fortsatte textilkonservatorerna i NKF:s regi med ett separat 
program på svenska, utan tolkning vilket torde ha begränsat det internationella deltagandet. Den 
första av dessa dagar handlade om rengöring och konstfibrer med diskussioner mellan de två 
passen. Den andra dagen visades arbetsutställningen och Husgerådskammarens samlingar. Den 
tredje dagen handlade bl. a. om klistring och vagnskonservering och den sista dagen handlade 
bl. a. om magasin. Dagarna resulterade i boken Textilkonservering och dess problem, utgiven 
1976. Boken är en utskrift av de bandade föredrag och diskussioner som hölls och det var 
Kerstin Adde-Johansson som ansvarade för den.  I samband med kongressen visades 
utställningen ”Textil konservering i Norden” på Historiska museet,  arrangerad av Agnes Geijer 
och Anne-Marie Franzén. Utställningen bestod av två delar. I den ena delen ställde varje nordiskt 
land och de större museerna i Stockholm ut textilier i montrar. Den andra delen kallades för en 
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arbetsutställning och visade föremål utlagda på arbetsbord där föremålen var tillgängliga så att 
konserveringen av föremålen kunde diskuteras med objekten tillgängliga. Från utställningen finns 
ett häfte med bilder och beskrivande bildtexter. Kongressen avslutades med en studieresa till 
Skoklosters slott, Uppsala domkyrka med skrudkammare och Gamla Uppsala.


Textilkonservatorer i Stockholms stadshus under kongressen 1975. 

Kunskapsbehov 
Konservatorer, museer, politiker och andra intressenter såg ett stort behov av kunskap med 
anknytning till konservering och visade ett stort engagemang för vidareutbildning och 
yrkesutbildning. Under 1970-talet fanns en försöksverksamhet med samnordiska 
vidareutbildningskurser i regi av Sekretariatet for nordisk kulturelt samarbejde inom Nordiska 
ministerrådet. 1974 hölls en kurs i textilfärgning och materiallära, en tvåveckors kurs som 
administrerades av Konservatorskolan i Köpenhamn. SFT:s medlemmar deltog i dessa kurser, 
t.ex. kursen i läderkonservering och kursen i papperskonservering. 


Inom SFT tillsattes arbetsgrupper inom olika ämnesområden; dokumentationsgruppen 
(Margareta Langert, Marianne Lundeberg, Irma Wallenborg, Ingrid Josephsson och Margit 
Wikland) färggruppen (Kalli Klement, Maud Marcus och Margareta Langert) som arrangerade en 
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färgtemadag och tvättgruppen (Märta Andersson, Margareta Bergstrand, Eva Florén, Inger 
Lavesson-Ulfeby, Margareta Langert, Maud Marcus) som arrangerade en dag om tvätt med 
föreningens egna medlemmar, Frantisek Makes som talade om tvätt och vatten samt Ann-Britt 
Carlsson som talade om kemtvätt.


Dokumentationsgruppen gjorde under hösten 1980 ett utskick med förslag på 
konserveringstekniska termer och deras betydelse för att ena SFT-medlemmar om vilka ord som 
skulle användas. Orden eller begreppen var: reda , helt underlaga, underlaga, zinka, utsläta/
slätlägga, spänna, ränna, kanal/strumpa, relä, kelim, klistring/laminering. Man fick också 
komplettera listan med egna förslag. De svar som finns i SFT:s arkiv är från Nordiska museet, 
Armémuseum, Lykke Shartau-Schéle och Gunvor Klingberg. Ordet underlaga ansågs vara 
kanslisvenska och påminna om upplaga vid bokutgivning. Förslag var att istället använda ordet 
förstärka. Zinka ansågs som en snickeriterm, relä uppfattas som en teknisk term för elektriska 
apparater. 


Vid höstmötet 1985 föreläste Britt Törnell från JÄMO om jämlikhet. 1988 anordnade föreningen 
en dag om textila material i Borås. Börje Reis föreläste om fiberanalys, syntet och blandmaterial, 
Orvar Ragnander om färg och efterbehandling, Christina Rinaldo föreläste om gamla vävtekniker 
och berättade om sin studieresa till Kina. Man gjorde också besök på Högskolan, på Statens 
provningsanstalt, på Kasthall och på Tekomuseum. 1987 deltog Irma Wallenborg, Eva Vahlne 
och Marianne Lundeberg i en tre veckor lång kemikurs i Ungern för Ágnes Tímar Balázy. 1994 
förlades höstmötet till Köpenhamn där NKF hade kongress samma vecka. Mötet samordnades 
med nordiska kollegor med föreläsningar på temat ytbehandling av textil och studiebesök den 
andra dagen. På höstmötet 2005 föreläste Joy Boutrup om slingade band och snoddar. 


Inför ett arbetsmöte om packning och transport av föremål skickades en enkät ut av SFT genom 
Marie Wallenberg. Fjorton utförliga svar inkom. I ett svar beskrivs lådorna som ”kejsar” och 
instruktionen att det ska uttalas med k och inte tje-ljud för att det var en försvenskning av 
engelskans cases. Lådorna beskrivs som de lådor pop-band har instrument i.


Konservatorutbildningen 
Flera av föreningens medlemmar var mycket engagerade i utbildningsfrågan och det fanns en 
arbetsgrupp som kallades utbildningsgruppen (AnneMarie Dahlberg, Ulla Häglund, Ingrid 
Josephsson, Kalli Klement, Margareta Langert, Märta Lindström, Eva Möller och Irma 
Wallenborg). Det tog ca tjugo år av arbete och utredande innan den slutliga utredning som 
faktiskt ledde till att en konservatorutbildning kom till stånd blev klar. 


1963 överlämnade NKF:s svenska sektion en skrivelse till konsthögskolan där man begärde en 
utredning av utbildning för konservatorer. En arbetsgrupp tillsattes där bl. a. Björn Hallström, 
föreståndare (motsvarigheten till dagens rektor) för Kungliga Konsthögskolans Materialinstitut 
ingick. Utredningen var helt inriktad på målerikonservering och 1964 presenterade gruppen ett 
förslag. Förslaget och remissvaren på detta lade grunden för en försöksverksamhet med en 
konservatorutbildning mellan åren 1965-69.
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Även textilkonservatorerna önskade sig vidareutbildning och en svensk konservatorutbildning. 
Utbildning blev därför tidigt en av hjärtefrågorna för SFT som drev på Hallström för att få till 
stånd vidareutbildning även för verksamma textilkonservatorer. Från 1970 hölls också två 
stycken två-veckors kurser för textilkonservatorer arrangerade av Materialinstitutet. Det var ett 
slag seminarier där man samlades kring något specifikt föremål på något av Stockholms museer. 
Man besökte konserveringsverksamheterna vid Nordiska museet, Husgerådskammaren, 
Livrustkammaren, Armémuseum samt tittade på Librarias ateljé och Nationalmuseums 
konsthantverksavdelning. Det hölls också presentationer av Textilforskningsinstituten i Göteborg 
och Borås. Under början av 1970-talet arrangerades kurser bl.a. i fiberidentifiering, fotografering, 
dokumentation. Dr. Hanna Jedrzejewska bjöds in och höll ett seminarium om konserveringsetik 
1975 och det inspirerade SFT-medlemmarna att få hennes Ethics in conservation översatt till 
svenska. Det blev ett utdraget arbete enligt protokollen men 1980 var arbetet klart och 
tryckningen bekostades av Björn Hallström, dock förmodligen inte av honom personligen utan 
av Materialinstitutet. Majken Avén, lärare i textiltryck på Konstfack och forskningsingenjör Dr Jan 
Sisefsky, vid FOA, höll föreläsningar om färgning, textilfibrer och teknik. David Baynes-Cope från 
British Museum höll ett seminarium om klimatkontroll 1975, också detta i Materialinstitutets regi. 
Av korrespondens mellan SFT och Björn Hallström framgår det klart att SFT-medlemmarna inte 
var riktigt nöjda med planeringen och utformningen av kurserna. Startdatum för kurser ändrades 
med kort varsel och flera av Materialinstitutets kurser ansågs vara alltför inriktade mot 
målerikonservering.


Fler utredningar och arbetsgrupper tillsattes under tidigt 1970-tal för att titta på vilka möjligheter 
som fanns för ett samarbete med de andra nordiska länderna för att starta en utbildning i 
Sverige och ta reda på hur den skulle kunna se ut. Nordiska rådet gav regeringarna i de nordiska 
länderna uppdraget att titta på samordningsvinster för utbildning av konservatorer och i den 
arbetsgruppen ingick bl.a. Björn Hallström. Han ingick också i de 
Konstnärsutbildningssakkunniga (KUS) som bl .a. skulle pröva den tidigare försöksverksamheten 
vid Materialinstitutet och komma med ett förslag om utbildningsorganisation för konservatorer, 
återigen främst inom konst. Utredningen, SOU 1976:52 ”Utbildning för konstvård och 
konservering vid konsthögskolans institut för materialkunskap”, anmälde sitt betänkande vid 
Nämnden för konservatorutbildning sammanträde 1976-10-26 och föreslog en treårig utbildning 
där ca hälften skulle vara teoretisk och hälften praktik. De som yttrade sig över betänkandet var 
representanter från Riksantikvarieämbetet, Statens Historiska museer, Stiftelsen Nordiska 
museet samt NKF. Yttrandena visar ett missnöje med utredningen. Man tyckte att utredningen 
var för mycket inriktad på konstvård, huvudsakligen målerikonservering. Utredningens ensidiga 
bindning till utbildning vid Konsthögskolans institut för materialkunskap fick också kritik. De 
sakkunnigas sammansättning var man inte heller nöjd med. Materialinstitutet, 
Riksantikvarieämbetet, Statens Historiska Museer, Nordiska konservatorförbundet och Stiftelsen 
Nordiska museet hemställde samtliga att en ny utredning om konservatorutbildning borde 
tillsättas. 


1976 motionerde en frk Eliasson (c) om en kartläggning av konservatorsverksamheten och 
konservatorernas arbetsmarknadssituation för att få fram ett förslag till en fast organisatorisk 
uppbyggnad av den framtida konstvården och konserveringen. Efter den motionen gick ett 
utredningsuppdrag till Statens kulturråd där Statskontoret skulle ställa en utredare till förfogande 
för att utreda samspelet mellan de regionala museernas konserveringsverksamhet. 
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Medlemmar i SFT formulerade 1977 sina egna förslag och önskemål kring en blivande 
konservatorutbildning för en arbetsgrupp för grundutbildningsfrågor inom 
Universitetskanslersämbetet. SFT sammanställde de utbildningar textilkonservatorer hade, så 
småningom också för Utbildningsdepartementet. SFT föreslog en utredning och  att en 
representant från SFT borde delta i utredningsarbetet. Kulturrådets nämnd för "Konst, museer 
och utställningar" svarade SFT att de inte kunde behandla textilkonservatorer enskilt utan att 
frågan borde ses i sammanhang med andra konservatorsgrupper.


Under den här tiden arrangerades två olika kurser inom kulturvård som flera yrkesverksamma 
textilkonservatorer deltog i men också flera ännu inte yrkesverksamma som i väntan på att en 
konservatorutbildning skulle starta utgjorde lämpliga introduktionskurser. I samverkan med 
Kulturarvet i Falun arrangerade högskolan i Falun-Borlänge (numera högskolan Dalarna) en 
enstaka kurs 1977/78 och 78/79 på 20 poäng (30 hp med dagens poängsystem) med 
benämningen Vård och dokumentation av kulturhistoriska föremål. Från 1980 t.o.m. hösten 2000 
anordnades en enstaka kurs i Kulturvård och konservering på 20 poäng vid Göteborgs 
universitet. Kursen kunde också läsas på distans under några år i Stockholm. 


Vid regeringssammanträdet 1979-06-21 sade statsrådet Wikström "Mot bakgrund av vad jag har 
anfört finner jag det angeläget att en särskild utredare tillkallas med uppgift att lägga fram förslag 
om utbildning av konservatorer". Regeringen bemyndigade Wikström som var departementschef 
att tillkalla en särskild utredare enligt kommittédirektivet Dir. 1979:78. SFT:s medlemmar blev 
mycket glada över detta.


Först tillsattes en Håkan Berg men han ersattes strax därefter av Johnny Andersson som gav 
utredningen namnet Konservatorsutredningen. Ledamöterna i utredningen presenteras våren 
1980 och från utbildningsdepartementet deltog som ordförande, avdelningsdirektören Johnny 
Andersson, universitets- och högskoleämbetet, som sekreterare, byrådirektör Dag Rådström, 
som ledamöter byrådirektör Gunnar Eklöw, Statens Kulturråd, t.f. undervisningsrådet Sten 
Hagander, Skolöverstyrelsen, avdelningsdirektör Åke Nisbeth, Riksantikvarieämbetet och 
Statens Historiska museer, byrådirektör Gudrun Vahlquist,Statens Kulturråd, museichef Kjell 
Zetterström, SACO/SR, och som förordnad expert fil. mag. Beatrice Christensen-Sköld, tillika  
biträdande sekreterare. Tre konservatorer fick sitta med som experter, Peter Tångeberg, Irma 
Wallenborg samt Eva Möller som representant för TCO. Irma hade en grupp inom SFT som 
expertstöd, nämligen Gunnel Berggrén, AnneMarie Dahlberg, Kersti Gustafsson, Ulla Häglund, 
Marie Louise Wulfcrona-Dagel m.fl. Utredningen gjorde bl. a. en grundlig genomgång där man 
undersökte nuvarande utbildningsvägar för konservatorer, tillgången till förberedande 
hantverksutbildning och behov av och tillgång till lärare och andra resurser. Man kartlade också 
vilka materialkategorier som behövde konserveras och vad konservatorsyrket och konservering 
innebär. Det arbetet gjordes främst genom intervjuer av konservatorer och andra museianställda. 
Betänkandet för utredningen ”Konservatorn i centrum” kom våren 1982 och i den kan man läsa 
”Intervjuerna med konservatorer utgör ett av de viktigaste underlagen för våra olika förslag” (s. 
42).


I huvudsak innebar utredningsförslaget att en konservatorslinje skulle inrättas vid Stockholms 
universitet med en utbildning på 120 poäng och en institution för konservatorutbildning skulle 
inrättas. Remissvaren var i huvudsak positiva till utredningens förlag. De invändningar som fanns 
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gällde ”…1) konservatorslinjens förkunskapskrav, 2) grenindelningen, 3) färdighetsträningen, 4) 
utbildningens lokalisering, 5) linjens sektorstillhörighet samt 6) 
konservatorsassistenutbildningen.” (Ds U 1983:2. S 23). SFT ville se en textilutbildning som 
behörighetskrav för textilgrenen och att det förutom praktikperioder skulle ingå färdighetsträning 
i utbildningen. SFT tillstyrkte förslaget om att placera linjen i den tekniska 
yrkesutbildningssektorn. I Statens konstmuseers remissvar sades att ingen praktisk utbildning 
under studietiden kan förläggas till någon av centralmuseernas konserveringsavdelningar. I 
många remissvar påpekades ett behov av handledarutbildning för dem som skulle ta emot 
praktikanter. 


Utredningen Konservatorn i centrum utredde också förutsättningarna och behovet av en 
utbildning för konservatorsassistenter. En konservatorsassistents arbetsuppgifter beskrevs som 
tillsyn och kontinuerlig vård av föremålen. Man föreslog en utbildning på tre terminer om 60 p. 
De två första terminerna tillsammans med grundutbildningen till konservator med praktik och 
specialkurser den tredje terminen. SFT invände i sitt remissvar på utredningens förslag och 
föreslog som flera andra att utbildningen skulle läggas på en gymnasial nivå och med en 
huvudsaklig praktisk inriktning. SFT föreslog också att föremålsvårdare är en bättre benämning 
än konservatorsassistent. Många instanser vill helt avstyrka förslaget om en 
konservatorsassistentutbildning. 


Efter beslutet om att inrätta en konservatorutbildning började en strid om var den skulle 
förläggas, i Göteborg eller i Stockholm. I riksdagen debatterades frågan den 25 maj 1983. 
Margot Wallström (s) framförde kulturutskottets hemställan om att förlägga utbildningen till 
Göteborg, Elisabeth Fleetwood (m) argumenterade för Stockholm som utredningen 
förespråkade. Replikväxlingen mellan dessa riksdagskvinnor gick fram och tillbaka men 
utskottets hemställan bifölls av 213 röster mot 90 med en reservation. Utbildningen förlades till 
Göteborgs universitet. Den mest drivande personen för detta var Jan Rosvall, då prefekt vid 
Etnologiska institutionen i Göteborg. Rosvall sammankallade konservatorer från Stockholm och 
Göteborg till ett möte efter riksdagens beslut om att lägga skolan i Göteborg och 
konservatorutbildningens utformning planerades tillsammans. 


1985 kunde de första tio studenterna varav fyra blivande textilkonservatorer påbörja sin 
utbildning vid Göteborgs universitet. Följande år har textilkonservatorer antagits; 1985, 1987, 
1993, 1998, 2001, 2005, 2008, 2011 och nu senast 2013. Irma Wallenborg var ledamot i 
linjenämnden för Konservatorutbildningen vid Göteborgs universitet 1985 – 1987 och ersattes då 
hon blev föräldraledig av textilkonservator MarieLouise Wulfcrona-Dagel. Många av de 
verksamma textilkonservatorerna anlitades som lärare. Idag anlitas också verksamma 
konservatorer men idag har de flesta en examen från utbildningen. Hösten 1992 fick institutionen 
för Kulturvård forskarutbildning och 2015 blev den första textilkonservatorn doktor i kulturvård.
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De fyra första textilkonservatorerna från utbildningen i Göteborg. Från vänster Ann Ideberg, Kerstin 
Pettersson, Gunilla Lagnesjö och Gunilla Andersson. 

Irma Wallenborg  m. fl. jobbade vidare för vidareutbildning utifrån idén att den skulle förläggas till 
Uppsala universitet och Stockholms högskoleregion i utredningen ”Fortsatt 
konservatorutbildning”. Under utredningsarbete skickades en enkät ut 1982 för kartläggning av 
behov av fort-, vidare- och specialistutbildning. Enkäten besvarades av 38 textilkonservatorer 
varav en var man. De svarade att de hade behov av utbildning bl.a. inom dräkt, etik, fiberanalys, 
fotografering, kemi. Sammanfattningsvis så byggde förslaget från utredningen på att det redan 
fanns en hel del tillgängliga kurser genom olika aktörer men att det också borde skapas nya 
enstaka kurser. Av utredningens förslag framgick det att fort-, vidare- och specialistutbildning 
skulle föregås av utbildning på konservatorslinjens grundutbildning. 


SFT skickade en skrivelse till Stig Aleby som var docent och lektor i kemi vid institutionen för 
Kulturvård inför att en vidareutbildning på 10 poäng planerades av institutionen vid Göteborgs 
universitet. SFT:s styrelse framförde att det var praktiskt svårt att delta i en 10-veckors kurs i 
Göteborg, för de många som är intresserade av kursen och är bosatta i Stockholm. Stig Aleby 
svarar att kursen istället ska hållas i tre separata veckor med två läskursveckor emellan. Kursen 
hölls endast vid ett tillfälle och hette Kulturvård: Textil konservering på 5 poäng. Många 
verksamma textilkonservatorer deltog i kursen. 


När Nordiska museet 1985 valde att anställa en konservator med formell utbildning från England  
blev det en infekterad situation. Då hade frågan om legitimation för redan verksamma 
textilkonservatorer varit uppe till diskussion 1984 enligt protokollen. SFT skickade en skrivelse till 
utbildningsdepartementet och styrelsen bad att få träffa chefen för konserveringen vid Nordiska 
museet, MarieLouise Wulfcrona-Dagel, som förordat konservatorn med formell utbildning. 
Föreningen diskuterade att utfärda utbildningsbevis för SFT:s arrangerade kurser och 
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utbildningsdagar. Eftersom man 1992 i protokoll tagit upp frågan om huruvida föreningen ska 
fortsätta att dela ut Diplom till kursdeltagarna tycktes det vara den lösning man fann för att 
kunna verifiera sina meriter. 


Apropå tillsättningen vid Nordiska museet skrev SFT till regeringen ”…”vi känner oro inför 
kommande meritvärderingar och vill nu ha besked om hur regeringen bedömer gedigen textil 
utbildning och mångårig praktik i förhållande till en ny examen från diverse konservatorskolor.” I 
svaret från regeringen står att ”…regeringen, som inte brukar redovisa skälen för sina beslut i 
ärenden om tillsättande av tjänst, avslår ansökningen. ” SFT skrev också till museichefskollegiet 
om sin oro för möjligheten att i framtiden kunna konkurrera om arbetstillfällen och att man ville 
ha en yrkeslegitimation. De fick svar från kollegiet att deras kompetens värderades högt, att 
kompetens måste bedömas från fall till fall och inte bara efter formella meriter . Konservatorerna 
rekommenderades att vända sig till kulturrådet angående frågan om legitimation. 
Riksantikvarieämbetet hade bildat en arbetsgrupp med syfte att utforma en utbildningsplan och 
med att få fram ett utbildningsbevis för redan verksamma konservatorer som var menat att bli ett 
dokument från myndigheten att undertecknas av Riksantikvarien.


Studieresor 
Föreningen har genomfört flera olika studieresor inom Sverige men också flera utomlands. 


Hösten 1993 besökte SFT Finland. Man åkte till Åbo landskapsmuseum och såg både museet 
och konserveringen och därefter domkyrkan. Via Helsingfors åkte man till 
konservatorutbildningen i Vanda och avslutade med ett besök på Helsingfors Stads museums 
konserveringsateljé. 


Hösten 2002 gick resan till Tyskland i oktober. Man besökte Kunstgewerbe museum med 
konserveringsateljéer och magasin i Hamburg, Rautenstrauch-Joest-Muesum och 
Fachhochschule i Köln, Deutsches Textilmuseum och konserveringsateljéer i Krefeldt. 
Resekostnaden subventionerades från överskottet av boken ”Textilskatter i svenska museer”. 


Första veckan i april 2008 gick resan till Frankrike. Besök gjordes på textilkonserveringen och 
magasinen för Musée Galliera, textilkonserveringen på Musée des Arts Décoratifs, textil 
konservatorutbildningen på Institut national du patrimoine, Musée des Tissus et des Arts 
décoratifs de Lyon, sista dagen besöktes Roslinutställningen på Versaille och flera stannade kvar 
på kvällen och såg Snövit i slottsparken, en musik- och fotänföreställning. 


I november 2010 åkte föreningen till Spanien – Katalonien. Föreningen besökte bl.a. Centre de 
Documentacio i Museu Textil i Terrassa, Museu Textil d´Indumentaria,  Museu de l´Estampacio de 
Premia de Mar och det enkla skomuséet  Museu del Calcat.


20-årsjubiléet 
I anslutning till ett arbetsmöte som hölls den 21 september 1987 firades SFT:s 20-årsjubiléum i 
Stensalen i Livrustkammaren av 38 medlemmar som festade på gräddtårta och kaffe. Rebecka 
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Enhörning var föreningens ordförande och innan firandet visade hon och Maud Marcus 
utställningen Kungligt klädd ur ett konserveringsperspektiv.  Märta Andersson Swartling 
berättade om konservering av en hatt och Kicki Kirwall om tillverkning av dräktdockor.


30-årsjubiléet  
En särskild jubileumskommitté bildades 1995 inför 30-årsjubiléet 1997. I kommittén ingick Lena 
Hassel, Erika Hedhammar, Susanna Högberg, Kerstin Jonsson, Kicki Kirvall, Britt-Marie 
Mattsson, Catharina Sack och Anna Zillén. Både en internationell konferens med preprint och en 
festskrift planerades. Ordförande Annika Castwall af Trolle kontaktade Beate Sydhoff i svenska 
International Council of Museums (ICOM) som var positiv till idén och menade att konferensen 
kunde få bidrag till föredragshållares resor, helst från östländer och u-länder. Annika kontaktade 
även Ágnes Tímar Balázy som ställde sig positiv till ämnet silke, tidpunkten september och ett 
samarbete med ICOM. Förslag på föredragshållare var Christina Rinaldo, Elisabet Hidemark, 
Jonas Berg, Ulla Cyrus Zetterström, Inger Estham och Anki Dahlin, ingen av dem konservator. 
Kulturrådet har apropå bidragsansökan svarat att föredragshållare företrädesvis skulle vara 
svenskar och att betoningen skulle vara på konservering, inte textilhistoria.


Namnet på konferensen och preprint blev SFT Jubilee Conference, Silk-Different Aspects och 
hölls 1-4 september 1997 i Stockholm på Östasiatiska museet och Skoklosters slott.  En stor 
majoritet av de 22 talarna var konservatorer varav åtta svenskar. De övriga talarna kom från 
Nederländerna, Polen, Ryssland, Storbritannien, Estland och Italien. I konferensen deltog 79 
personer från 13 länder. Förutom föredrag under konferensen gjordes besök till 
konserveringsateljéer och en utflykt till Kina slott på Drottningholm. Tre personer vid 
Armémuseum medverkade till konferensens logotype. Lin Zhang, praktikant som kunde de 
kinesiska tecknen för silke och Åke Blix, chef för den pedagogiska avdelningen som formgav 
loggan fick vardera 100 kr i arvode för sitt arbete. Leif Nilsson, chef för utställningsavdelningen 
är nämnd i protokoll som den som gjort logotypen men var förmodligen den som gjorde 
digitaliseringen inför tryckningen. 


Konferensarrangörerna Kerstin Jonsson, Susanna Högberg (Oom), Britt-Marie Mattsson och Anna Zillén. 
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Festskriften blev boken ”Textilskatter i svenska museer” och var klar först 2000. Idén var att 
boken skulle ge en bild av textilkonservering i Sverige. 25 artiklar av 27 olika författare, någon 
skrev tre kapitel och något kapitel är skrivet av upp till fem författare. Boken recenserades i 
Borås tidning, Svenska Museer på nätet, notiser i Tidevarv nr 4 2000, KULT nr 3 2000. 


40-årsjubiléet 
Ingeborg Skaar och Johanna Austrin stod för programmet när SFT firade 40-årsjubileum i Skara 
och Vara, 28-29 september 2007. Under fredagen besöktes domkyrkan i Skara och 
Västergötlands museum med visning av konserveringsateljéer, magasin och utställningar. 
Övernattning på hotell Grepen i Vara, middag på konserthuset men tyvärr en inställd konsert 
med Salem Al Fakir. Istället intog föreningsmedlemmarna scenen och sjöng ett litet stycke. 
Höstmöte hölls på lördagen på Skarliden galleri och där fick vi besök av journalister från 
Skaraborgs Läns Tidning och Nya Lidköpingstidningen. Flera fick komma till tals, Margit 
Forsberg och Anna Javér beskrev hur Världskulturmuseernas besparingskrav kunde innebära 
stora kostnader i framtiden när just personalen som arbetade med bevarande av samlingarna 
skulle minskas till hälften. Ulla Häglund berättade att hon var med och bildade föreningen och 
ordförande Johanna Nilsson beskrev konservatorerna ”…som en slags poliser med uppgift att 
försvara föremålen.”  Därefter blev det besök hos Ingeborg Skaar Textilvård för att titta på 
pågående konserveringsarbeten. Avslutning med lunch på Conditori Nordpolen. 


På årsmötet som hölls på Världskulturmuseet 2006 diskuterades frågan om hur SFT skulle fira 
sitt 40-årsjubileum. Någon vecka senare kontaktade Lotti Benjaminson och Pia Christensson 
varandra eftersom de på var sitt håll i tysthet fått idén om ytterligare en bok i föreningens regi . 
De bildade en arbetsgrupp tillsammans med Irma Wallenborg, Heidi Åberg Berthelsen och Maria 
Franzon. Boken skulle den här gången beskriva textilkonservatorns alla olika typer av 
arbetsuppgifter för att sätta konservatorn i centrum. Efter flera års arbete var boken äntligen klar. 
”Textilkonservering – att vårda ett kulturarv” trycktes 2012. Boken innehåller 28 artiklar skrivna 
av 25 författare. 


Upprop, skrivelser och yttranden 
SFT är och har genom åren varit en förening som engagerat sig i många frågor. 1993 skrev SFT 
ett upprop mot nedmonteringen av Handarbetets Vänner som skickades till Justitie- och 
Kulturdepartement, Riksdagens kulturutskott, kulturborgarrådet Anna Lindh, Statens kulturråd, 
Statens konstråd och landshövding Ulf Adelsson. Samma år skickades skrivelser till olika 
gymnasieskolor och Utbildningsdepartementet eftersom medlemmarna får frågor om 
praktikplatser och man funderar på om man ska prioritera studenterna vid 
konservatorutbildningen i Göteborg. Föreningen har också skrivit remissvar i ett flertal frågor för 
att vara med och påverka viktiga beslut.
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Ordföranden genom åren 

Lykke Schartau Schéle	 1967


Kerstin Adde Johansson	 1968-70


Eva Möller 	 	 1971-76


Irma Wallenborg	 1977-79


Anne-Marie Gidlund Dahlberg	 1980-81


Kersti Gustafsson	 1982-86


Rebecka Enhörning	 1987-90


Catharina Sack	 1991 (från hösten, vice ordförande Annika Castwall af Trolle)


Annika Castwall af Trolle	 1992-98


Erika Hedhammar	 1999-2001


Agneta Talling		 2002-04


Johanna Nilsson	 2005-08


Kajsa Hammarsten	 2009-13


Anna Ehn Lundgren	 2014-17


Anna Stålbring 2017-


Ordföranden 1967-1998 
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Textilstudenter vid Göteborgs universitet 
1985-1988: Kerstin Pettersson, , Ann Ideberg,  Gunilla Andersson, Gunilla Lagnesjö


1987-1990:  Eva Ahlström, Kerstin Jonsson, Lotti Benjaminsson, Johanna Nilsson


1993-1996: Pia Christensson, Tina Schüler, Beatrice Dodge, Kerstin Jonsson, Erika Hedhammar


1998-2001: Kajsa Hammarsten, Augusta Persson, Karin Falk Dreier, Anna Klint Habbe, Anna 
Sanfridsson, Kerstin Ljungkvist, Anne-Marie Ryding, Bo Broman, Ragnar Nökleby, Sofia 
Carlsson


2002-2005: Anna-Maria Östlund, Margit Forsberg, Kaisa Bengtsson, Christine Liljedahl, Evelina 
Sand, Emma Lansfors, Margunn Veseth


2005-2008: Tanja Aronsson, Maria Franzon, Heidi Åberg Berthelsen, Cajsa Hallgren, Christina 
Dackling, Anna-Lena Erlandsson, Isabella Hag, Linda Egnell, Alice Herleik Baklid, Christine 
Bylander


2008-2011: Rebecka Karlsdotter, Anna Stow, Catrine Gunnarsson, Ida Areklett Garmann, Anna 
Stålbring, Therese Hultman, Linda Sternheden


2011-2014: Sandra Gybo, Ylva Persson, Katarina Olars, Ellinor Gunnarsson, Emma Waller, 
Hanna Johansson


2014-2017: Marie Schön, Sofia Starborg, Linnéa Karlsson


Källor  
Bo Wildenstams arkiv ATA 


SFT:s arkiv (vid tillfället förvarat på Armémuseum) 


Ett stort tack till informanterna Eva Möller, Gunnel Berggrén, Irma Wallenborg och MarieLouise 
Wulfcrona Dagel för hjälp med historiken och identifiering av personer på fotografier och tack 
även till Anna Ehn-Lundgren, Anna Stow, Ellinor Gunnarsson, Evelina Sand, Lena Engqvist-
Sandstedt, Pia Christensson, Rebecka Karlsdotter för information av olika slag.


Historikgruppen 
Lena Enquist Sandstedt (bild & arkiv), Kajsa Hammarsten (SFT arkiv), Johanna Nilsson (text)
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