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Instagram-tips 
Ni har väl inte missat dessa konton! 

Följ med i vad som händer i Statens historiska 
museers textilkonservering med Maria Fran-
zon. @stitches_in_storage  

En brittisk konserveringsateljé belägen i Bri-
stol som arbetar med allt från vävda tapeter 
till klädda möbler och nallebjörnar. 
@tex_cons_ltd 

Cesar Roudriges Salinas arbetar som textil-
konservator vid Kunstmuseum den Haag där 
han främst konserverar fantastiska historiska 
dräkter. @txetxare 

Tips från medlemmar 
Lena Engquist tipsar om textilkurserna vid 
Fondazione Arte della Seta Lisio Firenze som 
ges på både italienska och engelska. I juli ges 
kursen ”Study of Historical Techniques and 
Technologies: from basic weaves to brocade 
and other weft effect ”. 

Se hela deras utbud här: https://
www.fondazionelisio.org/en/education/
scheduled-courses/  

SFT-nytt nr 1/2022 
Svenska föreningen för textilkonserverings 
nyhetsblad utkommer digitalt med två num-
mer per år. 

Omslagsbild 
Detalj ur vävnad av Hilding Linnqvist. Foto: 
Ann Ideberg 

Redaktör 
Marie Schön 
sftnytt@sft-textilkonservering.se 

SFT på internet 
www.sft-textilkonservering.se 

Nytt nummer och ny redaktör 
Nu kommer mitt första nummer som redaktör, 
jag hoppas att ni tycker om det nya utseen-
det! Den ljusgröna färgen står för min längtan 
efter våren som jag hoppas blir tidig i år. Se-
dan jag blev medlem har jag alltid sett fram 
emot att läsa varje nytt nummer och nu får jag 
chansen att föra traditionen vidare. Tack till 
alla som skrivit in, det känns bra att läsa att 
textilkonserveringsverksamheten i Sverige har 
kunnat fortgå under pandemin även om det 
inte har varit lika mycket att göra som vanligt. 
Följ gärna vår ordförandes uppmaning, det är 
viktigt att dokumentera allas upplevelser av 
pandemin. 

Under våren jobbar jag halvtid på Nordiska 
museet i ett magasinsstrategiprojekt för säk-
rare förvaring av museets samlingar. Fokus 
ligger just nu på planering för ny förvaring för 
den del av samlingen som fortfarande är ma-
gasinerad i museibyggnaden. Jag och min 
kollega i projektet, målerikonservatorn Ana 
Vega Ramiro, gör beräkningar på volymer 
och ser på olika lösningar för föremålen som 
ska flyttas till andra magasin. Det handlar till 
stor del om textil men även andra material 
som porslin och metall. 

Som kollegor på textilkonserveringen har jag 
Catharina Sack och Katarina Olars. Catharina 
går i pension i slutet av mars och strax däref-
ter kommer Chiara Romano tillbaka efter sin 
mammaledighet. På museet pågår renovering 
av hela fjärde våningen, Katarina, som tar 
över Catharinas tjänst, arbetar just nu med de 
nya utställningarna som öppnar under slutet 
av nästa år. Catharina håller på att städa för 
fullt, det är mycket att gå igenom efter 37 år 
på museet även om det röjts lite under tidens 
gång. Det har varit väldigt roligt att få arbeta 
tillsammans med Catharina och hon kommer 
bli saknad på jobbet. 

Håll nu tillgodo med alla intressanta artiklar! 

/Marie  Schön 

https://www.fondazionelisio.org/en/education/scheduled-courses/
https://www.fondazionelisio.org/en/education/scheduled-courses/
https://www.fondazionelisio.org/en/education/scheduled-courses/
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Kära medlemmar 

  

Pandemin går förhoppningsvis mot sitt slut, 
men för säkerhets skull genomför vi årsmötet 
digitalt även denna gång. Styrelsens förhopp-
ning är dock att vi ska kunna ses som vanligt 
när det blir dags för höstmöte. 

Många museer och andra kulturinstitutioner 
har lidit ekonomiskt de senaste åren, men hur 
har vi som konservatorer påverkats? Har du 
fått mindre att göra, eller kanske mer? Har 
kostnader för konservering prioriterats bort 
till förmån för mer akuta kostnader som löner 
och hyra? Skriv gärna i nästa nummer och be-
rätta hur du och din verksamhet påverkats.  

  

Väl mött 

Kajsa Hammarsten 

Ordförande har ordet 

Kära SFT-medlem 

  

Nu börjar det bli dags att betala in medlems-
avgiften för 2022, senast 1 mars ska avgiften 
vara betald. 

  

Medlemsavgiften till SFT är 250 kr/år för ordi-
narie medlem och 125 kr/år för associerad 
medlem och pensionär. 
 
Plusgirokonto: 431 15 37-7 
 
Föreningen har Swish 123 265 52 15 

 
Använder du inte ditt eget telefonnummer för 
att betala med Swish så glöm inte ange ditt 
namn! 

  

Med vänliga hälsningar 

Johanna Nilsson 

Dags att betala medlemsavgift 

Vill du bidra till nästa nummer av SFT-nytt?  

Kontakta sftnytt@sftkonservering.com 
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Textilkonservering, ja efter 34 år på samma 
ateljé har jag svårt att tänka mig något annat 
namn på företaget även om jag är medveten 
om att det är lite att göra anspråk på hela 
branschen... 
När Agneta von Essen Ryding och Marie Wal-
lenberg startade ytterligare flera år innan dess 
fanns det just inga privata textilkonservatorsa-
teljéer så verksamhetsnamnet tedde sig rätt 
självklart för dem. 

Tog mig en extra funderare på namnet förra 
året när en ny hemsida behövdes men lan-
dade i att fortsätta.  
Sidan som Kerstin Petersson och jag hade 
(textilkonservering.se) blev kapad och det fick 
nu bli www.textilkonservering.com. 

Under alla år med varierande tillgång på jobb 
har jag vant mig vid intervallträning. Ibland 
oroande lite och ibland har det varit perioder 
med jobb både kvällar och helger.  
Första coronaåret var ingen höjdare med in-
ställda utställningar och privatkunder som 
höll sig hemma men under 2021 fick jag  

bekanta mig närmare med uttrycket When it 
rains it pours (i positiv bemärkelse).  
Startade med elva fackföreningsfanor som 
efter konserveringsåtgärder togs till Big 
Image för att fotas och kopian senare kunna 
sättas upp på spännram i förbundets lokaler. 

Ett annat stort projekt under året var Hilding 
Linnqvists stora vävda tapet på Stadsbiblio-
teket som skulle lånas ut till Liljevalchs för stor 
Linnqvistutställning. Nedtagning blev rätt spe-
ciell på grund av bibliotekets trånga utrym-
men med snäva vinklar och tapetens uppsätt-
ning omkring sju meter upp, ovanför bokhyl-
lor. 
Tapeten hade kardborreband och skulle lyftas 
över till bräda m kardborre som vi fick ta in i 
två delar och skruva ihop på plats. Tapeten 
flyttades över till brädan och veckades ned 
mot hyllplanet för att därefter rullas om på 
golvet på mjuk rulle så den gick att få ut ge-
nom dörrar och trapphus.  

 

Textilkonservering ❦  Stockholm 

Till vänster: De-

talj av en fana 

före konserve-

ring. BEVA-film, 

numera min 

bästa kompan-

jon. 

Till höger: Detalj 

av fana efter kon-

servering. 

http://www.textilkonservering.com/
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Efter ytrengöring och en del reläsömnad inför 
utställningen på Liljevalchs, som hastade, tvät-
tades tapeten hos Callerts.  
Rejält smutsig efter ett liv på Sveavägen. Det-
samma konstaterade de vid tvätt på LSH 40 år 
tidigare.  
Så kul när man hittar gamla rapporter genom 
att spåra var monteringen såg ut att ha varit 
sydd. 

Biblioteket var utrymt under renovering och 
ett jättebord hade gjorts iordning för arbetet 
som ju aldrig hade funkat på egna ateljén. 30 
kvadratmeter tapet med mängder av lösa trå-
dar på baksidan fick dammskydd av tunn 
voile av halvlinne. Sedan åter kantband, linne-
stycke och montering med kardborreband. 

En annan höjdare var under hösten ett omfat-
tande tapetjobb på Statens historiska museer 
med en Skoklostertapet. Alltid lika roligt att 
vara tillbaka. 
Hösten med tapeten varvades med 1700-
talsdräkt till Stadsmuseet, några dagar på 
Dansmuseet, två privata 1600-talstapeter och 
en del andra mindre privata uppdrag. 

2022 har startat bra med textil från Moderna 
museet och för närvarande privata vävda ta-
peter från 1600- och 1700-tal. 

 

Allt gott! 

Ann Ideberg  

Ovan: Tapeten tas ned på Stadsmuseet. 

Nedan: Detalj av tapetens baksida. 
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Nu är vi fyra textilkonservatorer på Acta, Su-
sanna Oom, Anna Stålbring, Louise Franzén 
och Caroline Dalhed, som gör sin praktiktid 
hos oss som Erasmus stipendiat. Vi har också 
fått förstärkning av två konservatorer på arke-
ologiskt material, Sara Hardselius och Patrycja 
Petrasz som är projektanställda. 
 
Vi är glada att Coronapandemin verkar ha 
mattats av och att restriktionerna nu har lättats 
på. Vi har alla på textil haft Covid-19 i om-
gångar vilket till viss del påverkat våra arbe-
ten som fått skjutas fram. De flesta av våra 
kunder har haft förståelse för detta, många 
kunder har själva varit sjuka. 
 
Under årsskiftet, december och januari, har vi 
främst arbetat med kyrkliga uppdrag från 
bland annat Öja kyrka i Eskilstuna, Enskede 
kyrka och Gustav-Vasa i Stockholm. Vi är lite 
trötta på vinfläckar och antependieupphäng-
ningar för tillfället. 
 
Men... nu väntar nya spännande uppdrag från 
Skansen med föremål från konstnären Julius 
Kronbergs ateljévåning. Vi ska också arbeta 
med föremål inför ett utlån av textilkonstnärin-
nan Eva Aeppli som tillhör Moderna museet, 
utställningen ska till Centre Pompidou-Metz, 
Frankrike. Vi har även ett stort uppdrag av ar-
keologiska textilier från kvarteret Traktören i 
Enköping. 

Hälsningar från 

Detta händer på Acta konserveringscentrum 

Susanna Oom, Anna Stålbring, 

 Louise Franzén och Caroline Dalhed          

Till vänster: Ett fint över-
drag 

Till höger: Otäcka malvag-
gor från Louises håv 
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Projekt om Agda Österberg 

Ni som arbetar med eller på olika sätt har 
kommit i kontakt med kyrklig textil har säkert 
sett signaturen Agda Österberg Varnhem.  
Tillsammans med Inga-Kajsa Christensson, 
tidigare antikvarie vid Skara stift, har jag på-
börjat en dokumentation av Agda Österbergs 
tidiga alster. Hon började sin bana i Stock-
holm, först på Handarbetets Vänner och  
sedan på Libraria. År 1933 kom hon ner till 
Varnhem och byggde där upp en stor verk-
samhet.  Vi har valt att sätta gränsen till cirka 
1950 då Kerstin Persson anställdes och var 
den som succesivt tog över formgivningen. 
Agda Österberg hade ett alldeles eget form- 
och färgspråk som är lätt att känna igen.  
Förutom ovanstående kommer vi att titta på 
material, teknik, symbolik med mera.  
Du som har någon information om Agda Ös-
terbergs tidiga alster hör gärna av dig till mig. 
Vi är tacksamma för allt. 
 
För övrigt så jobbar jag fortfarande en del, 
framför allt gör jag vård- och underhållsplaner 
för kyrkor. Under hösten och vintern har  
Varnhems klosterkyrka genomgått en mycket 
omfattande rengöring av tak och väggar. Inför 
det arbetet plockades allt ut ur kyrkan för 
olika typer av åtgärder. Anna-Lena Erlandsson 
har restaurerat ett par mässhakar och vi har 
tillsammans bland annat rengjort och band-
kantat den stora kormattan. För min del åter-
står torrengöring av begravningsfanor och 
kistor med mera.  
 
 
Hälsningar från ett gråmulet Vara 
 
Ingeborg Skaar  
0702 291156 

Ovan: Vit mässhake från 1936 

Nedan: Grönt antependium i sammet från 1929 
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Just nu är jag i full gång med att lägga in be-
siktningsuppgifter i den vård- och underhålls-
plan jag håller på att ta fram för Arkiv Hal-
lands alla fanor och standar. Vi trodde det 
rörde sig om cirka 250 fanor men det visade 
sig ligga närmre 400 stycken! 

Vi har varit ett jätteroligt team som jobbat i 
150 knyck för att kunna utnyttja Rikssalen på 
Varbergs fästning som arbetslokal, innan Sta-
tens fastighetsverk ska in och göra renove-
ring. Fanor är stora och kräver stort utrymme. 
Den nya förvaringen, för fanorna som tillhör 
Varberg, är nu på plats i museets magasin och 
det är snart dags att placera in dem. Nu åter-
står för vår snickare att göra förvaring till den 
största delen av fanorna, i Halmstad. Under 
tiden ligger fanorna på stora skivor och vän-
tar.   

I vår är jag anlitad att rita textilförvaringar i två 
kyrkor. Jag samarbetar sedan länge med en 
underbar snickare som ibland tyvärr hotar 
med att dra sig tillbaka då han är över 70 år. 
Vet inte riktigt vem jag ska kunna ersätta ho-
nom med… Jag har även ett uppdrag att vara 
antikvarisk medverkande i en kyrka för en ny 
textilförvaring, vilket innebär byggmöten och 
kontakt med deras valda snickeri. 

Under kommande året har jag en del textil-
uppdrag med restaurering och konservering 
för kyrkor, i framför allt min närmiljö, som vän-
tar.  

Första helgen i april kommer Svenska Vävaka-
demin att ha ett symposium på Sätergläntan 
som handlar om att göra rekonstruktioner av 
textila original, med fokus på Carl Larsson 
gården, Zorngården samt Ellen Keys Strand. 
Jag ska medverka under temat Våga hantera 
original, vilket ska bli spännande. 

Det är ganska mycket som händer och jag har 

inte haft tid att förnya mitt skyltfönster i den 
utsträckning som var tänkt. Dock har jag god 
hjälp av duktiga textilhantverkare som får 
ställa ut hos mig, så att jag slipper skämmas. 
Jag har en förhoppning om att även kunna sy 
och vara skapande själv, men det är på vänt.  

 

Bästa hälsningar 

Lotti Benjaminsson 
Varbergs Textilkonsult Vårda Väl  

Lägesrapport från Varberg 

Efterlängtad magasinering i ny fin förvaring 
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Fotografering och skadeinventering, mycket logistik blir det...  
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2021 har varit ett år av stora förändringar för 
SVK:s textilavdelning, och nu i början av 2022 
så har vi glädjen att berätta att vi kommer få 
sällskap av Tanja Aronsson som vår nya textil-
konservator. Vi ser mycket fram emot att få 
tillbaka Tanja till oss! 

Så nu är det Ammi, Heidi och Tanja som kom-
mer att arbeta med textil på SVK.  

Under 2021 har vi arbetat med de fantastiska 
tapeterna på Göteborgs stadsteater, och efter 
rengöring, laminering och retuschering av 
vissa delar så har de återmonterats i en ny  
foajébar på stadsteatern. Tapeten har till stor 
del fått behålla sin patina, med kvarvarande 
hål, fläckar och skador. Detta för att det ska 
synas att det är original och att man ville låta 
historien och deras långa livslängd synas. För-
utom de renoverade våderna har flera våder 
av ”ny” tapet satts upp. Det är två rullar med 
original-tapet som hittades sparade i en 
skrubb som nu äntligen får komma upp på 
väggen. Trots detta så behövdes vissa delar 
av väggen kompletteras och ett sidentyg har 
färgats in i matchande nyans och laminerats 
och spänts upp på de kvarvarande väggparti-
erna.  Hela textilavdelningen har involverats i 
detta stora arbete. Ammi har hållit i projektet 
och gjort stora delar.  Rebecka och Ellinor har  

Senaste nytt från Studio Västsvensk konservering 

Till vänster och 

ovan: Arbetet 

med sidentape-

ten för Göte-

borgs stadstea-

ter. 

Nedan: Tape-

ten uppsatt i 

champagneba-

ren. 
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utfört stora delar av lamineringen, och till 
monteringen var vi alla fyra på plats. Så har ni 
vägarna förbi Göteborg så är det en god idé 
att ta ett glas i champagnebaren på stadstea-
tern!  

Ett stort intressant projekt med organisering 
och förvaring av textila fragment från Lödöse 
museum närmar sig sitt slut. Rebecka, tillsam-
mans med tidigare praktikant Marjorie arbe-
tade fram en modell av förvaringsmappar i 
olika storlekar och Klara Magnusson 
(papperskonservator) och Ammi har nu tagit 
över arbetet med de sista fragmenten som 
ska ordnas i sin nya förvaring för att sedan 
återbördas till museet. Det har varit spän-
nande att se hur de lösa fragmenten träder 
fram och blir överskådliga och tydligare i sin 
information då de ordnas upp och kan pre-
senteras utan att riskera skador.  

Under hösten så valde Ellinor att fortsätta sitt 
arbete på Världskulturmuseet i Göteborg och 
i Lidköping och lämnade oss på SVK. Vidare 
fick Rebecka möjlighet att arbeta på Armému-
seum i Stockholm och valde även hon att 
pröva på något nytt. Vi önskar dom båda all 
lycka till framöver!  

Under hösten 2021 har arbetet rullat på, fram-
för allt har vi arbetat med kyrkotextilier. Heidi 
har jobbat mycket hemifrån med åtgärdspro-
gram och SACER medan Ammi har arbetat på 
i ateljén. 2022 inleddes med att vi hjälpte 
Världskulturmuseet i Göteborg med deras 
nedmontering av ”Kimono - From Kyoto to 
catwalk”. Det är en kimono-utställning produ-
cerad av V&A. Utställningen har varit i Göte-
borg under hela 2021, men endast visats i 
några månader på grund av pandemin. Vi-
dare kommer vi arbeta med kyrkouppdrag 
och lite annat under våren. Vi är glada åt våra 
fina lokaler när vi arbetar med mögelsane-

ringsuppdrag, då vi kan jobba med konstant 
utsug i ett särskilt rum tillsammans med 
friskluftsmaskerna.  

SVK är fortfarande en del av Förvaltningen för 
Kulturutveckling. Beslutet att vi skulle överfö-
ras till Stiftelsen för Kulturmiljövård är tillba-
kadraget då stiftelsen på grund av ekono-
miska besvär till följd av pandemin drog sig 
ur. Beslutet att vi ska få en ny huvudman kvar-
står. Arbetet med detta pågår, tillsammans 
med förvaltningschefen och regionens juris-
ter. Tills vidare är vi en del av förvaltningen 
och arbetar på som vanligt.  

 

/Heidi och Ammi 
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Inbjudan till digitalt årsmöte 

Vi genomför återigen ett digitalt årsmöte och erbjuder därefter två digitala presentationer. 
Schemat är inte exakt utan vi startar med årsmötet och fyller på med föredragen efteråt. Var 
och en deltar så länge den vill. Planen är att vara färdiga senast kl. 16:00. 
Anmäl deltagande senast 28 mars till sekreterare@sft-textilkonservering.se 
 
 

Program för SFTs digitala årsmöte 1 april via ZOOM 

12:45-13:00 Incheckning och tekniktest 
 
13:00 Årsmöte 
 
Paus 
 
”Föremål från Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning- konservering och montering” 
 - Maria Franzon och Augusta Persson, Statens historiska museer 
 
Paus 
 
”Experiences with mounting solutions for large textiles” 
 -Sarah Benson, Nationalmuseum 
 
 
 
Varmt välkomna önskar styrelsen! 

mailto:sekreterare@sft-textilkonservering.se
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Dagordning för årsmöte 

Dagordning för årsmöte 2022 i Svenska föreningen för textilkonservering 
1 april 13:00 digitalt via ZOOM 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare  

4. Val av justerare och rösträknare 

5. Mötets stadgeenliga utlysande  

6. Upptagande av närvaro 

7. Godkännande av dagordning 

8. Genomgång av höstmötesprotokoll. Finns på hemsidan www.sft-konservering.se 

9. Verksamhetsberättelse för 2021  

10. Kassarapport 2021 

11. Revisionsrapport 2021 

12. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021 

13. GDPR 

14. Medlemsregister 

15. Val av styrelse  

16. Val av revisorer  

17. Val av valberedning  

18. Inval av nya medlemmar 

19. Höstmöte 2022 

20. Information om hemsidan  

21. Information om SFT-nytt 

22. Information om Instagram 

23. Övriga frågor 

 23.1 Förslag till stadgeändring av §2, se motion på sida 14 

24. Mötets avslutande 
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Kalendariet 

ICOM 

ICOMs 26:e generalkonferens hålls i Prag 20–

28 augusti 2022. Temat är The Future of Mu-

seums. Om du är medlem i ICOM kan du 

söka resebidrag.  

Länk: https://icomsweden.se/verksamhet/

icomprague2022/ 

iap 

Under våren ger iap flera intressanta kurser 

online. Bland annat om klimat i museer den 

24 mars, konserveringsetik den 31 mars och 

farliga ämnen i samlingar den 6 och 7 april. 

Här finns hela listan: https://

academicprojects.co.uk/events/ 

ICON 

Den 14 mars har Icon Textile Group en pre-

sentation med titeln Textiles and the stories 

they tell.  Den handlar om hur konservering 

och vetenskaplig analys av föremål kan an-

vändas för att klargöra dess historia.  

Länk: https://www.icon.org.uk/events/textile-

group-textiles-and-the-stories-they-tell.html 

Vårens textila utställningar 

Thielska Galleriet 

Carl Johan De Geer – Den stora missuppfatt-

ningen –20/3  

HV-Galleri 

Deconstruction - de-struere "bryta ner" + con

-struere "bygga upp" -26/3 

Textilmuseet 

Ian Berry -1/5  

Kulturen i Lund 

Knitstart my heart – Anna Bauer –28/8  

Malmö museer 

Modest Fashion –23/11  

Röhsska museet 

Migration -28/8  

Nationalmuseum 

Swedish Grace 24/2—28/8  

K.A. Almgren sidenväveri 

Kvinnliga arbetare, sidensjalar och textilindu-

stri - då och nu, öppnar i mars  

Fiberspace Gallery  

Miriam Hemström 3/3—26/3 

Anna Nordström 7/4—7/5  

 

Vill du tipsa om höstens evenemang? 

Mejla till sftnytt@sftkonservering.com 

nästa nummer utkommer i september  



  

 

Tack för att du läser SFT-nytt! 


