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Monteringstips 

Anna Stow tipsar om  International Mount-
makers Forums hemsida. Där finns  en lång 
lista med  artiklar, bildspel och videor om 
montering av textil och dräkt. 

 

Du hittar den här: https://
www.mountmakersforum.net/soft-solutions 

Årsmötet närmar sig med stormsteg och det 
blir som ni redan vet några platser lediga i 
styrelsen bl. a. lämnar jag min plats som ord-
förande efter fyra år. Jag ber att få tacka för 
förtroendet och hoppas att det är några som 
har lust att vara med och driva föreningens 
arbete framåt.  Det finns mycket spännande 
att jobba med och flera idéer för kommande 
kurser, föreläsningar och resor.  

En fråga som jag själv tycker är viktig är löne-
nivåerna inom yrket och den otydlighet som 
finns i den statistik som finns tillgängligt från 
DIK. Antalet personer som besvarar löne-
enkäten är så litet att det inte går att göra näs-
tan några filtreringar utan att det blir för litet 
resultat för att kunna visas. Vi kanske skulle 
kunna ha en mer levande diskussion om vad 
som är en rimlig lönenivå för olika arbetsplat-
ser samt för olika kunskaps- och erfarenhets-
nivåer? 

Väl mött på årsmötet i Stockholm, 

Kajsa Hammarsten 

SFT-nytt nr 1/2023 
Svenska föreningen för textilkonserverings 
nyhetsblad utkommer digitalt med två num-
mer per år. 

Omslagsbild 
Detalj, Maria Franzon konserverar en siden-
stövel Foto: Christina Tegnér 

Redaktör 
Marie Schön 
sftnytt@sft-textilkonservering.se 

SFT på internet 
www.sft-textilkonservering.se 

Ordförande har ordet Redaktörens rader 
Ett nytt år har kommit igång och det är redan 
full fart på många arbetsplatser. På Nordiska 
museet fortgår det intensiva arbetet med för-
beredelserna inför den nya basutställningen 
som öppnar i början av nästa år. Under fem 
veckor har vi fått förstärkning på textil utav 
Anna Stålbring och Hanna Johanson från 
Acta konserveringscentrum. De har hjälpt oss 
med montering inför den första installations-
fasen som drar igång i början av mars. Kata-
rina Olars har nyligen gått på föräldraledighet 
men jag har två nya textilkonservatorer som 
kollegor, Sara Nordin och Maj Ringaard. 

Snart är det dags för årsmötet som detta år 
hålls på Hallwylska museet i Stockholm. Re-
dan på sida 4 kan ni dock få läsa lite mer om 
vad som pågår på Hallwylska och de andra 
museerna som ingår i Statens historisks mu-
seer. Ni hittar inbjudan till mötet på sida 11.  

Läs också om förberedelser inför en ma-
gasinsflytt och flera andra spännande projekt 
som pågår i både Stockholm och Göteborg. 

 

Trevlig läsning! 

/Marie  Schön 
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Verksamhetsberättelse  

för Svenska föreningen för Textilkonservering 2022 

Föreningen har under 2022 bestått av 84 be-
talande medlemmar varav 11 associerade och 
5 pensionärer. Årsavgiften för 2022 har varit 
250 kr för ordinarie medlem och 125 för asso-
cierade medlemmar och pensionärer. 
 
Styrelsen har bestått av Kajsa Hammarsten, 
ordförande, Louise Franzén, vice ordförande, 
Johanna Nilsson, sekreterare, Ami Östlund, 
vice sekreterare, Sofia Starborg, kassör, 
Hanna Johansson och Katarina Olars som le-
damöter.  
 
Anna Stow har varit webbredaktör. 
 
Möten: 
Styrelsemöten under år 2022 har hållits 21/1, 
14/2 och 21/3 med den tidigare styrelsen. 
Föreningens årsmöte hölls den 1/4. Samtliga i 
den tidigare styrelsen satt kvar och ingen ny 
valdes in.  Ett konstituerande styrelsemöte 
hölls sedan direkt efter årsmötet avslutats.  
Därefter har styrelsemöten hållits 6/5, 5/8, 
9/9, 28/10, 25/11 under 2022. Det årliga höst-
mötet hölls den 9/9.  
 
Årsmötet hölls digitalt via Zoom och 34 med-
lemmar deltog. Efter årsmötet hölls två pre-

sentationer, Sarah Benson, Nationalmuseum 
som talade om ”Experiences with mounting 
solutions for large textiles”, samt Maria Fran-
zon och Augusta Persson, Statens historiska 
museer som talade om Föremål från Adolf 
Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning- konserve-
ring och montering”.Under årsmötet valdes 
två nya ordinarie medlemmar in; Caroline 
Dalhed och Ylva Persson, samt två associe-
rade medlemmar; Henny von Schantz och Lee 
Andersson. 
 
Höstmötet hölls den 23/9 på Hallands konst-
museum i Halmstad och 13 medlemmar del-
tog totalt. Mötet hölls i samband med Väv-
mässan och deltagarna bjöds på inträde efter 
att mötet avslutats.  
 
Utgivna skrifter: 
Föreningsbladet SFT-nytt har utkommit med 
två nummer under året 2022, 1# i februari och 
2# i september. Redaktör har varit Marie 
Schön.  
 
Stockholm 2023-02-12 
Styrelsen genom vice ordförande 
Louise Franzén 

Du som ännu inte köpt boken  Mitt museum av Irma Wallenborg  
Bokens pris är nu endast 90:- inkl. porto tack vare ett fint stipendium 
från Einar Fagerströms forskningsfond!  

Beställ boken genom att skriva till irma@wallenborg.net. Ange ditt 
namn och din adress. 

Betala samtidigt 90:- per exemplar genom Swish till 073-717 34 35. 
Ange ditt namn i Swishen. 

 

Läs om boken här: https://mittmuseum.webnode.se/ 



4 

 

Vad händer på Statens historiska museer?! 

Det har hänt en hel del sen sist, både stort 
och smått. Vi är ju som sagt var en museimyn-
dighet där sju av våra stora museer ingår: Liv-
rustkammaren, Skokloster, Hallwylska, Histo-
riska, Sveriges ekonomiska museum, Tumba 
bruksmuseum och Sveriges museum om För-
intelsen. 

Konservatorsgruppen har förnyats, Peter Se-
delius på metall gick i pension för nästan ett 
år sedan och Christina Tengnér från Armému-
seum ersatte honom i augusti förra året. Vi 
har ju också fått ett alldeles nytt museum till 
vår organisation, Sveriges museum om förin-
telsen, och för dess samlingar anställdes en 
objektskonservator, Ann-Sofie Stjernlöf, som 
tidigare jobbat vid Värdskulturmuseerna. Så 
vår konservatorsgrupp har utökats med en 
tjänst så att vi nu är 9 st. Behövligt och väldigt 
roligt! Som textilkonservatorer är det fortsatt 
vi två, Augusta och Maria som jobbar och i vår 
har vi en praktikant, Willemijn Bolderman, 
från University of Amsterdam, som går en 
post-master i ”Conservation and Restoration 
of Cultural Heritage” med inriktning textil.  

Vår avdelning ”Samlingar och forskning” har 
växt och på grund av detta delas avdelningen 
nu i tre enheter från tidigare två. Det blir Arke-
ologiska samlingar, Historiska hus med sam-
lingar och Kulturhistoriska samlingar. Inten-
denter och konservatorer delas upp inom 
dessa efter vilket museum man är kontaktin-
tendent/konservator för. Därav sitter vi nu på 
varsin enhet, Maria (Hallwylska museet) vid 
Historiska hus och Augusta (Livrustkammaren) 
vid Kulturhistoriska samlingar. Två nya enhets-
chefer anställs nu också till dessa två enheter. 
Uppdelningen är ännu så ny så vi får se hur 
det kommer att fungera men i mycket jobbar 
vi på som förut. Avdelningschef för avdelning-
en ”Samlingar och forskning” är sedan hösten 
2021 Annica Ewing. 

Det var det om myndigheten, men vad jobbar vi 
egentligen med då? 

Utöver det löpande arbetet med förebyg-
gande konserveringsinsatser på de olika mu-
seerna och historiska husen, så har de senaste 
åren inneburit mycket satsningar på interna 
strategiska utvecklingsprojekt inom samlings-
förvaltning. Allt från att ta fram samlingsför-
valtningsplaner, riktlinjer och rutindokument, 
till att upprätta gemensamma arbetsflöden i 
våra förvaltningssystem. Knastertorrt javisst, 
men väl så viktigt för att kunna säkerställa kva-
litet och dokumentation i genomförandet av 
de verkligt roliga bitarna i myndighetens verk-
samhet! 
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De senaste åren har det funnit flera spår med 
textilt fokus. På Livrustkammaren har vi bland 
annat en pågående RTV-insats 
(Riskbedömning, Tillståndsbedömning och 
Vård) av de kungliga vagnar som är magasi-
nerade och är mitt uppe i ett stort och spän-
nande utställningsprojekt med arbetsnamnet 
”Kunglig plats på scen”. En utställning som 
öppnar i höst om GIII och hans bror Hertig 
Karls samling av teater- och divertissemangs-
dräkter. Det är dräkt från pjäser som spelades 
vid hovet men också från olika lustspel och 
torneringar där kungligheterna medverkade 
och tog stor del i hela arrangemangen. Ut-
ställningen blir en samproduktion med Ope-
ran som firar 250 år i år (och som ju byggdes 
upp av Gustav III) och kommer visas på Liv-
rustkammaren. Operan bidrar med ca 25 
dräkter från sitt arkiv och Livrustkammaren 
med 20 dräkter och två tornerspelsrustningar. 
Dräkterna är i behov av konservering och pro-
jektet har därför fått relativt mycket timmar på 
konservering och montering. Under hösten 
kunde vi ta in Kajsa Hammarsten som en extra 
resurs vilket var till stor hjälp och mycket trev-
ligt. Under våren kommer Willemijn jobba 
med ett extra komplicerat konserveringsar-
bete av ett par mycket tunna gasvävs-
puffärmar. Ärmarna är tidigare laminerade på 
tarlatan, vilken Willemijn precis har avlägsnat 
för en ny stabilisering enligt sand-
wishmetoden. Ärmarna sitter på dräkten ”En 
demi caractair”, som är en elegant danskarak-
tär mitt emellan humor och allvar och som bu-
rits av hertig Karl.  

På Skokloster öppnade förra sommaren en 
utställning om kvinnorna på Skokloster, 
Slottsfruar och klostersystrar. Ett flertal inlå-
nade dräkter från den sista slottsfrun visas i 
utställningen. En flerårig RTV-insats pågår i 
den Wrangelska rustkammaren. Där finns 
mycket vapen som sig bör, men också några  

Till vänster och nedan: Arbetet med kunglig plats på 

scen. Foto: Maria Franzon / Christina Tengnér 
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textila objekt i montrarna och lite textilfrag-
ment på rustningarna. Vi har också försökt 
lyfta upp behovet av att ta ett helhetsgrepp 
med den fantastiska tapetsamlingen. Ett lång-
siktigt projekt som kräver en hel del lobby-
verksamhet från vår sida, då det är väldigt re-
surskrävande insatser vi behöver planera för. 
Under de två sista åren har vi under några pe-
rioder haft både Ann Ideberg och Marie 
Schön hos oss för att kunna komma i mål med 
och avsluta en sedan länge pågående tapet-
konservering. Sakta men säkert börjar vi se en 
ljusning på tapetfronten, med nya möjligheter 
och institutionella samarbeten på en fortsatt 
väg framåt. 

Hallwylska museet har på det senaste inte haft 
några större renodlade textila projekt på 
gång, även om det denna vår kommer vara  

ett visst fokus på det dukade festbordet och 
därtill hörande servettbrytningar. Vad vi i stäl-
let jobbar med där är en uppdatering av vård-
planer och en förstudie inför en kommande 
installation av ett dimmsprinklingssystem i 
den Hallwylska fastigheten. 

Även på Historiska museet finns projekt där vi 
textilkonservatorer kommer in på olika sätt, 
allt från magasinsutredningar till Birka tex-
tilier. Häromåret påbörjade vi t ex diskussion-
er tillsammans med ansvarig antikvarie, kring 
en förbättrad förvaring av dessa nationella 
kulturskatter. Och en av studenterna från Gö-
teborgs Universitet, som gjorde sin praktik 
hos oss på Statens historiska museer under 
2020, Gabrielle Weststeyn, skrev under förra 
året sin kandidatuppsats om tillståndsbedöm-
ning av arkeologisk textil med Birka textilierna 
som fallstudie. 

Under nästa år öppnar nya basutställningen 
på Sveriges ekonomiska museum i en av loka-
lerna inne på Historiska museet. Det är ju så 
klart i huvudsak mynt och värdepapper som 

kommer ställas ut. Men också i denna samling 
finns det textila skatter som passerat oss textil-
konservatorer i det förberedande arbete med 
tillståndsbedömning och förberedelser inför 
fotografering. Konservering och installations-
arbetet i detta projekt har vi ännu inte kommit 
till än. 

Tumba bruksmuseum och föremålssamlingar 
är nog det enda av myndighetens samlingar 
som inte haft några textila föremål uppe på 
bordet under det senaste året. Därmed inte 
sagt att det inte kommer dyka upp ett och an-
nat i år, när vi senare i år börjar ta itu med in-
venterings- och vårdplansarbete även där! 
Den som lever får se. 

Sist men inte minst har vi Sveriges museum 
om Förintelsen. En museisamling som verklig-
en startade upp förra året med föremål num-
mer ett. En föremålssamling med oerhört 
starka och berörande historier, och även här 
återfinns en hel del textilt material bland för-
värven. Några av dem visas nu i museets till-
fälliga lokaler på Torsgatan. 

 

Allt gott till er! 

/Maria och Augusta 
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En hälsning från Göteborgs stadsmuseum 

På Kulturhistoriska museerna i Göteborg var 
det största förra året att vi i december återin-
vigde Sjöfartsmuseet Akvariet som varit 
stängt under flera år.  

Annars är vi inne i en intensiv arbetsperiod 
inför att vi ska flytta till nya magasin. Det inne-
bär att vi på samlingsenheten, under de 
närmsta åren, fokuserar på arbete i magasin 
och arbetar mindre med utställningar. 

I textilsamlingen har jag för tillfället fantastisk 
hjälp av Frida Johansson som tog sin fil kand i 
konservering i september. Hon arbetar med 
hattsamlingen och inventerar, fotar och gör 
stöd till ca 1000 huvudbonader. Hattarna blir 
på så sätt fixerade vid en platta och kan han-
teras och flyttas på ett säkert sätt.  

Själv jobbar jag med vår samling av häng-
ande dräkt. Det är uppskattningsvis ca 3000 

hängande delar som inventeras, fotas och 
hängs om på vadderade galgar. Vissa av 
dräkterna som har dekorationer och annat 
som riskerar att skadas eller skada intill häng-
ande föremål får även ett överdrag i Tyvek 
som Linda Egnell hjälpt oss att tillverka. De 
dräkter som inte klarar av att hänga på galge 
packas i dräktlådor inför flytten och kommer 
sedan förvaras liggande i nya magasin.  

Målet är att inventera och fotografera så 
mycket som möjligt av samlingarna innan flyt-
ten och det innebär att samlingarna kommer 
bli mer tillgängliga för alla via våra databaser. 
För mig innebär det också en fantastisk möj-
lighet att få se mycket föremål och lära mig 
mer om samlingarna. 

Avslutningsvis vill jag tipsa om att på Stads-
museet visas just nu utställningen Augusta 
Lundin - Sveriges första modehus fram till 3 
september 2023. 

 

/Anna Adrian, Göteborgs stadsmuseum 
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Nu har vi nästan kommit tillrätta i våra nya lo-
kaler på Stora Essingen. Det är förstås lite kvar 
att göra i lokalen men vi trivs här. Ett nytt tvätt-
bord är beställt som vi fått med medel till från 
Torsten Söderbergs stiftelse, hoppas på 
snabb leverans nu. Lokalen är flexibel så vi 
har bland annat ett gemensamt våtutrymme 
med konservatorerna på andra material. Vi 
har en stor hiss som är ansluten till lastkaj och 
en ingång mot ramp som vi också kan ta in 
föremål som kommer med transport. Vi hop-
pas kunna ha ett öppet hus när vi fått allt på 
plats. 
 

Louise Franzén kommer tillbaka från sin för-
äldraledighet i mitten av april. Hanna Johan-
son har vikarierat för henne under sex måna-
der, vi är så glada för att hon varit på Acta. 
Just nu har Hanna och Anna Stålbring under 
en längre period hjälpt Nordiska museet med 
deras nya basutställning så jag känner mig lite 
ensam här på textil. Själv har jag slutfört ar-
bete på Årsta slott och håller på med de sista 
fynden från de arkeologiska textilierna från 
kvarteret Traktören. Stockholms Stadshus har 
100 års jubileum i år så vi har varit inblandade 
en del inför det med olika projekt, textilen i 
Blå hallen är utbytt mot printade kopior. Med 
kyrkliga uppdrag är det främst Lerbäcks kyrka 
och Mörkö kyrka vi kommer arbeta med un-
der året och vi kommer även ha kurser om 
kyrkliga inventarier, textil och metall.  

 

Hälsningar från Susanna Oom och 
Actagänget 

Detta händer på Acta konserveringscentrum 

Hanna rengör originaldelar, Baldakin från Blå hallen 

som hängt i Stockholms Stadshus, 

nu har de ersatts med printade rekonstruktioner. Vi 

åtgärdade originaldelar som sparas 

för magasinering.  
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Skiss på våra nya lokal och textilrummets placering. Innan var lokalen ett tomt skal, vi har byggt 

väggar med glaspartier själva. Ny ventilation, säkerhet, belysning, pentry ja nästan allt.  

Arbete på Årsta slott med textilier i sovrum. 
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Detta händer på SVK 

Vi är väldigt glada att Tanja ingår i textil-
gänget, hon har kommit ordentligt in i arbe-
tet. Tanja har jobbat hela hösten med 13 ljuv-
liga broderier av Ester Henning. Dessa skall 
ingå i Skövde konstmuseums permanenta ut-
ställning. Arbetet har framför allt inneburit 
slätning, montering och inramning. Hon håller 
även på med en liten ”fotografibok” av Karin 
och Carl Larsson. Det är en illustrerad bok 
med porträtt av familjens vänner och bekanta, 
som gavs i present till vännen Tekla på hen-
nes namnsdag. Karin har bundit in boken och 
Carl har gjort porträtten. Röda sidenband runt 
boken är slitna och Tanja håller på att konser-
vera dem med sidentyg som hon har färgat 
in. 

Vi har även en stor ridå som Tanja och Heidi 
har ren- och slätgjort på SVK. Nu i veckan skall 
den hängas upp igen i nyrenoverade Lundby-
skolan.  

Ammi jobbar med gardinuppsättningar på 
Dicksonska palatset. Flera avdelningar på SVK 
är inblandade i den stora renoveringen av 
byggnaden. Higab har valt att satsa på beva-
randet av de fantastiska interiörerna. Palatset 

skall inhysa restaurang, festvåning och kontor 
och är väl värt ett besök sedan när de öppnar 
om ett år, eller två… Men man vet ju aldrig…    

Vi alla jobbar dessutom på med diverse kyr-
kotextilier.  

 

Hälsningar från 

Tanja, Heidi och Ammi 

Pågående konservering av sidenband på Fotografibok av Karin och 

Carl Larsson.  
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Dagordning 

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 2022 
10. Kassarapport 2022 
11. Revisionsrapport 2022  
12. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksam-

hetsåret 2022 
13. GDPR 
14. Medlemsregister 
15. Val av styrelse  
16. Val av revisorer  
17. Val av valberedning  
18. Inval av nya medlemmar 
19. Höstmöte 2023 
20. Information om hemsidan  
21. Information om SFT-nytt 
22. Information om Instagram 
23. Övriga frågor 
23.1 Föregående år inkom ett förslag om 

stadgeändring gällande §2 för förenklad 
ansökan om associerat medlemskap (se 
nästa sida). Förslaget röstades igenom 
2022 men för att det ska vinna laga kraft 
måste röstning genomföras vid två på 
varandra följande årsmöten. 

23.2 Uppdatering av läget i boklagret. 
23.3 Adekvat lönestatistik för konservatorer 

saknas. Antalet medlemmar som svarar på 
DIKs enkät är för få för att kunna differen-
tieras efter annat än födelse/ examensår. 
SFT har tidigare genomfört en digital 
medlemsenkät men det var krångligt att få 
till och att sprida informationen bland 
medlemmarna och därför provar vi nu ett 
analogt sätt. 

23.4 Avtackning av avgående styrelse. 
24. Mötets avslutande 

den 31 mars 2023 på Hallwylska museet 

9.00-10.00 Ankomst och fika i palatsköket 

10.00-11.30 Årsmöte 

11.30-12.15 Visning av museet 

12.15-12.55 Visning av servettutställning med 
Joan Sallas 

13.00-14.00 Lunch på Lebanon meza lounge 

14.30-16.00 Besök på Kungl. Slottets utställ-
ning ”Från Vasa till Bernadotte 1532-1973-
2023” (ta med ICOM-kort om du har) 

För att snabba på serveringen förbokar vi lun-
chen. Vi hoppas att alla kan hitta ett alternativ 
som passar ev. allergier, men om det inte går 
så ange detta tydligt i din anmälan så försö-
ker vi lösa det! 

1. Vegotallrik: Falafel/kikärtsbollar, halloumi, 
spenatpiroger, hummus, labneh/yoghurt 
med vitlök, serveras med ris 

2. Falafeltallrik (glutenfri): Falafel serveras 
med inlagd gurka, grönsaker, tahinisås, hum-
mus och ris 

 3. Zuccinibiffar med fetaost (laktos– och glu-
tenfri): Grönsaker och hummus, serveras med 
ris 

Anmälan görs senast 16 mars till 
kajsa.hammarsten@kungahuset.se (obs! ny 
adress).   

Ange vad du vill äta till lunch, om du har 
några allergier som vi ska ta hänsyn till vid 
förmiddagsfikat, samt om du har tillgång till 
ICOM-kort. 

Välkomna!! 

Inbjudan till årsmöte 2023 
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Kalendariet 

ICOM-CC 

Den 20e triennalen hålls i Valencia 18-22 

september 2023 med temat Working To-

wards a Sustainable Past. Regisdtreringen 

öppnar i November. 

Länk: https://icom-cc2023.org/the-

conference/ 

IIC 

I Amsterdam pågår den 15-17 november en 

konferens för konservatorsstudenter och ny-

utbildade. Temat är Testing the Waters.  

För mer information:  https://

www.iiconservation.org/archives/student-

conferences 

Vårens textila utställningar 

Nationalmuseum 

Trädgården—konst och kultur under sex sek-

ler, 23/2— 7/1 2024 

Fiberspace Gallery 

Statira Jazayeri, 2/3—25/3 

HV-Galleri 

Återkomster—Gunilla Pantzar, 2/2—25/3 

Liljevalchs 

Liljevalchs vårsalong 2023, 24/2—23/4 

Röhsska museet 

Nordiskt mode nu: Stickat och tryck, 13/5—

30/9  

Göteborgs stadsmuseum 

Augusta Lundin—Sveriges första modehus, 

2/4 2022—3/9 2023 

Textilmuseet 

TUBE av Numen for Use, 1/4—27/8 

Jönköpings läns museum 

Lin för livet, 3/3—7/5 

Vill du tipsa om kommande evenemang? 

Mejla till sftnytt@sftkonservering.com 

nästa nummer utkommer hösten 2023 

RAÄ 

Den 19 april 17.30 i Östra stallet på Storgatan 

43 i Stockholm: “Agnes Branting – en pionjär 

inom svensk textilhistoria och textilkonserve-

ring “ En föreläsning med Margareta Rid-

derstedt. 

Länk: https://www.raa.se/evenemang-och-

upplevelser/kalenderhandelser/onsdagskvall

-i-ostra-stallet-agnes-branting-en-pionjar-

inom-svensk-textilhistoria-textilkonservering-

och-fornyelsen-av-liturgiska-textilier/ 



  

 

Tack för att du läser SFT-nytt! 


