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Ordförande har ordet

Kära SFT-medlemmar

Nu är det åter dags för årsmöte och även denna gång kan vi träffas i två dagar eftersom
bokgruppens seminariedag ligger i anslutning till årsmötet. För de som vill har vi en
gemensam middag på måndagskvällen. På årsmötet kommer vi bl. a. att få höra Gunilla
Lagnesjö berätta om Riksantikvarieämbetets framtid på Gotland. Vi kommer också att få
höra Susi Högberg berätta om sin nystartade konserveringsverksamhet. Eftermiddagen
ska ägnas åt hur vi förmedlar och marknadsför vår verksamhet. Åse Nyberg ,
marknadschef för Västarvet, Västra Götalandsregionen kommer till oss och har ett
seminarium. Tips om Åse fick jag av studenterna på konservatorslinjen som hade en
föreläsning av henne.Jag tror att vi har ett par mycket trevliga dagar att se fram emot
och jag hoppas att ni kommer!

Johanna Nilsson

SFT´s styrelse 2007
Ordförande                                                                                       Johanna Nilsson
Vice ordförande                                                                               Karin Falk Dreier
Sekreterare                                                                                        Erika Hedhammar
Kassör                                                                                                Evelina Sand
Ledamot                                                                                            Margit Forsberg
Ledamot                                                                                            Sofia Carlsson
Adjungerad för SFT- nytt                                                               Ami Östlund
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Redaktörernas rader

Här kommer ett medlemsblad med stort fokus på det kommande årsmötet. Antalet
övriga bidrag är tyvärr få, men det är ju upp till medlemmarna att bidra med läsvärda
texter! Om ni har tips eller idéer om vad bladet kan innehålla så får ni gärna höra av er
till oss i redaktionen.

Kajsa Hammarsten

SFT-nytt

Redaktionen består av Kajsa Hammarsten, Anna-Maria Östlund och Eva Möller.

Bidrag till SFT-nytt skickas till sftnytt@hotmail.com
Om ni inte fått något svarsmejl inom en vecka så skicka dokumentet igen.
Bilder skickas separat, alltså ej placerade i textdokumentet.

Bidrag med vanlig post skickas till Kajsa Hammarsten, L. Frescativ. 4c, 10405 Stockholm

Adressändringar skickas till föreningens sekreterare erika.hedhammar@lsh.se

Föreningshandlingar eftersökes!

Föreningens arkiv ska ordnas upp. Vet du med dig att du har någon original-
handling hemma? Det kan vara styrelse-, höst- eller årsmötesprotokoll eller
ekonomisk redovisning. Var vänlig tag med det till årsmötet! Om du inte
kommer att åka dit kan de skickas till Evelina Sand.

Hör av er innan ni skickar något! Jag nås på: evelina.sand@hotmail.com eller
tfn: 073- 557 00 82

Vänliga hälsningar
Styrelsen, genom Evelina Sand
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SFT Svenska Föreningen för Textilkonservering

Välkommen till årsmöte 10 mars 2008 på Livrustkammaren

Program

9.00 – 9.30 Kaffe i Stensalen

9.40 – 12.00 Årsmötets förhandlingar i Hörsalen

12.00 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.30 Marknadschef Åse Nyberg från Region Väst

Anmäl senast måndagen den 3 mars om du kommer och om du har särskilda mat-
önskemål. Berätta också om du vill vara med på en gemensam middag på kvällen,
middagen får man betala själv.
Anmäl till Johanna Nilsson på johanna.nilsson@lsh.se, om du inte har e-post kan du
ringa 08-402 30 56.
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Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare
5. Mötets stadgeenliga utlysande
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av föreningsordförande
10. Val av ledamöter till föreningens styrelse
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning
13. Val av nya medlemmar / Utträde ur föreningen
14. Verksamhetsplan
15. Budget
16. Arkiv
17. Höstmöte 2008
18. Rapport från resegruppen
19. Rapport från konferensgruppen
20. Rapport från bokgruppen
21. Arvode
22. Hemsida för SFT
23. Gunilla Lagnesjö berättar om RAÄ
24. Susi Högberg berättar om sin nya verksamhet
25. Marknadsföring av konservatorsyrket!
26. Övriga frågor

Förslag till verksamhetsplan 2008

Svenska föreningen för textilkonservering kommer under 2008 att verka för kunskaps-
utbyte, utbildning och samarbete inom yrkeskåren genom följande arrangemang:

Årsmöte
Årsmötet hålls i Stockholm den 10:e mars 2008 och har tema utåtriktat arbete.

Höstmötet
Ort och tema bestäms på årsmötet.

SFT-nytt
SFT-nytt utkommer med 2 nummer.
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Under året drivs tre projekt inom SFT:s ramar, dock med en ekonomi fristående från
föreningens övriga verksamhet:

Bokprojektet
En arbetsgrupp samordnar författandet av en bok om textilkonservatorsyrket som
riktar sig till såväl allmänhet som yrkesutövande inom yrket och övriga yrken
samt studenter. Den 11:e mars anordnas i projektets regi ett skrivarseminarium i
Stockholm. Boken beräknas komma ut under 2009.

Studieresa
Föreningen anordnar under första veckan i april en studieresa till Paris och Lyon.
Man kommer att besöka museer, konserveringsateljéer och konservatorsutbild-
ningar.

Konferens
Konferensgruppens arbete diskuteras på årsmötet.

Förslag till budget, SFT 2008

Utgifter Inkomster
Medlemsavgifter 16000
Styrelsemöten 2000
Årsmöte 8000
Höstmöte 5000
Utskick 500
Pg-avgifter 400
Övrigt 100
Summa 16000 16000
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Skrivarseminarium
Nationalmuseum, Stockholm 11 mars 2008

Svenska föreningen för textilkonservering har glädjen att arrangera ett skrivarsemina-
rium.

År 2000 utkom ”Textilskatter på svenska museer”. En bok som skrevs av svenska textil-
konservatorer och innehöll artiklar med i huvudsak utförda konserveringar. Boken
sålde snabbt slut och det har diskuterats om den skulle tryckas upp på nytt. Framförallt
har den efterfrågats av studenter på konservatorsutbildningen vid Göteborgs Universi-
tet. Då textilkonservatorns yrkesroll ser något annorlunda ut idag känns det mer rele-
vant att skriva en ny bok som istället fokuserar mer på konservatorns yrkesroll. Vi har
tänkt oss att boken ska vara populistisk men ändå vända sig till den egna branschen och
kunna användas av blivande konservatorer, oavsett inriktning, för att ge en inblick i
yrkesvalet.

Som en ”kick-off” arrangerar vi nu ett skrivarseminarium för att få och ge inspiration.
Inbjudna föreläsare har gjort ett flertal publikationer och kommer att dela med sig av
sina erfarenheter med att arbeta med text och publikationer i olika sammanhang.
Oavsett om du vill skriva en artikel i den kommande boken eller ej är du välkommen att
delta i detta seminarium och lära dig mer om skrivandets konst.

Skrivarseminariet är möjligt tack vare ett generöst bidrag från Syskonen Bothéns
stiftelse.

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i SFT samt ordinarie medlemmar i NKF-S.
För övriga deltagare är kostnaden 550:-

Alla deltagare bjuds på 4 nummer av tidskriften Forskning och Framsteg.

Anmälan görs till Pia Christensson, Kulturmagasinet, Gisela Trapps väg 1, 254 37
Helsingborg, pia.christensson@helsingborg.se eller 042-104519

Sista anmälningsdag 29 februari
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ANMÄLNINGSUPPGIFTER

� medlem i SFT

� ordinarie medlem i NKF-S

� speciell kost…………………………………………………………………………………

� deltar i visning av textilsamlingen

Namn:………………………………………………………………………………………………..…..
Adress:………………………………………………………………………………………….………..
(dit tidskriften Forskning och Framsteg ska skickas)
Fakturaadress:…………………………………………………………………………………..............
E-post:…………………………………………………………………………………………................
Telefon:…………………………………………………………………………………………………..
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Program
08.30-09.00 Kaffe med fralla
09.00-09.15 Välkommen. Praktisk information, Pia Christensson
09.15-11.45 Arne Sundelin, Biskops Arnö. Samtalsledare Anna Klint, ordförande NKF-S.

Arne Sundelin har gett ut åtta romaner och en diktsamling och nyss
utkommit med romanen ”Bergsundsstrand 23”.
Arne kommer i ett första pass att berätta om sitt författarskap och om vägen
från en idé till att arbeta färdigt ett manuskript så att det blir en bok.
I ett andra pass kommer han att berätta om sin erfarenhet som lärare på
Biskops-Arnös författarskola och hur man kan arbeta med skönlitterärt
skrivande tillsammans med andra.

11.45-13.00 Lunch
13.00-13.45 Celia Dackenberg, chefredaktör för tidskriften Hemslöjden.

Celia kommer att tala om hennes erfarenhet av att skriva utifrån olika roller.
Vad är det speciella i att skriva om handlingsburen kunskap? Hur arbetar
man som redaktör med en text och med olika sorters skribenter? Vem är
den bästa skribenten?

13.45-14.30 Björn Fjeastad, chefredaktör för tidskriften Forskning och Framsteg
Björn Fjæstad diskuterar skillnaden mellan att skriva primärvetenskapliga
och populärvetenskapliga artiklar, samt talar om hur tidskriften Forskning
och Framsteg arbetar med presentation av ny forskning på ett lättillgäng-
ligt, tilltalande och spännande sätt.
Björn är i botten civilekonom, ekonomie doktor och docent i ekonomisk
psykologi och företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han är
även adjungerad professor i forskningskommunikation vid
Mittuniversitetet i Östersund

14.30-15.00 Fruktpaus
15.00-15.45 Ingrid Lindell, publikationskoordinator, Nationalmuseum
15.45-16.00 Summering och diskussion.
16.00-17.00 Cilla Robach, intendent på Nationalmuseum, visar textilsamlingen.

Föranmälan krävs.
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Kulturnatt Växjö 26 jan 2008

Smålands museum höll öppet under hela kvällen och besökare strömmade in. Man
kunde träffa arkeologer, titta i den digitala fotobasen, göra festgirlanger med hemslöj-
den, lyssna på musik, se bildspel och dans, träffa textilkonservator samt besöka alla
utställningar.

Det var väldigt roligt och intressant att stå och visa upp vad en textilkonservators arbete
kan innebära. Mitt tema för kvällen var lappa, laga, återvinna. Ett område som kan nå
många, tänkte jag och det var unga, gamla, män och kvinnor som stannade till.

Jag visade ett urval ur museets
textilsamling som knöt an till temat samt
hade eget arbete med mig där jag
konserveringssömmade. Utöver detta
visade jag lite tvättmedel, tvålar,
redskap, nedbrutna textilier, omgjorda
textilier m.m. Alla verkade vilja suga i
sig allt som fanns att bjuda, så vid 23.00
när vi packade ihop rörde det sig
fortfarande besökare i huset.

Jag hoppade in istället för Ami som
dessvärre skulle flytta just denna helg,
men hon skulle behövts för det var
intensiva timmar med mycket frågor.
Väldigt bra idé att visa upp sig så här.
Otroligt bra marknadsföring. Vi är inte
kända ännu!

Karin Falk Dreier
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Rapport från North American Textile Conservation Conference 2007:
Facing Impermanence Exploring Preventive Conservation for Textiles

Konferensen ägde rum i Washington, DC på National Gallery of Art 8-9 November.
Men innan själva konferensen fanns det möjlighet att delta i olika workshops i två
dagar. Man kunde välja bland följande; Mannequins & Mounting Accessories,
Aqueous Cleaning Methods, X-radiography for Textiles, Museum Track Lighting
Seminar, Selecting Safe Exhibition and Storage Materials. Själv deltog jag i Jean
Tétreaults (från CCI) kurs om säkra utställningsmaterial.  Det var två roliga och givande
dagar med en hel del förtal om de enkla förhållandena i Europa. Detta fick mig att gå
till botten med förhållandena på våra museer och framstår nu förstås som en ännu
besvärligare och petigare konservator än tidigare. Jag kan varmt rekommendera boken
"Pollutants in the Museum Environment - practical strategies for problem solving in
design, exhibition and storage” av Pamela B. Hatchfield, (Glasgow 2005, ISBN 1-873132-
96-4). I ett av appendixen finns en lista på material som anses OK att använda respektive
inte OK att använda.

På torsdagen började själva konferensen med ca 275 deltagare från många länder.
Konferensens språk var både engelska och spanska med simultantolkning. Första
dagens föredrag var nio stycken och handlade förstås om preventiv konservering i en
mycket rik variation. I dagens sista session presenterade Mary Brooks arbetet med en
bok om textilkonservering som ska ges ut av Getty Conservation Institute där vi alla
uppmanades att komma med förslag på artiklar som bör ingå. Dagen avslutades med
en mycket trevligt arrangerad reception på The Textile Museum där vi både kunde
avnjuta utställningarna, god mat och gott vin.

Konferensens andra dag fick vi höra åtta presentationer varav ett par särskilt handlade
om katastrofberedskap med påföljande frågestund. Det var mycket intressant att få
höra hur och under vilka förhållanden krisarbete utförs. Att som konservator bo i tält
veckor i sträck utan el kräver speciella egenskaper var lätt att förstå när man fick se
bilder från olika katastrofområden efter att t.ex. Katrina härjat.

Vid luncherna och kaffepauserna kunde vi studera sex olika posterpresentationer.

Under konferensens två dagar fick vi se och höra många exempel på olika
arbetsförhållanden och situationer. Vi fick höra om avancerade packsystem för
turnerande utställningar men också arbeten utförda under mycket enkla förhållanden
där man på ett genialt sätt lyckats lösa svåra problem på ett enkelt sätt. Vi fick se
samlingar som var i så dåligt skick att konservatorerna som arbetade under dessa
förhållanden framstod som modiga superhjältar.

Konferensen avslutades med en fantastisk reception på National Museum of the
American Indian där vi också fick en visning av utställningen Identity by Design:
Tradition, Change, and Celebration in Native Women's Dresses. Inför den utställningen
arbetade vår norska kollega Margunn Veseth med en av klänningarna.
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Jag tycker att det finns stor anledning att vara mycket tacksam för att vi har kollegor
som orkar och som är så professionella att de kan arrangera en sådan här konferens.
Men det är också viktigt att vi anmäler oss som talare. Det är ett bra sätt att få dela
erfarenheter med andra och är man en av föredragshållarna så är det så mycket lättare
att få kontakt med andra. Min resa sponsrades av Kungliga Patriotiska Sällskapet och av
ett stipendium som jag fick från konferensen. Vi var två vikingar som deltog och talade
på konferensen. Gissa vem! Pia Christensson förstås och det var förstås lika kul som
vanligt.

Johanna Nilsson


