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Ordförande	  har	  ordet	  	  	  
	  
	  
I  år  samordnar  vi  SFT:s  årsmöte  med  NKF-‐‑S  och  håller  mötet  i  Sigtuna  i  anslutning  
till  att  Riksförbundet  Sveriges  museer  har  vårmöte.  Vi  hoppas  att  det  ska  innebär  att  
era  arbetsgivare  kan  bidra  till  att  ni  får  resa  också  till  vårt  möte  och  de  gemensamma  
programpunkterna  med  NKF-‐‑S  är  ett  sätt  att  dra  ömsesidig  nytta  av  varandra!  
  
Ta  med  er  alla  roliga,  nyttiga  och  intressanta  idéer  om  mötesplatser  och  
programverksamhet  som  ni  kan  komma  på  och  kom  till  SFT:s  årsmöte  på  Wenngarns  
slott  utanför  Sigtuna  så  att  vi  kan  diskutera  nästa  möte!  
  
Vi  ses  på  Wenngarn!    
  
Hälsningar  Anna  Ehn  Lundgren  
	  

Redaktörernas	  rader	  
	  
	  
Återigen  stort  tack  till  alla  som  har  bidragit,  Lena  Enqvist  Sanstedt  har  skrivet  hela  3  
artiklar  och  täcker  nästan  hela  världen  från  Armémuseum  till  Hong  Kong,  via  
Florens.  Som  ni  kanske  vet  är  jag  lite  förtjust  i  det  digital  och  tycker  Maria  Franzons  
test  med  3D  scanning  är  super  spännande!    Läs  om  ny  verksamhet  på  Gotland,  arbete  
i  Danmark,  på  Slottet,  i  Vara  (grattis  till  Årets  Företagare)  och  på  SVK  (litet  tips  –  
damma  av  ditt  CV!)  
  
Jag  vill  även  passa  på  att  tackar  all  som  bidra  via  vår  facebook  group  
https://www.facebook.com/groups/120911408041411/    och  gör  den  till  en  viktig  kanal  
för  delning  av  information  om  konservering,  utställningar  och  intressant  artiklar.  
	  
	  
Redaktionen 
	  
	  
(Maila	  ditt	  bidrag	  till	  nästa	  utgåva	  sftnytt@hotmail.com)	   	  
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Korrespondenterna	  
	  

Kurs	  vid	  Fondazione	  Arte	  della	  Seta	  Lisio	  i	  FLORENS	  den	  24-‐30	  november	  2014.	  Lena	  
Engquist	  Sandstedt	  
	  
Under  en  vecka  i  november  fick  jag  möjligheten  att  följa  kursen  Riconoscimento-‐‑  
Analisi  e  Schedatura  dei  tessuti  I  (Recognition,  Analysis  and  Cataloguing  of  Textiles)  
I.  Kursen  vände  sig  till  textilhistoriker,  textilkonstnärer  och  textilkonservatorer  och  
undervisningen  följde  de  riktlinjer  som  utarbetats  av  Centre  International  d’Etude  
des  Textiles  (C.I.E.T.A)  i  Lyon.  

              

Infarten till Fondazione Arte della Seta Lisio i Florens 
  

Giuseppe  Lisio  grundade  den  första  ateljén  1906  i  Florens  med  avsikten  att  
tillförsäkra  att  den  italienska  sidenvävkonsten  med  anor  i  medeltiden  och  
renässansen  skulle  fortleva.  Original-‐‑  fragment  från  tiden  och  den  italienska  
målerikonsten  utgjorde  källa  och  inspiration  i  Lisios  bemödanden  att  återskapa  
mönster.  Lisios  vänskap  med  författaren  Gabriele  d’Annunzio  och  andra  personer  
inom  den  tidens  italienska  kulturelit  ledde  till  att  företaget  expanderade  snabbt  med  
fyra  ateljéer  i  bl.  a.  Milano  och  Rom.  1971  startade  dottern  Fidalma  Lisio  Fondazione  
Arte  della  Seta  Lisio  med  avsikten  att  föreviga  den  gamla  handvävningskonsten  i  
siden  och  metall  genom  didaktiska,  kulturella  och  praktiska  aktiviteter.  Stiftelsen  
ligger  vackert  inbäddad  i  det  toscanska  landskapet  i  Florens  utkanter.  

Undervisningen  hölls  på  italienska  och  utmärkt  engelska  av  den  rutinerade  
textilkonstnären  och  designern  Eva  Basil.  Vi  var  12  studenter  från  hela  världen  som  
under  sex  dagar  från  klockan  09:00  till  16:30  eller  senare  satt  böjda  över  våra  små  
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tygprover  utrustade  med  trådräknare  och  dissektionsnålar  och  analyserade  
spinningsriktning,  vävarnas  olika  strukturer  samt  ritade  vävnoter.  Kursen  inleddes  
med  en  grundläggande  genomgång  av  olika  textila  fibrer  och  hur  man  identifierar  
dem  okulärt  och  kemiskt.  Därefter  fick  vi  en  snabb  genomgång  av  grundläggande  
begrepp  som  spinning,  tvinning,  varp,  inslag  skaft  och  solv  samt  en  genomgång  av  
grundvävar  som  tuskaft  och  kypert.  Jag  hade  för  avsikt  att  gå  in  direkt  på  steg  II  men  
steg  I  visade  sig  vara  ett  krav  vilket  var  välbehövligt  då  en  repetition  i  största  
allmänhet  var  nyttigt  för  den  som  inte  sysslat  med  vävning  på  över  30  år!  Dessutom  
ritas  vävnoterna  i  resten  av  Europa  precis  rakt  motsatt  jämfört  med  de  skandinaviska  
ländernas  sätt  vilket  ställde  till  med  en  viss  förvirring  till  att  börja  med.  I  snabb  takt  
övergick  vi  till  de  olika  grundvävarnas  härledningar  panama,  rips,  bruten  kypert,  
hundtand  etc.  för  att  sedan  fortsätta  till  satin,  slingerbindning  m.  m.  I  slutet  av  
veckan  nådde  vi  fram  till  dubbelvävar,  dubbel-‐‑  sidiga  vävar,  crêpe  de  chine,  
beiderwand,  cannelé  simpleté,  cannetillé,  faille  française  samt  skuren  och  oskuren  
sammet  för  att  nämna  några.  Kursen  var  mycket  intensiv.  Vi  blev  snabbt  en  
sammansvetsad  grupp  och  vävtermer  på  alla  möjliga  språk  haglade  i  luften.  Totalt  
hann  vi  med  c.  50  olika  strukturer  och  väl  tillbaka  på  hotellrummet  på  kvällen  
snurrade  vävnoter  i  hjärnan.  

  

Vävstolar  utställda och i bruk           Gruppen i färd med att utföra vävanalyser    

I  kursen  ingick  ingen  praktisk  vävning  men  vi  fick  en  gedigen  förevisning  ute  i  
ateljéerna  där  brokader,  sammet  och  lampas  vävdes  efter  gamla  mönster.  Vi  fick  
också  ta  del  av  stiftelsens  gedigna  arkiv  och  bibliotek  med  standardverk  som  Théorie  
sur  Tissage  des  Etoffes  de  Soie  av  J-‐‑B  Loire  (1897-‐‑98).  Veckan  avrundades  med  ett  
test  vars  resultat  noggrant  arkiverades.  
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Stiftelsen  erbjuder  många  andra  kurser  bl.  a.  jacquardvävning,  analys  av  broderi,  
knypplad  och  sydd  spets  etc.  

I  sommar  hoppas  jag  och  två  amerikanska  kollegor  att  få  till  stånd  kursen  Tecniche  e  
tecnologie  storiche:dalle  armature  fondamentali  ai  broccati  e  gli  altri  effetti  di  trama  
(Historical  techniques  and  technologies:  from  basic  weaves  to  brocade  and  other  weft  
effects)  och  kommer  att  gå  av  stapeln  mellan  den  6-‐‑11  juli.  

Mycket  uppskattad  blev  Textilskatter  Att  vårda  ett  kulturarv  som  nu  finns  i  
stiftelsens  bibliotek  

För  den  som  är  intresserad  att  ta  del  av  stiftelsens  kurser  och  andra  aktiviteter  är  
adressen  http://www.fondazionelisio.org/  

     
 

Samarbetsprojekt	  mellan	  Armémuseum	  i	  Stockholm	  och	  China	  National	  Silk	  Museum	  i	  
Hangzhou Lena	  Engquist	  Sandstedt	  
	  
Unikt,  internationellt  sett,  för  Armémuseum  är  den  stora  mängd  kinesisk  
sidendamast  som  återfinns  i  Statens  Trofésamling.  Större  delen  av  denna  damast  har  
nått  Sverige  som  en  följd  av  det  stora  nordiska  kriget  med  de  stora  troféfångsterna  
från  slaget  vid  Narva  år  1700  och  slaget  vid  Saladen  år  1703.  I  samband  med  att  tsar  
Peter  I  förnyade  den  ryska  armén  efter  europeisk  förebild  öppnades  handelsvägarna  
upp  mellan  Ryssland  och  kejsare  Kangxis  Kina,  genom  det  gränsfördrag  i  Nertjinsk  
som  slöts  1689,  och  en  ny  marknad  öppnades  för  de  båda  länderna.  Under  denna  tid  
fanns  det  stora  sidenväverier  i  städer  som  Nanjing,  Hangzhou  och  Suzhou  i  
Jiangnandistriktet  i  de  centrala  delarna  av  Kina  men  som  en  konsekvens  av  kultur-‐‑  
revolutionen  och  senare  av  den  snabbt  växande  urbaniseringen  av  landet  föll  delar  
av  det  materiella  och  immateriella  kulturarvet  i  glömska  eller  föröddes.  En  del  
kinesisk  sidendamast  i  samlingen  återfinns  även  bland  danska  standar  från  Kristian  
IV  senare  regeringstid  (1640)-‐‑  tal  och  något  enstaka  standar  från  trettioåriga  kriget  
vars  damast  är  av  en  annan  typ.  

I  1685  års  Rustkammare  inventarium  och  i  1700-‐‑  och  1800-‐‑  talens  samt  det  tidiga  
1900-‐‑talets  inventarieförteckningar  nämns  det  ibland  att  en  fana  eller  ett  standar  
består  av  ”Taftt”  eller  ”Damask”  men  det  framgår  inte  om  damasten  är  europeisk  
eller  kinesisk.  Vid  denna  tid  vilade  ansvaret  över  Statens  Trofésamling  på  
Krigskollegiet  och  vård  och  tillsyn  anförtroddes  olika  rustmästare.  
Inventarieförteckningarna  upprättades  också  av  dessa  och  vid  närmare  läsning  kan  
man  konstatera  att  stora  ansträngningar  gjordes  för  att  beskriva  föremålen  men  att  
den  textila  terminologin  inte  alltid  blev  korrekt.  Målaren  Jonas  Jonssons  anställdes  av  
Krigs-‐‑  kollegiet  i  början  av  1900-‐‑talet  för  att  ta  vid  där  trofémålaren  Olof  Hoffman  
slutat  200  år  tidigare  och  hans  uppdrag  blev  nu  att  avbilda  Narvatroféerna.  Med  
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tanke  på  de  minutiöst  utförda  detaljbilder  av  mönstren  som  han  lämnade  efter  sig  
förefaller  det  som  om  de  väckte  hans  intresse  och  att  han  studerade  dem  noggrant.  

Troligast  är  det  ändå  att  det  var  textilforskaren  Agnes  Geijer  som  var  den  första  att  
uppmärk-‐‑  samma  att  de  ryska  troféerna  från  stora  nordiska  kriget  var  tillverkade  av  
kinesisk  sidenda-‐‑  mast.  Agnes  Geijer  hade  stora  kunskaper  om  orientaliska  textilier.  
Hon  hade  disputerat  1938  på  en  avhandling  Birka  III  Die  Textilfunde  aus  den  
Gräbern.  Samma  år  hade  konserveringen  av  de  fanor,  standar  och  vimplar  som  
ingick  i  Statens  Trofésamling  överförts  till  Riksanti-‐‑  kvarieämbetets  textilsektion.  Två  
ryska  fanor  bestående  av  kinesisk  sidendamast  var  de  första  att  konserveras  detta  år  
och  under  de  följande  fem  åren  konserverades  ytterligare  ett  25-‐‑tal  fanor  och  vimplar  
bestående  av  kinesisk  sidendamast.  

Agnes  Geijer  har  kommit  fram  till  att  det  finns  14000  m  sidendamast  och  närmare  
200  mönster  från  sen  Mingdynasti  och  tidig  Quingdynasti  i  samlingen.  Hon  menade  
vidare  att  sidendamasten  inte  var  av  den  allra  bästa  kvalitet  och  grupperade  dem  i  
grupper  utifrån  deras  vävbredd  om  50,  60  respektive  70  cm.  (Geijer,  Agnes,  Oriental  
Textiles  in  Sweden,  s.  37,  1951.Geijer,  Agnes,  “Chinese  silks  exported  to  Russia  in  the  
17th  century”  Bulletin  nr  26,  Östasiatiska  museet.ss  1-‐‑18  1955.  Geijer  Agnes,  Ur  
textilkonstens  historia  s  142,1972).  

     

Detalj. Asymmetrisk kinesisk sidendamast    Assymetrisk kinesisk sidendamast 
   1690 tal (ST 21:41).        1690 tal (ST 21:37)     
                                                                    

 Under  1970-‐‑  och  1980-‐‑talen  har  den  kinesiska  sidendamasten  katalogiserats  och  
beskrivits  utifrån  sina  mönster  av  konsthistorikern  Arne  Danielsson,  dåvarande  
chefen  över  Statens  Trofésamling.  Systematiken  av  mönstergrupperingen  bygger  på  
Carl  von  Linnés  taxonomi  överförd  till  mönsterelement  som  symmetriskt  eller  
asymmetriskt  mönster,  förekomst  av  diverse  blommor  (prunus,  lotus  krysantemer  
och  pioner  etc.)  eller  andra  kinesiska  symboler.  Alla  mönster  har  kalkerats  av.  De  få  
strukturella  analyser  som  har  gjorts  av  textilingenjören  Ulla  Cyrus  Zetterström  visar  
att  det  rör  sig  om  5-‐‑skaftssatin  med  en  varptäthet  på  drygt  120  trådar/cm  och  en  
inslagstäthet  på  50-‐‑55  trådar/cm.  Hon  beskriver  också  de  kinesiska  symbolernas  
betydelse  t.  ex:  
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莲  Lotus  symbol  för  renhet.    

菊属Krysantemum  symbol  för  höst.  

石榴	 Granatäpple  symbol  för  fruktbarhet  

芍药属	 Pion  symbol  för  heder  och  rikedom  

佛手柑	 Buddhas  hand  eller  fingercitronen  symbol  för  stor  förmögenhet.  

samt  de  sex  kostbarheterna  vilka  alla  syftar  på  lycka,  välgång  och  att  ens  önskningar  
skall  gå  i  uppfyllelse  t.  ex.  pärla,  ruyispiran,  noshörningshorn  eller  symbolen  för  
tiotusen  böcker.  (Zetterström-‐‑Cyrus,  Ulla,  ”Chinese  Damask”,  In  hoc  Signo  vinces  A  
Presentation  of  The  Swedish  State  Trophy  Collection  ss.  196-‐‑198,  2006)  

För  några  år  sedan  tog  ZHAO  Feng  professor  och  chef  över  the  China  National  Silk  
Museum  i  Hangzhou  initiativet  till  ett  gemensamt  samarbetsprojekt  mellan  våra  två  
museer  rörande  den  kinesiska  sidendamasten  i  samlingen.  Projekt  syftar  till  att  ge  en  
ny  och  omfattande  kunskap  om  den  kinesisk  sidendamast  som  finns  i  Statens  
Trofésamling  samt  fylla  en  kunskapslucka  över  en  epok  som  i  hög  grad  fallit  i  
glömska  i  dagens  Kina  och  som  inte  i  Europa  heller  är  närmare  känd.  Feng  har  
tidigare  lett  flera  samarbetsprojekt  mellan  museet  i  Hangzhou  och  museer  Europa  
och  USA.  Han  har  även  varit  involverad  i  det  omfattande  International  Dunhuang  
Project.  

Under  sommaren  2014  vistades  två  kinesiska  gästforskare  SU  Miao  (textilhistoriker)  
och  YANG  Rulin  (textilkonservator)  vid  Armémuseum  och  jag  blev  tillfrågad  att  från  
svensk  sida,  som  textilkonservator  med  mångårig  erfarenhet  av  samlingen,  
medverka  i  projektet.  Miao  och  Rulin  anlände  via  Danmark  i  juni  och  stannade  
augusti  ut.  Vår  arbetsplats  var  under  hela  som-‐‑  maren  förlagd  till  magasinet  i  
Frihamnen.  Arbetet  leddes  från  Kina  av  Feng  via  den  kinesiska  versionen  av  Skype  
vilken  på  grund  av  tidsskillnaden  mellan  Kina  och  Sverige  brukad  plinga  till  redan  
tidigt  på  förmiddagen.  Entusiastiska  diskussioner,  vilka  jag  fick  återgivna  på  
engelska,  utbröt  på  mandarin  varje  gång.  (Någon  timme  efter  lunch  plingade  det  till  
återigen  varvid  ett  ivrigt  Mamma(!)  hördes.  Då  var  det  dags  för  Miaos  fyraåriga  son  
att  säga  god  natt).  
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Miao  hade  tidigare  under  året  försetts  med  kopior  över  hela  damastarkivet  
bestående  av  redan  nämnda  200  mönster  och  hade  förberett  det  hela  med  att  lägga  in  
all  information,  som  dess-‐‑  utom  var  översatt  till  kinesiska,  mycket  överskådligt  i  ett  
Exceldokument.  Det  underlättade  vårt  arbete  avsevärt.  Våra  uppgifter  var  nu  att  
matcha  all  information  mot  föremålen,  utföra  vävanalyser,  undersöka  stadkanter,  
mäta  vävbredder,  fotografera  mönsterrapporter  och  de  kalkerade  mönstren  och  inte  
minst  lösa  alla  små  oklarheter  som  kunde  dyka  upp  på  vägen.  Då  vi  undersökte  
drygt  200  fanor  ägnade  vi  naturligtvis  mycket  tid  åt  att  packa  upp  och  packa  ned,  
plocka  fram  och  plocka  tillbaka.  Museet  Hangzhou  hade  fått  tillstånd  att  få  en  del  
mindre  fragment  för  färganalyser  vilka  Rulin  samlade  in  parallellt.  Slutligen  gjordes  
ett  urval  om  110  mönsterdetaljer  som  fotograferades  av  en  professionell  fotograf.  
Fotografen  hade  stor  erfaren-‐‑  het  av  att  fotografera  damast  men  urvalet  var  inte  alltid  
helt  enkelt.  Det  var  ibland  svårt  att  få  fram  damastens  kontrastverkan.  
Ljusförhållandena  är  besvärliga  i  Frihamnen  och  de  konser-‐‑  verade  fanorna  är  
insydda  i  crepelin  vilket  dämpar  skillnaden.  De  som  inte  är  konserverade  är  täckta  
med  ett  tjockt  lager  damm  från  sina  100  år  i  Riddarholmskyrkan.  

Rulin och Miao 
undersöker  kinesisk 
sidendamast på rysk 
infanterifana. 	  

Rulin rullar ut en 
fana 	  
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Vistelsen  i  Sverige  rundades  av  för  Miaos  och  Rulins  del  med  ett  besök  i  Visby  under  
Medel-‐‑  tidsveckan  och  avslutades  på  Armémuseum  med  en  klassisk  svensk  
kräftskiva.  

Arbetet  med  att  bearbeta  materialet  pågår  nu  i  respektive  land.  En  publikation  i  färg  
som  går  under  arbetsnamnet  ”A  Comprehensive  Study  of  Chinese  Textiles  in  the  
Trophy  Collection  at  the  Army  Museum,  Stockholm”  samt  ett  seminarium  rörande  
kinesisk  sidendamast  i  Europa  planeras  till  hösten  2015  antingen  i  Stockholm  eller  i  
Hangzhou.  

IIC:	  s	  25:e	  biennial	  Congress	  i	  Hong	  Kong	  den	  22-‐27	  september	  2014	  Lena	  Engquist	  
Sandstedt	  (Armémuseum)	  och	  Ammi	  Ryding	  (SVK)	  
	  
En  utförligare  redogörelse  över  kongressen  planeras  till  REALIA  senare  under  året,  
varvid  endast  några  sammanfattande  intryck  lämnas  till  SFT-‐‑nytt.  Vi  var  fem  
konservatorer  från  Sverige  som  deltog  i  IIC:s  25th  biennial  Congress  i  Hong  Kong.  
Kongressen  ägde  rum  den  22-‐‑27  september  2014  i  Hong  Kongs  City  Hall,  med  
möjlighet  att  delta  i  exkursioner  till  kulturella  sevärdheter  efter  kongressens  slut.  

Titeln  på  årets  konferens  var:  An  Unbroken  History:  Conserving  East  Asian  Works  of  
Art  and  Heritage  och  temat  var  konservering  av  östasiatisk  konst  och  kulturarv.  Det  
var  första  gången  som  IIC  hade  förlagt  en  kongress  till  den  subtropiska  delen  av  
världen  och  förväntningarna  var  naturligtvis  höga.  Den  fem  dagar  långa  kongressen  
hade  lockat  över  400  deltagare  från  c.  30  länder.  Programmet  var  späckat  och  de  
flesta  dagarna  avslutades  med  olika  mottagningar.  Angelägenheten  var  stor  för  oss  
båda  att  få  en  djupare  inblick  i  olika  asiatiska  föremålskate-‐‑  gorier,  då  vi  bland  annat  
kommer  i  kontakt  med  kinesiska  textilier  dels  genom  museisam-‐‑  lingarna,  dels  
genom  uppdragskonserveringen.  

Dessutom  ingår  Lena  som  konservator,  under  2014  och  framöver,  i  ett  
forskningsprojekt  mellan  Armémuseum  i  Stockholm  och  China  National  Silk  
Museum  i  Hangzhou.  Projektet  rör  de  cirka  200  kinesiska  sidendamastmönster  som  
finns  i  Statens  Trofésamling.  Därför  var  denna  kongress  speciellt  angelägen.  Att  ta  
del  av  synsätt  och  förhållningssätt  rörande  konservering  utifrån  ett  kinesiskt  och  
asiatiskt  perspektiv  bedömde  Lena  därför  som  värdefullt  för  det  projekt  som  hon  
deltar  i.  

Det  samlade  intrycket  efter  kongressveckan  är  den  stora  samstämmighet  som  trots  
allt  råder  i  de  flesta  frågor.  Vi  väntade  oss  både  språkförbistring  och  mindre  
samstämmighet  men  fann  istället  hur  likartade  resonemangen  gick  både  rörande  
metoder  och  konserveringsetiska  ställningstaganden.  Vi  fann  veckan  oerhört  givande  
då  vi  har  fått  ta  del  av  nya  forskningsrön,  utbyta  erfarenheter  och  knutit  många  nya  
kontakter.  Kongressen  avslutades  för  Lenas  del  med  ett  besök  i  China  National  Silk  
Museum  i  Hangzhou,  och  Ammi  deltog  i  en  tvådagars  exkursion  till  Kaiping  diaolou  
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(världskulturarv  bestående  av  höga  befästa  torn  från  1920-‐‑30-‐‑  talen).  

  

    
 
Susanne och Ammi på väg till konferensen Hong Kongs City Hall  

 

     
Susanne och Ammi på Wyndham Str  Utsikt över Hong Kong från Victoria Peak 

   
Stadsdelen Central by night   Nattmarknad i stadsdelen Kowlon 
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3D-‐scanning	  och	  3D-‐fräsning/printning,	  är	  det	  inte	  längre	  en	  omöjlighet?	  Maria	  Franzon	  
(mfn@nationalmuseum.se	  )	  och	  Ragnar	  Hultgren	  (ragnar@hultgren.as	  )	  
	  
Efter  att  under  flera  år  funderat  på  möjligheterna  med  3D-‐‑scanning  och  3D-‐‑
fräsning/printning  för  oss  konservatorer  fick  jag  chansen  att  påbörja  lite  tester  
tillsammans  med  en  god  vän  i  3D-‐‑scanningsbranchen,  Ragnar  Hultgren  från  Oldsjö  
Hultgren  Design.  Tekniken  har  kommit  så  långt  nu  att  det  inte  är  omöjligt  att  med  
rimliga  medel  låta  utföra  både  3D-‐‑scanning  och  fräsning/printning  i  en  liten  icke-‐‑
industriell  skala.  En  av  idéerna  var  att  se  om  det  gick  att  ta  fram  en  kostnadseffektiv  
metod  för  att  fräsa  ut  en  scannad  3D-‐‑form  i  ett  tillräckligt  arkivbeständigt  foam-‐‑
material  för  att  kunna  användas  som  montering  och  stöd  för  museiföremål.  Projektet  
i  sig  är  helt  enkelt  ett  tankeexperiment  under  arbete,  ett  försök  att  se  om  våra  idéer  
skulle  gå  att  omsätta  i  praktiken.  
Formfrästa  provdockor  som  dräktstöd  skulle  exempelvis  kunna  vara  ett  möjligt  
användningsområde  om  processen  skulle  visa  sig  möjlig  att  effektivisera,  men  
metoden  går  naturligtvis  att  applicera  på  ett  flertal  andra  liknande  projekt  där  man  
är  i  behov  av  ett  exakt  formanpassat  stöd  för  ett  föremål.  Vår  grundtanke  var  att  man  
skapar  en  referensdatabas  av  olika  torsoformer  och  storlekar  som  man  kan  utgå  
ifrån,  helt  enkelt  genom  att  scanna  helt  enkelt  en  mängd  olika  storlekar  och  
grundformer  så  som  dam,  herr,  barn,  korsetteringar  under  olika  tidsepoker  och  
andra  uppbyggda  former.  Sedan  kan  man  med  datorns  hjälp  modifiera  
modellformerna  till  önskade  mått  och  ta  fram  individuellt  måttanpassade  
formmodeller  som  man  låter  en  datoriserad  3D-‐‑fräs  skära  ut.  Resultatet  skulle  bli  en  
metod  att  ta  fram  monteringsstöd  i  en  för  dräkten  exakt  anpassad  form.  Utan  att  
behöva  göra  någon  hantering  alls  av  föremålet  i  fråga  mer  än  en  mycket  försiktig  
uppmätning  för  att  få  fram  de  grundläggande  måtten  på  den  ursprungliga  bäraren!  
Från  tanke  till  handling.  Jag  ställde  gladeligen  upp  som  3D-‐‑modell  och  blev  
provscannad  i  två  olika  korsetteringar,  1760-‐‑tal  och  1860-‐‑tal.  Scanningsmetoden  vi  
använde  bygger  på  att  en  kamera  och  en  projektor  är  uppriggade  och  kalibrerade  i  
en  viss  vinkel.  En  serie  linjemönster  projiceras  på  det  man  vill  scanna  varpå  datorn  
baserat  på  kamerabilden  kan  läsa  in  formen.  Scanningen  utförs  utifrån  ett  antal  vyer  
runt  om,  för  att  få  med  hela  objektet,  och  dessa  vyer  pusslas  sedan  ihop  i  
scannerprogrammet.    
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För  att  scanningen  skulle  vara  så  snabb  och  effektiv  som  möjligt  scannade  vi  på  ett  
avstånd  så  att  hela  torson  kom  med  på  en  gång.  Vi  konstaterade  väldigt  snabbt  att  
det  underlättade  med  vit  tajt  kroppsstrumpa  utanpå  korsetten  för  att  scannern  skulle  
ha  lättare  att  läsa  av  formen  under  de  här  förutsättningarna.  Den  här  
scanningsmetoden  bygger  på  kontraster  mellan  linjerna  i  projektionen.  På  det  
avståndet  projektorn  användes  för  att  få  med  helheten  blev  kontrasten  på  hud  och  
mörka/blanka  tyger  för  låg  för  en  korrekt  avläsning.  En  ljus  och  matt  yta  och  att  
projektorn  inte  är  för  långt  ifrån  objektet  ger  en  tydligare  kontrast  och  underlättar  
scanningen.  Statiska  föremål  som  man  kan  scanna  långsammare  och  i  fler  bitar  går  
att  scanna  närmare  och  därmed  lättare  att  få  bra  kontraster  på.  Med  justeringar  i  
inställningar  går  scanningen  att  effektivisera.    
Åtta  scanningar  gjordes  för  att  få  med  360  grader  för  varje  formmodell.  Tjugo  
sekunder  vardera  för  varje  scanning,  och  voilà!  Mina  koordinater  blev  avlästa  och  
översatta  till  ettor  och  nollor.  Ragnar  fogade  ihop  alla  scanningar  till  en  
sammanhängande  tredimensionell  form  med  datorprogrammet  David1.      
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  
	   	  www.david-‐3d.com	  

	  

Scanning	  av	  en	  konservator:	  
I	  vår	  uppställning	  vara	  det	  
modellen	  som	  fick	  vrida	  sig	  
ett	  kvarts	  varv	  inför	  varje	  
scanning.	  Scanningsriggen	  
var	  kalibrerad	  mot	  det	  
uppmätta	  rutnätet	  i	  
bakgrunden.	  Stavarna	  
användes	  som	  armstöd	  så	  
att	  armarna	  och	  axlarnas	  
position	  skulle	  bibehålla	  
ungefär	  samma	  höjd	  vid	  
varje	  förflyttning.	  



	   14	  

	   	   	  	   	  	  
	   Scanningsrigg	  	   	   	   	   	   Skärmbild	  Scanningarna	  innan	  
	   	   	   	   	   	   	   	   de	  fogats	  samman	  digitalt	  
	  
	  

	   	   	   	  	  
   Skärmbild  en  sammanfogad  3D-‐‑modell   Den  digitala  modellen  uppdelad  i  fram  
                     och  baksida.  
  
Urfräsningen  gjordes  i  en  NC-‐‑fräs;  en  av  dator  styrd  maskin  som  fräser  bort  material  
från  ett  block,  av  valfritt  material  som  man  fäster  i  maskinen,  och  på  så  sätt  
skulpterar  fram  den  digitala  modellen.  För  testet  skalades  modellen  ner  till  1:3  och  
delades  upp  i  två  halvor,  en  fram  och  en  baksida.  Den  digitala  modellen  öppnades  
sedan  i  programmet  som  styr  NC-‐‑fräsen2.  
Materialmässigt  fastnade  vi  för  Sensalam  SL  303,  en  LDPE  som  vid  manuellt  arbete  
visat  sig  ge  ett  skarpt  och  väldefinierat  snitt  men  fortfarande  ge  ett  mjukt  avlastande  
stöd.  Eftersom  det  är  en  ganska  ren  polyeten,  är  den  tillräckligt  arkivbeständig  och  
inert  för  att  klara  åtminstone  tidsbegränsade  monteringskrav.  Jag  har  tyvärr  ännu  
inte  hittat  några  publicerade  tester  på  materialets  lämplighet  för  långtidsförvaring  
inom  preventiv  konservering.  Hittills  har  vi  enbart  hunnit  provfräsa  i  modellen  
tredjedelsskala,  men  resultatet  är  lovande!  Sensalam  fungerade  ganska  väl  i  3D-‐‑
fräsen.  Ytan  ser  på  fräsprovet  lite  luddigt  ut,  men  detta  borde  inte  ha  någon  större  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2
	   	  Fräsen	  som	  användes	  är	  en	  High-‐Z	  S-‐720	  från	  www.cnc-‐step.de	  
	  
3
	   	  Spillbitar	  av	  vit	  Sensalam	  inköpt	  från	  Specialplast	  användes	  i	  testomgången:	  
http://www.special-‐plast.se/produkter/item/66-‐sensalam-‐30-‐svart	  
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betydelse  i  en  fullskalig  fräsning.  Till  nästa  nummer  av  nyhetsbrevet  hoppas  vi  att  vi  
har  kommit  längre  i  processen  och  kanske  till  och  med  kunna  visa  upp  en  
fullskalemodell  av  en  klonad  konservator!    

	  
Den	  urfrästa	  modellen	  uppdelad	  i	  fram	  och	  baksida	  och	  som	  därefter	  sammanfogades.	  
	  
Det  stora  jobbet  som  sedan  återstår  är  att  ta  fram  en  arbetsmetod  som  är  tillräckligt  
snabb  och  lättillgängligt  för  att  det  med  nuvarande  teknik  ska  vara  ett  rimligt  
alternativ  till  att  andra  traditionella  metoder.  På  sitt  sätt  är  3D-‐‑scanning  ett  hantverk  i  
lika  stor  utsträckning  som  vilken  annan  formtagning  som  helst.  Även  om  tekniken  
och  hårdvaran  i  sig  har  blivit  förhållandevis  billig,  krävs  det  ändå  en  person  med  god  
kompetens  inom  både  formtagning  och  teknik  för  att  utföra  scanningen  och  foga  
ihop  den  till  en  användbar  3D-‐‑fil.  Eftersom  3D-‐‑scanning  inom  konserveringsfältet  till  
största  delen  bygger  på  unika  föremål  med  unika  former  kommer  
framtagningskostnaderna  inte  kunna  konkurrera  med  stora  industriellt  framtagna  
serier,  men  rätt  använt  och  ett  optimerat  arbetsflöde  behöver  det  inte  heller  bli  en  
dyrare  metod  jämfört  med  manuell  formtagning  och  formskärning.  Den  största  
vinsten  blir  istället  möjligheten  att  minimera  all  hantering  av  föremål  inför  
monteringar  och  framtagning  av  packemballage.  Har  man  väl  digitalt  scannat  
formen  på  ett  föremål,  så  man  enkelt  beräkna  negativformen  och  på  så  sätt  låta  fräsa  
ut  ett  exakt  anpassat  stöd  för  extremt  känsliga  tredimensionella  former.  
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Nyhet	  från	  Gotland	  
 

Lotine	  avslutar	  
	  
Textilateljé  lotine  på  Gotland  avslutar  sin  verksamhet  fr.o.m.  2015-‐‑03-‐‑01  
Med  glädje  meddelar  vi  att  en  av  våra  konservatorer,  Erikka  Wessel  med  eget  företag    
WesTex-‐‑Textilkonservering  AB,  fortsätter  arbetet  på  Gotland.  
Ett  varmt  tack  till  de  som  stöttat  oss  under  verksamhetsåren.  
  
När  2015-‐‑02-‐‑10  
Christine  Thulin  och  Lotta  Svensson    
  

  
  
Från vänster Lotta Svensson, Christine Thulin, Britt-Marie Mattsson, Sara Hultsten 
och Erikka Wessel. 
  

Nystartad	  företag	  WesTex	  Textilkonservering	  AB	  	  
	  
Från  årsskiftet  startade  jag  företaget  WesTex  Textilkonservering  AB.    WesTex  
kommer  att  fortsätta  med  lotines  verksamhet,  dvs.  förvaring  och  konservering,  
restaurering  av  kyrkligt  textil  på  Gotland.  Även  lotines  utrustning  kommer  till  
användning  i  WesTex`s  nya  ateljé  i  Visby.  Det  är  en  stor  glädje  och  ära  att  få  lov  att  
fortsätta  arbeta  med  det  som  lotine  har  byggt  upp  under  så  många  år.  De  har  banat  
väg  för  ett  ökat  medvetande  om  det  textila  kulturarvet  i  kyrkorna  på  Gotland.  
  
Min  familj  och  jag  flyttade  i  2010  till  Gotland  från  Norge.  I  Oslo  var  jag  anställd  som  
textilkonservator  vid  Norsk  Folkemuseum  i  åtta  år.  I  denna  period  fick  jag  chansen  
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att  arbeta  med  flera  SFT  medlemmar  i  diverse  kurir  och  utställningsjobb,  båda  i  
Sverige  och  Norge.  Från  2011  anlitade  lotine  mig  för  att  utföra  
konserveringsuppdrag.  
  
Min  utbildning  till  textilkonservator  gjorde  jag  i  Schweiz  vid  Abegg-‐‑Stiftung  och  
Bern  University  of  Applied  Sciences,  från  1997-‐‑2001.  Innan  dess  studerade  jag  fyra  år  
i  Norge  Konsthistoria  vid  Universitet  i  Bergen  och  ämnet  Folkekunst-‐‑textil  vid  
Högskolan  i  Telemark.    
  
Det  ska  bli  väldigt  roligt  att  fortsätta  jobba  med  textilkonservering  på  Gotland.    
Min  plan  er  att  försöka  komma  i  väg  över  Östersjön  till  SFT  möten  så  ofta  det  går.  
Kom  gärna  och  hälsa  på  i  ateljén  om  ni  er  på  ön.  
  
Med  vänlig  hälsning  
  
Erikka  Wessel  
  

Från	  Denmark	  
       

På  Frederiksborg  Slot  i  Danmark  arbetar  vi  just  nu  med  en  utställning  i  anledning  av  
Drottning  Margrethes  75  års  födelsedag.  Vi  skall  visa  40  av  hennes  dräkter  från  hela  
livet  –  från  dop,  barndom  och  ungdom,  som  brud  och  som  drottning.  Kläder  till  
vardag  och  till  fest.    

På  textilverkstaden  bygger  jag  och  min  kollega  Christine  dockor  till  alla  dräkterna  av  
fosshape.  Vi  hade  inte  särskilt  stora  erfarenheter  av  materialet  tidigare,  men  har  
länge  haft  lust  att  arbeta  mer  med  det.  Till  detta  projekt  kan  jag  inte  tänka  mig  ett  
bättre  material  -‐‑  det  är  helt  fantastiskt  tacksamt  och  roligt  att  arbeta  med!  Att  vi  skall  
framställa  så  många,  betyder  att  vi  fått  möjlighet  att  utveckla  vår  metod  och  använda  
de  nya  erfarenheterna  direkt  från  docka  till  docka.  Jag  kan  verkligen  se  många  
möjligheter  med  fosshape  vid  montering  av  tredimensionella  textila  föremål,  och  ser  
fram  emot  att  arbeta  vidare  med  det  framöver.  

Utställningen  kan  ses  i  Riddarsalen  på  Frederiksborg,  från  den  26:e  mars  –  30:e  
augusti.    

Hälsningar  från  Anna  Sparr  i  Danmark  
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Hänt	  i	  Vara	  
  

• Hanna  Johansson  är  nu  anställd  hos  oss  och  har  också  flyttat  till  Vara.  Roligt  
att  kunna  bidra  till  inflyttning  i  vår  lilla  kommun.  
  

• I  vårt  förråd  ligger  just  nu  några  spännande  textilier  från  16-‐‑  och  1700-‐‑talet  
tillhörande  en  och  samma  kyrka.  Ett  antependium,  ett  kalkkläde  och  en  kudde  
tillverkade  av  ljust  siden  med  broderier.  Ursprunget  är  förmodligen  kinesiskt  
med  tanke  på  symboler  och  figurer.  En  ”brudpäll”,  turkisk  enligt  uppgift,  
signerad  med  initialer  och  1662(7?).  Av  slitaget  att  döma  har  den  använts  som  
antependium.  Dessutom  ett  kalkkläde  daterat  1796,  med  två  släktvapen  och  
initialer,  lokalt  tillverkat.  Textilerna  är  konserverade  på  1940-‐‑talet  och  har  
sedan  dess  hängt  i  en  monter  i  kyrkan.  Otroligt  nog  så  är  de  i  relativt  gott  
skick.  Så  vitt  vi  kan  se  finns  inga  direkta  skador  orsakade  av  förvaringen.  Vårt  
arbete  innebär  endast  torrengöring  och  demontering  av  nuvarande  montering.  
Ny  förvaring  i  kyrkan  är  på  gång  vilket  innebär  att  de  skall  få  ligga  plant  i  en  
låda.  

•   
• Vi  berättade  i  SFT-‐‑nytt  hösten  2013  om  ett  antependium  som  Agnes  Branting  

och  Calla  Geijer  har  broderat.  Då  hade  vi  gjort  ett  åtgärdsförslag.  Nu  i  februari  
2015  har  vi  fått  besked  om  att  vi  får  utföra  åtgärderna.  En  i  kyrkliga  
sammanhang  inte  ovanlig  situation.  Nu  vet  vi  ju  hur  det  har  förvarats  under  
tiden  och  att  inga  ytterligare  skador  har  tillkommit.  Men  i  de  flesta  fall  så  görs  
ett  åtgärdsförslag  och  textilen  är  fortsatt  i  bruk  och  kan  så  vara  två  –  tre  år.  
Vad  som  hinner  hända  under  den  tiden  varierar!                                                                
Fortsättning  följer  i  nästa  nummer.  
  

• Det  är  inte  bara  arbete  i  Vara.  Vi  har  nyss  varit  på  lunchföreställning  på  
konserthuset,  ett  Simon  och  Garfunkel  program  med  Simon  Ljungman  och  
Fredrik  Berglund.  
  

• SkarLiden  har  just  avslutat  en  utställning  ”Funnet  och  Återvunnet”.  En  textil  
utställning  där  två  textilkonstnärer  omvandlat  broderade  stramaljtavlor  till  
fantastiska  jackor/överdelar.  
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• Vi  får  ibland  förfrågningar  om  konststoppning.  Har  ni  tips  på  någon  som  
utför  det  och  som  ni  också  kan  rekommendera?  

  

• Ingeborg  Skaar  blev  i  höstas  utsedd  till  Årets  Företagare  2014  i  Vara  kommun.  
Fantastiskt  roligt,  en  verklig  uppmuntran!  

  

Hälsningar  Anna-‐‑Lena,  Hanna  och  Ingeborg  
    

På	  gång	  på	  SVK	  
  
På  Textilavdelningen  har  vi  haft  mycket  att  göra  hela  hösten  och  arbetet  fortsätter  
under  våren.  Det  är  stor  variation  på  objekten,  det  är  från  museer,  offentlig  konst  och  
såklart  från  kyrkor.  Vi  kommer  även  ha  lite  undervisning  på  Institutionen  för  
Kulturvård.  Under  våren  kommer  vi  att  ha  hjälp  av  Rebecka  Karlsdotter  som  vi  
välkomnar  hit  i  början  av  mars.  Det  ser  vi  alla  fram  emot!    
  
Under  våren  kommer  vi  även  lägga  ut  en  annons  för  en  textilkonservator,  som  vi  
hoppas  kunna  arbeta  här  från  1  juni  och  fram  till  årsskiftet.  Vi  hoppas  få  se  flera  
ansökningar,  det  ska  bli  väldigt  spännande.    
  
Ammi  arbetar  med  flera  intressanta  objekt  från  Röhsska  museet.  Det  handlar  om  
dräkter  som  kommer  att  ställas  ut  under  våren  2016.  Dom  är  vackra  och  spännande,  
men  bjuder  på  stora  utmaningar  konserveringsmässigt.  
  
Lotti  kommer  under  våren  att  arbeta  med  Sven  X:et  Erikssons  stora  bildväv  
”Melodier  vid  torget”  från  konserthuset  i  Göteborg.  Detta  blir  också  en  rejäl  
utmaning,  framförallt  logistiskt,  då  den  mäter  hela  9,4  x  6,4  m!  Lotti  kommer  främst  
ha  hjälp  från  Rebecka,  men  vi  kommer  alla  hugga  i  när  det  behövs.  Lotti  kommer  
även  att  arbeta  på  med  textilförvaring  och  vård-‐‑  och  underhållsplaner.    
  
Heidi  kommer  under  året  att  arbeta  med  konservering  av  textil  från  flertal  kyrkor.  
Det  är  många  och  varierande  föremål  som  ska  åtgärdas.  Parallellt  med  detta  
samordnar  hon  ärenden  och  hjälper  till  där  det  behövs.    
  
Kerstin  kommer  också  att  arbeta  på  med  kyrkotextil.  På  hennes  bord  ligger  även  en  
hel  del  offentlig  konst,  främst  från  Konstenheten.  Även  hon  samordnar  ärenden  och  
för  hennes  del  är  det  kyrkoärenden  av  alla  slag.  
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Under  hösten  har  vi  undersökt  flera  olika  tensider,  för  att  finna  ut  vad  som  skulle  
kunna  ersätta  Berol  784.  Det  är  lättare  sagt  än  gjort,  vi  har  haft  stora  svårigheter  att  
hitta  någon  som  förenar  de  egenskaper  vi  vill  ha  med  en  godkänd  miljöklassning.  
Alla  tips  tas  tacksamt  emot,  vilka  erfarenheter  det  än  gäller.    
  
 

	  
	  
	  
Heidi  och  Lotti  arbetar  med  en  stor  textil  från  Varbergs  församling.  Här  testar  vi  våra  
nya  nätramar.  
Om  någon  har  behov  av  nätramar  till  dammsugning  vill  vi  varmt  rekommendera  ett  
företag  som  tillverkar  insektsnät.  Ramarna  är  tillverkade  av  lackad  lättmetall  och  
försedda  med  finmaskigt  plastbelagt  glasfibernät.  Man  kan  beställa  vilken  storlek  
man  önskar  och  det  ser  ut  som  man  utan  problem  borde  kunna  byta  nätet  själv.  
Billiga  och  lätthanterliga  ramar!  
  
MTH  Skandinavia  AB  
Fabriksgatan  6,  272  36  Simrishamn  
Tel:  0414-‐‑516  33,  fax  0414-‐‑511  48  
Epost:  info@mthab.se	  
	  
Allt  gott  önskar  Lotti,  Kerstin,  Heidi  och  Ammi  J  
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Från	  Slottet	  
	  

Talande	  textil	  Augusta	  Persson	  
  
I  år  är  det  300  år  sedan  drottning  Hedvig  Eleonora  dog  –  under  sina  nästan  60  år  som  
drottning  och  änkedrottning  blev  hon  en  av  landets  mest  inflytelserika  personer.  För  
att  uppmärksamma  detta  kommer  Kungl.  Husgerådskammaren  att  under  
sommarsäsongen  arrangera  tre  utställningar  på  temat  ”Hedvig  Eleonora  –  den  
svenska  barockens  drottning”.  På  Drottningholm,  Gripsholm  och  Strömsholm  –  
kommer  olika  aspekter  av  Hedvig  Eleonora  och  hennes  tid  att  presenteras.    
På  Drottningholm  visas  utställningen  ”Trädgård  och  natur  i  hovkulturen”,  30  april  
2015  –  6  jan  2016.  Där  presenteras  naturens  betydelse  vid  Hedvig  Eleonoras  hov  och  
naturuppfattningen  under  hennes  epok.  Från  utställningen  kan  man  blicka  ut  i  
barockträdgården  som  anlades  av  Hedvig  Eleonora  liksom  själva  slottet.  
På  Strömsholms  slott  kan  man  se  utställningen  ”Ridkonst  och  fursteroll”,  30  maj  –  31  
aug  2015.  Här  visas  på  hästens  betydelse  under  1600-‐‑talet  för  uppbyggandet  av  
fursterollen.  
På  Gripsholms  slott  ses  utställningen  ”Talande  textil”,  14  maj  2015  –  6  jan  2016.  
Textiliernas  stora  betydelse  belyses  utifrån  målningar  och  bevarad  textil,  från  linne  
ur  Hedvig  Eleonoras  hemgift  till  vävda  tapeter  och  guldbroderade  bordtäcken.  
Texten  ovan  är  ett  sammandrag  från  vårt  programblad  för  år  2015.  Vi  på  
Husgerådskammaren  skall  äntligen  ordna  en  lite  större  textilutställning  på  
Gripsholms  slott  samt  två  mindre  utställningar  med  varierande  föremål  på  
Drottningholms  och  Strömsholms  slott.  
  

  
  
  

Detalj  från  en  av  tapeterna  i  
suiten  Elementen,  
årstiderna,  månaderna,  dag  
och  natt.  HGK  v.t.  75  
September  och  Oktober.  
Tapeterna  inköptes  av  
änkedrottning  Hedvig  
Eleonora  år  1686  från  Greve  
Niels  Bielke  och  är  vävda  i  
Bryssel  vid  mitten  av  1600-‐‑
talet.  
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På  Gripsholm  kommer  att  visas  ett  trettiotal  textilier  i  skiftande  material,  teknik  och  
form.  Allt  från  fragment  och  provbitar  till  kompletta  föremål  som  visas  i  miljö.  Det  är  
framför  allt  olika  inredningstextilier  så  som  sängklädslar,  linne,  vävda  tapeter  och  
bordtäcken  som  kommer  att  visas.  Enda  klädnaden  är  en  mässhake  från  slottskyrkan  
i  slottet  Tre  Kronor.  En  del  av  textilierna  har  direkt  anknytning  till  drottningen  
såsom  hennes  linnelakan,  servetter  och  dukar  från  hemgiften.  Allt  är  noga  inmärkt  
med  hennes  monogram,  årtal  och  nummer.  Med  finns  bl  a  också  ett  bordtäcke  skänkt  
av  Hedvig  Eleonora  till  Maken  Karl  X.    
  

             
Bordtäcket  som  Hedvig  Eleonora  gav  Karl  X.  HGK  Tx  nr  71.  Utprovning  av  skiva.  En  
underduk  som  går  ner  till  golvet  skall  sys.  
  
Textilierna  kommer  att  visas  både  i  montrar,  på  podier  och  direkt  i  miljöerna.  Vi  har  
valt  att  visa  ett  antal  av  föremålen  utan  monter.  Detta  eftersom  det  är  så  vi  oftast  
visar  våra  föremål  ute  i  slottets  inredningar  och  vi  hoppas  att  det  gör  att  man  får  en  
mer  levande  upplevelse  av  dem.  Föremål  som  behöver  ses  riktigt  nära  som  material-‐‑  
och  teknikprover  samt  väldigt  skör  textil  ligger  i  monter.  De  flesta  textilierna  
kommer  monteras  plant  på  skivor  med  lite  variation  för  rullar,  men  vi  får  några  
utmaningar  med  bl  a  sängtextilier  i  en  halvbäddad  säng  –  hur  bäddades  en  säng  på  
1600-‐‑talets  andra  hälft?  Och  vid  visning  av  tre  dukar  som  skall  visas  på  tre  bord  intill  
varandra  –  hur  gör  man  det  spännande?    
Budgeten  för  utställningen  har  varit  liten  men  man  har  däremot  satsat  stort  på  en  
antologi  om  Hedvig  Eleonora,  där  både  svenska  och  internationella  forskare  
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medverkar.  Redaktör  för  boken  och  även  projektledare  för  utställningarna  är  Merit  
Laine,  intendent  vid  Husgerådskammaren.  
Vi  sätter  igång  med  monteringsarbetena  nu  och  hoppas  att  det  blir  en  fin  utställning!  
Väl  mött  på  Gripsholm  i  sommar  eller  i  höst!  
  
Augusta  Persson  
Avdelningen  för  vård  och  bevarande,  Husgerådskammaren  
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Kommande	  evenemang	  
	  
När	   Var	   Vad	   Länk	  
15	  
april	  
2015	  

Sigtuna	   Riksförbundet	  
Sveriges	  Museers	  
Vårmöte	  

http://www.sverigesmuseer.se/nyhete
r/2014/10/valkommen-‐att-‐bidra-‐till-‐
museisektorns-‐viktigaste-‐mote-‐2015/	  

15	  
april	  
2015	  

Sigtuna	   SFTs	  årsmöte	   http://www.sft-‐
textilkonservering.se/aringrsmoumlte-‐
2015.html	  

14-‐
15	  
juli	  
2015	  

London	   1st	  International	  
Conference	  on	  
Science	  and	  
Engineering	  in	  
Arts,	  Heritage	  and	  
Archaeology	  
(SEAHA)	  

http://www.seaha-‐cdt.ac.uk/seaha-‐
conference-‐2015/	  

21-‐
23	  
okt	  
2015	  

Helsinki	   NKF	  XX	  congress,	  
Monumental	  
treasures	  

http://www.konservaattoriliitto.fi/ind
ex.php?option=com_content&view=arti
cle&id=70&Itemid=107	  
	  

16-‐
20	  
nov	  
2015	  

New	  York	   NATCC	  
conference,	  
Material	  in	  Motion	  

http://www.icon.org.uk/images/NATC
C%202015%20-‐
Call%20for%20Papers.pdf	  
	  

3	  –	  9	  
juli	  
2016	  

Milan	   ICOM	  24th	  
General	  
Conference	  
Museums	  and	  
Cultural	  
Landscapes	  

http://network.icom.museum/icom-‐
milan-‐2016/	  

  
Kom  ihåg  att  Bothens  deadline  är  31mars,  man  ska  vara  ordinarie  medlem  
i  NKF.  Ansökningen  sker  nu  digitalt.  http://www.nkf-‐‑
s.se/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=81  
  
  

  
Tips	  om	  fler	  evenemang?	  	  Maila	  till	  sftnytt@hotmail.com	  då	  läggar	  jag	  upp	  de	  på	  
hemsidan.	  
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Föreningens	  sidor	  
	  
Höstmötets  protokoll  –  se  hemsidan  http://www.sft-‐‑
textilkonservering.se/houmlstmoumlte-‐‑2014.html  
  
  
  
Nya  hemsida  adress  –  hoppas  alla  har  hittat  till    
http://www.sft-‐‑textilkonservering.se  
Kontakta  mig  om  du  vill  vara  med  och  skriver  blogg  inlägg.    
sftnytt@hotmail.com  
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Här  med  kallar  Svenska  Föreningen  för  Textilkonservering  till  

Årsmöte	  onsdag	  15	  april	  2014	  
	  	  	  
Plats:  Wenngarns  slott  
       
09.00  Samling  med  fika    
09.30  Årsmötesförhandlingar    
  
Vi  förflyttar  oss  till  Bollhallen,  tillsammans  med  NKF  medlemmar  
  
10.45  Nationalmuseum  berättar  om  deras  flytt    
11.15  Några  korta  presentationer  ”landet  runt”  
12.00    Lunch  
    
  
SFT  står  för  ovanstående  kostnader.          
Eventuella  inträden  mm.  betalar  var  och  en.  
  
  
Programmet  för  RSM  börjar  kl  13  och  innan  dess  bjuder  STF  på  
lunch.  För  er  som  vill  delta  i  RSM:s  program  anmäler  er  via  deras  
hemsida:  sverigesmuseer.se    
  
Det  kommer  att  utgå  bussar  från  Sigtuna  centrum,  Märsta  station  
och  Arlanda  till  och  från  Wenngarns  slott.  Mer  information  om  
detta  samt  full  dagordning  och  program  kommer  inom  kort.  
    
Anmälan	  till:	  Anna	  Javér,	  anna.javer@varldskulturmuseerna.se	  

senast	  7	  april	  	  

	  	  
	  
Välkommen!	  
	  
  


