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Ordförande	har	ordet			
 
Hej alla medlemmar! 
 
Det var roligt att se så många av er på Höstmötet i Borås med det fina program som Ingeborg 
och hennes projektgrupp hade satt ihop. Personligen tycker jag att det var väldigt roligt och 
spännande att få se Textilhögskolans och hela Fashion Centers lokaler och kreativa miljöer. 
Fredagens föreläsning bjöd på en nyttig inblick i vad som händer inom den textila 
materialutveckling, på högskolan och inom textilindustrin, där stort fokus ligger på bland 
annat miljöfrågor. Vi fick lära oss om allt från nya metoder för färgning och annan 
textilberedning till vidareutvecklingen av syntetfibrer och hur olika egenskaper kan 
inkorporeras direkt i fibern utan efterbehandlingar, ämnen som väckte tankar och frågor 
kring de moderna materialens möjligheter och svårigheter för oss konservatorer i framtiden.  
 
Om ni inte redan har gjort det så får ni gärna dela med er av era tankar kring 
höstmötesdagarna i Borås genom att svara på enkäten som Anna Stow tagit fram på 
https://sv.surveymonkey.com/r/GTYX8DR 
 
Vi går nu äntligen mot ljusare tider och snart är det dags för Årsmötet 2018. Mötet kommer i 
år att hållas den 23:e mars på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm där vi också kommer få 
en visning av utställningen Couturens hemligheter. Efter jubileumsårets båda fullspäckade 
mötesprogram drar vi den här gången ner något på tempot och hoppas istället att vi ska få 
mer tid till att umgås och prata om våra egna verksamheter och på så sätt få möjlighet att 
utbyta kunskaper och lärdomar med varandra. Genom att återinföra programpunkten ”5 
minuter landet runt” så vill vi uppmana er att berätta vad som är på gång i era ateljéer. 
Arbetar ni med några spännande eller särskilt utmanande föremål? Har ni haft möjlighet att 
prova nya konserveringsmetoder eller kanske utveckla gamla? Hur ser situationen ut på era 
arbetsplatser och hur fungerar samverkan med andra yrkesgrupper? Ta tillfället att diskutera 
och utväxla erfarenheter med kollegor. Alla ämnen är av intresse, vi är nyfikna på allt som 
händer ute i landet (och i grannländerna)!  
 
Vi ses i Stockholm den 23:e mars! 
 
Anna Stålbring 
 
 

Redaktörernas	rader	
	
Väldigt	roligt	och	glädjande	att	vi	har	några	nya	korrespondenterna	i	denna	nummer	–	mer	sant!	
	
Läs om Rebecka och Heidis resa till Mexico, Isabellas referat från ett forskningsseminarium 
om Kyrkliga kulturarv på Historiska museet i mars förra året, användning av fosshape på 
Åland, och att drottningen av tillfälliga anställningar har till slut hittad tillsvidare på slottet 
(grattis!). Vill ni som Linnea och Sandra på Murberget börja skriva en stående korrespondens, 
eller bara ett kort inlägg, så är ni välkommna. (Skriv då gärna på Palentino Linotype storlek 
10, lägg i bilderna så som ni vill har dem, och skick med bild filerna för sig) 
 
Redaktionen 
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Korrespondenterna	
	 	

Vi	har	varit	på	NATCC	konferens	i	Mexiko	City!	

Tack vare det generösa bidraget från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stipendiefond har vi 
haft lyckan att vara med på The North American Textile Conference i Mexico City 2017. 
Temat för året var Embellished fabrics- conservering surface Manipulation and Decoration. 
Som vanligt var det en konferens som höll en hög kvalitet på papers, posters och workshops. 
Konferensen hölls på Ecrym, Escuela nacional de conservación, restauración y museografía i 
Mexico City. En fin skola med entusiastiska elever och kunniga lärare.  

Konferensen började med en intressant och inspirerande workshop. Under två dagar fick vi 
tillsammans med Román Gutiérrez, mästervävare från Teotitlán del Valle i Oaxaca och med 
Hector Meneses, chefskonservator på Museo Textil de Oaxaca som översättare, utforska 
naturfärgningens möjligheter samt prova på att spinna med infärgat dun och bomull på en 
långrock. För de blå tonerna använde vi indigo, för de röda koshenill och de gula 
zacatlaxcalli. Som betmedel fick vi använda mogna bananer och apelsiner. Metoden att inte 
köpa ”rena” kemikalier fungerar utmärkt om man har lite mer tid än vad vi hade så vi 
tillsatte kommersiella betmedel i slutet för att skynda på processen.  

 

 

Rebecka	på	workshop	(bild	Heidi) 

Textilier vävda med garner spunna av bomull och dun finns bevarade i ett fåtal i Mexiko men 
ses på teckningar och målningar från 1600-talet, oftast på bröllopskläder och ceremoniella 
plagg. Román har utforskat och utvecklat tekniken ytterligare genom att både kopiera äldre 
föremål och skapa ny design. Ytan blir lite som en luftig päls som rör sig lätt i vinddraget. Det 
var så spännande att se Román arbeta, han är en skicklig hantverkare som bär med sig 
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generationers kunskap och har också goda 
kunskaper i kemi som han frikostigt delar med sig 
av. 
Vi hann också med att få måla och reservagefärga 
sidenscarfs med indigo och en pasta av gummi 
arabicum och lera . Indigoodlingen och 
tillverkningen av själva indigopigmentet, som är en 
mycket arbetskrävande produktion, fick vi se på en 
film. Fascinerande att få se den långa processen 
utföras av kunniga yrkesutövare. Eftersom Mexiko 
drabbades av jordbävning i höstas så har tyvärr 
mycket förstörts av indigoodlarnas byggnader, 
vattenbassänger etc. De kommer att få praktisk och 
ekonomisk hjälp från Museo Textil de Oaxaca med 
att bygga upp och starta produktionen igen. Museet 
är deras säljkanal, enligt Hector är indigofärgen 
vanligtvis slutsåld vid mars månads utgång varje år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Konferensen började med att Alejandro de Ávila 
Blomberg från Museo Textil de Oaxaca öppnade med 
ett anförande som diskuterade konserveringsetik där 
han berättade om en märkduk som fått en 
proveniens som visade sig vara falsk. Märkduken 
från 1862 ansågs vara utförd och signerad av Soledad 
Juárez Maza, dotter till president Benito Juárez 
García och Margarita Maza Parada. Tidigare fotodokumentation visade dock att signaturen 
var utförd mycket senare, och därmed förfalskad, antagligen så sent som 2016. Hur hanterar 
man ett sådant här objekt? Skall den förfalskade signaturen sprättas bort? Eftersom 
originalbroderiet var av hög kvalitet och utfört av en skicklig brodös har ju objektet ett värde 
även om inte det sytts av presidentdotter. Märkduken konserverades och visades tillslut 
tillsammans med bilder där man retuscherat bort signaturen. 

 
Under konferensen presenterades 22 utmärkta papers, ett litet urval: 
 
Manipulation of Early Plastics and the Variable Fabrication of Cellulose Acetate: assesing 
opposite Ends of the Spectrum of Two Identical Belts designed by Elsa Schiaparelli ca. 
1938 
Leanne Tonkin, Adriana Rizzo.  
Två identiska skärp som åldrats väldigt olika undersöktes för att försöka förstå hur det kunde 
komma sig. Mycket intressant att lära om olika undersökningsmetoder. 
 
Topsy -Turvy Conservation: Consolidating and Wet Cleaning the Embellished Hangings 
From the Spangled Bed, Knole 
Rosamund Weatherall, Claire Golbourne UK 
Ett spännande paper om den berömda Knolebädden från 1621 vars textilier var i stort behov 
av rengöring. Applikationer och dekorationssömmar hade fallit bort och förstörts. Man 
beslutade att göra konservering, rengöring och att försöka återskapa det tidigare utseendet. 
 
 

Figure	Heidi	på	workshop	(bild	Rebecka) 
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Moving embroidery- A way to preserve the full cultural heritage of chasubles in use.  
Heidi Åberg Berthelsen. 
Heidi presenterade ett intressant och välpresenterat paper om överflyttade broderier från en 
mässhake till nytt tyg. Föredraget väckte många diskussioner om vilka ingrepp en 
konservator egentligen får göra och det var stundtals lite upprörda tongångar. Heidi 
hanterade frågorna utmärkt väl och det hela landade i en konstruktiv diskussion.  Kanske 
berodde en del upprördhet på att det var ett liturgiskt plagg? (Detta är skrivet av Rebecka!) 
 
Antebellum Ornament: the Conservation of the Butler Greenwood Parlor Furnishings at 
the New Orleans Museum of Art. 
Howard Sutcliff 
Ett helt rum från en gammal plantage rengjordes och konserverades. De stoppade 
möblernavar smutsiga och framförallt nedbrutna på fransar och band och hade använts som 
sittmöbler till ganska nyligen. Ett bra föredrag om hur man förhåller sig till flytt och 
konservering av ett helt rum. 

Preserving the process- The conservation of mid-production resist dyed dutch wax and 
indonesian batik textiles 
Sara Reiter.Bernice Morris, Kate Duffys  
Ett fint och snyggt presenterat föredrag om bevarande av vaxbatik både som föremål och som 
teknik. 
 
10 intressanta posters presenterades också, exempelvis 
 
Analysis and Characterization of Turk´s Head Knots. 
Joy Bothrup. 
Snygg och informativ poster om snörmakeriarbeten. Joy har också författat fina 
instruktionsskrifter i ämnet. Hon hade med sig många egentillverkade och illustrerande 
exempel på tekniken vilket var väldigt roligt att se. 
 
Metal Threads Could be Metal Threats? Examination of metal Surface Decorations Used 
for Embellishment of Greek Ecclesiastical Textiles 
Anna Karatzani 
Den här postern tog upp ett aktuellt ämne som också problematiserades av några papers. 
Metalltrådar och deras uppbyggnad och hur de korroderar är 
områden som intresserar många textilkonservatorer. 
 
Sista aftonen hade vi avslutningsceremoni på Museo Nacional de 
Historia, Castillo de Chapultec och bjöds på pianomusik, mat och 
dryck. V i fick njuta av en fantastisk utsikt över Mexiko City som är 
ofattbart stort. 
Vi hann också med att göra några museeibesök och började med 
Frida Kahlo museet i ”Casa Azur” som har varit hennes 
föräldrahem. Mycket vackert färgsatt med en fantastisk innergård 
och trädgård. Att komma så nära Frida och Diego var både 
intressant och lite smärtsamt. Det var också underbart att få se 
Fridas kläder och medicinska korsetter tillsamman med nutida 
modeskapares kläder inspirerade av Fridas karaktäristiska stil i 
den nyare utställningen. Roliga och kreativa var 
utställningsdockorna med garnhår som såg ut som Frida, mindre 

	Frida	Kahlo	museum	-	Heidi	Åberg	
Berthelsen 
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kul var den, för oss, underliga ljussättningen.  
 
Museet ligger i Coyoacán, ett vackert område i 
kolonialstil med lång historia. Vid torget finns en 
häftig fontän och en kyrka med en gammal mycket 
vacker klostergård. Där fanns det reliker i form av 
träflisor från Jesu kors sades det. Enligt sägnen var 
det i den här stadsdelen Montezuma avrättades. 
 
 
I samma område finns också Museo Nacional de 
Culturas Populares, ett underbart mindre museum. 
Besöket på det här museet vidgade kunskapen om 
mexikansk traditionell mathållning och odling med 
de ”tre systrarna” majs, bönor och squash. Eftersom 
det var november och ”De dödas dag” ägnades en 
utställning åt denna intressanta och för Mexico så 
välkända högtid som blandar kristendom och 
tidigare religioner elegant. I Coyoacán sågs också 
hela hus smyckade av tagetes som är en viktig 
blomma under högtiden. Besöket blev en utmärkt 
lektion i landets folklivshistoria! 
 
 
 
Museo Nacional de Antropología är världsberömt 
och ofantligt stort! En imponerande och ståtlig 
byggnad med en mycket vacker och imponerande 
innergård. Utställningen har ett kronologiskt 
upplägg som börjar nere i tolv stora salar med pre-
hispanic historia. Många fantastiska objekt i alla 
material som sten, fjädrar, guld, snäckor och textil. 
Blandningen av religioner är spännande. Textilierna 
som visades på andra våningen i utställningen om 
Mexicos ursprungsbefolkningar var både 
exponerade i miljöer på dockor och monterade som 
platta objekt. En hel del fantastiska textila föremål 
visades och det var inspirerade att se hur avancerade 
textila tekniker man använder i landet. Roligt också 
med udda textila fibrer. Traditionella plagg som 
huipilen (en ärmlös tunika där vävens smala bredd 
accentueras av dekorationssömmar över 
stadkanternas ihopfogning) bärs av många kvinnor 
fortfarande.  
 
Slogs också av att det verkar finnas en ”vi och dom” 
mentalitet i relation till ursprungsbefolkningen i 
Mexiko som blir väldigt tydlig ibland, även på 
museet.  
Vi fick också möjlighet att åka på en arkeologisk utflykt till Chalcatzingo, ett par timmars 
bussresa från Mexico City. På grund av den tidigare nämnda jordbävningen var det lite 

Day	of	the	Dead	Rebecka	Karlsdotter 

Huipilen	-	Rebecka	Karlsdotter 
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ändringar i utflykterna. Vi fick gå ett par kilometer på grund av oframkomlig väg. Det gav 
oss möjlighet att se en del av en landsortsby i ett gammalt mexikanskt kulturlandskap. Vi fick 
se stenristningar från två kulturer, maya och aztek, och hade en förträfflig guide som var 
arkeolog. Hennes engagemang var smittande och vi fick en underbar och lärorik dag med 
många diskussioner om bevarande och tolkningar av kulturarvet utomhus.  
Templo Mayor, ett tempel som är en kvarleva från det historiska Tenochtitlan finns att 
beskåda i det historiska centret i Mexico City. Tenochtitlan var den aztekiska 
ursprungsstaden till Mexico City, som grundades ca 325 e. kr och hade ca 200 000 invånare 
tills spanjorerna erövrade staden 1521 och påbörjade bygget av den nuvarande staden. Det 
var fantastiskt att se det mäktiga templet bland de koloniala husen, man fick en liten glimt av 
vilken fantastisk stad som legat där en gång. Själva templets ruiner syntes från torget bredvid 
och museet låg sedan under jord och innehöll artefakter från den aztekiska kulturen. En 
modell av staden visar dess uppbyggnad med kanaler som farvägar mellan öarna som 
bildade staden. (Mexiko city ligger på träskmark, staden sjunker sakta). Från gatuplanet ser 
man ruinen av staden och under jord ligger själva museet.  
 
Resan till konferensen blev en ögonöppnare på många 
plan. Totalt sätt var det så lyckat med en massa nya 
intryck och kunskaper i skön förening med alla trevliga 
och vänliga mexikaner vi mötte. Nya och fördjupade 
kontakter med kollegor från hela världen inspirerar och 
manar till ytterligare kunskapsinhämtning. Mexiko som 
land var välkomnande och vi imponerades och 
förvånades ständigt över människors vänlighet och 
uppfinningsrikedom.  Vi kom hem som kunnigare och 
ödmjukare människor och konservator. Att SVK och 
Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stipendiefond har 
gjort det möjligt för oss att ta del av så mycket kunskap, 
nya kontakter och erfarenheter är vi mycket tacksamma 
för!  
 
Heidi Åberg Berthelsen och Rebecka Karlsdotter, SVK 
 
 

 (tips från redaktion 

https://www.vam.ac.uk/exhibitions/frida-

kahlo-making-her-self-up) 
 

 
  

Frida	Kahlo	(bild	Heidi) 
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Då	farfars	mormor	var	ung	–	monteringar	för	en	dräktutställning	vid	Ålands	
kulturhistoriska	museum	

 

Dräktöverdelar monterade med fosshape 
Inspirerade av fjolårets SFT:s workshop i fosshape (se specialnr SFT 50 år) bestämde vi oss för 
att använda materialet när vi ställde ut dräkter och dräktöverdelar ur Ålands museums 
textilsamling. Vi var ute efter osynliga och unikt anpassade monteringar som stödde formen 
och lät plaggen glänsa.  

Som en grundform för monteringen använde vi en smal torso av frigolit eftersom den var 
enkel att forma om genom att nåla fast polyestervadd eller polyetencellplast där det 
behövdes. När den omformade torson passade till plagget, eller egentligen var lite mindre, 
klädde vi över den med aluminiumfolie eftersom vi märkte att fosshape-filten blev hårdare 
när ångan inte kunde tränga igenom alla lager av vadd utan stannade vid folien.  

För figuranpassade dräktformar till överdelarna använde vi grövre 
fosshape 600. Vi klippte en rektangulär bit av materialet och gjorde ett 
hål i mitten för halsen innan vi placerade den på den folieklädda torson. 
Vi värmeaktiverade fosshape-filten med en steamer. Vid utsidan av 
axlarna vek vi fosshape-filten dubbel för att få en stadigare dräktform. 
Det extra materialet vid sidorna klippte vi bort och efter provning av 
dräktformen finjusterades ännu storleken. Sen sydde vi ihop sidorna kant 
mot kant. Sidosömmarna stödde vi ytterligare från insidan med en bit 
fosshape-filt som ångades fast mot formen. Till sist klädde vi över 
dräktformarna med tunn polyestervadd och svart bomullstrikå samt 
sydde kardborreband på axlarna för att senare kunna fästa stöden för ärmarna.  
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Ärmarna i dräktöverdelarna stödde vi med polyestervadd som vi 
klädde över med tubbandage och drog på svarta strumpbyxben av 
polyamid för att göra stöden mindre synliga. Slutligen sydde vi den 
andra delen av kardborrebandet på 
stöden.  
De flesta av dräktöverdelarna har 
ståkragar och dem stödde vi med 
tunnare fosshape 400 som vi ångade 
mot en passande halsform. Sen klädde 

vi över stödet med polyestervadd och svart bomullstrikå. 
Kragstödet sydde vi inte fast i dräktformen utan lät det sitta 
löst.  
Vi monterade totalt 15 överdelar varav 9 stycken hade en 
tillhörande kjol. Kjolarna monterades skilt med 
polyetencellplast, polyestervadd och underkjolar sydda av 
bomullstyg. Dräkterna ställdes ut hängande från taket i 
utställningslokalen.  
 
 
Även tygblommor vissnar med tiden – konservering och montering av en hatt från förra 
sekelskiftet 
Till specialutställningen av dräkter valde vi att även visa en del accessoarer från samma 
tidsperiod som de utställda dräkterna. En av dessa var en stråhatt dekorerad med 
tygblommor på brättet. Blommorna var tämligen detaljerat utformade och förvånansvärt 
naturtrogna men hade med tiden skrumpnat ihop och gav ett ganska visset intryck. För att få 
hatten att blomstra igen använde vi oss av kallångan från en ultraljudsfuktare. Fukten gjorde 
att tyget i blommorna mjuknade så att vi försiktigt kunde öppna upp kronbladen och fästa 
dem med insektsnålar mot själva hatten. Tygblommorna fick sedan torka över natten och 
följande dag kunde vi avlägsna nålarna utan att blommorna miste sin utslagna form.  
 

 
 
Till monteringen av hatten skapade vi en stödjande form till kullen av polyetencellplast. 
Eftersom formen skulle trädas på en liten metallfot limmade vi en hårdnad bit fosshape-filt 
på ovansidan av formen som ett stopp så att benet på metallfoten inte skulle kunna tränga 
igenom formen och skada själva hatten. Formen kläddes därefter med polyestervadd och 
slutligen med svart trikåtyg innan den placerades i hatten. Totalt ställde vi ut tre stråhattar 
som alla monterades på samma vis.  
Dräktutställningen pågår till och med 18 mars 2018. 
 
Susan Hannusas, konservator, Henrika Törnroos, projektanställd , Christina Haldin, etnolog 
Ålands museum 
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Nyhet	från	SVK	
 
Här på SVK har året rullat igång med full fart. Kyrkliga ärenden tar förstås upp mycket av 
vår tid. Lotti jobbar med vårdplaner och ritar textilförvaringar och Kerstin jobbar på med 
SACER även i fortsättningen. Vi har också flera både större och mindre konserveringsjobb för 
kyrkan inne som ska avslutas under året. Textilavdelningen växer så det knakar och sedan 
årsskiftet är Ellinor och Katarina, som förvisso jobbat på SVK ett tag tillsvidareanställda.  
 
Vi är också glada för att ha Rebecka hos oss igen. Rebecka har tillsammans med Lotti arbetet 
med ett jättejobb för Hallands kulturhistoriska museum, 90 meter (!) hängkläden som har 
borhydridbehandlats och sömnadskonserverats. Nu väntar bara montering i Bexellska 
bålastugan i Varberg. 
 
 
 

Med ny säsong kommer förstås även nya ridåer! Den 
aktuella ridån som vanligtvis hänger i auditoriet på 
Röhsska museet skapades av Hans Krondahl 1987 och har 
med tiden blivit fläckig och missfärgad, troligtvis på grund av att den är 
flamskyddsbehandlad. Vår egen ridåexpert Ammi kommer förutom ridån även att arbeta 
med ett par kinesiska sidenrockar till museets nya utställning inför nyöppningen. 
Vi har också haft en praktikant hos oss. Valentine Jacob från Frankrike har varit på SVK från 
augusti fram till i januari. Valentine som läser sin master på Institutionen för kulturvård och 
har sedan tidigare en kandidatexamen i Conservation of Art and Ethnographic objects från 
Ecole Supérieur d'Art d'Avignon. Valentine har främst arbetet med en rock tillhörande 
Göteborgs Stadsmuseum. Rocken som är från 1700-talet ska ha tillhört Jacob Gustaf de la 
Gardie och kommer troligtvis att ställas ut på museet framöver. Efter många timmar av 
sömnadskonservering är rocken i utställningsbart skick, den har även fått en ny 
måttanpassad docka så den kommer att hänga säkert framöver. Det har varit ett nöje att ha 
Valentine här på SVK. 
 
Heidi som har varit föräldraledig är tillbaka några månader sedan december för att jobba 
med en uppsättning textila tapeter från Tofta herrgård. Tapeterna är av linne med broderier i 
blekingesöm och skapade av blekinge hemslöjd. Efter att ha hängt uppe sedan 1914 är 
textilierna i stort behov av omsorg. Alla tapetvåder har borhydridbehandlats och nu väntar 

Inspektion	av	hängkläden	före	konservering	

Lotti	med	hängkläden	efter	
borhydridbehandling	
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sömnadskonservering innan tapeterna ska upp på väggarna igen under våren. För att Tofta 
inte ska behöva vara utan sina tapeter längre än nödvändigt så jobbar även Rebecka, Ellinor 
och Katarina med dessa. Även målerikonservator Ann-marie Mild kommer att vara 
engagerad och vid uppsättningen så är även träkonservator Morgan Denlert med och hjälper 
till.  
 
 

 
Ammi och Lotti ska hålla i undervisningen för studenterna från Konservatorsprogrammet 
årskurs 2 i textilkonservering. SVK har även ett nära samarbetet med Institutionen för 
kulturvård angående utvecklingen av masterutbildningen på Konservatorsprogrammet.  
Ellinor och Katarina arbetar i nuläget med fyra fanor och kommer även arbeta en hel del med 
kyrkotextil framöver.  
Hälsningar från textilarna på SVK! 
 

Kyrkliga	kulturarv	på	museum	och	i	forskningen	
 
Den 28 mars förra året var det ett seminarium på Historiska museet som handlade om 
Kyrkliga kulturarv. Två kvinnliga forskare från Konstvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet berättade om sina forskningsprojekt och de hade båda textil inriktning. 
 
     Inledande föreläsare var Eva Lindqvist Sandgren som talade om de idag bortglömda 
textilier som fanns i kyrkorummet före reformationen. Draperier som avgränsade mindre 
kapell och altare, färggranna bonader som kunde hänga längs väggarna och vara mycket 
långstäckta, konstfärdiga täcken att lägga på stolarna för prominenta besökare, bokdynor och 
mattor som lades ut över stengolvet i hela koret. Kyrkorna smyckades till fest och högtid. 
     I kyrkornas och klostrens inventarium och andra skrifter från 1400- och 1500-talet nämns 
dessa textilier, ofta var de av mycket hög kvalitet och återanvändes till mässhakar bland 
annat. 
     I Tyskland finns reformerade nunnekloster (Frauenkloster) som bevarat flera bonader, 
som klostren Lüne och Wienhausen, och E. L. Sandgren rekommenderar starkt ett besök hos 
dem. 
     Den så kallade beläteskjorteln är något som endast använts före reformationen i vårt land. 
Det är små dräkter som sytts upp för att passa skulpturer av madonnan eller jesusbarnet, och 
de var anpassade efter skulpturernas hållning. I svenska samlingar ska det inte finnas kvar 
ett enda exempel på en sådan, men som Sandgren säger: ”Det kanske bara är en fråga om att 
förstå vad det är man ser”? Till högtid hade den redan polykromt målade Maria nya kläder 

Detalj	av	broderi	på	tapet	 Katarina	och	Rebecka	i	färd	med	
borhydridbehandling	
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och jesusbarnet fick en specialskräddad klänning. Detsamma gäller helgonen och denna sed 
förekommer än idag i många katolska länder.  
 

 
Bild: Högtidsklädd Maria i en procession. Guatemala 2010. Foto Anton Svensson. Wordpress 
 
 
     Näste föredragshållare var Ingela Wahlgren som studerar textilhantverk och då främst 
medeltida broderi. Hon berättar om hur hon söker textiliernas ursprung, om de är donerade 
från en högreståndsmiljö och vad för ändringar som gjorts. Ett av flera exempel är en 
bordshimmel som blivit antependium. Broderade påfåglar ställda mot varandra och 
monogram med vapensköldar berättar att det en gång handlat om bröllop och det visar sig 
att brudens syster också använde samma bordshimmel till sitt bröllop. Färgval i broderiet 
antyder att det var skillnad i status på de två bröllopen. Ingela Wahlgren nämner också en 
sänghimmel som blivit mässhake, det gick här att mäta ut hur stor sänghimmeln en gång 
varit, och en väggbonad som blivit antependium. 
     Wahlgren vill inte använda begrepp som ”degraderas” till bruk i en landsortskyrka, 
istället använder hon ordet ”växelverkan” om hur föremål flyttas i och ur olika rumsliga 
sammanhang. Då ett föremål tas ur bruk som varande omodernt i en profan omgivning kan 
det få värde i sig själv som praktfullt i det sakrala rummet. 
     Tillsammans med flera andra damer och herrar utförde I. Wahlgren en rekonstruktion av 
det välkända Dalhemstäcket (med intarsia och applikationsbroderi) från Linköpings stift som 
finns i Historiska museets samlingar. Hon berättade om teknikerna, tillverkningsprocessen 
och sammankomsterna som till viss del skedde i Historiska museets lokaler. Det går att läsa 
om hela processen i bloggen ”historicaltextiles.com”. Täcket visades på museet fram till och 
med juli år 2016. 
 
     Efter en paus presenterade Charlotta Hanner Nordstrand boken ”Kyrkans föremål – 
beskrivande lexikon” vars redaktör hon är. Textilavsnittet, skrivet av Gunnel Berggren, 
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upptar inte någon stor del av lexikonet som i sin helhet är informativt och vägledande med 
fina illustrationer och en luftig layout som inbjuder till egna tillägg.  I inledningen beskrivs 
lexikonet som en hjälp att identifiera föremål som återfinns i svenska kyrkorum. 
     Här är ett exempel på hur föremål i boken beskrivs: ”Kyrktupp. Material: Metall. Mått: 
Höjd ca 30-50 cm. Kyrktuppen är en symbol för vaksamhet som pryder drygt 600 kyrkor i 
Sverige. Kyrktuppen är laddad med en biblisk och själavårdsmässig symbolik och har 
använts rikligt inom förkunnelsen och inom konsten. Kyrktuppen fungerar som vindflöjel (se 
d o) och är då vanligen urklippt ur metallplåt. Tuppen kan också vara skulpterad, men är då 
vanligtvis fast monterad och kan inte vridas runt av vinden. Till Sverige kom kyrktuppen på 
1500-talet från Europa, där den varit vanlig sedan medeltiden. Äldre kyrktuppar liksom 
andra torn- och takprydnader kan återfinnas på kyrkvindar.” Nedtecknat av Joakim 
Hansson. 
     Boken utkom år 2015 men har fått en reviderad andra upplaga och Svenska kyrkan har 
dessutom lagt ut den på internet som pdf-fil. 
     Historiska museet hade tagit fram föremål ur sina samlingar dagen till ära, bland annat ett 
rökelsekar, en akvamanile (en kanna utformat som ett lejon till tvagning innan nattvard), en 
mässhake och en relief av ett mansansikte i papier mâché. I samband med en genomgång av 
dessa föremål fördes ett meningsutbyte om hur museet bör visa sina samlingar. 
Helhetsupplevelsen av historiska miljöer ställdes mot konsthistoriskt ordnade föremål i 
materialkategorier. En önskan var att få skapa ett kyrkorum och visa de förändringar som 
skett under århundranden. Det skulle idag gå mycket lättare att genomföra 
utställningstekniskt, hävdades det. 
 
     Seminariet avslutades med en kort diskussion där en fråga var hur det bör gå till då 
föremål från Svenska kyrkan avyttras till andra länder, ofta runt Östersjön. Finns det någon 
dokumentation om dessa föremål och vart de tar vägen? 
 
Isabella Hag 
 

Senaste	nytt	från	Murberget		
Hej alla kollegor!  

Jag heter Linnéa Sverkersson och vikarierar fram till slutet av sommaren här på Murberget 
Länsmuseet Västernorrland i Härnösand för Sandra Gybo som är mammaledig med sitt 
tredje barn. Vi tänkte att vi skulle börja skriva ett stående korrespondens till SFT-nytt 
liknande `Hänt i Vara ́ och som SVK gör. Hoppas detta är välkommet.  

Sedan Textilarkivet stängde i mars 2017 har textilkonserveringen flyttat till Härnösand och 
länsmuseet som finns där. Vi kommer fortfarande att arbeta med museets egen samling och 
utställningar, men ambitionen är att arbeta mera med externa uppdrag. I det arbetet kommer 
vi att samarbeta nära med målerikonserveringen och byggnadsantikvarie här, vilka redan har 
arbetat till allra största del med externa uppdrag från kyrkan och privata kunder. Vi hoppas 
att vi tillsammans ska kunna dra fördelar av varandra och på så sätt bli en av de ledande 
krafterna inom kulturvård norr om Dalälven. Kolla gärna in och följ oss på instagram under 
användarnamnet uppdragmurberget.  

Mycket av arbetet här just nu innebär att bo in oss i våra nya lokaler på Murberget. Vad ska 
vi ha för rutiner? vilka redskap måste vi köpa in? var ska vi förvara föremål som ska 
konserveras? är några av de frågorna som rör sig runt i våra huvuden just nu. Då museets 
magasin för textilier fortfarande finns kvar i Textilarkivets lokaler så innebär arbetet även en 
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del pendling mellan Härnösand och Sollefteå.  

Lite av de uppdrag som vi har inne på ateljén just nu är:  

- Textilier från Sollefteås kyrka som ska åtgärdas - Skriva offert och åtgärdsprogram på 
fem bildvävar som har lämnats in av Östersunds kommun - Konservering av en fana 
och en sidensjal från Härjedalens fornminnesförening - Översyn av museets föremål 
som ska vara med i utställningen Arne Jones – en retrospektiv utställning som 
öppnad 23 mars 

-  

-  

Mässhake tillhörande Sollefteå församling, tillverkad av Libraria 1945 med broderi komponerad 
av Olle Hjortzberg på Bevilacqua-sidenen. 

 

Hälsningar Linnéa och Sandra  

Nytt	jobb		

Efter nästan 17 år och 37 tillfälliga anställningar har jag nu erhållit en tillsvidareanställning 
som textilkonservator på Husgerådskammaren där jag kommer att arbeta tillsammans med 
Bosse Broman.  

Mina kontaktuppgifter är kajsa.hammarsten@royalcourt.se  

08-4026282  
 
076-1101780  
 
/Kajsa Hammarsten 
 
 
 
 



	 16	

Ny	tillfällig	utställning	öppnar	vid	Armémuseum	i	september	2018;	
 
SEGERNS	PRIS	–	Narva	1700	
 
En ny separatutställning öppnar i september 2018. Ett urval av de 272 troféer som togs i 
slaget mot den ryska armén kommer då att visas. Många av dessa fanor är tillverkade av 
kinesisk sidendamast från sent 1600-tal eller några decennier dessförinnan. En del av sidenet 
bär spår av Mingdynasins formspråk och kan härröra från övergången mellan denna dynasti 
och den efterföljande Qingdynastin (1644). 
Fokus på utställningen kommer inte att ligga på  slaget i sig  eller på de textilhistoriska 
aspekterna utan  på krigspropagandan, segerfirandet, den senare musealiseringsprocessen, 
samt olika tiders historiebruk och  tolkningsföreträde. Men det kommer ändå att bli ett 
enastående tillfälle att få se  ett urval av de 14000 m kinesisk sidendamast fördelad på drygt 
200 mönster som finns i Statens Trofésamling. Vidare kan nämnas tekniker såsom textil 
intarsia och så givetvis det rika ikonmåleri som fanorna är dekorerade med. Senast ett större 
antal Narvafanor visades för allmänheten var på utställningen  ”Orientalisk textilkonst. 
Orientaliska textilier sedan 1600- och 1700-talen i svensk ägo” vid Statens historiska museum 
år 1945. 
I samband med det kinesiska sidendamastprojektet för några år sedan, i vilket Lena ingick, 
fick hon möjlighet att grundligt gå igenom Narvatroféerna avseende deras damastmönster. 
Denna gång  gavs det oss möjligheten att närmare studera de tidigare 
konserveringsmetoderna av dem. 
Då flera av Narvatroféerna konserverades under tidigt 1900-tal och då inga konserverings-
rapporter på dessa återfinns från tiden före  år 1925 har kunskapen om de äldre metoderna 
varit ganska bristfällig. Man vet att Rudolf Cederström, Livrustkammarens då nyutnämnde 
överintendent, företog flera resor ned på kontinenten för att studera fankonservering. Till sin 
hjälp i konserveringsarbetet  hade han Livrustkammarens åldfru, en rustmästare och två 
andra kvinnliga biträden. I ett reportage i Dagens Nyheter av skribenten Clementine den 8 
maj 1927  utbrister åldfrun friherrinnan Sparre: ”I alla fall är det Frih. Cederström som kan mer än 
någon annan. När det gäller konservering, finns ingen så skicklig som han, inte i Sverige, inte i 
världen och jag tror knappast någonsin någon som han kommer att finnas. Därför borde det arbetas 
tiodubbelt  medan han finns!” 
En vanlig metod vid denna tid, vilken hade avlöst den äldre nätkonserveringsmetoden, var 
att förse fanorna partiellt med ett glest tuskaftvävt stärkt bomullstyg benämnt Tarlatan. 
Andra stora användningsområden för tarlatanet vid denna tid var inom tryckerikonsten,  
bokbinderi, restaurering av freskomåleri samt inom teatern till balettklänningar och kulisser. 
Den stora utmaningen vid konservering och montering av fanor är inte enbart storleken 
vilken kräver stora ytor, hög takhöjd, stora arbetsbord etc. utan också det faktum att fanor är 
ett gott exempel på kompositföremål bestående av en mängd skiftande  material såsom olika 
textila kvaliteter, läder, metall, trä och papper (nummeretiketter). Fanorna har dessutom ofta 
en målad utsmyckning. I textilateljéerna förvaras nu nio fanor som väntar på konser-
veringsåtgärder av skiftande omfattning. För tillfället är fem stycken under arbete. 
Efter dokumentation av fanornas kondition har det infärgade tarlatanet avlägsnats. Detta kan 
endast göras med sax och pincett, stygn för stygn, vilket har visat sig vara ett mycket 
tidskrävande moment (bild 1). 
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                                Bild 1. Tarlatanet avlägsnas. 
 
Tarlatanet är delvis väldigt tätt fastsytt ömsom med millimeterlånga stygn av fint flertrådigt 
silke ömsom med en grov trådkvalitet. Detta moment underlättas inte av att trådarna fästs  
med grova  knutar över hela ytan. Till ovärderlig hjälp vid detta synkrävande och grannlaga 
arbete har den lilla  den lilla kulsaxen varit (Sax Coronar SC med kula från TG Instrument 
AB). 
Efter att tarlatanet avlägsnats torrengörs fanorna, först genom dammsugning, därefter genom 
”svampning” (förutom måleriet som rengörs med tops och saliv) med hjälp av latexfria 
svampar, sådana som nyttjas inom kosmetikabranschen men även av papperskonservatorer 
(polyuretansvampar s.k. sotsvampar). Då fanorna varit utställda fritt hängande  i knippen i 
Riddarholmskyrkans valv under närmare 100 år är de extremt dammiga och sotiga vilket 
sminksvamparna vittnar om efter rengöring (bild 2). 
 

 
                              Bild 2. Svampar efter torrenöring av ena sidan av en fana. 
 
Innan våtrengöringen inleds måste måleriet skyddas. Tester som fortfarande  pågår har gjorts 
med flytande N-dodecan och granulat av cyklododecan. Parallellt, har Johanna utfört tester 
på måleriet i samarbete med Riksantikvarieämbetet i Visby. 
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I dagsläget har fyra infanterifanor våtrengjorts. Vid två av tillfällena deltog Kajsa Hammar-
sten i ett arbetstidsutbyte (bild 3 och 4). Johanna hade tidigare hjälpt till vid en konditions-
bedömning åt Kungl. Husgerådskammaren av Rikssalens tronhimmel, en arbetsinsats som 
nu återgäldades vilket var mycket positivt eftersom fler par händer än två behövs vid detta 
moment. Under våren kommer fler infanterifanor att våtrengöras och om någon mer skulle 
vara intresserad av ett arbetstidsutbyte är ni välkomna att höra av er. 
 

 
Bild 3. Våtrengöring av en rysk infanterifana, Kajsa Hammarsten och Lena Enquist Sandstedt. 
 

 
Bild 4. Våtrengöring av en rysk infanterifana, Kajsa Hammarsten, Lena Enquist Sandstedt och 
Johanna Nilsson. 
 
Många av fanorna är i så gott skick att vi bedömt att de endast behöver en partiell crepelin-
konservering. Det område som skall täckas partiellt kalkeras över på Melinex, därefter sys 
förstygn med polyestertråd från båda sidor av crepelinet i konturen. Med hjälp av en 
lödpenna smälter tråden fast i crepelinet och fransigheter säkras därmed så att överflödigt 
material kan klippas bort. 
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Bild 4. Fastlödning av polyestertråd i  crepelinet.      Bild 5. Partiell crepelinkonservering av 

    molndetalj.   
                                                       

Strax före jul fick vi vårt specialbeställda suctiontable från Willards. Bordet kan användas vid 
våtrengöring med uppemot 7 l vatten men är inte försett med värme. Snart börjar experimen-
terandet med partiell våtrengöring av fanor och vimplar. Bordet vägde 550 kg med emballage 
och fyra stadsbud ägnade några timmar att flytta in det i lokalerna uppför museets apparelj 
som just denna morgon var glashal. 
Ett problem är hur vi ska förvara de färdigkonserverade fanorna. Det tar emot att rulla  dem 
igen, kanske ett gigantiskt ”plåtställ” blir lösningen.  
Inför utställningen måste de färdigkonserverade fanorna flyttas in i museet så då blir det ett 
nytt segertåg på Borggården i augusti.  
 

 
Bild 5. Detalj av oljemålningen Festtåg i Stockholm efter segern vid Svensksund 1790 av Per 
Hilleström d. ä. 
 
 Lena Engquist Sandstedt och Johanna Nilsson 
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Kommande	evenemang	
	
	
När	 Var	 Vad	 Länk	
15	
mars	

Norden	 Konserverings	
dag	

https://www.konservering.org	

23	
mars	

Stockholm	,	
Sven	
Harry’s	

SFTs	årsmöte	 	

24	
april	

West	Dean	
College	.	
UK	

Dust	and	dirt	
course	

https://www.westdean.org.uk/study/s
hort-courses/courses/bl33-dust-and-
dirt-strategies-for-prevention-and-
management	

21	maj	 London	 Icon	textile	
group	forum	

https://icon.org.uk/events/the-nature-
of-textiles-textile-group-forum	

29	maj	
–	2	
juni	

Texas,	USA	 AIC	annual	
meeting	(tema	
Material	
Matters)	

http://www.conservation-
us.org/annual-meeting/aic-annual-
meeting	

10-14	
sep	

Turin,	
Italien	

ICC	Congress	
(tema	
preventative	
conservation)	

https://www.iiconservation.org/congr
ess/2018turin	

 
 

 
Tips	om	fler	evenemang?		Maila	till	sftnytt@hotmail.com	då	läggar	jag	upp	de	på	
hemsidan.	
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Föreningens	sidor	
	
Höstmöte	2017	protokoll	finns	på	hemsidan.		http://www.sft-
textilkonservering.se/houmlstmoumlte-2017.html	

Program	årsmöte	2018	
	

Välkomna till SFTs årsmöte den 23 mars 2018 i Stockholm 
	
 
Årsmötet hålls i år på Sven-Harry’s konsthall vid S:t Eriksplan i 
Stockholm, efter morgonfika på Kolonis Bakficka håller vi även 
årsmötet där. Lunchen bekostas av deltagare och intas i Matsalen på 
Torsgatan och sedan får vi en visning av Couturens hemligheter, 
programmet slutar 15.00 men vi hoppas ni får tid att se er runt i resten 
av konsthallen efter visningen.  
 
Fredagen den 23 mars  
 
10.00 – 10.30 Samling och Frukost på Koloni hos Sven-Harry’s  
10.30 – 12.30 Årsmöte på Koloni hos Sven-Harry’s 
12.45 – 14.00 Lunch på Torsgatan i matsalen 
14.00 – 15.00  Visning av Couturens hemligheter på Sven-Harry’s 
 
 Landet runt på 5 minuter 
 
Under höstmötet kom på övriga frågor en trevlig punkt upp som vi 
tänkte upprepa under årsmötet. De som vill får gärna berätta om vad 
som har hänt/kommer att hända på sin arbetsplats.  
Ta upp ett projekt, samarbeten eller annat! Vi tror att tiden kommer att 
räcka till för detta i slutet av årsmötet så tänk gärna ut något litet att 
säga. 
 
 
 
Osa senast torsdagen den 14de mars till SFTs sekreterare Tanja Aronsson 
sekreterare@sft-textilkonservering.se 
OBS! Antalet platser till visningen är begränsat till 30. 
Lunch bekostas av deltagare det kommer att gå att välja på vegetariskt, fisk eller 

kött. 
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Information kring årsmötet: 
 
Från T-centralen till S:t Eriksplan går gröna linjen mot Alvik,          
Hässelby eller Vällingby. Restiden är ca 5 minuter. 
Att gå från Centralen tar ca 20 minuter. 
 
 

 
 
 
 
 
Koloni Sven-Harry’s, Eastmanvägen 10-12 
http://www.koloni.se/koloni-sven-harrys 
 
Sven-Harry’s, Eastmanvägen 10 
http://www.sven-harrys.se/sv/ 
 
Restaurang Torsgatan, Torsgatan 21 

http://torsgatan.se/restauranger/matsalen/	
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Dagordning	för	årsmöte	2018	i	Svenska	föreningen	för	Textilkonservering	
Fredagen	23	mars	Stockholm	
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Val av mötesordförande 
 

3. Val av mötessekreterare  
 

4. Val av justeringsmän och rösträknare 
 

5. Mötets stadgeenliga utlysande.       
6. Upptagande av närvarande  

 
7. Godkännande av dagordning  

 
8. Kommentar till höstmötesprotokollet - Borås 

 
9. Verksamhetsberättelse för 2017  

 
10. Kassarapport 2017  

 
11. Revisionsrapport 2017  

 
12. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 

 
13. Val av styrelse  

 
14. Val av valberedning  

 
15. Val av revisorer  

 
16. Inval av nya medlemmar 

 
17. Höstmöte 2018 

 
18. Information om SFT-nytt 

 
19. Information om hemsidan  

 
20. Medlemsregister 

 
21. Gemensam resa 2019  

 
22. Övriga frågor 

 
23. Mötets avslutande 

	


