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Ordförande  har  ordet     
 
 
Välkomna till SFT:s höstmöte den 14 november! Jag hoppas att denna fredag, ett par 
veckor före advent, ska locka många att besöka Uppsala.  
De är de sista skälvande dagarna för utställningen Himlen är här-människan och 
kyrkokonsten under tusen år, som visas i Uppsala domkyrka. Den tänkte vi visa. 
Utställningen pågår i kyrkorummet och visar inlånade föremål från ärkestiftets olika 
kyrkor men också några av domkyrkans egna klenoder, t.ex. Nathan Söderbloms 
ärkebiskopskåpa från 1925, Mariamässhaken från mitten av 1400-talet och Sankt 
Eriks krona från ca 1160 (Sveriges äldsta kungakrona som tillfälligt tagits upp ur 
relikskrinet). Det finns också inlån från ett par institutioner och några nya konstverk 
som är riktigt häftiga! 
Programmet fortsätter med att Madeleine Sultan Sjöqvist talar om bruket av 
kulturarvet. Med utställningen och föredraget i bagaget hoppas vi att ni alla vill vara 
med och diskutera, utifrån era erfarenheter, bruket av vårt textila kulturarv. 
Under höstmötets kommer vi att prata om årsmötet, så ta med tankar och idéer kring 
detta. 
För de som önska besöka domkyrkans textilateljé kommer den att vara öppen för 
besök efter mötet. 
 
Hälsningar från Anna Ehn Lundgren 
 

Redaktörernas  rader 
 
 
Tack till alla skribenter. I detta nummer av SFTNytt kan ni läsa om hur det gick för 
Anna när hon reste till Peru för överlämningen av Paracas textilier och händelser på 
SVK och i Vara. Pia skriver om sitt uppdrag i Danmark och Kaisas brev från Norge 
om kirugnål, ceylon te och närsyn kan jag varmt rekommendera. Ta pennan i hand 
och beskriver er vardag eller resa genom yrket till nästa nummer. Eller varför inte 
skriver en blogg inlägg på hemsidan.   
Kommande händelser har jag gjort som en tabell den har gång - vad tycker ni?   
Jag har bett de nu gamla studenter att skriver lite om deras uppsatser, på sida 16 
hitta ni länkar till 3 av dem, Emma Wallers, med titeln Kulturhistoriskt värdefulla 
textiler i bruk och på museer En jämförande studie av konserveringsåtgärder vid tre 
textilkonserveringsateljéer i Sverige kan var särskild intressant för ni som var med på 
årsmöte.  
 
Jag fick en mail från Maria Franzon som funderade om man har en fråga om 
konservering man vill ställa till alla andra textilkonservatorer för att se om nån jobbat 
med liknande prylar och diskutera lite. Gör man det då bäst via en mail lista eller via 
Facebook-gruppen , vad tycker ni? Jag ser gärna att ni använda FB gruppen, det ska 



inte vara bara jag som lägga upp information.  Kom ihåg att det finns en 
textilkonservering grupp på kulturvårdsforum 
http://www.kulturvardsforum.se/group/textilkonservering. Maria saknar ett enkelt, 
livligt och vardagligt forum för textilkonserveringsfrågor. Suggestions please! 
 
Redaktionen 
 

Korrespondenterna 
 

Resebrev från Kaisa i Norje, Sandefjord, september 2014 
 
Resebrev mitt i konservatorlivet. Eller i slutet, då; jag har bara 4 år kvar till pensionen. 

Under 8 år bland hyvlar, harpuner och en och annan manchettknapp i pärlemor, har jag 
bedömt och magasinerat ca. 40.000 föremål. Nu har det äntligen blivit dags för lite 
textilkonservering. 

I  november/december  2013  bad  jag  om  ”konserverings-fri”  för  att  kunna  ta  hand  om  5  
fackföreningsfanor som skulle på utställning på 100-års dagen för Folkets Hus i Sandefjord. 
Det  var  så  roligt!  Och  jag  njöt  av  var  dag  med  nålen  i  hand.  ”Nålen,  detta  qvinnans  
traditionella  svärd”  (Otto  Salomon,  1897).  ”Nålen”  är  mitt  mest  värdefulla  redskap.  Jag  fick  
den  med  från  ’Islamisches’  i  Berlin, där jag gjorde praktik. Det är en ögonkirurgnål, och ni vet 
alla att den inte är stor, när den har fallit ned på den gråmelerade golvbeläggningen. Det har 
dock bara hänt en gång. 

Bemålat silke! Det skulle varit synd att inte kunna utställa den vackra och detaljerade 
ångturbinen från Sandefjord Maskinistförening. Jag fick blunda för att den såg ut som 
Frankensteins monster i närbild när den var färdig. Guschelov har jag fortfarande -5 dioptrier 
på högerögat! Det har varit nästan lika viktigt med närsyn som med kirurgnålen. Däremot är 
jag besviken på att jag får plötsliga tics i syhanden, men glad såklart att jag inte jobbar med 
bläck. Det skulle sett ut! 

Jag la ett sjok silkeorganza, som är tätare än crêpelinen, på baksidan och sydde ned mot den. 
Och då jag har varit flitig med att samla silketråd, var nyanser (nästan) inget problem. Egna 
och firmaköpta. Mellanfodret blev i bomull i den köpta tonen som kom närmast. 

För er erfarna tex.kons. låter detta nog som barnlekar och att uppfinna hjulet en gång till, 
när jag kunde stå på era skuldror med hjälp av LinkedIn och Tex.cons.dist.list. Men det har 
varit helt fint att uppfinna hjulet, att känna det på kroppen och att lära från nivået, från då 
jag lämnade Göteborg. 

 

Fantastisk utbildning. Jag hade turen att gå där, det året 2001 när textil- och 
papperskonservatorer samläste med byggnadsantikvarierna. Vilken otrolig kombination! 
Säkert en nödlösning. Hos mig föddes ett nytt intresse och jag har blivit ganska bra på att 
blanda linoljefärg och kitt och måla fönster på en herrgård från 1790 som jag känner. Jag kan 



till och med skära till fönsterglas. Det praktiska har jag lärt själv, på Uni var det bara teori för 
oss tex.kons. 

    
 

Nästa faneprojekt kom i april. I anledning av Norges 200-åriga grundlag, beslutade jag att 
konservera och restaurera en, genom minst 8 år, efterfrågad fana. Den var i extremt dålig 
författning: bemålad silke, gumpetung frans, väder och vind, hoprullad medan den var fuktig 
= färgblödning i blått och rött från revärerna på sidorna. Men skadorna var fysiska, inte 
kemiska: tyngd från fransen och ritsch ratsch filibom. Det tog 4 veckor att få skick på den, 
och  stabiliserad.  Det  var  öppna  hål,  så  jag  färgade  organza  till  att  sy  ned  mot.  Fast  ”färga”  
låter så kunnigt; jag doppade i Ceylon-the, 5 g /2 l. Det var nog till det varierat beige tyget. 

 

  
Efter fanorna-2,  tog  jag  hand  om  7  ”Vestfold-tepper”  och  annan  hoprullad  textilvara.  Där  var  
5 dåliga och smutsiga, maskinvävda gobeliner bland de välbevarade ullvävnaderna från 
1800-talet.  Dem  ”lade jag  för  sig”,  tråkjobb  till  sist.  Alla  skulle  dammsugas  på  bägge  sidor  och  
jag tog arbetsfoton för att kunna prioritera vidare behandling. Ni drömmer inte ens om de 
halvbarkade grindstolparna som några av vävnaderna hade rullats omkring! Visserligen med 
tubgas, men det innersta silkepapperet var ganska gult. Lakansväven ytterst, som gjorde att 
det ändå såg lite profft ut, var inte tvättat i 60°C, om alls. 



   
Det har ju skett framsteg i uppfattningen av konservering under 50 år. Den har delats upp i 
”aktiv”  och  ”förebyggande”,  och  den  senare  bygger  på  naturvetenskapliga  fakta,  molekyler  
och sånt. När vävnaderna rullades ihop den gången på 80-talet, gjorde man så gott man 
kunde, med de till rådighet stående medlen, så jag slutade snart med att vara nedlåtande allt 
eftersom jag rullade ut (30 mattor).

 
 

I dagarna har jag bedömt tillståndet hos 
gamla träbåtar. Hela, brandskadade, 
ruttna, men viktiga i kustkulturen. 
Upplägget för bedömningarna blir olika för 
var materialkategori, men vi försöker att 
följa en mall, så träbåtar och 
silkeklänningar ändå har en relation. Vi 
jobbar efter principen om löpande-band. 
Först kom registratorn och båtexperten, 
och noterade alla delar och var de hör 
hemma. Sen var det dags för min 
bedömmelse och för fotografen. Alltid 
samma ordning. Det fungerar oavsett 
objektkategori. 2010 handlade det om 
vedugnar från järngjuterier 

Mitt lågtrycksbord är färdigt! BjörnWiggo, 
vår egen Uppfinnar- Jocke,har jobbat med 
själ och hjärta och han säjer att det har 
varit roligt. Kostnaden ränner nog upp i 
18.000 NOK med de 3 fuktsugarna, 
perforerad stålplatta, järn, hjul och 
målarfärg. Det mäter 2,50 x 1,25. Jag skall 
testa funktionerna på gulnade 
underkläder och maskinvävda gobeliner, 
om jag får lov av museerna. 

 

 

 

Foto: Mekonnen Wolday 

.

Konservator  som  konservator;  man  få’  int’  va’  blödig. 

Kära hälsningar från Kaisa i Norge, egentligen textilkonservator 



På gång på SVK 
 

 
 
Efter en så fantastisk sommar börjar hösten göra sig påmind, men det verkar bli en 
spännande och rolig höst som vi ser fram emot.  
 
Alla på SVK har nyligen varit på kick-off. Vi tillbringade två dagar med övernattning på 
Rasta vägkrog vid Lilla Edet. Temat för dagarna var administrativa rutiner och 
verksamhetsplanering. Valet av konferenslokal låter kanske lite trist, men det blev 
riktigt bra. Vissa åker till London och andra till fina spa-anläggningar, men vi måste se 
om vår ekonomi och rätta munnen efter matsäcken…	  Sedan	  var	  det	  lite	  viktigt	  att	  inte	  
åka allt för långt bort heller. Sara, vår chef, ska ha barn nu inom ett par veckor och det 
var viktigt att vara nära Göteborg för eventuell förlossning. Samvaro utanför 
arbetsplatsen är verkligen bra och man får möjlighet att stärka banden ännu mer. 
Administration är inte det man tänker på när det gäller konservering men ändå upptar 
det en stor del av arbetstiden, så visst är det viktigt att det fungerar och att vi har bra 
redskap för detta.   
 
Den 2:e oktober kommer SVK att ha en informationsdag om restaurering av 
byggnadsanknuten konst och utsmyckning. Inbjudan vänder sig till institutioner och 
privata, alla tänkbara ägare till konst på och i byggnader. Hela SVK:s personal är 
involverade på ett eller annat sätt och Henrik Orrje, chef på Statens Konstråd, är 
inbjuden talare.  
 
Torsdagen den 27 nov firar SVK 30-års jubileum och kommer att ha öppet hus mellan 
15-17 med kaffe och tårta och då är alla som vill välkomna!  
 
Under hösten kommer SVK att ha tre praktikanter, dock ingen på textil. En norsk tjej 
som praktiserar på papperskonserveringen, en svensk kille praktiserar på 
möbelkonservering samt en isländsk tjej som praktiserar på arkeologisk avdelning. 
Inne på textilavdelningen är det full rulle och vi har åter fått hjälp av Tanja Aronsson 
som i första hand ska hjälpa oss med deadlines i november-december. Roligt! 



Ammi är i Hongkong på kongress just när detta nummer av SFT kommer ut. Hon har fått 
god tilldelning av Bothénstipendium för denna resa. Till nästa SFT-Nytt har hon lovat 
skriva ett resereferat.  
 
Kerstin har just varit på Gotland, Riksantikvarieämbetets konserveringsvetenskap, för 
att fördjupa sig i mikroskopiering av arkeologisk textil. Hon har också fått 
Bothénstipendium för att finansiera delar av detta.  
 
Heidi arbetar med kyrkotextil i första hand. Självklart vill kyrkorna ha klart sina textilier 
till första advent, så det är mycket som ska blir klart. Utöver samordningen av privata 
kunder sköter hon samordning med universitetet när Sara är på mammaledighet.  
Lotti har flera textilförvaringar och vård- och underhållsplaner att jobba med och flera 
textilprojekt som ska avslutas.  
SVK har fått prov på en ny tensid som inte heter BEROL men som är en anjon-nonjon 
tensid. Vi kommer att testa den innan vi gör någon större beställning.  
 
Från oss alla till Er alla - Ha en riktigt skön höst! 
Tanja, Ammi, Kerstin, Heidi och Lotti 
 

Gästkollega på RAÄ 
 
Andra veckan i september hade jag förmånen att få vara på Riksantikvarieämbetet i 
Visby som gästkollega.  
Det var ett samarbetsprojekt mellan RAÄ, Historiska museet och SVK. Jag arbetade i 
RAÄs analyslaboratorium tillsammans med Amica Sundberg från SHM under 
handledning av Kathrin Hinrichs Degerblad från RAÄ. Projektets namn var 
Textilfiberanalys – Metodutveckling.   
Det blev tre mycket trevliga, intensiva och lärorika dagar med intressanta diskussioner 
och kollegialt utbyte. Kerstin Ljungkvist 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kathrin Hinrichs 
Degerblad vid 
mikroskopet. 

 



 

Från Världskulturmuseum 
 
Anna Javer skriver om hennes resa till Peru, publiceras först som blogginlagg på 
Världskulturmuseernas blogg 
 

PARACAS – 
GÖTEBORGSSAMLINGENS RESA 
TILLBAKA TILL PERU 

I Världskulturmuseets magasin förvaras en 
samling som kallas 
Göteborgssamlingen.  Den innehåller 
textilier från Paracashalvön i Peru.  Där 
upptäcktes i början på 1920-talet gravar 
med mumifierade kroppar svepta i 
fantastiskt broderade tyger. Dessa 
textilier blev eftertraktade och finns nu i 
privatsamlingar -och på museer över hela 
världen. Det här är berättelsen om 
återförandet av Göteborgssamlingen till 
Peru och de första fyra textiliernas 
varsamma resa tillbaka till Lima. 

89 av Paracas textilier ägs av Göteborgs 
stad. De förvaltas av Statens museer för 
världskultur som ansvarar för vård, 
bevarande och tillgängliggörande av 
samlingen. På www.paracas.se finns alla 
textilierna i Göteborgssamlingen 
publicerade. I december 2009 kom 
Perus ambassad med en formell begäran 
om att återföra Göteborgssamlingen till 
Peru. Därefter påbörjades en dialog 
mellan Perus ambassad, Göteborgs stads 
kulturförvaltning och Statens museer för 
världskultur för att utreda frågan. En 
överenskommelse träffades och i juni 
2014 reste jag som kurir med fyra av 
textilierna från samlingen till Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia, MNAAH, i Lima, Peru. 

 
Textilkonservator Anna Javér och kemist 

Kaj Thuresson utför analys av 
Paracastextilier i Riksantikvarieämbetets 
lab, januari 2014. Foto: Gunilla Langesjö 

Datering med C14-metoden har visat att de 
äldsta textilierna i samlingen är 2500 år 
gamla. Ett gravbylte i Paracaskulturen 
kunde innehålla upp till 40 broderade 
textilier varvat i lager med omönstrad väv. 
Och eftersom gravbyltena sänktes ner i 
torr, kall och salt ökensand, - skyddade 
från syre och ljus - var textilierna i mycket 
gott skick när de grävdes upp för cirka 100 
år sedan. Men förvaring i museimiljö, 
utsatta för ljus, syre, variationer i fuktighet 
och temperatur, har gjort dem sköra. 
Sedan samlingen anlände till Etnografisk 
avdelningen på Göteborgs Museum i 
början av 1930-talet och fram till idag, har 
den ställts ut i flera olika sammanhang. 
Idag kan man se skador på textilierna i 
form av fiberbortfall, områden där 
bottenväven brustit och broderitrådar 
som är lösa. 



Textilierna är så sköra att det är av 
yttersta vikt att textilierna packades och 
transporterades på ett sätt som 
minimerade vibrationer och därmed också 
minimerade ytterligare skador under 
resan till Peru. Återförandet förbereddes 
med en noggrann utredning och 
dokumentation av textiliernas tillstånd. 
Fiberprover från föremålen undersöktes 
med olika analysmetoder, bland annat 
med svepelektronmikroskop hos 
Riksantikvarieämbetet, RAÄ, på Gotland 
tillsammans med kemist Kaj Thuresson. 

De fyra textilierna placerades var och en 
på en styv och lätt syrafri pappskiva med 
hexagonal cellstruktur (honeycomb) med 
syrafritt silkespapper av bomull och ett 
täcke av polyestervadd och bomull över. 
De packades i varsin transportlåda med 
flera lager av dämpande material som tog 
upp stötar och vibrationer. 
Transportlådorna och transporten stod 
MTAB för. En datalogga placerades i var 
och en av lådorna för att dokumentera 
vibrationer, temperatur och relativ 
luftfuktighet under resan med lastbil och 
båt från Göteborg och flyg från Europa till 
Lima, Peru. 

 
De fyra transportlådorna med 

Paracastextilier packade på flygpall inför 
flygresan till Peru. 

Efter tre dygns resande, landade flyget i 
Lima en sen junikväll med lådor och 
konservator. En ny transport företogs i 

lastbil med poliseskort genom Limas 
belysta gator till MNAAH. Här på museet 
finns den största samlingen av 
Paracastextilier i världen och också ett 
stort antal gravbylten som inte är 
uppackade. Det är också här som den 
största kunskapen om Paracaskulturen 
finns samlad och en mycket vacker 
utställning om Paracas vittnar om det. 
Lådorna bars in i textilmagasinen och fick 
där vila i 72 timmar för att acklimatiseras 
till den nya miljön. 

 
Pressuppbådet vid öppnandet av 

transportlådorna på Museo Nacional de 
Arqueología, Antropología e Historia, i 

Lima. 

Öppnandet av lådorna skedde inför ett 
betydande uppbåd av journalister med 
både lokala och internationella medier i 
museets textilateljé. Intresset var stort för 
detta unika återförande av en samling 
Paracastextilier. Stämningen i rummet var 
andäktig när lådorna öppnades och de 
vackra och färgsprakande mångtusenåriga 
textilierna visades fram. 



 
Textilkonservator Carmen Thays 

inspekterar Paracastextilierna efter 
transport. 

Till textilkonservatorernas lättnad hade 
packmetoden med vibrationsdämpningen 
fungerat precis så bra som vi hoppats och 
ytterst lite fiberbortfall och få skador 
kunde konstateras. Dataloggorna lästes 
av, textilierna fotograferades av museets 
fotograf och föremålens tillstånd 
dokumenterades tillsammans med 
MNAAH’s  textilkonservator  Carmen  Thays.  
När föremålen var noggrant genomgångna 
kunde tillståndsrapporterna undertecknas 
och   föremålen   överföras   i   MNAAH’s 
framtida vård och bevarande. Mantel 
1935.32.0179 är nu utställd i den 
permanenta Paracasutställningen på 
museet. De övriga tre, 1935.32.0188 
1935.32.0190 1935.32.0213x (ett 
fragment av 24 stycken)  förvaras 
tillsvidare i textilmagasinen på museet. 

 
Den officiella återlämnings-ceremonin i 

presidentpalatset i Lima, Peru. 

Nästa dag transporterades textilierna till 
presidentpalatset för att packas upp och 
ställas ut i guldrummet som förövrigt är en 
kopia av spegelsalen i Versailles, Frankrike. 
Här hölls en högtidlig officiell 
överlämnings-ceremoni. Anneli Hulthén, 
ordförande för Göteborgs stads 
kommunalstyrelse, Diana Alvarez 
Calderon, Perus kulturminister, och Miguel 
Castilla, Perus finansminister och 
ställföreträdande utrikesminister 
undertecknade ett avtal mellan staden och 
Peru. Perus President Ollanta Humala 
tackade Göteborgs stad för vård och 
bevarande av samlingen under alla år i 
Sverige och transporten tillbaka till Peru 
samt att förhandlingarna har kunnat ske i 
godo utan utdragna juridiska processer. 

Den pågående diskussionen om Paracas 
textilierna och deras historia kommer 
förhoppningsvis att bidra till att bredda 
det internationella intresset för detta 
unika textila världskulturarv och dess 
framtid. Nästa steg i processen kring 
Göteborgssamlingen är att en rapport 
över transporten sammanställs. I juni 2015 
kommer en representant för Göteborgs 
stad med materialkunskap om samlingen 
och dess bevarande, resa tillbaka till 
NMAAH för att dokumentera textiliernas 
tillstånd efter ett år i ny museimiljö. 
Därefter kan ett beslut tas huruvida resten 
av samlingen också kan transporteras till 



Peru. Om så sker, är önskan att samlingen 
ska vara återförd till år 2021. Då firar Peru 
200-års jubileum som självständig nation 
och Göteborgs stad fyller 400 år. 

 

 
Anna Javér är textilkonservator och ansvarar för 
att Världskulturmuseernas textilsamlingar bevaras 
och är tillgängliga för forskare och besökare. Hon 
har främst sin arbetsplats på Världskulturmuseet i 
Göteborg. Anna är i botten gymnasieingenjör och 
textilekonom och utbildade sig till 
textilkonservator i London. Hon har arbetat på  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norsk Folkemuseum i Oslo där hon också var 
styrelseledamot i den norska delen av Nordisk 
Konservator Förbund, NKF-N. För närvarande är 
hon sekreterare i Svenska Föreningen för 
Textilkonservatorer, SFT. 
 
 
 
 
Inlägget och andra spännande berättelser 
finns att läsa på Världskulturmuseernas 
blogg  ”Historier  från  Samlingarna”  
http://samlingar.varldskulturmuseerna.se  
 
 
 

OBS! Hanteras Varsamt – Anna Javer – från Världskulturmuseernas årsskrift No2 2014. 
 
Följande text är scannad, hoppas ni kan läsa den, tack till Världkulturmuseerna att vi 
fick återanvända här.(Tips – använd zoom funktionen!) 



 



 

 



 

 



 

Hänt i Vara 
 

x Hanna Johansson jobbar hos oss sedan några veckor tillbaka. Hanna 
avslutade sina studier i Göteborg i juni. Välkommen!   

x Skara Stift har firat 1000 år. Vi medverkade med en liten 
fotoutställning  ”Textila  skatter” 

x I slutet av september hålls alltid en Kyrkobyggnadsdag på stiftsgården 
Flämslätt. Årets tema var kyrkobyggnaden som kulturbärare. Vi ser 
det som en bra utbildning och ett sätt att möta nya och gamla 
kontakter.  

x Innan sommaren strålade Karin Falk Dreier, Linda Egnell, Anna-Lena, 
Cajsa och Ingeborg samman i Kinna. Vi besökte Westragothia, ett 
företag som tillverkar kyrklig textil. Det drivs av två kvinnor Helena 
Jönsson och Karin Holmgren. 

x Fortfarande arbetar vi mest med kyrklig textil, mässhakar, antependier 
och kormattor.  

x Bjertorp slott ligger utanför Vara och är från 1914. Gula salongen har 
restaurerats. Tak och väggar har rengjorts, väggarna har fått nya 
tapeter och möblerna ny klädsel. Vi har dokumenterat arbetet med 
tapeterna. Se foton. 

x Nästa utställning på SkarLiden galleri blir en julutställning med 
konsthantverk och slöjd från olika delar av landet.  
Välkomna till Vara i adventstid! 
Se vidare www.skarliden.se  

 
Hälsningar Anna-Lena, Hanna och Ingeborg 
 



 
 
Före 
 

 
 
 Efter 
 



 

Student uppsatser 
 
Redaktionen har bett nybakade studenter skriver lite om deras uppsatser.   
Jag länkar även till GUPEA (Universitets databas) för ni som vill läser 
vidare.  Grattis till alla som är nu utbildade textilkonservator och 
välkommen till yrket. 
 
Sandra Gybo 
Min uppsats har titeln Tappade maskor - En metodutveckling för retuschering och 
komplettering av stickade material. Tanken med uppsatsen var att se om det var 
möjligt att utveckla metoder för retuschering och komplettering av stickade 
material. De valda metoderna skulle vara användarvänliga och därför finns 
stickning, broderi och användning av akvarellfärg representerade. 
Examensarbetet resulterade i fem provlappar vilka beskrivs utförligt för att 
visa arbetsprocessen. Provlapparna diskuterades slutligen genom en 
referensgrupp om fem personer utifrån en frågelista som berörde etiska och 
estetiska aspekter samt en eventuell användning av teknikerna i 
utställningssammanhang. 

 
Länk till Sandras uppsats http://hdl.handle.net/2077/36382 
 

 
 

Hanna Johanson 
Gömda monteringar för tredimensionella textila föremål 
 
Hur montering av tredimensionella textila föremål till en utställning utförs 
varierar mellan museer och länder. Olika monteringar används beroende på 
hur ett objekt ska presenteras. Den vanligaste monteringen är en synlig 
monteringsform som visar huvud, armar och ben och som skapar illusionen 
av en människa. En montering som ökat i popularitet är den gömda 
monteringsformen som visar en mänsklig kropp men monteringen är gömd. 
Den gömda monteringsformen fokuserar på objektet.  
 
Denna uppsats beskriver monteringsmaterialen  Fosshape™,  förgummerade  
pappersremsor och montering med plastskivor så som polykarbonaten 
Lexan* och polyetentereftalaten Vivak®. Dessa material användes sedan för 
tillverkning av gömda monteringar till tre baddräkter från 1960-talet och 
beskriver hur monteringstillverkningen utfördes. De gömda 
monteringsformerna utvärderades sedan av uppsatsens författare och 
personer med museal kompetens för att undersöka hur osynliga de blev.  
 



Utvärderingen av monteringsformerna för de tre baddräkterna visar att 
förgummerade pappersremsor är en enkel metod att använda men det tar tid, 
speciellt  när  monteringsformen  ska  torka.  Att  använda  Fosshape™  är  en  
snabb metod och monteringsformen får en mjuk textil känsla. Att tillverka 
monteringar med plastskivor är en mer komplicerad metod speciellt till 
tredimensionella textilier med former vilket baddräkter har. För montering av 
en baddräkt kan samtliga material som beskrivits i uppsatsen användas men 
jag  rekommenderar  materialet  Fosshape™.   
 
Länk till Hannas uppsats http://hdl.handle.net/2077/36887 
 
 
Emma Waller: 
I min uppsats ville jag undersöka om och hur konserveringsåtgärder skiljer 
sig mellan kulturhistoriskt värdefulla textilföremål i bruk och på museer. 
Studien bygger på fyra fallstudier där konserveringsrapporterna 
sammanställts och undersökts i syfte att få en förståelse för om och hur 
konserveringsåtgärderna skiljer sig. Samtliga föremåls originalroll är tydligt 
funktionell. Två av föremålen är fortfarande i bruk och har en religiös och 
ceremoniell betydelse. Ett av dessa föremål ägs av Svenska Kungahuset och 
det andra ägs av Svenska kyrkan. De två övriga föremålen är museiföremål 
som tidigare varit i bruk med en funktionell roll liknande den som de två 
föregående föremålen har, dock utan den religiösa betydelsen. Dessa två 
föremål ägs av Livrustkammaren och Skokloster slott med stiftelsen 
Hallwylska museet. De textilkonservatorer som ansvarat för 
konserveringarna presenterade i uppsatsen har alla intervjuats för att ge en 
djupare förståelse kring vem beställaren varit och vad som ligger bakom 
beslut om metod- och materialval.  
Utifrån studiens material går det att se skillnader i omfattningen av de 
åtgärder som utförts samt vilka värden som premieras för de respektive 
föremålen. De estetiska värdena lyfts fram gällande föremålen i bruk och 
kraven på användning motiverar till mer omfattande åtgärder än gällande 
museiföremålen. Det går även att urskilja skillnader i beslutsfattningen och 
vilka som är engagerade i denna utifrån ägaren av föremålet. Gällande 
föremålet som ägs av Svenska kyrkan och även skyddas i Kulturmiljölagen 
(1988:950) finns ett annat krav på beslutsordningen och dokumentation. I de 
övriga fallen kan konservatorerna friare ta beslut gällande 
konserveringsåtgärder.  
 
Länk till uppsatsen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36888  
 

 
  



Vilken lön har du? 
 
Frågan kan ibland vara känslig, men vi vill ta bort bladet från munnen och 
öppna diskussionen kring hur vi sätter ett värde på det arbetet vi utför. Vi har 
på senare tid blivit mer och mer nyfikna på hur lönesituationen bland 
textilkonservatorer faktiskt ser ut i vårat avlånga land, kanske skiljer den sig 
mer än vad vi tror från den rekommenderade lönenivån? Därför har vi börjat 
bygga på en enkät, där vi vill undersöka hur ni, våra kollegor löneförhandlar 
och om ni är nöjda med er lönenivå? Enkäten kommer att vara helt anonym 
och vi hoppas att den kommer att bidra till ett mer öppet diskussionsklimat, 
där vi som textilkonservatorer kan hjälpa varandra att sätta en rimlig 
lönenivå! Enkäten kommer ut till hösten och vi hoppas att så många som 
möjligt kommer att delta för att statistiken ska bli bra.  

På återseende, Linda Z Sternheden och Kajsa Hammarsten 

  

Mode & Tekstil – ny permanent utställning på Designmuseum 
Danmark 
 
Så var det åter dags att göra ett gästspel på ett annat museum. Denna gång 
blev det lite närmre, nämligen på Designmuseum Danmark. Jag kontaktades 
av museet i juni med förfrågan om jag kunde komma och arbeta med en ny 
permanent utställning. Glad i hågen åkte jag över på ett besök och fick reda 
på att de ville att jag skulle börja 1 augusti och utställningen skulle öppna 4 
december.  Det  var  ”bara”  350-400 textilier som skulle ställas ut och man 
behövde en konservator som utförde den nödvändiga konserveringen samt 
montering av samtliga föremål. En sådan utmaning kan man ju inte säga nej 
till! 
Utställningen, som ska spegla danskt mode och textil, består av fyra rum; 
intro, 1700-tal, 1800-tal och 19-2000-tal, plus ett rum för tillfälliga 
utställningar. Väl på plats efter semestern insåg jag att planeringen av 
utställningen inte var riktigt vad jag är van vid. Fyra månader innan öppning 
var bara föremål till de två första rummen valda. Det var bara att sätta 
tänderna i allt som måste bli gjort och jaga på producenten att välja föremål. I 
dagsläget har man nu valt ca 800 föremål och det är fortfarande hela den 
tekniska avdelningen med 144 lådor, all plan textil samt den tillfälliga 
utställningen med barnkläder kvar att välja föremål till. 
 
För min del innebär allt detta att jag för första gången på länge enkom arbetar 
som textilkonservator. Det gäller verkligen att kunna prioritera och 



kompromissa. Vad är verkligen viktigt att hinna med för föremålens skull? 
De ska trots allt visas i minst tio år och kunna klara detta utan att få skador.  
Det har inte funnits en konservator tillsvidareanställd på över 20 år, utan man 
har  projektanställd  ”vid  behov”.  Detta  innebär  också  att  det  nästan  inte  finns  
någon utrustning att tillgå förutom nål och tråd. Som vi alla vet, kommer 
dagens textilkonservatorer inte så långt med detta.  Teknikfreek som jag är, 
har jag nu inhandlat diverse hjälpmedel och ändå lyckats spara 100 000:- i 
utställningsbudgeten. 
  
 

Detalj av lapptäcke, 46/1967, från 1800-talet. Sydd av sexkanter om 
3x3 cm. Hela täcket är 280x260 cm 

 
Tidigare har museet byggt dockor av nät och skickat iväg mönster på 
föremålen för att få tillverkat plexiglasstöd. Till denna utställning har jag nu 
infört dockor från Gordons direkt som går att forma till rätt storlek. Hattstöd 
och detaljer får stöd av Ethafoam och föremål som ska ha specialtillverkade 
stöd, får stöd av Vivak eller Lexan. Det känns ganska bra att kunna införa lite 
nytt och visa på att en textilkonservator idag inte bara sitter och syr. 
Designmuseum Danmark har en fantastisk textilsamling och jag önskar att jag 
hade mer tid att bara titta på allt som finns i magasinen. Det är fantastiskt att 
kunna välja föremål ur en sådan bred samling och jag är helt övertygad om 
att det kommer att bli en fantastisk utställning. 
Naturligtvis hinner jag inte med allting själv. Efterhand som producenten 
inser hur mycket som måste göras tar vi in praktikanter. I dagsläget har jag 
två assistenter som hjälper till med dockor och enklare montering och i nästa 



vecka börjar en tredje praktikant som ska hjälpa till med alla 
utställningstyger. På något sätt ska vi få ihop det hela och kunna öppna i tid! 
Varmt välkomna till Mode & Tekstil nästa gång ni är i Köpenhamn. 
 
Pia Christensson 
 
 

 
  

 
  (Alla bilder Pernilla Klemp, Designmuseum Danmark) 

Klänning, 129/2003, av Erik 
Mortensen för modehuset 
Balmain. 
 

Bolette Maries 
Lindencrones 
brudklänning, 18a-
c/2012, från 1767 
 



 

Kommande evenemang 
 
Date Where What Link 
2e okt   

Den 2:e oktober 
kommer SVK att ha 
en informationsdag 
om restaurering av 
byggnadsanknuten 
konst och 
utsmyckning. Henrik 
Orrje, chef på Statens 
Konstråd, är 
inbjuden talare.  
 

 
http://www.svk.com/sv/Vastarvet/Ve
rksamheter/Studio-Vastsvensk-
konservering/Rad/Aktuellt---
visningssida/?btid=episerver_70056 
 
 

 
6-7 
nov 

 
Umea 

 
Samlingsforum 2014 

http://www.raa.se/enskild-
kalenderhandelse/samlingsforum-
2014/ 
 

14 nov Uppsala SFT Höstmöte  
 
27 nov  
kl 15-
17 
 

 
Göteborg 

 
SVK fira 30 år 

 

1 dec Stockholm Risk hantering och 
kulturvård 

http://www.raa.se/enskild-
kalenderhandelse/riskhantering-och-
kulturvard/ 
 

    
21-
23 
Oct 
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 
 

 
  



 

Föreningens sidor 
 
Årsmötets protokoll – se hemsidan http://www.sft.nkf-s.se/aringrsmoumlte-
2014.html 
 
 
Härmed kallar Svenska Föreningen för Textilkonservering till 

Höstmöte fredagen den 14 november 
 
Plats: Uppsala domkyrka/Upplandsmuseet, Uppsala 
 
9.30–10.00  Morgonfika i vapenhuset i Uppsala domkyrka 
 
10.00–11.00 Visning av utställningen Himlen är här. Människan och kyrkokonsten 
under  tusen år. Annika Franzon (Uppsala domkyrka) 
 
11.15–12.30 Föreläsning om bruket av kulturarvet med tid för diskussion. Madeleine 
 Sultan Sjöqvist (trol. Upplandsmuseets föreläsningssal) 
 
12.30–13.30 LUNCH 
 
13.30–14.30 Höstmötesförhandlingar (trol. Upplandsmuseets föreläsningssal) 
 
14.30–15.00 Avslutningsfika (trol. Upplandsmuseet) 

  
Läs mer om utställningen här http://www.himlenarhar.se 
 
Madeleine Sultan Sjöqvist är universitetslektor i religionssociologi. 
 
Agenda för höstmöte följer. Anmäl genom e-mail till 
Anna.Javer@varldskulturmuseerna.se 
 
 


