Dokumentation av gardin

D

en här mallen kan du följa som stöd för att dokumentera dina gardiner
och på så sätt bevara dem och dess sammanhang för framtiden,
speciellt om de måste plockas ner från sina fönster. Spara där du eller
nästa ägare kan hitta den när den någon blir nyfiken t.ex. i husets arkiv.
Mallen är uppdelad i fyra steg som går från det stora perspektivet till mer
detaljerat. Inom föremålsforskning är det ett vanligt arbetsätt för att få med
sammanhang och överblickar som lätt kan missas om detaljerna dokumenteras
först. Därför rekommenderar jag dig att följa det flödet, steg för steg. En
handledningsfilm finns att se på YouTube… mer information om projektet samt
förklaring till vissa begrepp finns på sarakanahols.se samt på Kulturlagret i
sociala medier. Om du vill dela med dig av dokumentationen så är du självklart
välkommen att skicka den till mig!
Du behöver något att:
- anteckna med
- fotografera med
- mäta med (måttband är enklast)
- förvara gardinen / provet i (kuvert eller annat papper är bra för textilen)
Mallen är framtagen inom projektet #ödehusgardiner under hösten 2020.
Projektet är finansierat av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Lycka till!
//Sara, oktober 2020

KULTURLAGRET
Sara Kånåhols
sarakanahols.se

1. Omgivningarna
Var hänger gardinerna?
Fastighetsbeteckning
Typ av hus
Fönstret
Antal fönster i rummet
Väderstreck på det aktuella fönster
Fönstrets storlek - höjd

Ort och region
Rum i huset
- med likadana gardiner
- bredd

2. Beskrivning
Beskriv hur du uppfattar gardinen på håll. (känsla, skir, tjock, tung osv.)

Vad kan du mer uppfatta på närmare håll, hur känns den? (mjuk, stabbig, glatt,
sträv osv.)

Hur mår den, vad har den för skick? (trasig, som ny, skör, små hål osv.)

När tror du den är gjord / uppsatt / använd?

Hur är den upphängd? (stång, snöre, bräda, nålar osv.)

Finns det - kappa
Vilka färg/-er har den?
Hur stor är den? - längd
Rita av gardinen:

- längd/våd
- bredd

3. Detaljer
Finns det fållar på gardinen?
Var är de?
Hur breda är de?

Finns det stadkanter?
Var är de?
Hur breda är de?

Om det finns mönster, hur är det gjort? (tryckt, vävt, broderat, spets)

Hur stor är mönsterrapporten?

Är mönstret på kappan åt samma håll som på längderna?

Vilka material har använts? (bomull/ull/konstmaterial, olika tjocka trådar,
glansigt/strävt osv.)

Hur binder trådarna till varandra? (tuskaft, kypert osv.)

4. Fotografera och bevara
Fotografera i första hand det som försvinner (kontext, sammanhang, uppsättning)
samt helhet och detaljer. Låt gardinen hänga kvar om det går eller ta ner den och
bevara den. Om du inte har möjlighet att spara hela så spara åtminstone 20 x 20
cm men gärna en hel mönsterrapport samt ena (helst båda) stadkanten och en/
båda fållarna.
Fotografier
Helhet
Närbild på

uppsättning
omtag
fållar
mönsterrapport
trådar/vävbindning

