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PIETAS' TEXTILKONSERVERING
Genom Kungl. Maj:ts beslut har fr. o. m. den 1 juli 1949 inrättats en
under Riksantikvarieämbetet sorterande textilkonserveringsanstalt. Detta
innebär emellertid ingen nyorganisation utan ett förstatligande av ett
enskilt företag, som genom sina insatser och det därför utgående statsanslaget redan länge intagit en halvt officiell ställning. Föreningen Pietas
har under de 40 år den existerat hunnit utföra en märklig gärning inom
de kulturhistoriska och konstvetenskapliga områdena, varför dessa rader
torde vara väl motiverade.
Enbart dess protokoll o. a. aktstycken utgöra ett stycke kulturhistoria
och vittna om hur ett företag naturligt växer fram med de uppgifter det
får att fylla, n. b. då personligt initiativ, praktisk förmåga och ett brinnande intresse finnes bakom. I det första protokollet, från 30 okt. 1908,
berättas att man sedan ett halvår varit sysselsatt med konservering av en
samling textilier från Linköpings domkyrka, vilka voro »i ett mycket
skadat skick». Lindrigt sagt! Textilierna hade påträffats hängande som
trasor på takbjälkarna uppe på kyrkvinden, utsatta för väder och vind,
närmare kända endast av duvorna. Fotografierna, som togos före konserveringen, bära syn för sägen.
De närvarande vid detta sammanträde voro fru Anna Wallenberg, f.
von Sydow, dr Bernhard Salin, styresman för Nordiska museet, friherre
Rudolf Cederström, intendent vid Kungl. Livrustkammaren, dr Otto
lanse, amanuens vid Stålens Historiska Museum, samt fröken Agnes
Branting, ledare för Textilatelier Licium. Man beslöt dä att bilda en
sammanslutning och att därom lämna en redogörelse till Kungl. Vitterhetsakademien. Företaget fick senare namnet Föreningen Pietas — en
förening utan stadgar och utan andra medlemmar än styrelsen — en
»ideel förening» såväl i dessa ords juridiska som i dess allmänna betydelse. I det meddelande, som utsändes till pressen, står en programförklaring, som ännu har full aktualitet och därför här citeras:
»öfverallt i vårt land har intresset för gamla kulturföremål börjat
vakna till lif, men så glädjande denna företeelse än är medför den dock
vissa vådor i det mången i sin ifver att låta de gamla föremålen åter
komma till heders underkastar dem en visserligen välment, men ändock
föremålens reela och estetiska värden synnerligen skadande restaurering.
För att motväga dylikt hafva ofvanstäende personer sammanslutit sig till
en förening, som har till uppgift att på ett fullt museimässigt sätt behandla textilföremål så att den genom ålder och vanskötsel eller genom
båda delarne i förening pågående förstörelsen i möjligaste mån hejdas,
utan att föremålens värde, äfven rent kulturhistoriskt sedt, derigenom
minskas. Alla föremål fotograferas före och efter behandlingen hvarjemte
alla åtgärder, som vidtagas blifva antecknade.»
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Delalj uv mässhake från Mudesjö kyrka före och efter konserveringen. Under en
niinslullande överbrodering från ca 1700 framtogs etl synnerligen vackert oeh sällsynt broderi av böhmisk skola från 1400-talels börjun. — Detail of a chusuble from
Madesjö Church before und after restoration. Under u disfiguring över •embroidery
from aboul 1700 a rare and beauliful embroidery of a Bohemian school from early

15lh century was brought forih.
Av protokollet framgår att konserveringsmetoderna i de olika fallen
ingående diskuterades och att stundom meningarna bröto sig sä att Riksantikvariens röst måste fälla utslaget. De textilier, som under första tiden
blev föremål för denna behandling tillhör Uppsala domkyrka, Kungl.
Husgerådskammaren, Statens Historiska Museum, Gotlands Fomsal,
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondhjem samt några landskyrkor.
4—000131
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Under de båda första åren hade företagets start ekonomiskt möjliggjorts av fru Wallenberg, som frikostigt stått för alla omkostnader och
delvis även för arbetslöner till själva konserveringsarbetet. Då denna
viktiga förutsättning upphörde genom fru Wallenbergs död den 23 febr.
1910 anhöll föreningen om ett statsanslag, vilket beviljades för 1911 och
för alla följande år, ehuru i växlande storlek. I ekonomiskt kritiska
situationer ha också under årens lopp bidrag lämnats av såväl lotterimedel som från Wallenbergska fonden.
Vid ett sammanträde i mars 1912 reglerades tjänsteåligganden inom
styrelsen. Friherre Cederström utsågs till »konservator», d. v. s. vetenskaplig rådgivare, med skyldighet att regelbundet besöka ateljén, fröken
Branting till arbetsledare, sekreterare och kassaförvaltare. I januari 1913
invaldes dåvarande professor Curman, som senare samma år övertog
ordförandeposten efter Salin. Samma år vikarierade amanuensen Sigurd
Wallin för första gången som konservator, varefter han senare invaldes
i styrelsen. Protokollen från de följande årens sammanträden vittna
genom ökad frekvens anmälda föremål och i förhållande därtill färre
diskuterade fall om att principerna för arbetsmetoderna småningom alltmer klarnat. Det andra ständigt återkommande problemet är ekonomien.
Våren 1930 drabbades Pietas av en stor förlust i det att dess initiativtagare och bärande kraft, Agnes Branting, avled. På grund av olika
naturliga förutsättningar föll lotten på den som skriver dessa rader att
söka före hennes verk vidare. För att fullfölja historiken bör nämnas
att styrelsen efter ett par år utökades med representanter för de större
museala institutionerna i Stockholm: nämligen Bertil Berthelson, Torsten
Lenk, Gösta Selling, Ake Stavenow. Samma år flyttade Pietas in i gamla
Östermalms fängelset, vari Vitterhetsakademien då disponerade reservlokaler. Förut hade rörelsen drivits i ett rum i fröken Brantings privatvåning. I april 1940 — då tanken på brandfaran i de gamla fängelselokalerna ju blev särskilt aktuell — flyttades den då betydligt utvidgade
verksamheten över till de av Vitterhetsakademien disponerade lokalerna i gamla Positionsartilleriet, där den småningom fick sin slutgiltiga plats. 1938 fick Pietas ett både intressant och hedersamt uppdrag,
nämligen att konservera de fanor, som tillhöra Svenska Statens Trofésamling. Detta betydde utexperimenterande av nya metoder och arbetssätt. Visserligen hade man tidigare konserverat fanor av olika slag och
dylika arbeten hade ju också utförts direkt under friherre Cederströms
ledning på Livrustkammarens ateljé, men denna samlade uppgift satte
andra krav samtidigt som den också gav större möjligheter.
Pietas har så småningom utvecklat sig till ett centralt rådfrågningsställe ifråga om textilvärd och textilkonservering, där nya metoder utspekuleras och prövas. Inalles har under årens lopp ca 2 700 konserverade
textilier registrerats. Huvudparten av dessa tillhöra kyrkor och museala
institutioner, men även enskilda ägare av profana föremål finnas nämnda.
Av fantroféer ha hittills konserverats 233 stycken.
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Undertecknad har tidigare i tvenne artiklar i Svenska Museer (1934,
1940) framlagt en del synpunkter och praktiska rön ifråga om textilkonservering. I princip är knappast något därtill att tillägga även om
erfarenheten i flera avseenden nu nått längre. Pietas har ofta jämförts
med ett sjukhus och därmed har man velat säga att några absoluta regler,
tillämpliga för olika kategorier av »patienter» icke kunna fastställas.
Man måste i regel besluta från fall till fall. Jämför man emellertid tidigare konserveringar med sådana frän de senaste 10—12 åren konstateras
en allmän tendens att göra mera. I likhet med vad fallet är inom närliggande områden gör man numera ofta kompletteringar, som äro ägnade att framhäva föremålets rent estetiska värde, vilket nästan aldrig
skedde under pionjärtiden, med dess hårda renlärighet ifråga om originalets integritet. Men även beträffande rent konserverande åtgärder går
man nu betydligt längre, vilket ofta även estetiskt sett ger ett mera
tillfredsställande resultat än förut. Dessa åtgärder äro framför allt rengöring och utslätning av vävnaderna (spänning) samt i vissa fall kemiska
prepareringar. I fråga om dylika åtgärder rådfrågas gärna den kemiska
sakkunskapen hos den inom verket redan existerande konserveringsanstalten, med vars ledare, ingenjör Gillis Olson, ett nära samarbete
alltid ägt rum.
Pietas ställning både inom och utom landet som auktoritet i fräga
om textilvård och textilkonservering markeras bl. a. av beställning på
särskilt krävande konserveringsuppgifter från Danmark, Norge och Finland samt av att flera av grannlandsmuseerna under årens lopp begärt
att få sända hit personal för utbildning.
Jämsides med det praktiska konserveringsarbetet bedrives ett viktigt
forskningsarbete. I enlighet med vad som beslöts vid företagets begynnelse fotograferas föremålen före och efter konserveringen samt beskrivas
noggrant, varjämte vidtagna åtgärder antecknas. Allt detta sammanföres
till register, vilka årligen överlämnas till Antikvariskt Topografiska Arkivet, där de bilda ett för konstforskningen värdefullt arkiv över den
viktigaste delen av landets kyrkliga textilbestånd. Just det s. a. s. tekniska umgänget med föremålen som naturligt följer med arbetet har
varit en stor tillgång även för det vetenskapliga arbetet. Sålunda har
åtskilliga upptäckter och identifieringar ägt rum på Pietas ateljé. Som
exempel därpå kan nämnas att Nationalmuseets välkända praktbordduk
befanns utgöra resten av Gustav II Adolfs tronhimmel och att en pappersstyvnad i en mässhake från Stöde befanns vara gjord av några blad
ur ett sällsynt och viktigt medeltidsepos.
Utan arbetet i Pietas, det praktiska såväl som det vetenskapliga, skulle
den stora utställningen av kyrklig textilkonst i Liljevalchs konsthall
1929 knappast ha kommit till stånd. I mycket väsentlig grad en frukt av
samma verksamhet är det stora arbetet »Medeltida vävnader och broderier i Sverige» (1928—29) som utgivits av Agnes Branting och Andreas
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Lindblom. Detsamma gäller en stor del av olika uppsatser, som härröra
från författaren till denna artikel.
Agnes Geijer
Artiklar om Pietas' konserveringsarbete:
Agnes Branting, Om vården av textil skrud, Tidskr. för hembygdsvård
1922.
Agnes Geijer, Pietas (med anledning av 25-årsjubileet), Sv. Dagbladet
29. 10. 1933 (söndagsbilaga).
— Textilkonservering. Svenska museer 1934: 1.
—• Konservering av fanor, Svenska museer 1940, 1—2.
— Rivna fanor —- segertecken. En översikt av trofésamlingens öden och
behandling, Folkförsvaret 1943: 1.
Rune Norberg, Pietas — »världens främsta textilsjukhus», Svenska Journalen 1942: 17.
»Där våra troféer konserveras.» En längre intervju med friherre Cederström (av Bo Stråhle) i Hemmets Journal 4. 8. 1938.

STENÅLDERSLANDSKAPET SÖDERMANLAND
Svar å antikvarien Axel Bagges kritik i Fornvännen 1948.
Med anledning av dr Bagges kommentar till tidigare publicerade översikter över undersökningar av sörmländska jordbrukarboplatser från
äldre neolitisk tid tackar jag dr Bagge för hans kritik. Slutgiltig bearbetning av dessa undersökningars material pågår för närvarande och utföres av undertecknad med hjälp av följande specialister: professor
Elisabeth Schiemann (med avseende på växtintryck i keramiken) och
fil. lic. Maj-Britt Florin (bl. a. med avseende på boplatsernas spårande
i den pollenfloristiska utvecklingen). Undersökningen skall framläggas,
då den är färdig.
Stenåldersboplatsen vid Dammstugan anser jag särskilt viktig, emedan
den inom sin nedre del uppvisar en skiktpacke av mäktig strandsand
med fynd till betydligt större djup under markytan än som är vanligt.
En dylik lagerföljd kan förklara en på många stenåldersboplatser egendomlig blandning av äldre och yngre stenyxtyper. Endast inom ett jämförelsevis smalt parti i själva strandzonen märks vid Dammstugan en
uppdelning av olika fyndskikt, som mellanlagras av strandsand, medan
över strandsluttningen de olika terrassytorna skära in i eller sammanfalla
med varandra. Pä krönet av litoralackumulationen övergå alltså strandavlagringarna i ett lager av mindre tjocklek, och man gör fynd blott
strax under den nutida markytan.
Efter inledande kommentarer till Dammstugelagerföljdens uppkomst,
lämnar Bagge en kritik av mina typbestämningar. Han anför, att där
dessa ej äro direkt oriktiga visar jag ofta en stark tendens att pressa
materialet. En kritik av mina typbestämningar bör emellertid grundas på
vad jag anför om föremålen i texten till grävningsberättelsen, ej i tabel-
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