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TEXTILT MATERIAL I FYND 
OCH SAMLINGAR 

Några erfarenheter 

Av Agnes Geijer 

I. ARKEOLOGISKT MATERIAL 

Hur man bör förfara med textilier, som påträffas i jord eller 
i mer eller mindre fuktiga gravkamrar och dylikt, erbjuder pro
blem, som växla från fall till fall, beroende på fyndens tillstånd. 
Detta i sin tur är lika mycket en följd av texlilfibrernas art och 
karaktär som av den omgivande jordens kemiska sammansätt
ning och fuklighetsförhållandcn, av intilliggande annat material, 
o. s. v. 

Konstant torka och frånvaro av syre utgöra de bästa betingel
serna för bevarandet av textilt material, men även konstant fuk
tighet och framförallt nedfrysning ha skapat förutsättning för 
bevarandet av viktiga textilbcstånd. Följande allmänt kända 
exempel på helt olika men likväl goda betingelser för bevarandet 
kunna nämnas: torka i Egypten och i Öst-Turkestans öknar, ned
isning på Grönland och i Altaiområdct, konstant väta i de 
.schweiziska pålbyggnaderna och i de bebyggelscområden vid 
Gdansk och Opole, som stått under vatten sedan medeltiden och 
som nu undersökas av polska forskare. De anförda exemplen äro 
emellertid specialfall. I regel är det ett helt komplex av omstän
digheter, som bidragit till att fynden bevarats — och huru de 
bevarats. Osebergsfyndct utgör sålunda exempel på hur textilier 
bevarats på grund av hermetisk tillslutning genom läckande ler
lager i samverkan med ämnen som verkat direkt konserverande. 

Här är emellertid icke platsen att gå närmare in på dessa 
ytterst komplicerade orsakssammanhang. Syftet med denna ar
tikel är närmast att redogöra för vissa erfarenheter och att med 
ledning av dessa ge några praktiska anvisningar och synpunkter. 
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Exempel på fgndens kondition 

Min erfarenhet grundar sig i första hand på Birkamaterialet, 
som av mig bearbetades under åren 1931—37, men givetvis även 
på andra fyndkomplex. Hj. Stolpes utgrävningskampanjer på 
Björkö ägde rum 1871—79 och 1881. Därefter hade större delen 
av textilmaterialet fått ligga som det lagts, nedknycklat i alltför 
trånga askar. 

Då jag 1932 anmodades att bearbeta Birka-textilicrna, blev 
min första uppgift, allteftersom askarna togos upp ur de stora 
fyndlårarna, att preparera fram de i jord och lera inbakade tex-
tilfragmenten, d. v. s. att »blöta ut» dem så att de blevo så mjuka, 
att de kunde rätas ut, och att samtidigt avlägsna smutsen. Detta 
skedde på följande sätt: de ofta till oigenkännlighet hoptufsade 
fragmenten1 lades på glasskivor, varefter vattnet tillfördes dropp
vis med en pipett samtidigt som smutsen avlägsnades, vanligen 
med akvarellpenslar, eller sögs upp med läskpapper eller filtrer-
papper. Efter ett (ofta flera dagars) långsamt och försiktigt 
blötande och vändande mellan glasskivor och sugpapper kunde 
man i regel skilja olika hopkletade lager från varandra och där
efter få vävnader och trådar att räta ut sig i ursprungligt läge. 
Och man kunde också — medan fragmenten voro våta och trå
darna smidiga, så att de tålde ett försiktigt petande med nålar 
och dylikt — analysera tekniken. Under hela detta arbete kunde 
viktiga detaljobservationer göras2, vilket senare icke varit möjligt. 

Huvudparten av det nu skildrade arbetet skulle otvivelaktigt 
ha gett ett rikare resultat om det utförts mer eller mindre ome
delbart efter utgrävningsögonblicket. Många möjligheter för ve
tenskaplig analys kunna i liknande fall gå förlorade. 

1 .4. Geijer, Birka III, Die Textilfunde aus den Gräbern, Uppsala 1938, 
varur några exempel nedan anföras. Så t. ex. lågo de på Taf. 16 avbildade 
resterna av ett brett , vävt band inbakade i lerklumpar, förvarade i cn helt 
liten pappask. Ursprungligen hade detta förutom av de ännu bevarade 
resterna av silke m. m. bestått av ett nu förmultnat t rådmater ia l , sanno
likt lin. 

2 De på Taf. 29, 2 Birka III, avbildade bårderna av silvertråd applicerade 
på underlag av sidenremsor lågo hopknycklade i tjocka kakor. Men hela den 
ursprungliga sammansät tningen med anna t tyg (fint bomullstyg?) och 
silkebroderi som synes på Taf. 30, 2 kunde tyvär r icke räddas över på 
l iknande sätt . En del därav lämnades därför i det s tadium, som fotot återger. 
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Den som själv arbetat med det sedan decennier magasinerade 
Birkamaterialet och därefter fått på nära håll bevittna ett så 
idealiskt tillvägagångssätt beträffande textilt material som ut
grävningen av graven från Högom — vilken ju togs upp i sin 
helhet och forslades till Historiska museets konserveringsanstalt, 
där framprepareringen kunde ske ulan jäkt och med de bästa 
hjälpmedel — kan ju icke underlåta att göra jämförelser. Vad 
allt skulle icke de stora kistgravarna på Björkö kunnat berätta 
om vikingatidens dräktskick och textilkonst, ifall de blivit ut
grävda efter samma metoder som t. ex. Valsgärde och Högom! 
Den förebråelse som ligger i denna frågeställning gäller dock i 
ännu högre grad många andra tidiga utgrävningar. Hjalmar 
Stolpe var ju en pionjär. Samtidigt som man erkänner, att det 
just är tack vare hans för sin tid så utomordentliga utgrävnings-
teknik som så mycket av just detta material ändå blivit bevarat, 
får man emellertid icke blunda för det faktum, att inånga värde
fulla textilfynd med all säkerhet gått förlorade såväl under själva 
utgrävningen på Björkö som genom den långa magasineringen. 
Och sannolikt kan det även nutilldags vara på sin plats att 
påpeka förcfintligheten av denna risk, särskilt ifråga om smärre 
textila fynd. 

Som regel gäller, atl animaliska fibrer stå sig bättre än vege
tabiliska. I våra arkeologiska fynd ha vi bevis för förekomsten av 
linnemateria] praktiskt taget endast i de fall då det legat intill 
järn, vars avsöndrade rost uppsugits av linnclrådarna och där
efter stelnat. Härigenom har bildats en positiv »avgjutning» av 
vävnadens struktur; fibrerna äro emellertid förintade, varför 
det ju är oegentligl att, som stundom sker, tala om att vävnaden 
bevarats. 

Mest motståndskraftigt är siden, som även under rätt ogynn
samma förhållanden tämligen väl bibehåller sin mjukhet och 
seghet. Därnäst komma de finaste yllematerialen, t. ex. det »fri
siska klädet» i vikingatidsfynden. Vävnader av grovt ullgarn 
visa däremot under likartade betingelser en mycket sämre kondi
tion med en stark tendens att hårdna och brytas sönder.' Om 
alla dessa materialslag gäller, att de ofta bevarats i närheten 

5 Birka I I I ; Jfr t. ex. Taf. 4, 5, 6, 8 med Taf. 7: 1—6. 
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av föremål av brons eller silver, som avsöndrat konserverande 
(desinficerande) kopparsalter. De i Birkagravarna så rikligt före
kommande brickbanden av silke ha haft inslag av silver- eller 
guldtråd; i förra fallet ha banden ofta bevarats i sin helhet, d. v. s. 
med silvret korroderat till en mer eller mindre pulveraktig kon
sistens; i senare fallet återstår däremot aldrig annat än inslaget, 
eftersom guldet ej alls påverkas av omgivningen.4 En regel, 
som gäller alla genom ålder skörnadc animaliska fibrer, är att 
de äro mjukare och starkare i vått eller fuktigt tillstånd än i torrt. 

Av det senare förhållandet följer, att man bör bemöda sig om 
att alllid hålla nyfunna textilfragment fuktiga, tills de kunna bli 
föremål för den första konserveringsåtgärden (rengöring och 
tillrättaläggning), Med hänsyn till den fara för mögelbildning, 
som fuktigheten ofta medför, är det emellertid av vikt att den 
»första hjälpen» kommer snarast möjligt. Det bör också tilläggas, 
alt även en fackmässig undersökning så vitt möjligt bör ske på 
detta stadium. Dels är materialet starkare och mjukare, innan 
det hunnit torka, dels kan det ofta icke hindras, att en del därav 
förstörs genom kemisk påverkan, bl. a. spår av färg eller metall-
beläggning; beträffande silver se ovan. 

Ett praktiskt råd då textilier påträffas som jordfynd: försök 
att i möjligaste mån undvika att rubba fyndet. Om textilfrag
menten äro relativt små, går det i regel att överföra fyndet in 
situ med omgivande jord på en skiva, varefter del hela kan 
omgivas med mjuk plast (ev. staniol), som behåller fukten, och 
placeras i en ask eller låda, som skyddar för stötar. Plast är bra, 
eftersom man kan se ett i sådant material insvept föremål. 
Plasthöljet bör helst icke öppnas förrän vid »första hjälpen» 
och i varje fall icke för att visas för alla besökare! Tyvärr har 
det nog hänt åtskilliga gånger vid arkeologiska grävningar, att 
textilfynd påträffats men därefter gått till spillo på grund av 
bristande varsamhet just vid upptagning och transporter och 
även till följd av onödigt dröjsmål med »första hjälpen». 

Konserveringsmetoder 
Hittills har jag endast berört de första etapperna i den arkeo

logiska uppgiften: vad man skulle kunna kalla textiliernas över-

' Birka I I I ; Jfr Taf. 17—20 med Taf. 21 och 2 3 : 2 . 
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förande till vår tid. Det återstår emellertid att betänka, hur det 
skall gå med dem i framtiden och att träffa lämpliga åtgärder 
för deras bevarande. 

Textilfibrer, liksom varje slag av organiskt material, äro, om de 
lämnas åt sig själva, genom syret i luften utsatta för en sönder-
delningsprocess — materialet »skörnar». Denna process kan, 
såsom ovan framhållits, påverkas av andra faktorer. Besultatet 
av den inre förstörelsen kan motverkas på mekanisk väg, genom 
att vävnaden stödes upp och skyddas mot beröring, mot luftens 
inverkan m. m., men även, åtminstone teoretiskt, genom en ke
misk preparering, som går ut på att stärka själva fibrerna. Pro
blemet är att finna de kemiska preparat, som kunna passa i olika 
fall. Experiment torde ha gjorts på många håll, men något ofel
bart universalmedel är veterligen ännu ej utprövat. 

Följande erfarenheter torde därför kunna vara andra till nytta. 
Jag är angelägen framhålla den hjälp jag fått ifrån ingenjör 
Gillis Olson, riksantikvarieämbetets och Statens historiska mu
seums alltför tidigt bortgångne konservator. Många värdefulla 
teoretiska diskussioner föregingo de praktiska experiment, som 
icke hade kunnat komma till stånd utan Gillis Olsons intresse
rade medverkan. 

Yllematerialet från Birka visade efter rengöringen en allmän 
tendens att i varierande grad »damma av sig», d. v. s. sönderfalla 
i avbrutna småbitar av hår. Tygerna kändes torra. Tydligen var 
det jordens humussyrpr, som lakat ur det naturliga ullfettet, 
lanolinet. 

Det var en teoretiskt sett naturlig åtgärd atl söka återställa 
detta ämne. Tygfragmenten impregnerades därför med lanolin 
löst i lättbensin. Resultatet synes tillfredsställande, framför allt 
ifråga om det tämligen väl bevarade »frisiska klädet» (Birka III: 
W 10—W 21; Jfr not 1). Tyget fick glans och kändes mjukare. 
På de 17 år som gått har ingen »avdammning» varit märkbar. 
I de mycket grova yllefragmenten voro fibrerna däremot redan 
så sönderfallna att den textila produkten förlorat en del av sin 
karaktär. Även om resultatet här ej blev iögonenfallande, synes 
lanolinprepareringen dock ha gjort nytta och sönderfallet hejdats. 
En nackdel är emellertid att prepareringsmedlet stundom avsatt 
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cn mer eller mindre skymmande hinna på insidan av de glas
skivor mellan vilka fragmenten placerats.6 

Vid samma tidpunkt som detta arbete utfördes hade National
museum genom docent Carl Johan Lamm förvärvat en betydande 
samling av textilfragment från Egypten (Fustat) , till större delen 
av ylle. Jämförda med våra jordfynd voro ju dessa, som legat i 
den torra egyptiska jorden, väl bibehållna, inte minst beträffande 
färgerna. Men förutom att de voro starkt inmängda med smuts, 
voro även de sköra och kändes torra, sedan de rengjorts, d. v. s. 
sedan smutsen lösgjorts i vattenbad — i vissa fall med tillsats 
av Igepon T (se not 9), det syntetiska »vätningsmedlet» av typen 
fettalkoholsulfonat, som då hade börjat användas i färgnings-
industrien, men först senare kom i handeln. Även i detta fall 
befanns lanolinprepareringen ha god verkan: yllegarnet blev 
mjukare och återfick den lyster, som framhäver färgen. 

Efter dessa omfattande företag ha vid olika tillfällen enstaka 
jordfunna textilier måst omhändertagas vid textilkonserverings-
anstalten och ha dä i regel behandlats på enahanda sätt. Sedan 
de olika plast- och konsthartspreparaten blivit tillgängliga, 
experimenterades även med sådana. Det kemiska problemet be
stod i att åstadkomma cn kombination med en kemiskt hållfast 
plastart, som kunde beräknas även i framtiden behålla en viss 
mjukhet. I ett fall, då en starkt uppsliten vävnad (Kina, 1700-
talet) var fäst vid hårt underlag, uppnåddes ett resultat, som i 
detta fall var tillfredsställande. Men i stort sett voro vi ej helt 
nöjda med dessa metoder. 

I institutionens konserveringsarbete — liksom ifråga om så 
många andra vetenskapliga uppgifter — är det de tillfälligt upp
komna behoven, som driva fram nya metoder. Vintern 1954—55 
inkom från Trondheims domkyrka några i gravar påträffade 
textilier, vilkas tillstånd var sådant att ingripande åtgärder voro 
av nöden. Även dessa hade länge varit magasinerade — sedan 
omkring 75 år. 

6 Våren 1956 hade jag tillfälle att visa detta material för Dr Harold 
Plenderleith, chef för British Museums »Besearch Laboratory». Han ansåg, 
att detta icke skulle ha inträffat om man i stället för lanolinimpregneringen 
tillsatt glycerin i sista sköljvattnet. Det bör också tilläggas att vi på senare 
år använt glycerin i liknande fall. 
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Starkast i fara voro två yllevävnader av rätt stort format, båda 
stammande från en 1500-lalsgrav. Materialet utgjordes av mycket 
grovt yllegarn, vars grova ullhår voro så spröda och ömtåliga 
att man ej kunde röra vid vävnaden utan att den avsatte ett 
kraftigt damm av avbrutna hår. Efter försiktig vattenbehandling, 
som gjorde det möjligt att släta ut vävnaderna, var det tydligt, 
att de måste prepareras kemiskt; i annat fall skulle de snart gå 
till spillo. De stora formaten bidrogo också till att göra arbetet 
komplicerat. 

Sönderfallet var redan så långt gånget att det var tydligt att 
vår gamla prepareringsmetod ej skulle vara tillfyllest. Jag vände 
mig därför lill institutionens nye konservator, fil. lic. Arne Ström
berg, och lade upp problemet, varvid jag också redogjorde för 
de erfarenheter jag gjort i likartade fall eller inhämtat vid ut
ländska institutioner. Härefter prövade vi oss fram. 

Strömbergs egen berättelse om sina experiment och om den på 
de båda vävnaderna från Trondheim därefter tillämpade prc-
pareringsmetoden följer här : 
»Experiment: Avlossnade trådar ur vävnaden behandlades på 
försök med olika preparat, dels 10 %-ig glycerin i vattenlösning, 
dels 10 % lanolin i bensin och dels en 5 %-ig lösning av metyl-
akrylat (Acryloid B 72) i toluol. 

Glycerin gör ullhåren mjukare och därmed mindre spröda, 
samtidigt som de svälla och spreta ut så att de spunna trådarna 
bli yvigare (luckrare). Efter glycerinbehandlingen är dock trå
darna fortfarande så spröda att man vid arbete med vävnaden 
får en stark dammbildning av avbrutna ullhår. — Lanolin klib
bar samman de enskilda håren i varje tråd så att tråden blir 
smalare och kompaktare än den ursprungligen varit. Elasticite-
ten i vävnaden förbättras emellertid avsevärt. — Akrylatharts i 
utspädd lösning klibbar även samman håren, så att dessa bilda 
hårda, smala, men likväl vid böjning tämligen spröda tråd
aggregat. 

Den utarbetade prepareringsmetoden: Med utgångspunkt från 
dessa erfarenheter kombinerades behandlingssätten, så att tex-
lilmaterialet först behandlades med en 10 %-ig vattenlösning av 
glycerin. Då denna torkat, efter omkring 2 timmar, behandlades 
materialet (genom pådroppning och med ett sugande underlag) 
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med en lösning i toluol av 5 % akrylatharts (Acryloid B 72), 3 % 
lanolin, 0,5 % cederträolja och 0,2 % gult bivax. 

Behandlingen syftar till att först genom glycerintillförsel få 
textiliens ullfibrer att svälla, så att de spunna trådarna återfå 
sin ursprungliga porositet och vävnaden sin struktur (relief); 
d. v. s. ungefär samma resultat som tillfälligt åstadkommes med 
vatten. Detta förhållande bibehålies även vid tillsats av plast-
lanolin-lösningcn. Den senare lämnar vid toluolens avdunstning 
en tunn film på varje fiber. Till följd av att den innehåller lano
lin och cederträolja, blir filmen mycket elastisk. Lanolinet bindes 
i filmen till ytskiktet av varje fiber, som sålunda hålles väl in
fettad utan att textilien blir klibbig. Med tiden torde lanolin 
diffundera inåt i ullfibern, samtidigt som glycerin vandrar utåt 
genom akrylatfilmen. Den med tiden avdunstande glycerinen 
kommer sålunda efterhand att ersättas av ullfettet lanolin, som 
alltfort håller fibern elastisk». 

Det synliga resultatet var att ytan fått glans och relief, så att 
vävnadens struktur med märken efter förmultnad linnetråd, som 
utgjort mönster, nu framträdde tydligare. Ett praktiskt resultat 
var vidare att vävnaden nu tålde att hanteras, åtminstone så 
pass mycket att man med skonsamma långa stygn kunde fästa 
den vid det tygundcrlag, som särskilt gjorts i ordning. (Därefter 
fästes detta på en tygöverklädd skiva för att placeras under 
skydd av glas.) 

I detta sammanhang kan nämnas att fyndet från den andra 
Trondheimsgraven, som visat sig vara en biskopsgrav — från 
1100-talets slut, ev. senare — utgjordes av fragment, som till sitt 
omfång voro mycket mindre än 1500-talsgravens; de utgjordes 
av siden med broderi av guldtråd, bestående av en förgylld mem
bran lindad om en kärna av silke, en ersättning för äkta guld, 
som vid denna tid var ganska vanlig. Det bör i detta samman
hang observeras att fyndet i grävningsberättelsen betecknas som 
guldbroderi, medan det som nu återstår är genomgående brunt 
i färgen; endast under stark förstoring kan man nu urskilja 
svaga spår av guldstoft. Även här har alltså fyndets karaktär 
förändrats sedan det kommit upp i luften. 

I jämförelse med den yngre gravens ylletextilicr voro siden-
fragmenten i den äldre graven i relativt gott stånd, ehuru litet 
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hårda och spröda. Man behandlade dem på samma sätt som 
yllevävnaden, innan de uppfästes på det kompletterande siden
underlag, som rekonstruerade en del av den ursprungliga formen. 

II. TEXTILMATERIAL I ALLMÄNHET 

I de textilier — av hög ålder eller ej — som ovan diskuterats, 
ha fibrerna i stort sett kommit till det stadium då de, lämnade 
utan speciella konserveringsåtgärder, alltmer närma sig sönder
fall. Sådana textilfragment, vilka i regel böra förvaras under 
glas, äro att betrakta som »preparat»." En annan kategori utgöres 
av sådant tygmateria] som ännu i viss mån s y n e s kunna tjäna 
en funktion (även om det icke nyttjas praktiskt) , i den betydel
sen att det utgör en del av ett föremål. Det kan vara en dräkt, 
ett föremål eller cn fana: ålder medellid intill senare tid. Det är 
denna kategori som nu skall ägnas några ord. 

Även i fråga om dylikt, till utseendet funktionsdugligt material 
gäller alldeles samma förhållande beträffande sönderfallet som 
ovan berörts. Och det är — just på grund av att det ingår i ett 
större verkligt »föremål» — mera utsatt, än om det vore ett litet 
stycke. Det är dessutom ofrånkomligt att ett gammalt siden, 
även om det ser helt ut, är skörare än motsvarande nya siden. 

Sviterna av åldringsprocessen kan motverkas genom att mate
rialet får stöd, d. v. s. fästes på lämpligt nytt tygunderlag. Men 

6 På grund av risken för kondensering och därav följande mögelbildning 
etc. kan det i vissa fall vara tveksamt om man bör innesluta textilier under 
glas. Spörsmålet bör framförallt uppmärksammas i ojämnt uppvärmda 
lokaler och i fuktig atmosfär; i vårt relativt torra klimat är denna synpunkt 
mindre aktuell än t. ex. i Storbritannien. I fråga om småfragmcnt fär man 
besluta från fall till fall. I våra vanligen mycket ojämnt uppvärmda sten
kyrkor, där av olika skäl mäste medges att textilier uppsättas i ramar mot 
väggen, bör alltid tillses att det finnes åtminstone ett par centimeters ut
rymme mellan glas och textil och dessutom några hål för luftväxling (veder
börligen täckta med ett fint metallnät till skydd mot flygande mal). I fräga 
om hela montrar bör luftväxlingen givetvis även tillgodoses i alla slags 
lokaler med starkt växlande relativ fuktighet. 
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minst lika viktigt är att direkt hejda själva sönderfallsprocessen 
genom atl eliminera skadliga faktorer. Följande förhållanden äro 
att observera vid föremålens exponering och magasinering. 

I det långa loppet utgör oxidcring i normal luft ett riskmoment, 
och faran skarpes genom att luften är bemängd med olika främ
mande ämnen, framförallt sot och »smuts». Värme har i olika 
grad en skadlig inverkan på de textila fibrerna, vilka därigenom 
torka ut och skorna. Detsamma gäller även allt slags ljus, främst 
solljus, vartill kommer att ljus också bleker färger. Av de faror 
som hota textilier utgör som bekant målen ett allvarligt hot mot 
allt yllematerial, stundom även mot silke. Att bomull och fram
förallt linne ta åt sig fukt och sålunda lätt mögla, tänker man 
däremot icke alltid på. 

Vid textilkonservering utgör rengöringen det kanske viktigaste 
momentet. Men det är ock det riskfullastc. Under tidernas lopp 
ha mängder av textilier spolierats just genom olämplig tvättning. 
Jag vill påstå, att tvättning med vatten är den bästa metoden, 
nota bene, om den utf öres på rätt sätt och såvida icke särskilda 
omständigheter föreligga; ömtåliga färger, stoppning och annan 
materialblandning etc. kan sålunda göra tvättning med vatten 
olämplig. Bensin, trikloretylen m. fl. organiskt-kemiska lösnings
medel böra så vitt möjligt undvikas. Dessa vätskor extrahera 
fibrernas naturliga fettämnen och göra dem torra och spröda. 

Som tidigare framhållits har vatten, vid sidan av sin ren
görande verkan, i och för sig en förmånlig effekt på de flesta 
textila fibrer; de svälla ut och bli segare, och silket återfår sin 
naturliga glans. Till följd härav utplånas skrynklor och veck 
och tygerna gå lätt att få släta. I fråga om enfärgade vävnader, 
där mönstringen uppkommer genom olika glansiga partier i 
tygets yta (s. k. bindningseffekter) framträder mönstret först 
med denna behandling, som estetiskt sett ger ett bättre resultat 
än strykning någonsin skulle kunna göra. Dessutom är tillväga
gångssättet välgörande, medan strykning med varmt järn är di
rekt skadlig, framför allt för sidentyger. 

En textil grupp, för vilken denna behandlingsmetod visar en sär
skilt påfallande effekt, utgöres av de stora ryska fanor av kinesisk 
sidendamast, av vilka åtskilliga exemplar konserverats sedan 

276 



T E X T I L T M A T E R I A L I F Y N D O C H S A M L I N G A R 

1938.' I det smutsiga och skrynkliga tillståndet före konser
veringen kunde mönstren nätt oeh jämnt urskiljas. Men sedan 
duken gått igenom sitt renande vattenbad — i en vid, grund vat
tenbassäng kunna de sköraste fragment lätt bredas ut, »flottas» 
in på rätt plats och passas samman med varandra — och varje 
del lagts tillrätta under avpassad grad av fuktighet samt där
efter fått torka i läge, framträda mönstereffekterna så tydligt, att 
de kunna återges på fotografi. Sker tvättningen och läggningen 
på ett fast underlag med glatt yta, åstadkommer ytspänningen 
att det fuktiga tyget (om det är tillräckligt smidigt) ligger fast 
och slätt mot underlaget, men lossar sen det torkat.9 Endast 
när materialet är grovt, såsom ylle och kraftigt linne, eller har 
tjocka broderier, är det behövligt att medan vävnaden ännu är 
fuktig spänna denna med nålar på särskilt, därtill lämpligt 
underlag. 

I detta sammanhang några ord om vattnets art. »Hårt», d. v. s. 
kalkhaltigt vatten är givetvis olämpligt och bör därför avhärdas 
eller ersättas med regn- eller möjligen sjövatten, ev. med aqua 
destillata. Eftersom Stockholmsvattnet är mjukt, användes vid 
konserveringsanstaltens tvättningar vanligen detta direkt; i sär
skilt ömtåliga fall dock destillerat vatten. Det är en känd sak att 
vattenledningsvatten på vissa håll periodvis desinficeras med 
klor, vilket ämnes blekande och oxiderande verkan kunde ge 
anledning till farhågor beträffande både tcxtilmaterial och färger. 
Eftersom kloret förflyktigas, om vattnet får stå några timmar, 
är emellertid risken med klortillsatt vatten relativt lätt att und
vika. Som tvättmedel har sedan 1938 använts »Igepon T», senare 
har detta ersatts med andra alkalifria preparat av samma typ." 

' Ett stort antal dylika fanor ingår i Svenska statens trofésamling. Se 
därom närmare .4. Geijer, »Chinese Silks exported to Bussia in the 17U> 
Century» (The Museum of Far Eastern Antiquities, Bulletin 25, 1953). J f r 
Pl. 19 och 11, 14—16. 

8 För små föremål är glas bäst. För större dukar användes först vaxduk, 
under senare år ersatt med armerad plast, s.k. galon, vilken kl is trats fast 
vid ett för ändamålet konstruerat bord. 

• Från I. G. Farben Industrie. Ett annat rent preparat (d. v. s. u tan t i l l 
satser av blekningsmcdel etc.) av samma typ är »Hostapon-T» från Farb-
werke Hoechst, Frankfur t a. M. — Mot eventuella farhågor för att vatten 
skulle kunna skada texti l iernas färger bör anföras den erfarenheten, a t t 
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Utrymmet tillåter ej att närmare gå in på de mycket växlande 
konserveringsåtgärder, som komma ifråga för de kategorier av 
textilier, vilka utgöra de ordinarie arbetsobjekten för Föreningen 
Pietas' numera förstatligade textilkonservering. ,0 Generellt gäller, 
att skonsamhet skall visas mot ursprungliga eller i övrigt i något 
avseende »historiska» materialingredienser och mot äldre söm
mar. Nytillsatser böra endast göras med äkta och beprövat ma
terial. Kardinalregeln är att icke använda mera våld än nöden 
kräver, d. v. s. att icke sy mer i ett skört material än vad som 
absolut är nödvändigt. Oreparabla skador ha gjorts genom för 
mycket sömmande. Rekonstruktion med nytt material utgör 
smak- eller omdömesfrågor, som måste avgöras från fall till fall. 

Ett i flera olika situationer mycket användbart hjälpmedel är 
s. k. crepelin, en gles slöja av högklassigt äkta silke, som är så 
genomskinlig, att den vid vinkelrätt infallande ljus knappast 
skymmer underliggande material, framför allt om man över 
brokiga färger använder den mörka (brunaktiga) sorten. Lagt 
över ett fragmentariskt tyg på ett lätt tygunderlag fixerar den 
lossnade trådar etc. utan att man behöver sy inånga stygn. Lägges 
slöjan dubbel med textilfragmenten emellan, fixeras dessa i läge 
utan att man behöver sy annat än glesa stygn däri, och det frag
mentariska tyget kan sedan studeras lika bra från båda sidor. 
Den sammanbindande tråden (som man syr med) vilar sålunda 
helt på konserveringsslöjan och det gamla materialet skonas. 

Crepelinet, som allmänt användes vid konservering av hand
skrifter, infördes ifråga om textilier redan i början på 1920-talet 
av Rudolf Cederström, som i riksarkivet i Wien observerat detta 
material. För bedömandet av vår silkesslöjas användbarhet är 
det emellertid viktigt alt känna dess egenskaper. Cederström lät 
på sin tid utföra hållfasthetsprov, vilka gåvo gott resultat. Senare 
har materialet vid olika tillfällen undersökts vid Statens prov-

det endast är sena textilier med anilinfärgning som »fäller»; tyger färgade 
enligt äldre hävdvunna metoder få istället ofta en klarare ton genom vatten. 
Målning eller tryckning med vissa slag av bindemedel kan dock stundom 
skadas av vatten. 

10 Genom beslut av 1949 års riksdag inrättades Biksantikvarieämbetets 
textilkonserveringsanstalt, vilken övertog Föreningen Pietas verksamhet. Jfr 
A. Geijer, Pietas textilkonscrvering, i Fornvännen 1950, samt i Svenska 
Museer 1934 (Textilkonservering) och 1940 (Konservering av fanor). 
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ningsanstalt, och det synes icke vara anledning antaga att senare 
tillverkningar generellt sett försämrats. Materialets bärkraft ut
nyttjas bäst då trådarna hänga lodrätt i endera riktningen, äro 
jämnt fördelade och samtidigt smidigt följas s å v ä l av det andra 
lagret crepelin (eller i förekommande fall ett tätt stödtyg på 
baksidan) s o m av det mellanliggande fragmentariska tyget, vilket 
också måste vara helt slätt och »ligga rätt» ( = på rätt led). 
Förutsättningarna för att crepelinets goda egenskaper skola 
kunna utnyttjas, utgöra: pro 1 :o den ovan nämnda vattenbe
handlingen, pro 2:do en för ändamålet speciellt utprövad och 
upptränad manuell teknik att sy samman de tre tyglagren. Detta 
fordrar stor skicklighet och vana; så fort någotdera lagret ligger 
skevt, uppstår spänningar i vävnaden och som följd därav snart 
även bristningar; detta gäller framför allt fanor och andra 
stora hängande dukar." Till följd av att varje tråd i slöjvävnaden 
är ytterligt tunn, tål denna icke heller att läggas mot en skrovlig 
yta eller mot vassa kanter, som lätt riva av enstaka trådar. 

Till slut måste beröras en nedslående erfarenhet: crepelin, 
som under en följd av år varit utsatt för ljus, värme etc. har visat 
benägenhet att skorna. Detta alltför tidiga åldringssymptom be
höver dock icke bero på att materialet i och för sig är dåligt 
utan därpå att trådarna äro så tunna, att den mot luften öppna 
ytan blir mycket stor i förhållande till mängden av silkemate-
rialct, vilket sålunda blir starkt utsatt för luftens inverkan. Detta 
är alldeles samma åldringsfenomen, som ovan beskrivits i sam
band med det äldre materialet. 

I samband med att dessa erfarenheter diskuterats, har man 
frågat sig om crepelinet kan ersättas med ett syntetiskt material, 
såsom nylon, plast etc. Ansträngningar att få fram cn användbar 
produkt ha gjorts men ha hittills veterligen icke lett till godtag
bara resultat. Jag har emellertid mer och mer stärkts i den uppfatt
ningen att silkesslöjan icke kan ersättas med syntetiska material. 
De senare — åtminstone de sorter som för närvarande äro i 
marknaden — ha nämligen på grund av sina fysikaliska egen-

u Del kan nämnas att , dä crepelinet först togs i bruk för konservering 
av textilier, dessa aldrig behandlades med vatten och således förblev ojämna 
och skrynkliga, samt att man först sydde fast fragmenten vid den undre 
slöjan och därefter sydde igenom de tre lagren. 
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skaper cn stark tendens atl alstra statisk elektricitet, varigenom 
de icke ägna sig till att arbeta samman med äkta silke. Den 
tunna silkesslöja som nu användes möjliggör i själva verkel 
fixerandet av pusslet, d. v. s. den sammanpassning och fixering 
av fragmenten, som iir en så väsentlig sida av konserverings-
arbetet. Själva syendet utgör ju bara cn del därav; som nyss 
framhållits går ju tekniken i första rummet ut på att få de båda 
slöjlagren att på ett skonsamt siitt hålla fragmenten på plats. För 
själva konserverings- och rekonstruktionsarbetet — framför allt 
då det gäller fragmentariska tunna fanor av det slag, som utgör 
huvudparten av Svenska statens trofésamling - tror jag där
för att den genomskinliga slöjan av äkta silke är ett nödvändigt 
medel — åtminstone för närvarande. 

Däremot skulle jag icke hålla för otroligt, att plastfilmen i 
framtiden skulle kunna användas lill alt förfärdiga ett herme
tiskt tillslutet skyddsomslag — så att säga en böjlig vitrin — 
till skydd för såväl crepelin-konservcrade som andra fanor eller 
liknande föremål. I ett tätt fodral av denna typ kunde inan kanske 
också införa en lämplig gas till motverkande av oxidering; i ana
logi med förvaringen av Förenta Staternas dyrbara urkund, Act 
of Independence, vilken lär vara innesluten i en med heliumgas 
fylld behållare. För förverkligandet av en sådan idé fordras 
emellertid att plastfilmen blir bättre än den som nu finns att 
tillgå, framför allt att den blir mjukare, klarare i massan samt 
kan framställas med en relativt reflexfri yta. 

I fråga om exponering av gamla textilföremål står man inför 
problem som äro lika livsviktiga för dessa som för crepelinet. 
Erfarenheten har visat, att textilier fara bäst, om de förvaras i 
mörka oeh tillslutna rum, varvid även temperaturen och luftens 
fuklighetshall spelar in. Vid monterbyggen söker man ju, åt
minstone i princip, ta hänsyn till dessa faktorer; man söker 
göra dem dammtäta och avstänger dagsljus och stark värme. 
Däremot förbises i regel risken av att exponera tunna silkesfanor 
hängande i »vanlig» luft, bemängd med sot, damm och allsköns 
gasformiga föroreningar, och utsatta för ljus, temperaturväx
lingar och drag, som ständigt sätter dukarna i vibration. Man 
skulle önska att det utställningsrum, där ömtåliga textilföre
mål hänga eller stå fritt, åtminstone partiellt kunde behandlas 
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som en monter, i vilken publiken bereddes inblick genom en 
glasvägg eller genom mindre fönster. 

Det sista projektet, liksom tanken på en böjlig »plastvitrin», 
må te sig chockerande ur estetisk synpunkt. Men båda »försla
gen» äro kanske värda beaktande som inlägg i ett tillsvidare 
teoretiskt resonemang om hur man i längden skall kunna be
mästra de faror som hota många av våra textila skatter, hur man 
i någon mån skall kunna förhjälpa omistliga föremål till »timlig 
odödlighet» för att citera en lika realistiskt tänkvärd som spiri
tuell betraktelse av en av våra mest erfarna oeh kloka museimän." 

Sedan manuskriptet till ovanstående artikel avlämnats har en 
i Holland praktiserad metod för fankonservcring publicerats.13 

Metoden består i att fragmenten klistras på cn genomskinlig folie 
av cellulosaacetat. Klistret, som utexperimentcrats vid labora
toriet för fiberforskning vid Tekniska högskolan i Delft, utgöres 
av en typ av polyvcnylalkohol (Mowiol N 70-98 från Farbwerke 
Hoechst, Frankfurt am Main); klistret har fördelen att stå emot 
alla slag av mikroorganismer (som så många av de »vanliga» 
limsorterna äro känsliga för), och det är också vattenlöslig!, så 
att klistringcn kan upplösas. Utan att i verkligheten ha sett resul
tatet kan man knappast uttala sig om metodens allmänna lämp
lighet. Jag har emellertid svårt att tro att den skulle passa för 
andra fanor än de relativt små dukar med målad ornering som 
avbildats i samband med den tekniska redogörelsen. 

SUMMARY 

Agnes Geijer: Textile Material in Finds and Collections. 

I. Exeavation mater ia l . After mentioning certain general conditions 
affecting the preservation of textile fihres the author goes on to describe 
her practical experiences and methods in working up the textile material 

12 Sigurd Wallin, Timlig odödlighet — önskedrömmen om museiförcmålct. 
Fataburen 1956, s, 85. 

13 Het restaureren en conscrveren van oude weefsels en wecfselfragmcntcn. 
Een nieuwe methode van montage op starre ondcrgrond door Ir. B. Sicders, 
Prof. Dr. Ir. W. H. Uytenbogaart en Dr. J . E. Leenc. Bulletin van de Kon. Ned. 
Oudh. Bond, Den Haag, sept. 1956. 
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from the Birka excavations of the 1870's, referring to her subsequent doctor's 
thesis of 1938 »Birka III, Die Textilfundc aus den Gräbern». Only animal 
fibres had withstood decay but in varying degrec and only when they had 
lain near metals whosc dissolvcd cupric salts had a prescrvative effect. Silk, 
for instance, against gold thrcad had completcly decayed, while a s imilar 
weft of silver had preserved the bands in which it was woven. The fine 
»Frisian eloth» was bettcr preserved than coarsc woollen mater ial . 

With regard to newly excavated finds the importance is stressed of never 
allowing textile finds to become dry, but of kecping them in situ and 
examining and trcating them immediately. Many instances can be given of 
mistakes in one or other of these respects baving damaged or dcstroyccl the 
finds made. 

Begarding conservation methods it is pointed out that textile fibres, like 
every kind of organic material , are subject to tbc action of atmosphcric 
oxygen. This internal process of disintegralion can be hastcned by other 
factors, but its result can also be counteracted both by supporting methods 
and by chemical t reatment . Such methods are discussed, a t tent ion being 
drawn to a recent one introduced by A. Strömberg and used for a grave 
find from Trondhjem consisting of very coarse woollen weaves that were 
on tbc point of disintegrating. 

II. Material above ground. Similar problems are discussed in this case. 
Such mater ial is also affected by atmosphcric oxygen and grows br i t t le . 
Different kinds of textiles are liable to different risks. 

Some general views are given about cleaning and conservation, The 
author adviscs against too much sewing, which can causc irreparable 
damagc. Crepeline, the t ransparent veiling of pure silk here used for the 
conservation of flags, is discussed in detail, as also the possibility of 
replacing it with synthetic mater ial . The author slates that crepeline, owing 
to its unrivallcd t ransparency, is at present the only material that can be 
used, at all events for the conservation of most of Sweden's flag trophies, 
because no suffieiently fine tissue bas so far been produced from artificial 
fibres and because these have a tendency to generate static electricity, which 
is a direct hindrance in the manuel work. The author emphasizes that the 
sui tabil i ty of crepeline in conserving fragmentary flags is largely dependent 
on the special water t rea tment as well as the other manual techniques 
developed by the Textile Conservation Laboratory of the Central Office of 
National Antiquities. 
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