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AKTUELLA PROBLEM INOM TEXTIL
KONSERVERING 

Några synpunkter i samband med ett föredrag 

Av Anne Marie Franzén 

Vid en internationell textilkonferens, som hölls i Delft sommaren 
1964 (se Aktuellt sid. 306), stärktes det intryck man tidigare haft, 
att problemen ifråga om konservering av äldre textilier i huvud
sak angripes efter två linjer. Den ena, som tillämpas i flera länder 
i Europa, går ut på att enbart från tekniska utgångspunkter se 
till att textilierna bevaras. I all korthet består metoden i att man 
med olika medel klistrar det skadade föremålet på ett underlag, 
hårt eller mjukt. Nackdelarna med denna metodik är flera. För 
att endast nämna två av dem: man vet ännu intet om de skade
verkningar som härav kan uppstå i textilfibrerna; textilföremålet 
kan bringas i en sådan situation att ingående forskning försvåras 
eller omöjliggörs.1 Den andra linjen, som brukas vid Biksantik
varieämbetets och Statens historiska museums och andra textil-
konserveringsanstalter i Sverige, liksom även i Miinchen, Bern 
m. fl. platser, går ut på att göra den textil- och konsthistoriska 
forskningen jämsides med konserveringsbehandlingen och att låta 
den bli bestämmande för tillvägagångssättet. Den senare, inom 
vilken sömnadstekniken dominerar men även användes i för
ening med kemiska hjälpmedel, har till mål att bevara föremålet 
med så skonsamma medel som möjligt och i sådant skick, att 
det även i fortsättningen är tillgängligt för forskning. 

Då jag hade blivit ombedd att hålla ett föredrag i Delft med 
titeln Conservation and restoration of old textiles, var det natur
ligt, att jag till utgångspunkt tog sådana objekt som klart kunde 
belysa vårt sätt att arbeta. 

1 Dessa metoder ingående diskuterade av A. Geijer, Farliga konserverings-
metoder, Svenska Museer 3—4, 1959. 
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Fig. 1. Del av innehåll i en grav, Norrala socken, Hälsingland. Nedtill t. h . 
avtecknar sig en k lump med knappar . Fig. 2—i visar olika stadier i behand
lingen av denna klump. Foto N. Lagergren, ATA. — Parf of the contents of a 
grave from Norrala. In the lower right part is a d u m p with buttons. Figs. 

2-4 show different phases in the treatment of this d u m p . 

Som exempel på våra arbetsuppgifter beträffande kyrkliga tex
tilier valde jag bl. a. att redogöra för behandling och rekonstruk
tion av det unika gravtäcke från medeltiden, varav delar —• in
skrifter och vapen — bevarats som besättning på ett 1600-tals an
tependium från ödeby kyrka, Närke. Såsom framgår av en tidi
gare redogörelse gav den i sammanhanget möjliggjorda undersök
ningen mig anledning antaga att gravtäcket ursprungligen utförts 
för Birgittas dotter Katarina.2 

Dessutom hade man särskilt bett mig om en redogörelse för 
behandling av illa skadat arkeologiskt material. Tillvaratagandet 
av textilfynd vid utgrävningar tycks nämligen ännu vara ett täm
ligen obeaktat verksamhetsfält. 

Exempel 1. 
En mansgrav med full vapenutrustning från 500-talet e. Kr. 

2 A. M. Franzén, Ytterligare ett medeltida gravtäcke, Fornvännen 1963. 
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upptäcktes sent på hösten i Nordsverige (Norrala, Hälsingland).3 

På grund av den låga temperaturen — 10 minusgrader — flytta
des hela graven till Stockholm, där den inom Biksantikvarie
ämbctet och Statens historiska museums olika specialistavdel-
ningar blev föremål för utgrävning och undersökning. Under
tecknad fick i uppdrag att ta hand om eventuellt förekommande 
textilier. 

Från början syntes endast obetydliga textila rester på den be
gravne mannens svärd. Graven blev emellertid röntgenfotogra-
ferad, varvid upptäcktes, att mannen måste ha burit en dyrbar 
dräkt; vid varje hand och fot syntes åtta knappar och vid midjan 
tio av samma sort. Då brons avsöndrar kopparsalter, som har en 
konserverande effekt på textilier, fanns det hopp om att textil-
fragment kunde finnas bevarade intill dessa knappar. Eftersom 
det var omöjligt att göra en tillfredsställande undersökning av 
eventuella textilrester i deras ursprungliga läge i graven, användes 
följande metod. 

Gravens innehåll, vilket var hårt sammanpressat till ett tunt 
lager, som vilade på aluminiumfolie, delades med ledning av 
röntgenbilderna i sektioner innehållande bronsknappar. Innan 
dessa skars loss, preparerades de med en lösning av Modocoll E 
(ethylhydroxlethyl cellulose) till förhindrande av att de vid ut-
torkning skulle falla isär. Allt som allt blev det fem större skivor 
att undersöka jämte en del metallföremål med fastsittande textil
fragment. 

Sektionerna och de olika föremålen fotograferades liggande på 
glasplattor. Sedan arbetade jag mig igenom varje del med hjälp 
av fina penslar och specialverktyg. Hela tiden användes special
mikroskop (Bausch & Lomb AVB-73). Omsorgsfulla teckningar 
och beskrivningar gjordes av varje fas i arbetet. 

Fig. 1 visar en sådan sektion från graven. En klump med knap
par synes till höger svagt avteckna sig genom det omgivande ma
terialet. Det övre skiktet bestod till större delen av ett mjukt mörk
brunt lager, omkring 3 mm i tjocklek. Ursprungligen måste detta 
ha utgjorts av textilt material, som nu emellertid icke kunde räd
das, endast beskrivas i anteckningar. När detta lager jämte jord 

3 C. Varemus, En stormansgrav i Norrala, Hälsingerunor 1961. 
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p[gå 2—i. Klumpen fig. 1. överst sedd ovanifrån med ytskiktet avlägsnat. En 
knapp skymfar t. h. genom ett lager av kypertvävnad. I mitten med ännu ett 
vävnadsskikt avlägsnat. Tre knappar synliga. Nederst med kypertvävnaderna 
avlägsnade, så att fyra bronsknappar är synliga. Dessa fastade vid ett slags 
manschett i brickvävning. Foto N. Lagergren, ATA. — The dump shown in 
fig. 1. Top: seen from above with the surface layer removed. One button can 
he seen to the right. Middle: with another layer of cloth removed. Three 
buttons visible. Bottom: twill cloth removed and four buttons visible. They 

are attached to a kind of cuff in tablet weave. 
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och sand avlägsnats, blev klumpen med knappar synlig med fast
sittande rester av grov vävnad, fig. 2. 

Genom att med pipett försiktigt droppa vatten på vävnaderna, 
så att de blev mjuka, var det möjligt att lyfta det ena skiktet efter 
det andra från lagret med knapparna. De två första lagren, fig. 2 
och 3, visade sig bestå av rätt grov yllekypert. De rengjordes med 
destillerat vatten och stärktes med en lösning av Modocoll E och 
Polyglycol (Polyethylene glycol A 400) tillsatt med Bonomold NA 
för att motverka mögelbildning. 

När dessa textilfragment avlägsnats kom de runda förgyllda 
bronsknapparna lill synes, fig. 4. Dessa var fastade vid en slags 
manschett, vävd som brickband av fint ullgarn och med brosche-
rad dekor av en mörkbrun fiber. Samtliga textilfragment blev 
omsorgsfullt analyserade ur textilteknisk synpunkt. 

Hela gravinnehållet undersöktes på likartat sätt. Med hänsyn 
till gravens tillstånd blev resultatet ett förvånansvärt stort antal 
textilfragment. När de resterande delarna var i alltför dåligt till
stånd för att kunna bevaras eller när det ansågs vara mera värde
fullt att kunna rengöra ett metallföremål än att behålla fastsit
tande textilier, blev de senare omsorgsfullt beskrivna. 

Exempel 2 
Genom ovan beskrivna tillvägagångssätt var det möjligt att ta 

till vara ett ur dräkthistorisk synpunkt unikt och betydelsefullt 
material. En liknande undersökning av en skånsk kvinnograv 
från 900-talet är endast påbörjad. Vid en utgrävning hade arkeo
logen lagt märke till rester av silverband, varför en del av graven 
genast flyttades in till Lunds Universitets Historiska Museum. Då 
emellertid tillståndet snabbt försämrades, bad man oss lämna 
skyndsam hjälp. När jag följande dag anlände till Lund, verkade 
fyndet föga lovande. Det syntes mest bestå av sand (fig. 5) med 
skilda, mera fasta delar som var på väg att upplösas. Silverban
det var nu svårt att iakttaga. Någon kvadratcentimeter av tunt 
textilt material var synligt men föreföll helt rostigt, överhuvud
taget var gravens tillstånd dåligt — skelettet var sålunda totalt 
förstört. 

Utan större förhoppningar om att få fram några textilier ut
valde jag en del för att föras till Stockholm för undersökning. 
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Fiq. 5. Del av innehållet i en grav i Norrvidinge socken, Skåne. Mått ca 
100 X 90 cm. Foto N. Centerwall, Lunds Universitets Historiska Museum. •— 

Part of the contents of a grave in Norrvidinge. 

Denna "kaka" mätte ca 25 X 30 cm. Som temporärt skydd under 
transporten blev den impregnerad med Polyglykol 4000. 

Stycket (fig. 6) anlände oskadat lill textilkonserveringen i Slock
holm, där vi kunde börja undersökningen enligt samma prin
ciper som ovan nämnts. Polyglykol 4000, som är lösligt i hett 
vatten, lyckades vi avlägsna utan att skada själva undersöknings-
föremålet, ehuru med en viss svårighet. Den följande "textila ut
grävningen" gav goda resultat. De fragment av silverband, som 
förut iakttagits, var i dåligt tillstånd, men det var dock möjligt 
att iaktta silvertrådens struktur. Där fanns också en utomordent-
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Fig. 6. För undersökning utvalt stycke av graudelen fig. 5. Foto N. Lagergren, 
ATA. — Piece removed for examination from part of graue shown in fig. 5. 

ligt fin och tunn slöja liggande i veckade lager (fig. 7) samt en 
grövre vävnad i kypertbindning (fig. 8). 

De återstående delarna av graven anlände senare och preparera
des som föregående. De innehöll icke så många textilrester som 
den första delen, men det som fanns arbetades fram som förut. 

Dessa två exempel visar, att arkeologiskt material kan inne
hålla oväntade mängder av textilfragment, när textil expertis får 
tillfälle att ingående undersöka dem i nära anslutning till utgräv
ningen. Det bör dock observeras att dröjsmål härvidlag alltid för
svårar både undersökning och konserveringsåtgärder. 

Slutligen lämnade jag i mitt föredrag vissa upplysningar röran
de de här utexperimenterade metoderna för konservering av fanor, 
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Fig. 7. Tunn, slöjliknande vävnad jämte delar av silverband från gravdelen 
fig. 6. Foto N. Lagergren, ATA. — Thin, veil-like fabric and fragments of silver 

band from specimen shown in fig. 6. 
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Fig. 8. Grövre vävnad i bottenlagret från gravdelen fig. 6. Foto N. Lagergren, 
ATA. — Coarser cloth from the bottom lager of part of grave shown in fig. 6. 

i princip delvis redan kända genom Agnes Geijers artikel i "Stu
dies in Conservation" 1957. 

Utmärkande för dessa fanor — huvudparten troféer från 1600-
talet och 1700-talets början — är det stora formatet, ofta om
kring 3 X 3V2 m, vilket i och för sig skapar praktiska problem. 
Ansvaret för Trofésamlingen ligger sedan några år hos Armé-
museum, medan konserveringsarbetet sedan 1938 utförts av en 
och samma institution: dåvarande Pietas, som 1949 införlivades 
med Riksantikvarieämbetet. Trofékonserveringen sysselsätter i 
regel två av textilkonservatriserna, som är speciellt tränade för 
denna sorts arbete. Då behandlingssättet är mycket komplicerat 
och varierar för varje föremål, kunde detta endast beskrivas i 
stora drag. Som betydelsefulla förutsättningar för ett lyckat re-
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sultat framhölls de moment som föregår den med sömnad ut
förda fixeringen av fragmenten; dels rengöring i vatten och i 
samband därmed sträckning och tillrättaläggning av varje del så 
att vävnaden ligger trådrät, dels preparering av den målade de
koren, såvida sådan förekommer. I stället uppehöll jag mig mera 
ingående vid det därpå följande momentet: nämligen att montera 
fanan mellan två lager av crepelin medelst sömnad, vilken metod 
länge använts hos oss. 

Crepelin kallas en tunn, nästan genomskinlig vävnad av äkta 
silke som tillverkas i Lyon. Den introducerades i Sverige som 
hjälp vid textilkonservering redan på 1920-talet. 

För att denna metod skall lyckas, måste de båda lagren crepelin 
sammanfogas med fanan så att samtliga delar får en exakt paral
lell inriktning. Det behövs endast en mindre felaktighet i detta av
seende för att det skall uppstå dragningar i vävnadens trådar, 
så att dessa slutligen brister. Det är också mycket viktigt att det 
sys så litet som möjligt i det ömtåliga materialet. För närvarande 
användes finast möjliga nål och silke och sömnaden utföres med 
speciella långa och glesa stygn. Dessa tages företrädesvis genom 
de båda crepelinlagren — runt de trasiga delarna av fanan — 
så att crepelinlagren pressas samman och därigenom håller frag
menten i rätt position. Dessa stygn kan lätt avlägsnas, om av 
någon anledning så önskas. 

Emellertid kan ju misstänkas, att den tunna, fina silkesväv-
nåden icke är tillräckligt stark för att fungera som bärande ele
ment under de många år som en fana kan hänga i ett museum. 
Denna omständighet har ofta anförts som skäl mot konservering 
med crepelin. 

Eftersom metoden har praktiserats under så många år, finns det 
möjligheter till en bedömning av detta problem. Med anledning 
härav genomfördes nedanstående undersökning; resultatet fram
går av bifogade tabeller, 1 och 2. 

Först undersöktes ett material bestående av troféer, vilka 
sedan 1938 konserverats av oss och därefter utställts på Armé-
museum i Stockholm. 

Fanorna, de flesta av stora dimensioner, hänger rakt ned från 
sina stänger, vilka är placerade i vågrät riktning och så högt upp 
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fig. 9. övre bilden visar en detalj av ej skadat crepelin frän fanan fig. 10, 
konserverad 1938, utställd sedan 1943; nedre bilden samma detalj efter ren
göring med vatten våren 1964. Foto il, Gustafsson, ATA. — The upper picture 
shows a detail of undamaged crepeline from banner No. 10, conserved 1938, 
exhibited since 1943; the lower picture shows the same detail after cleaning 

with water in spring 1964. 
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Tabell 1. Materialet 

Antal fanor 

Utställda 
antal år 

Armémuseum, Stockholm 

övre våning Sal nr 
I 11 111 IV V VI 

22 37 14 21 27 6 

21 21 21 16 16 14 

S:a fanor 
i övre vån. 

127 

Antal fanor 
i entréhallen 

17 

Mellan 
21—14 

att de icke kan nås av besökare. Artificiellt ljus. Luftfuktigheten 
är ca 60 % vid en temperatur av 18°C. De är utställda i sex rum. 
Det bör också nämnas, att de vid några tillfällen (vid reparation 
av rummen, evakuering etc.) tagits ned och packats in för en 
kortare tid samt därefter hängts upp igen. 

Som synes av tabell 1, undersöktes 127 fanor. Av dessa hade 
73 st hängt i museet under 21 år, 48 under 16 år och 6 under 
14 år; samtliga således under en ansenlig tid. 

Dessa troféer inspekterades av fyra personer, oberoende av 
varandra, därav två från Armémuseet och två från vår textil-
konservering. Samtliga var överens om att crepelinet var i mycket 
gott tillstånd; inga hål eller bristningar kunde iakttagas. Crepe-
linets textila struktur var tillfredsställande, fanduken hade icke 
"dragit sig", dvs. riktningen av varp och inslag var oförändrad, 
(fig. 9 övre bilden). 

Efter att ha hängt uppe så länge i museet var emellertid crepe
linet mycket smutsigt. Vi gjorde därför i våras ett försök att med 
vatten rengöra en sådan fana (ursprungligen konserverad 1939). 
Resultatet kan iakttagas nedtill på fig. 9. Crepelinet är fort
farande oskadat. Även det allmänna tillståndet i fanan som helhet 
är mycket gott (fig. 10); den är slät och hänger utan veck. 

Den andra materialgruppen bestod av 17 svenska fanor utställda 
på annat sätt och i vissa fall, ehuru monterade med crepelin, kon
serverade med olika metoder. 

Fanorna är utställda i entréhallen till Armémuseum. De flesta 
hänger lågt. Fandukarna sättes ofta i rörelse av det luftdrag som 
uppstår vid öppnandet av ingångsdörren eller av besökare som 
går förbi. 
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Fi'j7. 10. Dansk fana konseruerad med crepelin 1938, fotograferad efter ren
göring 1964. Foto M. Gustafsson. ATA. — Danish banner conserued with 

crepeline 1938, photographed after cleaning 1964. 

Dessa fanor har undersökts av samma personer och under 
samma villkor som de föregående. Resultatet syns i tabell 2. 

10 fanor har konserverats av Armémuseums ateljé enligt ovan 
beskrivna metod (3 st, redan på 1930-talet, övriga efter 1950). 
Av dessa är 8 helt oskadda, medan 2 har hål i de nedre delarna 
av crepelinet, troligen uppkomna genom att besökare fingrat på 
dem. 7 fanor har konserverats på annat salt. I dessa fall har det 
gamla materialet icke först rengjorts. Somliga dukar har crepelin 
endast på en sida, medan andra först med många och täta stygn 
sytts vid ett lager crepelin och därefter täckts med det andra lag
ret med ytterligare många stygn. I de senare fallen ger de två 
crepelinlagren ringa stöd åt fanduken — i stället drar de duken 
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Tabell 2. 
Skadefrekvens jämf. med konserveringsmetod 

Anlal fanor, 
kons. efter nyare 
metodik 

Antal fanor 
kons. efter äldre 
metodik 

övervåningen 

oskadade 

127 

0 

skadade 

0 

0 

Entréhallen 

oskadade 

(omkr. 5 
1950-tal.) 

(omkr. 3 
1930-lal.) 

0 

skadade 

2 

7 

isär med bristningar som följd, fig. 13.4 Samtliga visade sig också 
vara skadade. 

Undersökningen ger anledning till slutsatsen, att metoden med 
direkt montering av tunt siden mellan två lager av crepelin kan 
anses tillfredsställande vad beträffar styrkan av crepelinmateria-
lel.3 En viktig förutsättning är dock riktig sömnadsteknik och 
även riktig förbehandling. 

Vidare underströks att undersökningen endast hänför sig till 
crepelinets styrka i ovan relaterade förhållande och i samband 
med detta speciella material, dvs. fanor. 

Som avslutning på mitt föredrag framhöll jag, att arbetet vid 
vår textilkonservering är baserat på ett ständigt pågående team-
work mellan konst- och kulturhistoriska specialister och skick
liga och kunniga konscrvatriser, samtliga med en ingående känne-
dem om textila material och sömnadstekniker. Men i många fall 
uppstår problem som har att göra med materialets fysikaliska 
och kemiska natur, såväl beträffande analys av stoffet som möj
ligheterna till behandling och förvaring. Samarbetet med natur
vetenskapliga specialister ofta från tekniska avdelningen inom 

4 Det bör noteras att dessa sistnämnda konserveringar utförts på ett mycket 
tidigt stadium, då fankonserveringen med crepelin ännu befann sig på ex-
perimcnlnivå. 

5 Hållfasthetsprov bör så småningom systematiskt utföras med crepelin 
monterad vid fanor för alt utröna dess stabilitet. 
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Fig. 11. Detalj au skadat crepelin från fana, konseruerad i början av 1930-
lalel. Foto t i , Gustufsson, ATA. — Detail of damaged crepeline from banner 

conterved in the early 1930's. 

vår institution men även från andra laboratorier både inom och 
utom Sverige liar därför varit ytterligare en förutsättning för 
all varje föremål skall kunna behandlas på det bästa möjliga sätt, 
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SUMMARY 

A. M. Franzén: Problems of textile conservation 
The author describes various methods of textile conservation applied in 

Europé loday. These methods may be said to follow two main principles. 
One, used in many countries, is lo stick the damaged item to a base, either 
soft or harel. This method has several disadvantages: il is not yet known what 
damage may be caused to the fibres by such treatment; anyhow further 
examination of the textiles may be made difficult or even impossible, to men
tion only two of the disadvantages. The other principle, applied in Seandi
navia, Miinchen, Bern and other places, is to coordinate the practlcal Ircal-
nient with textile and art research allowing these studies to decide the 
method to be applied. The sewing technique predominates in lhe latter method, 
although Chemicals may also be used, and endeavours are made lo preserve 
lhe objecl in such a condition Ihat it remains available for further research. 

Various methods of textile conservation were recently discussed al an inter-
nalional conference, held at Delft during the summer of 1964. The author 
was asked to give a lecture on the methods used in lhe laboratory of textile 
conservation belonging lo the Central Office of Anliquilies, Stockholm. 

Among other things, an account was given of the treatment of archaeological 
textile material badly damaged. The first example was a 6th cenlury grave 
which was found in northern Sweden in late autumn afler the ground had 
frozen. The whole grave was cut out and transported—frozen—lo lin- institute 
and excavated indoors. Piéces of the grave were selected with the guidance of 
X-ray photography. They were photographed and examined by microscope 
tigs. 1-4). Delailed nolcs and drawings were made of every phase of lhe 

proceedings. Tbc structure of lhe iextile remains was carefully analysed. To 
provide lemporarv protection before and during the examination, preservatives 
were used, all soluble in water. In this way it was possible to save textile 
fragments of great value lo our knowledge of the history ol costumes. 

Another grave from southern Sweden, a Viking grave, gave similar aslonish-
ing results (figs. 5-8). 11 is important, when excavations are being made, 
to summon a textile expert rapidly to examine and treat piéces which may 
be suspectcd to contain textile remains. If it is impossible to save lhe fragile 
fragments, careful observations, notes and descriptions should be made; in 
many cases these are no less important. 

Finally, another group of objects, flags and banners, was mentioned in 
order lo give a contribulion to lhe discussion of the value of crepeline as a 
means of conservation. Crepeline is a very thin veil of natural silk. Tiu- method 
of mounting flags between two layers of crepeline by means of sewing has 
been used here since 1939. 

In order to make this method successful, it is of utmost importance. among 
Other things, lo do lhe sewing in the right way. The two layers of crepeline 
must be joined to the flag wilh all threads in exactly the righl direction. 
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Even slight errors give rise to tension in the weaving and cause it to burst. 
It is also important to restrict the number of stitches to a minimum in this 
fragile material. 

However, crepeline has been suspected, because of its very fine structure, 
to be too weak to endure years of hanging in a museum. The mefhod has 
now been used for so many years that it is possible to investigate the 
problem. This the writer has tried to do, and the result is reported in the 
two tables on page 287 and 289. At first 127 flags were studied, conserved at 
the Textile laboratory and aflerwards exhibited in the Royal Army Museum 
between 14 to 21 years. They haug downwards from their horizontal poles 
near the ceiling, out of reach of visitors. They were examined by four persons 
independently of each other. All were agreed that the crepeline was still 
in good condition; i.e. no holes and renl were found. Tiu- textile structure 
of the crepeline was unchanged (figs. 11-12). 

A second group of 17 flags (7 conserved since 1950 and 10 in the early 
1930's) was examined. These flags had been exhibited under other conditions 
and in some cases with different methods of using crepeline. The flags häng 
in the entrance hall of the Army Museum, most of them very low. Draughfs 
from the door and from visitors passing cause movement in the flags. Ten 
flags were conserved according to the method described above. The crepeline 
was in good condition (except for 2, which had holes in the lower parts, 
probably caused by visitors touching them). In 7 flags the crepeline was 
damaged (fig. 13). These flags were all sewn to the crepeline in such a way 
that the layers of crepeline and the cloth of the flag gave no support to each 
other. Condusion: Under favourable conditions, the method of mounting a 
flag between double layers of crepeline can be considered as satisfactory, as 
far as the strength of the crepeline is concemed. 

The work performed at the Textile laboratory of lhe Central Office of 
Antiquities is based on collaboration between art history specialists and skilled 
conservalors. all with knowledge of lexlile techniques and material. But 
problems often arise which demand the close co-operation of other experts, 
e.g. chemlsts and biologisis, in order to be solved successfully. In situations 
where there are contradictory points of view, decisions cannot be made with
out the co-operation of all these specialists. 
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