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Abstract

The research project ”Metal decorations in ecclesiastical textiles” has been carried out during
1999–2001 at the National Heritage Board (NHB). The aim was to increase the knowledge of
metal embroidery threads in old textiles with consideration for the best possible preservation and
conservation. Special documents have been developed for use at the NHB for accurate documen-
tation of metal decorations. The results of the project will be of great help concerning guidance
on care, conservation and storage of these old textile treasures. The results will be included in the
routines of the NHB when handling such objects.

A large number of metal embroidery threads on textile objects has been collected and docu-
mented. They were examined in an optical microscope with respect to type, shape, structure and
preservation status. The scientific investigations were undertaken with advanced techniques such
as scanning electron microscopy with X-ray microanalysis (SEM/EDS) and – for some selected
species – Auger electron spectroscopy (AES). All results have been stored in an Excel file, which
will serve as a data base for conservation work of similar material. Statistical analysis have been
undertaken to find similarities or differences between the variables included in the study.

Most metal threads in the study were made of gilded silver, with a very thin and, at least for
the oldest threads, uneven gold layer. The most common type was a gilded silver strip wound
around a core of fibres, usually silk. Their width was in the range 0.2–0.6 mm, with a thickness
of 0.01–0.05 mm. There was no significant difference in dimensions during the period 1400–
1900. In conformity with earlier studies, it was evident that it is usually difficult to conclude
which technique was used for manufacture and gilding. Most of the threads had a gold layer
much thinner than has been shown in earlier studies, almost always < 0.001 mm and usually even
thinner than 0.0001 mm, with a gold concentration around 90–95 percent by weight.

Many of the metal threads were corroded. Corrosion was observed not only on the less
noble metals (copper and brass) but quite often on silver (in the form of silver sulphide or silver
chloride) and even on gilded silver threads in case the gold layer was very thin and/or contained
micro-cracks.

A special study was made on the fourteen robes worn by the bishops during the coronation of
King Adolf Fredrik in 1751. All robes are still well preserved, with only some limited traces of
wear. There are no significant differences as regards dirt, corrosion, or preservation status among
the material, and the metal threads do not seem to reflect any influence from the environment in
which they have been kept. The main content of the metal threads is silver with up to 1% of
copper. As many as 59 of the 68 threads are silver strips gilded on both sides. These strips have a
width of 0.25–0.30 mm, a thickness of 5–35 µm (1 µm = 0.001 mm), and they are spun around the
silk core with an “S” pattern and with 15–40 turnings  per cm.

One conclusion of the project is that the gold layers on gilded threads are extremely thin and
delicate, and that cleaning must be undertaken with the utmost care. Most of the metal threads
included in the present study are made of noble metals, and they mainly originate from the
Church. It would therefore be of value to also undertake studies of metal threads from other social
classes, e.g. the peasantry.
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Prov från mässhake från 1600-talet, Björsäters kyrka. Foto: Anders Nord.

Prov från kåpa från 1600-talet, Linköpings domkyrka. Dubbelvirad. Foto: Kate Tronner.
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Sammanfattning

FoU-projektet ”Metalldekorationer i kyrkliga textiler” har bedrivits 1999–2001 vid Riksantikva-
rieämbetet (RAÄ) för att utveckla ny kunskap för att textiler med metalldekorationer ska kunna
bevaras bättre. I projektet har utvecklats en metod att dokumentera metalltrådar i textilier, som
kommer att användas av RAÄ i fortsättningen. Genom att använda resultaten från projektet kan
rådgivning om förvaring och vård samt konservering av textiler med metallinnehåll förbättras.
Resultaten kommer att omsättas i RAÄ:s arbete med vård av textilier med metalldekorationer.

En stort antal prov av metalltrådar från textilier har samlats in, dokumenterats och analyse-
rats med avseende på bl.a. trådens form, uppbyggnad och metallsammansättning samt bevaran-
destatus. Provresultaten har lagrats digitalt i en databas, som kommer att användas som jämfö-
relsematerial inom RAÄ:s konserveringsverksamhet. Statistisk analys har gjorts av alla
insamlade data för att undersöka om samband finns mellan olika variabler.

Vid undersökningarna har ett antal olika analysmetoder använts, bl.a. optiskt mikroskop,
svepelektronmikroskop och Auger-elektronspektroskopi.

Resultaten visar att metallen i dekorationerna ofta är förgyllt silver, att guldskiktet är ytterst
tunt och att guldskiktet ofta är ojämnt. De flesta av de i projektet analyserade förgyllda spunna
lanen var 0.2–0.6 mm breda och ca 0.01–0.05 mm tjocka. Dimensionerna är tämligen likartade
för alla prov från perioden 1400–1900. I projektet har konstaterats – liksom i tidigare studier –
att det är oerhört svårt att avgöra vilken tillverknings- och förgyllningsteknik som använts för en
metalltråd. För de flesta förgyllda silverlan var förgyllningsskiktets guldhalt 90–95 viktsprocent
och guldskiktets tjocklek mindre än 0.001 mm. Analysresultaten i detta projekt tyder på att
tidigare publicerade resultat visat för låga värden på förgyllningsskiktets guldhalt och för höga
värden på guldskiktets tjocklek.

Många av metalltrådsproverna visade tecken på korrosion. Den vanligaste korrosionen på
proverna från silvertrådar var silversulfid och silverklorid. Även förgyllda lan var i vissa fall
korroderade, inte i guldskiktet men i underliggande metall, på grund av att förgyllningsskiktet
var särskilt tunt och/eller innehöll sprickor.

I projektet har gjorts en fördjupningsstudie av 18 textiler – de 14 biskopskåpor som tillverka-
des till Adolf Fredriks kröning 1751 och fyra andra föremål. Biskopskåporna är som helhet
välbevarade – några avgörande skillnader mellan dem har inte påvisats. I studien har inte kom-
mit fram något som tyder på att en sämre yttre miljö givit upphov till fler skador. Mekaniskt
slitage från användning förekommer. Huvudbeståndsdelen i metalldekorationsproverna från bi-
skopskåporna är silver med en inblandning av 0,95–1% koppar. Av de totalt 68 proverna är 59
förgyllda på båda sidor. Lanen är ca 0,25–0,30 mm breda och S-spunna runt kärnan. Lanen är
spunna 15–40 varv/cm. Lanens tjocklek är 5–35 mm. Ingen skillnad har i projektet funnits på
referensproverna från landsortskyrkor och domkyrkorna vad gäller smuts, korrosion eller ned-
brytningsgrad.

En slutsats från projektet är att eftersom metallanen och förgyllningen är oerhört tunna och
därmed ömtåliga är det mycket viktigt att vara varsam vid rengöring av föremål med metall-
trådar.

De flesta av de metalltrådar som studerats i projektet kommer från kyrkliga föremål och har
till övervägande del varit ädelmetaller. Det skulle vara intressant att studera metalldekorationer
i allmogeföremål.
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1  Syfte och bakgrund

Projektets övergripande syfte har varit att utveckla ny kunskap för att textilier med metalldeko-
rationer ska kunna bevaras bättre; främst har det gällt kunskap om materialsammansättning,
uppbyggnad och tillverkning av metalldekorationer i äldre textiler. Mål med projektet har varit
att:

- Klarlägga materialsammansättningen för metalldekorationer i kyrkliga textilier från olika
tidsperioder och tillverkningsorter

- Undersöka de vanligast förekommande föroreningarna på dessa föremål
- Genom statistisk multivariatanalys klarlägga samband mellan metallsammansättning, deko-

rationernas art, metalltrådarnas dimensioner, föroreningar, metalltrådarnas ursprung, textili-
ernas material, textiliernas ursprung och ålder, bevarandestatus för metall och textiler, m.m.

- Bygga upp ett brett referensregister med uppgifter om proveniens m.m.
- Inhämta tidigare publicerade uppgifter i dessa frågor
- Utveckla effektiva och skonsamma rengöringsmetoder samt undersöka rengöringsmetodernas

inverkan på textilier och metalltrådar
- Klarlägga olika tillverkningsmetoder för metalldekorationerna
- Sprida kunskap om dessa frågor genom vetenskapliga publikationer, rapporter, seminarier

och föredrag.
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2  Frågeställningar

Övergripande frågeställning i projektet har varit vilka faktorer som påverkar metalltrådens
bevarandegrad. Följande faktorer har analyserats och studerats hos metalltrådar:

- Metallsammansättning
- Förgyllningens tjocklek
- Förgyllningens utseende på utsidan i förhållande till insidan
- Tillverkningsmetod inklusive förgyllningsteknik
- Tjocklek och bredd
- Korrosion på utsida och insida
- Beläggning, t.ex. smuts, lack, tvättmedelsrester
- Utsidans utseende, t.ex. nött, repig
- Förvaring/miljö.

Projektet har varit tvärvetenskapligt mellan humaniora och naturvetenskap. Textilkonservato-
rer, kemister och en silversmed har deltagit i arbetet. I projektet har därför olika forskningsper-
spektiv varit representerade. Frågor som diskuterats har varit t.ex.:

Textilhistoriskt (tillverkningshistoria, teknikhistoria)
Hur har textilien/metalltråden tillverkats?
Av vad? (metallsammansättning)
Var har den tillverkats?

Kulturhistoriskt (föremålets egen enskilda historia; etnologi)
För vem har textilen gjorts?
Vem har använt den?
I vilka sammanhang har den använts?

Konservering
Vilken status/tillstånd är föremålet i?
Vad beror tillståndet på? T.ex.
- vad textilen och metalltråden är tillverkad av
- trådens kvalitet
- vilket sätt och hur mycket föremålet har använts
- hur metalltråden har behandlats, t.ex. rengjorts
- hur metalltråden har förvarats, bl.a. hur den har legat o. dyl., vilken miljö den förvarats i.
Hur bör textilien vårdas (= förvaras och rengöras) och konserveras?

Kemiskt
Vilken är den kemiska sammansättningen i metalltråden? T.ex. metallsammansättning, ytför-
oreningar, korrosion.
Vilka är de fysiska egenskaperna? T.ex. tjocklek, sprödhet.
Vilka analysmetoder ger bäst resultat ?
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Generellt
Finns det samband mellan olika faktorer? I så fall mellan vilka faktorer, t.ex. föremålets tillstånd
och tillverkningsteknik, föremålets tillstånd och förvaringsförhållanden.

I projektet har inte rengöring studerats. En intressant studie med anknytning till projektet är
en nyligen avslutad undersökning av Lee, Yu & Koh (2001) som testat laserljus för rengöring av
silverlan.

Frågor om förebyggande konservering behandlas i andra projekt, bl.a. RAÄ:s projekt ”Neu-
trala material i museimiljö”.
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3  Genomfört arbete och resultat

Konkreta resultat av projektet är
- översikt över terminologi avseende benämningar av metalltrådar
- kunskapsöversikt över metalltrådar i textilier
- analysresultat för ca 450 prov från metalldekorationer
- databas med de uppgifter som samlats in och analyserats fram samt uppgift om bilder för

varje prov
- katalog över biskopskåpor som tillverkades i Frankrike till Adolf Fredriks kröning 1751 och

föredrag vid seminarium vid Fachhochschule i Köln samt vetenskapliga artiklar i tidskriften
Studies in Conservation och ICOM Committee for Conservation.

3.1  Översikt över terminologi avseende benämningar av metalltrådar

Det finns en rad olika termer för olika sorters metalltrådar. Bl.a. finns franska termer som beskri-
ver metalltrådens kvalitet. I Bilaga 1 redovisas några av de termer för metalltrådar som projektet
kommit i kontakt med. Textilforskare och silversmeder eller tekniker använder ibland olika
termer för samma sak därför finns ibland flera benämningar med för samma sak i bilagan.

3.2  Kunskapsöversikt över metalltrådar i textilier

Inom projektet har professor emeritus Einar Mattsson gjort en kunskapsöversikt över ca 70 artik-
lar om metalltrådar i textiler. Denna utgör Bilaga 2 till denna rapport.

3.3  Urval och dokumentation av metalltrådsprover

Vid projektets början samlades prover på metalltrådar från alla textila föremål som konservera-
des på RAÄ:s enhet för konservering av kyrkliga inventarier. Detta utfördes under ca tre år
(1997–1999). Totalt samlades ca 450 prover. För att dokumentera provet ifylldes en blankett (se
Figur 1 och Figur 2) om föremålets material och tillstånd. Dokumentationen och provtagningen
utfördes av respektive konservator. Konservatorerna gick gemensamt igenom blanketten och
rutiner för provtagningen för att säkerställa likartad behandling av alla prover.

Dokumentationen innehöll en beskrivning av provet: om det kom från ett band, en spets eller
tyg, om det var ett lan eller en wire (rundtråd) samt om det hade ett organiskt underlag/substrat/
membran. Det noterades vilka material som ingick i föremålet och vilka material som hade
direktkontakt med metallprovet, bl.a. för att kunna undersöka om metalltrådar från föremål med
ull och skinn, som innehåller svavel, hade sulfiderats mer. Föremålets tillstånd bedömdes på en
skala från 1 till 5, där 5 var bäst. På blanketten markerades också var på föremålet provet hade
tagits.

Alla metalltrådar i föremål, som konserveras på RAÄ, dokumenteras också med avseende på
spinningsriktning, kärna osv. i konserveringsrapporten (se nedan). Syftet med detta är att kunna
jämföra metalltrådarna. Metallproverna härrör från föremål som lämnats till RAÄ för att
konserveras. Urvalet var således inte planerat för vetenskapliga undersökningar. Urvalet kom att
bestå av prover från 1400 fram till 1990-talet. De flesta proverna var från 1600- och 1700-talen.
Fr.o.m. år 2000 beslutade man att inrikta insamlandet av prover på perioden 1500–1800, bl.a.
för att studera de tillverkningsmetoder som beskrivs i litteraturen från denna tid.
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En fördjupningsstudie gjordes av de 14 biskopskåpor som tillverkades till Adolf Fredriks krö-
ning år 1751. Källor om införskaffandet av dessa har tidigare behandlats av Inger Estham (Est-
ham 1997). Det är t.ex. dokumenterat att de införskaffades i Paris. En annan anledning till att
dessa utvaldes i detta projekt var att de har förvarats i respektive domkyrka i 250 år. Det gjorde
det möjligt att studera förvaringsmiljön i de olika domkyrkorna samt om och hur miljön har
påverkat kåporna. Utöver biskopskåporna valdes följande fem andra föremål som referensprover
att jämföra biskopskåporna med: en mässhake från Österslövs kyrka i Skåne, daterad till 1619,
Drottning Kristinas begravningstextilier från 1689, ett antependium tillverkat av två begrav-
ningsfanor från Sorunda kyrka och Erik Dahlbergs två begravningsfanor från Turinge kyrka från
1703.

I projektet besöktes de kyrkor, där föremålen förvaras, och Husgerådskammaren, där ärkebis-
kopskåpan förvaras. För varje kyrka dokumenterades förvaringsmiljön och förvaringsförhållan-
dena. Den person som hade ansvar för textilierna i församlingen intervjuades. Därigenom erhölls

Dnr: xxx-xxxx-xxxx

Ägare:

Föremålstyp:

Provet taget: före rengöring

Textil teknik Band 

Typ av metall: Lan 

Organiskt material:

Kärna i tråd:

Kärnans färg:

I föremålet ingår material:

I direktkontakt med provet:

Tillstånd 1–5 (där 5 är bäst) 1 2 3 4 5

Föremålets tillstånd:

Textilmaterialets tillstånd:

Metallens tillstånd:

Typ av skada: Korrosion Mekanisk Annat 

Ev. annan iakttagelse ang. skada:

Provets placering: (skiss)

Prov nr: xxx

Ort: Datering:

 efter rengöring 

Spets Broderi Tyg Annat

varp inslag

Wire Kantilj Paljett Bleck Annat

Papper Tarm Skinn Annat

Silke Lin Bomull Annat

Silke Lin Bomull Ull Papper

Skinn Annat

Silke Lin Bomull Ull Papper

Skinn Annat

Figur 1. Dokumentation av metalltrådsprover

Figur 2. Utdrag ur konserveringsrapport, del om metalltrådar (med exempel ifyllt)

A. slät tråd i spets

B. slät tråd, tjockare i spets

C. krusig tråd i vågmönstret på spetsen

Guld C Silver A, B

Lan A, B, C Wire –

Papper / Skinn / Membran –

Lanets / Wirens spinningsriktning A: S, B: S, C: S

Lanets vridningar/cm A: 32, B: 20, C: 22

Lanets / wirens bredd: A: 0,2 mm, B: 0.4 mm, C: 0,4 mm

Kärna (material / sp. riktning / färg) A: silke / Z / ljusgul, B: silke / Z / ljusgul,

C: silke / Z / ljusgul
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Typ av Metallsammansättning

metalltråd Förgyllda Silver Övriga

Lan spunna 222 förgyllt silver Ca 100

runt en 3 förgylld koppar (de flesta gediget

fiberkärna 7 guld på silver silver)

på koppar

Platta lan Ca 50 Ca 25 Ett fåtal av mässing,

(de flesta gediget koppar, aluminium

silver) m.m.

Övriga metall- Ett fåtal paljetter Ett fåtal paljetter Ett fåtal av mässing,

dekorationer samt förgyllda wires, samt silver-wires koppar, aluminium

membranguld och m.m.

förgyllt papper

Tabell 1. Översikt över de ca 450 proverna av metalldekorationer

information om föremålet fortfarande brukades, hur det vårdades, hur intervjupersonen bedömde
miljön i och runt kyrkan samt hur föremålet förvaras och hade förvarats tidigare. Vid besöken i
kyrkorna togs ca fem prover (ca 1 cm långa) från olika metalltrådar på varje kåpa. Dessa
dokumenterades enligt samma principer som de övriga proverna.

3.4  Kemisk sammansättning m.m.

Nedan i tabell 1 ges en översikt över de ca 450 proverna av metalldekorationer som analyserats
i projektet med avseende på typ av lan och metallsammansättning. För terminologi se
Bilaga 1.

Metallsammansättning

Inklusive proverna från biskopskåporna har ca 450 prover undersökts i projektet. Den största
gruppen utgöres av förgyllda lan. Trådar av rent guld ingår inte i materialet. Merparten av
metalltrådarna, 222 lan, är förgyllda silverlan, spunna runt en kärna av textilfibrer, vanligen
silke. Tre liknande lan var tillverkade av förgylld koppar och sju andra lan hade dubbla ytskikt,
dvs. ett kopparlan har först belagts med silver och sedan förgyllts. Även ca 50 platta (icke
spunna) förgyllda lan ingår i provmaterialet samt ett mindre antal wires (rundtråd), membran-
guld och förgyllt papper. Bland silverlanen dominerar lan spunna runt en fiberkärna, ca 100
stycken. Dessutom har undersökts ca 25 icke spunna silverlan samt wires (rundtråd) och paljetter
av silver. Även trådar av andra material har påträffats, bl.a. lan av mässing eller koppar, även
aluminium belagd med koppar eller en polymer som givit en glänsande yta (från 1900-talet).

De flesta av de i projektet analyserade förgyllda spunna lanens var 0.2–0.6 mm breda och ca
0.01–0.05 mm tjocka. De geometriska dimensionerna och guldskiktets tjocklek var relativt kon-
stanta i proverna från perioden 1400–2000, trots att rimligen flera olika tillverknings- och
förgyllningsmetoder torde ha använts. De flesta av de äldsta lanen är endast förgyllda på utsi-
dan. För lanen från omkring år 1600 dominerar dubbelsidig förgyllning, förmodligen p.g.a. att
man gått över till en enklare tillverkningsteknik; dragning av en förgylld silvertråd som valsats
platt, varvid båda sidorna blivit förgyllda.
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Korrosion

Många av metalltrådarna visade tecken på korrosion. Silvertrådarna var naturligtvis mer an-
gripna än de förgyllda metalltrådarna. Korrosionsprodukterna utgjordes nästan alltid av silver-
sulfid eller silverklorid (se Figur 3). Även förgyllda guldtrådar var i vissa fall korroderade på
ytan; guldskiktet var i dessa fall mycket tunt, så att underliggande silver hade blottlagts genom
nötning och sprickbildning och sedan angripits av föreningar innehållande svavel eller klor. På
metallytorna fanns ofta smuts (fett, sot, salter etc.) och repor. Metallanalyserna utfördes på rena
och, om möjligt, opåverkade partier.

3.5  Tillverkningstekniker

I projektet har konstaterats – liksom i många tidigare studier – att det är oerhört svårt att avgöra
vilken tillverknings- och förgyllningsteknik som använts för en metalltråd. Det saknas också bra
referensmaterial, d.v.s. där man är helt säker på vilka tekniker som har använts. Av denna
anledning har i projektet tillverkats ett antal metalltrådar enligt väl definierade metoder. Dessa
har sedan undersökts i optiskt mikroskop och elektronmikroskop samt fotograferats och ritats av.

Figur 3. Exempel på allvarlig korrosion av silverklorid och silversulfid på ett silverlan.
Foto: A. G. Nord.

Figur 4. Prov på ett silverlan, skuret med kniv ur en hamrad plåt.
Foto: Jennie Sjöstedt.
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En sammanfattning av resultaten presenteras nedan med korta kommentarer om kända tekniker
enligt litteraturen (se även Bilaga 2).

Lan har tillverkats för mer än tusen år sedan. De gjordes av tunt hamrade bleck av guld
eller silver, ur vilka man skurit (eller möjligen hamrat fram med en slags mejsel) tunna lan.
Hamring mot ett städ gav självfallet stora variationer i tjocklek, vilket senare förbättrades
genom att man övergick till att hamra ut folien mellan två bitar av skinn. Lanen var förmodligen
inte så långa. De bör rimligtvis uppvisa kantmärken efter skärverktyg, mejsel och eventuellt
även ge en anvisning om använt underlag (se Figur 4).

Figur 5. Prov på
silverlan, klippt
med sax ur en
hamrad plåt.
Vågig kant med
längsgående
rygg och tvär-
gående linjer.
Foto: Kate Tron-
ner (fig. 5–7).

Figur 7. Prov
på dragen
rundtråd
(wire) av sil-
ver, tillplattad
genom vals-
ning. Man ser
en mjuk run-
dad kant och
längsgående
repor.

Figur 6. Prov på
dragen rundtråd
(wire) av silver.
Man ser tydliga
längsgående linjer
(repor) efter drag-
järnet.
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Från 700-talet (Ogden, 1991) började man använda en sax för att klippa ut lanen ur en folie.
För att tillverka långa lan kan man ha klippt i spiralform, ungefär som spåren på en gammal
grammofonskiva. Man kan också ha framställt ett band, från vilket långa lan sedan har klippts
ut. Saxen bör ha gett karaktäristiska kantmärken eftersom lanet kläms och klipps mellan två
skänklar (Figur 5). Omkring år 700 började man också dra tråd genom ett s.k. dragjärn. Tråden
hade ett runt tvärsnitt, men plattades ibland till och spanns därefter runt en kärna av textilfibrer.
Vid dragningen uppkom ofta längsgående repor i tråden (Figur 6 och 7).

Till en början användes guldfolier till guldlanen, men på 900-talet började man förgylla
silverbleck för att spara på det dyrbara guldet. Det förekom även att koppar belades med ett tunt
silverskikt. Tunna lager av bladguld fästes även på skinn eller tunna tarmar (s.k. membranguld).
De olika metoderna bör, åtminstone teoretiskt, lämna olika spår som kan ge vägledning om
vilken förgyllningsmetod som använts. Några exempel på förgyllningstekniker är:

1. Man kan hamra samman ett guld- och silverbleck, eventuellt med ”uppruggade” ytor, på ett
städ eller mellan två läderbitar. Sammanfogningen blir rent mekanisk.

2. Alternativt kan man guldbelägga en tjock silvertråd med guldfolie och dra ut tråden i drag-
järn så att den blir smalare. Övergången mellan guld och silver bör med metoderna enligt 1
och 2 bli oregelbunden och ojämn.

3. Blecken kan även lödas ihop och därefter hamras allt tunnare.
4. Alternativt löds en guldfolie fast på en tjockare silvertråd, som drages allt smalare. Man bör

då se en bred övergång med en förhöjd kopparhalt mellan guldskiktet och silvret.
5. ”Brännförgyllning”: guldamalgam (guld löst i kvicksilver) stryks på ett silverbleck eller en

silvertråd, varefter kvicksilvret värms bort medan guldet fästes på silvret. Tecken på detta är
en bred och kontinuerlig övergång mellan metallerna, eventuellt med spår av kvicksilver i
guldet.

6. Man har även provat ”kallförgyllning”, varvid tygtrasor dränktes in med guldsaltlösning och
eldades upp, varefter den guldhaltiga askan gnuggades in på en silvertråd.

7. En silvertråd kan doppas i en guldsaltlösning, vanligen guldklorid. Resultatet blir ett tunt
skikt med en skarp övergång mellan guld och silver.

8. På 1800-talet introducerades elektrolytiska förgyllningsmetoder, som därefter är praktiskt
taget allenarådande. Guldskiktet blir tunt och jämnt, med en skarp övergång mellan metaller-
na. I projektet har besök gjorts vid gulddrageriet Carlhian i Frankrike, se Bilaga 3.

En teknik som förtjänar att studeras mer ingående är valsning. Det bör uppmärksammas att man
kunde platta ut en dragen tråd tidigt, med andra metoder än valsning. Det måste dock ha varit
orimligt tidskrävande och hantverksmässigt svårt att hamra ut wires av ett hårstrås tjocklek till
platta och tunna lan. Man kan ha dragit en rundtråd platt genom någon form av dragdocka. Det
är svårt att tillverka valsar med tillräckligt hög kvalitet och ytfinish för att valsa ut mycket tunna
lan. Valsningen innebär stora tekniska svårigheter. Mycket litet är nämnt om detta i litteraturen.

Fler undersökningar av guldskiktet bör göras med tanke på deras känslighet. Vid konser-
veringsarbete är det av betydelse att känna till guldskiktets tjocklek och vidhäftning mot under-
liggande metall. Det är av intresse att undersöka guldets vidhäftning vid silvret med tanke på
risk för slitage. Vissa undersökningar av mekanisk nötning skulle kunna ge svar på frågor om
vilka tekniker som har använts för tillverkning och förgyllning samt ge vägledning vid konserve-
ringsåtgärder. Resultaten är inte bara intressanta med tanke på konserveringen, utan kan även ge
vägledning för bestämning av tillverkningsteknik.

3.6  Databas med metalldekorationsprover

De data om varje metalltrådsprov som erhållits i projektet genom dokumentation och analys har
lagrats som en EXCEL-fil, omfattande både digitala (ex. 1=ja, 0 = nej) och analoga (ex. guldhalten
i viktsprocent) siffervärden samt alfanumerisk text för socken, föremålstyp o.s.v. Datafilen omfat-
tar f.n. ca 450 prover och ca. 35 000 data. Totalt förekommer f.n. 90 parametrar, av vilka 75 är
variabler som kan bearbetas statistiskt. En sammanfattning av vad denna fil innehåller visas i
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Tabell 2. Observera att ofta kommer flera prover från samma föremål. Filen är lagrad i EXCEL-
97. Åtkomst till filen nås via enheten för konservering av museiföremål på RAÄ.

Data om varje metalltrådsprov har erhållits från ett antal olika källor. Dokumentation om
föremålstyp och föremålets hemvist (vanligen en kyrka), förekommande textilfibrer och andra
material, typ av metalldekoration, föremålets och metalldekorationens tillstånd m.m. har ställts
samman på en speciellt framtagen blankett (se delavsnitt ”Urval och dokumentation av metall-
trådsprover” i avsnitt 3.3). För biskopskåporna har en mer detaljerad blankett använts, bl.a. har
miljödata inkluderats.

Metalldekorationerna har mätts upp, till en början med en mekanisk mätutrustning och sena-
re med elektronmikroskop. Därefter har en omfattande kemisk analys gjorts med hjälp av svep-
elektronmikroskop och tillhörande utrustning för mikroröntgenanalys (SEM/EDS). För speciellt
intressanta prover har kompletterande analyser genomförts externt (se avsnitt 3.9 ”Kemiska och
tekniska analyser”).

Datakategori Inmatade data Anm.

Lokalitet Kyrka, landskap Internt nr på metall-
trådsprovet

Föremålstyp Föremålets art, t.ex. mässhake,
kollekthåv etc. samt datering och
uppgift om rengjord/inte rengjord

Textil teknik Band, spets, broderi etc.

Metalltrådsprov Lan (ev. spunnet), färg på ev. fiber-
kärna, spinnriktning för spunnet lan,
wire, kantilj, paljett eller annat

Textilmaterial Silke, lin, bomull, ull, papper, skinn Direktkontakt med
metalltråden noteras

Materialens Tillstånd hos föremålet, textilierna,
tillstånd metalldekorationerna, ev. tecken

på korrosion och synliga skador

Dimensioner Tjocklek och bredd för lan, resp.
diameter för wire

Karaktärisering Guld, silver, mässing eller annan metall Resultat från den
av metallen på ytan. Förekomst av ett tunt skikt av kemiska analysen

guld eller silver. Förekomst av två skikt.
För lan noteras om skiktet finns på
den ena eller båda sidorna.

Övriga analys- Skenbara halter av guld, silver, koppar För lan belagda med
resultat m.m. på utsidan. Uppgifter om korrosions- ett ädelmetallskikt

produkt innehållande svavel, klor eller på båda sidorna
andra ämnen. För metalltrådar med ett redovisas motsvar-
(eller två) yttre skikt redovisas halterna ande uppgifter även
för den underliggande bulkmetallen. för lanets insida

Övrigt Uppgifter om fotografier eller utförda
specialanalyser såsom Auger-elektron-
spektroskopi,ESCA, SIMS, LA-ICP/MS e.d.

Tabell 2. Sammanfattning av EXCEL-filen ”TEX” över alla undersökta textilmetall-trådar
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3.7  Biskopskåporna till Adolf Fredriks kröning

Som nämnts i delavsnitt ”Urval och dokumentation av metalltrådsprover” har i projektet en
fördjupningsstudie gjorts av de 14 biskopskåpor som tillverkades till Adolf Fredriks kröning
1751. Dokumentationen av var och en av dessa samt av de fyra referensobjekten utgör Bilaga 4
till denna rapport. Studien har presenterats vid ett seminarium på Fachhochschule i Köln.

Huvudbeståndsdelen i metalldekorationsproverna från biskopskåporna är silver med en in-
blandning av 0,95–1% koppar. Av de totalt 68 proverna är 59 dessutom förgyllda på båda sidor,
dvs. ”or fin” (se Bilaga 1). Alla proverna har en kärna av silke, i det flesta fallen Z-spunnen och
svagt gulfärgad. Lanen är ca 0,25–0,30 mm breda och S-spunna runt kärnan. Lanen är spunna
15–40 varv/cm. Lanens tjocklek är 5–35 µm (1 µm = 0.001 mm). I ärkebiskopskåpan finns lan av
olika bredd som använts som effekt i broderiet.

På lanen syns ränder i längdriktningen. Även lanen från Turinge, Sorunda och Österslöv har
ränder i längdriktningen. Dessa ränder vittnar om att de har tillverkats genom att en metallwire
valsats. På insidan av många av proverna syns i längdriktningen en linje där guldet saknas. På
de flesta av proverna finns denna linje på insidan, med undantag för ett prov från Linköpings
domkyrka där den finns på utsidan. Linjen beror troligen på att guldet har lagts så att ett mellan-
rum bildas.

På proverna finns många märken och skador. Några av proverna har längsgående rispor. De
skulle kunna ha orsakats av ett varpsystem som skavt på metalltråden. Förgyllningen på prover-
na var ofta bättre bevarad på insidan än på utsidan. Det beror på att förgyllningen är mer utsatt
för slitage på utsidan. Skador och repor på metalltrådarna kan härröra från tillverkningen av
metalltråden, tyget och kåpan, från användning samt från hantering och förvaring. Vissa skador
har troligen också uppkommit i samband med provtagningen och undersökningen av provet.

På alla proverna finns mer eller mindre korrosion i form av silversulfid och/eller silverklorid.
Mest sulfid finns på proverna från Husgerådskammaren, Karlstad, Skara, Borgå och Kalmar. På
vissa prover finns också anhopningar av korn av koppar. På några av proverna finns en organisk
beläggning. På proverna från ärkebiskopskåpan finns en organisk beläggning. I dokumentatio-
nen finns uppgifter om att kåpan 1980 rengjorts med vatten och Hostapon (anjontensid) samt att
fransarna och banden även rengjordes med Marseilletvål. Om den organiska beläggningen kan
vara Marseilletvål eller Hostapon skulle möjligen kunna visas med IR-spektroskopi.

Alla biskopskåpor var i sin helhet i god kondition (textilfibrerna och metallen). Biskops-
kåporna från Strängnäs och Växjö föreföll vara bäst bevarade.

Elva av kåporna förvarades i skåp, varav nio var tillverkade av lövträ. Tre av biskopskåp-
orna visades i utställningar i domkyrkan eller i intilliggande byggnad.

Några av kåporna är i bruk, t ex ärkebiskopskåpan, som för övrigt är den enda som inte
förvaras i sin domkyrka utan på Husgerådskammaren på Stockholms slott. Den används av
ärkebiskopen vid kungliga högtider som bröllop och dop.

Alla domkyrkor ligger i städer med mer eller mindre trafik runt kyrkan. De med mest trafik är
Göteborgs domkyrka, Kungliga slottet i Stockholm (där Husgerådskammaren är belägen), Visby
domkyrka (båttrafik) och Åbo domkyrka.

Ingen skillnad har i projektet funnits på referensproverna från landsortskyrkor och domkyr-
korna vad gäller smuts, korrosion eller nedbrytningsgrad.

3.8  Statistisk analys

Många resultat i projektet har erhållits med konventionell statistik, t.ex. med hjälp av Microsofts
Office-paket. I avsnitt 3.9 ”Kemiska och tekniska analyser” delavsnittet ”Metallsammansätt-
ning” visas t.ex. förhållandet mellan de geometriska dimensionerna och guldskiktets tjocklek för
spunna, förgyllda silverlan. Ytterligare några resultat presenteras i detta kapitel och även resul-
tat från statistisk multivariatanalys med systemet SIMCA.

Figur 8 visar ett histogram över guldhalten i förgyllningsskiktet på silverlanets utsida. Ett lågt
värde motsvaras således av ett mycket tunt guldskikt och anger inte den verkliga (reella) guldhal-
ten. I Figur 9 redovisas guldskiktets tjocklek, i mikrometer (µm) för förgyllda silverlan från tre
olika århundraden: 1600-, 1700- och 1900-talet. (Antalet prov från 1800-talet var för litet för att
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Figur 8. Histogram för spunna förgyllda silverlan. Diagrammet visar vilka skenbara
guldhalter i förgyllningsskiktet som erhållits med SEM/EDS-analys vid en accelerations-
spänning på 20 000 volt.

ge ett representativt resultat). Tjockleken har varit tämligen konstant över århundradena, trots
att flera olika tillverknings- och förgyllningstekniker torde ha använts. Efter 1800-talets mitt till
exempel var elektrolytisk förgyllning praktiskt taget den enda förekommande metoden, medan
prover från 1700-talet sannolikt har blivit brännförgyllda (enligt amalgam-metoden).

Vid traditionella statistiska metoder jämförs vanligen två eller möjligen tre variabler i någon
form av diagram. Med statistisk multivariatanalys kan man däremot undersöka alla ingående
variabler samtidigt (Wold et al. 1989). I projektet har använts systemet SIMCA-S, utvecklat vid
Umetri AB (Eriksson et al. 1999). Med maximalt 75 variabler undersöktes alla data i en 75-
dimensionell rymd. Programsystemet utför bl.a. principalkomponentanalys, PCA, där de mest re-
presentativa projektionerna tas fram. Härvid finner man likheter mellan de ingående observatio-
nerna och mellan variablerna.

Ett exempel visas i Figur 10 för spunna, förgyllda silverlan. Mätvärden för variabler som i
figuren ligger nära varandra är korrelerade till varandra. Således samvarierar mätvärden för de
data som beskriver föremålens tillstånd (DamT etc) med varandra, d.v.s. på ett slitet föremål är
nästan alltid metalldekorationerna i dåligt skick. Vidare samvarierar lanets bredd (Width) starkt
med guldskiktets skenbara guldhalt (AuAppar) och tjocklek (AuThick). Det finns även en svag
samvarians mellan dessa och lanets tjocklek (Thick), vilket är mycket intressant. Det tycks såle-
des vara så att ett kraftigt lan har ett tjockare guldskikt, medan ett smalt och tunt lan har ett
mycket tunt guldskikt. Det kan vara så att man vid tillverkningen har utgått från en grövre folie
med en viss tjocklek på förgyllningsskiktet och sedan valsat folie och förgyllning allt tunnare.
Förmodligen har man rent empiriskt funnit att tjockleken på guldskiktet inte får underskrida ett
minimivärde, eftersom det då lätt skadas eller t.o.m. faller av. Parametrarna som definierar
lanets ålder (1400, 1500 etc) och fiberkärnans färg (Red, Yellow etc) tycks däremot inte vara
korrelerade till några andra variabler.

Det bör påpekas att här aktuella data för lanen inte är helt lämpliga för en multivariatanalys
av flera skäl, bl.a. saknas för vissa variabler eller lan många data, vilket givit flera saknade
värden, s.k. missing values. I systemet SIMCA ersätts ett saknat värde med ett fiktivt värde,
interpolerat ur angränsande data. Vissa variabler har vidare alltför likartade värden för att bidra
till den statistiska modellen och tas därför bort. Detta gäller framför allt fibrerna; fiberkärnan i
det spunna lanet är t.ex. nästan alltid av silke. Om en viss grupp av metalltrådar, t.ex. spunna
förgyllda lan, undersöks utgår av naturliga skäl alla variabler som är specifika för andra typer
av metalltrådar. Antalet variabler i Figur 10 har därför reducerats från 75 till 25. I denna data-
mängd ingår också ett stort antal digitala värden (ex. 1=ja, 0=nej) vilket försvårar dataanpass-
ningen.
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Figur 9. Histogram för spunna förgyllda silverlan som visar guldskiktets tjocklek
(1 µm = 0.001 mm). Överst lan från 1600-talet, därunder lan från 1700-talet, och ne-
derst lan från 1900-talet.

Förgyllningsskiktets tjocklek i µm

Förgyllningsskiktets tjocklek i µm

Förgyllningsskiktets tjocklek i µm
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Figur 10. PCA-resultat (25 variabler) för spunna, förgyllda silverlan. Några beteckningar:
DamM (T, O) = skadegrad (Damage) för metalldekorationer, textilier resp. objekt (före-
mål); Corr = korrosionsgrad för metalltråden, Thick, Width = tjocklek och bredd för
lanet, AuAppar, AuThick = skenbar guldhalt resp. tjocklek för förgyllningsskiktet.

Figur 12. Histogram som visar svavelhalten, i viktsprocent, på silverlanens yta.

Figur 11. Motsvarande PCA-analys för spunna silverlan. SOut, SCl = halten svavel
resp. klor i ytskiktet; MechDam = grad av mekanisk skada.
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I projektet har även provats regressionsanalys av datamängden, varvid en vald variabel, t.ex.
tillståndet för metallen (DamM), uttrycks som en linjär funktion av övriga variabler. De erhållna
regressionskoefficienterna anger positivt eller negativt samband till DamM. De resultat som
erhölls för de spunna, förgyllda silverlanen överensstämmer väl med resultaten enligt Figur 10.
Liknande resultat erhölls även för de platta förgyllda silverlanen. Ett resultat från en PCA-analys
av spunna silverlan (ej förgyllda) visas i Figur 11. Även här framgår att de variabler som repre-
senterar skador (DamO etc) samvarierar med varandra samt till halterna av svavel och klor på
silverlanens yta. Halterna av svavel på silverlanens yta visas i ett separat diagram i Figur 12.

3.9  Kemiska och tekniska analyser

Analysen av de ca. 450 metalldekorationerna, som ingått i projektet, visade sig vara mer kom-
plicerat än beräknat. Analysarbetet har därför utgjort en stor del av projektet. Ett urval av
proverna har analyserats på Fachhochschule i Köln av Birgit Anheier och Prof. Dr. Annemarie
Stauffer. Där undersöktes proverna i SEM med Backscatterdetector (Robinsondetektor). Härvid
undersöktes lanens kanter, skador, korrosion och föroreningar. Analyserna redovisades i form av
analysspektra på metallsammansättningen, fotodokumentation av proverna och noteringar om
provernas utseende.

Samtliga prover har analyserats med svepelektronmikroskop på RAÄ:s enhet för konserve-
ring av museiföremål. Vid denna analys förstörs inte provet utan finns kvar för framtida studier.
Härigenom erhölls bl.a. uppgifter om metallsammansättning på lanens utsida och insida. Det
huvudsakliga analysinstrumentet var RAÄ:s äldre svepelektronmikroskop av modell JEOL JSM-
840A med en tillhörande enhet för mikroröntgenanalys (LINK-AN10000). Med denna s.k. SEM/
EDS-utrustning fotograferades och studerades metalltrådarna vid hög förstoring. Lanens tjocklek
och bredd respektive diameter för wires bestämdes. Korrosionsprodukternas och metalltrådarnas
sammansättning analyserades med undantag av de lättaste grundämnena, som inte kunde detek-
teras. För att säkerställa ett statistiskt godtagbart resultat analyserades varje prov på 5–6 olika
ställen. De spunna lanen undersöktes på både utsida och insida, d.v.s. den sida som ligger an mot
fiberkärnan; se Figur 13. De problem som uppstod med denna analysteknik beskrivs i det följan-
de. Under 2001 gjordes analyserna i ett modernt svepelektronmikroskop med tillhörande analys-
utrustning (LEO-1455VP med LINK/Inca).

Figur 13. Bild av ett spunnet lan av förgyllt silver. Prov från 1600-talet från Björsäters kyrka
(prov nr 8). Denna typ av lan analyserades på tre ställen på utsida respektive insida
(d.v.s. sidan vänd mot fibertrådarna). Foto: A. G. Nord.
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Figur 14. Bilden visar hur elektronerna träffar provets yta vinkelrätt. Därvid emitteras
olika slags strålning från ytskiktet och den droppformade volymen.

Projektet har även haft förmånen att utnyttja annan sofistikerad analysutrustning såsom AES
(Auger-elektronspektroskopi), PIXE (Proton-induced X-ray emission spectroscopy), ESCA/XPS
(X-ray photoelectron spectroscopy), LA-ICP/MS (Laser plasmaspektroskopi med MS-detektion)
och SIMS (secondary ion mass spectrometry) vid några universitet och högskolor.

Metallsammansättning

Metallanalyserna utfördes i huvudsak med svepelektronmikroskop (SEM/EDS). Metalltråden
läggs härvid först på en elektriskt ledande provhållare, som därefter placeras inne i instrumentets
provkammare i högvakum. Provet bestrålas vinkelrätt av en elektronstråle med hög energi. Med
RAÄ:s äldre utrustning (JEOL JSM-840A med LINK-AN10000) kunde endast en accelerations-
spänning på 20 000 volt (20 kV) användas. När elektronerna träffar metallytan sker en intensiv
och mycket komplicerad växelverkan med materialet i en droppformad volym (Figur 14). Från
det yttersta ytskiktet emitteras sekundärelektroner, som via en speciell detektor ger en bild av
föremålet med utomordentligt skärpedjup på en särskild bildskärm. Bilden kan fotograferas eller
(med den modernare utrustningen) sparas digitalt. Dessutom utsändes från det yttersta ytskiktet
grundämnesspecifika s.k. Auger-elektroner (se nedan). Något djupare in i materialet, maximalt
ca 0.003 mm (d.v.s. 3 µm under ytan) beroende på accelerationsspänning och typ av ämne,
genereras energirika backscatter-elektroner (för bildstudier) och röntgenstrålar, som är karaktä-
ristiska för de grundämnen provet innehåller. Röntgenstrålarna används för kvalitativ och kvan-
titativ analys av metallsammansättningen. På liknande sätt analyserades även korrosionspro-
dukterna.

Silverlan
Vid en accelerationsspänning på 20 000 volt är elektronernas inträngningsdjup i guld, silver och
koppar mindre än 1 µm (0.001 mm). Detta utgör inget problem vid analys av ett homogent prov
av t.ex. silver. På detta sätt analyserades ca. 150 silvertrådar. Silvret innehöll vanligen 1–2
viktsprocent koppar och ofta andra metalliska spårämnen.

Förgyllda lan
Det visade sig betydligt mer komplicerat att analysera de förgyllda metalltrådarna. Förutom av
guld bestod de av silver eller koppar. Några av proverna hade dubbla skikt bestående av en
kopparkärna som först försilvrats och sedan belagts med ett tunt guldskikt. För de förgyllda
silverlanen gav SEM/EDS-analysen oväntat låga guldhalter, ofta i området 10–50 viktsprocent
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guld. Dessa värden överensstämde med tidigare publicerade resultat, men de föreföll osannolikt
låga. Analyser med typiska ytanalysmetoder som ESCA (vid Fysikum, Uppsala Universitet) och
Auger-elektronspektroskopi (vid DALTEK, Borlänge) visade att guldhalten i förgyllningsskiktet
var betydligt högre, vanligen i området 90–95 viktsprocent. Förklaringen till de alltför låga guld-
halterna framgår av Figur 15. På grund av att förgyllningsskiktet är mycket tunt, nästan alltid
< 1 µm (0.001 mm) och ofta < 0.1 µm (0.0001 mm), så tränger elektronstrålen igenom guldskiktet
och ned i det underliggande silvret. En stor del av de emitterade röntgenstrålarna genereras då i
silvermetallen och ger en felaktig och alltför låg guldhalt. De guldhalter, som bestämdes med det
äldre instrumentet, är därför lägre än de verkliga. Detsamma gäller sannolikt tidigare publicera-
de resultat. Resultaten av denna undersökning presenterades på ICOM-konferensen i Lyon 1999
(Bergstrand et al. 1999, se Bilaga 5) och utförligare i en senare artikel i Studies in Conservation
(Nord & Tronner 2000, se Bilaga 6). Problematiken har även diskuterats av Járó (1998).

Ytterligare undersökningar med olika avancerade tekniker har genomförts för bestämning av
guldskiktets tjocklek och ytskiktets struktur. Först provades ett modernare svepelektronmikro-
skop JEOL JSM-5600LV med analyssystemet LINK/Inca, som kunde arbeta med olika accelera-
tionsspänningar. Resultaten visas i Figur 16. Med utgångspunkt från 20 000 volt sänktes spän-
ningen i steg om 2000 volt. Ju lägre spänningen var, desto mindre blev inträngningsdjupet och
den droppformade volymen (Figur 15). Värdet på guldhalten blev högre, eftersom det underlig-
gande silvret påverkade analysresultatet i allt mindre grad. I många fall var dock guldskiktet så
tunt att inte ens den för röntgenexcitering teoretiskt erforderliga minimispänningen, 4000 volt,
räckte till för att ”droppen” helt skulle rymmas inom guldskiktet. Därför måste andra metoder
användas för bestämning av metallhalten och guldskiktets tjocklek.

Det finns ett fåtal tekniker med vilka endast det yttersta ytskiktet kan undersökas. I projektet
har bl. a. provats Laser-ICP med MS-detektor samt SIMS (secondary ion mass spectrometry) vid
Chalmers Tekniska högskola, dessutom ESCA/XPS vid Fysikum. De tillförlitligaste resultaten
erhölls med Auger-elektronspektroskopi (AES) vid DALTEK varvid en PHI-660 scanning electron
microprobe användes. Vid analys med denna teknik undersöks endast de yttersta 10–20 atomlag-
ren, d.v.s. ett ytskikt med en ungefärlig tjocklek på 0.002 µm. Detta är mindre än de aktuella
förgyllningsskiktens tjocklek (jfr Skoog et al. 1998). Dessutom kan man med en s.k. argon-
sputter etsa bort ytskikt och arbeta sig ned från ytan och in i metallen för att bestämma koncen-
trationsprofiler för metallerna (Figur 17). Metoden ger relativt noggranna värden på metallhal-

Figur 15. SEM/EDS-analys av ett förgyllt silverlan med ett guldskikt på ca. 0.03 µm. Bilden visar interaktion
mellan elektroner och material i en droppformad volym vid två olika accelerationsspänningar: 20 000 volt
(20 kV) och 4000 volt (4 kV). Det tunna guldskiktet medför att ”droppen” vid 20 000 volt tränger ned i den
underliggande metallen (silver), vilket orsakar att alltför låga guldhalter erhålles.
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Figur 17. Auger-elektronspektroskopi tillämpad på ett förgyllt silverlan.
Gränsskiktet mellan guld (ytskiktet) och silver (underlaget) är oskarp;
guldskiktets tjocklek uppskattas till ca. 0.6 µm (600 nm).

terna och ger även en uppskattning om guldskiktets tjocklek. Tyvärr är metoden både tidskrä-
vande och dyrbar, varför endast ett tiotal metalltrådar kunnat analyseras med denna teknik (se
vidare Nord & Tronner 2000, Bilaga 6). Dessa forskningsresultat har uppmärksammats interna-
tionellt.

I projektet utvecklades en snabb metod för uppskattning av guldskiktets tjocklek. En serie
förgyllda silverbleck tillverkades med olika tjocklek på guldskiktet, från 0.02 µm upp till ca
2 µm. Dessa förgyllda silverbleck analyserades med JEOL JSM-840A, d.v.s. det instrument med
vilket nästan alla metalltrådar tidigare blivit analyserade. Härvid bestämdes guldhalterna med
accelerationsspänningen 20 000 volt (20 kV) och även den lägsta accelerationsspänning vid
vilken silver kunde detekteras, d.v.s. då analysdroppen i stort sett befann sig inom guldskiktet. På
detta sätt konstruerades korrektionskurvor som är användbara för att med utgångspunkt från den

Figur 16. SEM/EDS-analys av ett förgyllt silverlan vid olika accelerationsspänningar,
från 20 kV och ned till 4 kV i steg om 2 kV (2000 volt). Extrapolering till 0 kV ger en
guldhalt på ca. 90 viktsprocent.

Accelerationsspänning (kV)

Erhållen (skenbar) guldhalt (viktsprocent)
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Figur 18. Standardkurvor för de förgyllda silverproven. Mätpunkterna anger den sken-
bara guldhalten i viktsprocent för olika guldskiktstjocklekar (angivet i µm) vid tre olika
accelerationsspänningar.

Figur 19. Diagram över antalet spunna förgyllda silverlan, med hänsyn till lanens date-
ring (i halvsekler). Mörka staplar representerar lan som är förgyllda på båda sidorna,
vita staplar lan som är förgyllda enbart på utsidan.

Datering Lanets tjock- Medel- Lanets Medelvärde Guldskiktets Medelvärde för
(årtal) lek (mm) tjocklek bredd för bredden tjocklek guldskiktets

(mm) (mm) (mm) (µm) tjocklek (µm)

1400–1499 0.01–0.05 0.021 0.20–0.40 0.29 0.03–0.12 0.07

1500–1599 (ett fåtal prover) 0.015 0.20–0.40 0.30 0.04–0.08 0.06

1600–1699 0.01–0.15 0.030 0.20–0.45 0.29 0.02–0.15 0.04

1700–1799 0.01–0.045 0.015 0.15–0.60 0.33 0.02–0.08 0.04

1800–1899 0.016–0.035 0.022 0.20–0.50 0.35 0.03–0.12 0.07

1900–1999 0.012–0.057 0.040 0.15–0.30 0.27 0.01–0.21 0.06

Tabell 3. Geometriska data för spunna förgyllda silverlan.
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skenbara guldhalten bestämma guldskiktets tjocklek. Ett diagram visas i Figur 18. Resultaten
kunde först bara tillämpas på mätningar utförda med en accelerationsspänning på 20 000 volt,
men senare med RAÄ:s nya svepelektronmikroskop (LEO-1455VP med LINK/Inca) även för vär-
den erhållna med 25 000 och 30 000 volt, accelerationsspänningar som varit vanligen förekom-
mande vid tidigare undersökningar publicerade av andra forskare. Dessa hade ansett att guld-
skiktets tjocklek i allmänhet skulle ligga i området 1–5 µm. Resultaten i projektet visade, att
guldskiktens tjocklek nästan alltid var avsevärt tunnare, oftast bara några hundradels µm (Tron-
ner et al. 2002, se Bilaga 7).

Ytterligare några resultat från denna uppsats skall diskuteras. I Tabell 3 sammanfattas några
resultat för spunna förgyllda silverlan. Det framgår tydligt att de geometriska dimensionerna och
guldskiktets tjocklek varit relativt konstanta i proverna från perioden 1400–2000, trots att rimli-
gen flera olika tillverknings- och förgyllningsmetoder torde ha använts under denna tid. Dessa
lan har också undersökts med avseende på förgyllning på utsida och/eller insida (se Figur 19). De
äldsta lanen är vanligen endast förgyllda på utsidan. Från omkring år 1600 dominerar dubbelsi-
dig förgyllning, förmodligen p.g.a. att man gått över till en enklare tillverkningsteknik; dragning
av en förgylld silvertråd som valsats platt, varvid båda sidorna blivit förgyllda. I samtliga fall
har även underliggande bulkmetall skrapats fram och analyserats.

En noggrann bestämning av guldskiktets tjocklek är svår att utföra. Det finns flera orsaker till
att man vanligtvis bara kan göra en uppskattning av tjockleken, t.ex. legeringsmetaller i guld-
skiktet och silvret, små sprickor i godset, diffusion (atomvandring) mellan guld- och silvermetal-
len m.m. Se vidare Tronner et al. (2002). I undantagsfall förefaller det som om guldhalten i
förgyllningsskiktet verkligen är väsentligt lägre än 90–95%, men då blir skiktet hårdare.

3.10  Deltagande i kurser, seminarier och studiebesök

Under resor i Europa har knutits värdefulla internationella kontakter.

Kurser, konferenser m.m.

Deltagande i kurs på Konservatorsskolan i Köpenhamn: Chemistry in textile conservation, 6
dagar i maj år 2000 (Erika Hedhammar och Jennie Sjöstedt)

Deltagande i kurs på Konservatorsskolan i Köpenhamn: Undersökning av naturliga fibrer, 2
dagar i januari 2001 (Kate Tronner och Jennie Sjöstedt)

Deltagande i ”12th Triennal ICOM Meeting”, Lyon 1999. Bidrag (inkl. föredrag) av Margare-
ta Bergstrand, Erika Hedhammar, A. G. Nord, Kate Tronner: ”All that glitters is not gold. An
examination of metal decorations in ecclesiastical textiles”. Tryckt i ICOM Preprints vol. II, pp.
621–624, James & James Publ., London.

Internationella kontakter

Besök på gulddrageriet ” Carlhian” i Lyon, september 1999 (Margareta Bergstrand, Erika Hed-
hammar, A. G. Nord, Kate Tronner)

Besök på textilkonserveringsateljén på Hrádcány, Prag, oktober 2000, på inbjudan av tjeckis-
ka vetenskapsakademin genom Dr Dagmar Knotková och Dr Milena Bravermanová (Kate Tron-
ner, A. G. Nord)

Besök på Nationalmuseet i Budapest och på Ungerska vetenskapsakademin på inbjudan av
prof. Marta Járó, den 29 maj 2001 (Kate Tronner, A. G. Nord)

Nationella kontakter

Besök på Chalmers Tekniska Högskola, laboratoriet för Laser-ICP-MS (prof. Greg Morrison,
Dr Sebastien Rauch) för analys av guldlan (november 1999) (A. G. Nord och Kate Tronner)

Besök i november 1999 på Inst. för kärnfysik vid Lunds Tekniska Högskola (doc. Jan Pallon)
för PIXE-analyser av lan (A. G. Nord, Kate Tronner)

Besök på DALTEK i Borlänge (docent Mikael Olsson) för diskussion av Auger-elektronspek-
troskopiska analysresultat av förgyllda lan (A. G. Nord, Kate Tronner, Jennie Sjöstedt), decem-
ber 1999
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Studiebesök på Statens provningsanstalt i Borås (doc. Marie-Louise Samuelsson) samt på
Svenska Keraminstitutet i Göteborg, november 2000 (A. G. Nord, Kate Tronner, Jennie Sjöstedt,
Hubert Hydman)

Besök på Inst. för Teknisk Fysik vid Chalmers (prof. Ulf Södervall) för SIMS-analys och
digital fotodokumentation av förgyllda silverlan. Mars och september 2001 (A. G. Nord och
Kate Tronner)

Besök på Inst. för matematisk statistik vid Chalmers (prof. Sture Holm, Dr Björn Areskoug)
för diskussion av multivariatanalyser, maj 2001 (A. G. Nord och Kate Tronner)

Preparering och analys av ingjutna lan vid Svenska Keraminstitutet i Göteborg (doc. Lars
Eklund), november 2001 (Kate Tronner och Hubert Hydman).

Tack till

Tack riktas till Prof. Dr. Annemarie Stauffer och Birgit Anheier för handledning och hjälp med
analyser i Köln samt till Professor emeritus Einar Mattson för arbete med litteraturöversikt och
för givande diskussioner. Vi vill även tacka domkyrkoförsamlingarna och Husgerådskammaren
för prover på biskopskåpor och de personer som intervjuats i församlingarna. Tack riktas även
till teologie doktor Inger Estham för värdefulla diskussioner om biskopskåpornas ursprung och
till silversmed Eric Norgren för värdefulla diskussioner om metalltrådar. Tack till textilkonser-
vatorerna Susanna Högberg, Britt-Marie Mattsson och Ulrika Nordfjell utan vilkas arbete med
att dokumentera och ta prov på föremålen projektet inte hade varit möjligt.
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Appendix

Projektorganisation och bemanning

Projektet har utförts inom AT-avdelningen vid Riksantikvarieämbetet. Projektledare har varit
under 1999 Kate Tronner, under 2000 Kate Tronner och Margareta Bergstrand samt under 2001
Birgitta Enæus-Andersson. Övriga medverkande i projektet har varit från RAÄ Erika Hedham-
mar, Hubert Hydman, Anders Nord och Jennie Sjöstedt samt från Livrustkammaren textilkonser-
vator Johanna Nilsson. Som externa experter har bl.a. medverkat professor Annemarie Stauffer
och professor emeritus Einar Mattsson samt silversmeden Eric Norgren.

Under 2001 har nio projektmöten hållits. Mötena finns dokumenterade i minnesanteckningar.
I projektet har bl.a. följande redovisningar och ansökningar om FoU-medel gjorts:

- Ansökan om FoU-anslag för år 1999 för ett tvärvetenskapligt projekt mellan textilkonservatorer
och kemister inom AT-avdelningen, Undersökning av metalldekorationer i kyrkliga textiler

- Ansökan om FoU-anslag för år 2000, Metalldekorationer i kyrkliga textilier
- Kvartalsrapport (oktober-december) och sammanställning för år 2000 inom FoU-projekt

Kemiska och fysikaliska undersökningar av metalldekorationer i äldre textiler
- Redovisning av FoU-anslag 1.7.2000 – 31.12.2000 för projekt Metalltrådar i kyrkliga textilier
- Ansökan om FoU-anslag för 2001 för Kemiska och fysikaliska undersökningar av metall-

dekorationer i äldre textiler
- FoU-finansiering av projektet Metalltrådar i kyrkliga textiler för år 2001
- Lägesrapport för kvartal 1 år 2001 för FoU-projektet Metalldekorationer i kyrkliga textilier
- Lägesrapport för kvartal 2 år 2001 för FoU-projektet Metalldekorationer i kyrkliga textilier

Kostnader

Följande har beviljats av RAÄ:s FoU-medel:
År 1999 330 000 kr
År 2000 360 000 kr
År 2001 372 000 kr.

Kostnader, tkr

År FoU- RAÄ:s
medel förvaltningsanslag Totalt

1999 324 149 201 649 525 798
2000 399 332 207 958 607 290
2001 339 385   39 465 378 850
Totalt 1 062 866 449 072 1 511 938


