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Förord

För snart hundra år sedan bildades fören
ingen Pietas på privat initiativ. Dess syfte 
var att förbättra hanteringen av kyrkliga 
textilier. Föreningens styrelse bestod av 
fem personer varav ordförandeposten inne
hades av riksantikvarien Sigurd Curman 
under åren 1923-1946. Föreningen, vars 
medlemmar var mycket kunniga eldsjälar 
inom området, reagerade mot de hårdhän
ta restaureringar som kyrkliga textilier ut
sattes för. Med stor kunskap, med engage
mang och med systematiskt arbete utveck
lade de konserveringsmetoderna. Nya ma
terial prövades med avsikten att hitta det 
evigt hållbara.

Föreningen Pietas konserveringsverk- 
samhet fördes in under Riksantikvarieäm
betet 1949 och bildade enheten Textilkon
serveringen inom byggnadsminnesavdel- 
ningen. Med Riksantikvarieämbetet som 
huvudman fick verksamheten en bättre 
ekonomisk plattform. Från att i början av 
föreningens verksamhet bara ha varit ett 
fåtal personer växte gruppen under 1960- 
och 70-talen till omkring tjugo personer. 
Arbetsfältet utökades och den textilhisto
riska forskningen fick större utrymme 
bland annat genom alla de föremål som

konserverades och som då kunde studeras 
in i minsta söm. Även konserveringsmeto
der för efterkrigstidens konstmaterial ut
vecklades - metoder som idag bedöms vara 
utförda med för stort inslag av kemikalier. 
Förbättrad förvaring och minimala in
grepp gäller i dag som riktlinjer vid hante
ring och konservering av textilier.

Den grupp människor som grundade 
föreningen Pietas beslutade att alla före
mål som konserverades skulle beskrivas 
och fotograferas. Detta har också gjorts 
under alla år och dokumentationen finns i 
en katalog - Pietaskatalogen. Katalogens 
7 000 beskrivningar utgör underlaget för 
de beskrivningar av konserveringsmetoder 
och material som ligger till grund för den
na bok Den ljusskygga textilkonsten. Bo
ken kan betraktas som en handbok om de 
mest tidstypiska materialen och metoder
na som använts inom textilkonserveringen 
under 1900-talet. Vi hoppas att denna bok 
kan ge underlag och inspiration till fort
satt forskning kring konserveringsarbetet, 
dess metoder och material.

Marianne Lundberg
Avdelningschef, Riksantikvarieämbetet
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Inledning

Boken "Den ljusskygga textilkonsten" är resultatet av ett forsknings
projekt om konserveringsmetodernas utveckling under de senaste hundra 
åren. Arbetet baseras främst på Pietaskatalogen. Intresset för ämnet har 
länge varit stort och det är författarens förhoppning att arbetet ska kunna 
föras vidare av andra konservatorer, gärna i samarbete med yrkesgrup
per som kemister och konsthistoriker.

T
iteln ”Den ljusskygga textilkonsten” 

antyder flera tänkbara sätt att för
hålla sig till det textila materialet. 
Begreppet ”ljusskygga” förstår nog alla 

som besökt en textilutställning med anpas
sad ljussättning. I stark belysning bleknar 
färger snabbt och textilfibrernas nedbryt
ning påskyndas av ljusets inverkan. In
grepp i gamla kulturhistoriskt värdefulla 
föremål kräver att konservatorn tar hän
syn till de avsikter konstnärer haft när fö
remålen skapades. Min tanke är att kon
sten i det arbete som konservatorer utför 
borde lyftas fram i ljuset.

Bakgrund
Skriftens perspektiv utgår från synen på 
bevarande vid slutet av 1800-talet. Det 
nedärvda, det traditionella, hade utsatts 
för utdömande kritik av 1880-talisterna. 
Årtiondet därefter kom en annan inställ
ning som bestämdes av en pietetsfull för
hållning till det förflutna genom strävan

och behov att förstå människor och beva
ra minnesmärken från gångna tider.

Kring sekelskiftet 1900 spred sig likt en 
väckelserörelse intresset för restaurerings
metoder. Många i den tidens kulturelit var 
medvetna om att de levde i en brytningstid 
och ville värna och bevara delar av den 
gamla kulturen. Denna kunde ges nya vär
den och få nya funktioner i den nya tiden. 
Diskussionerna kring byggnaders, liksom 
textiliers, restaureringsstrategier var liv
liga. Etiska och estetiska synsätt bröts mot 
varandra, då som nu.

Under 1900-talets första årtionden dis
kuterade och kritiserade en ung genera
tion arkeologer, konsthistoriker och arki
tekter livligt 1800-talets ruinromantik och 
förstörande restaureringar. De drev igen
om, formade och definierade de nya ideo
logierna för restaurerings- och konserve- 
ringsbegreppen.

En av de få kvinnor som deltog i dessa 
diskussioner var Agnes Branting. Hon vän
de sig speciellt mot de ofta välmenande
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men förstörande lagningarna av kyrkor
nas gamla, värdefulla textilier. Kritiken 
gällde speciellt de ofta hårt restaurerade 
liturgiska textilierna som brukades trots 
hög ålder och skört material.

Agnes Branting ville med sakkunnig 
konservering rädda de unika uppsättning
arna av textilkonst från medeltid till nutid 
som ägdes av Sveriges kyrkliga försam
lingar.

Konservering av kyrkliga textilier har 
en lång tradition i Sverige tack vare den 
ideella föreningen Pietas1 som instiftades 
1908.

Föreningen hade inga andra medlem
mar än sin styrelse. Föresatsen var att på 
ett vetenskapligt och pietetsfullt sätt be
driva textilkonservering. I Pietas styrelse 
ingick fru Anna Wallenberg (donator), 
Agnes Branting, sedan 1904 ledare för 
Textilatelier Licium, dr Bernhard Salin, 
Nordiska museets styresman, Rudolf Ce
derström, intendent vid Kungl. Livrust- 
kammaren och dr Otto Janse, amanuens 
vid Statens historiska museum.

Genom bildandet av Föreningen Pie
tas avsåg man att på ett fullt museimäs- 
sigt sätt behandla - inte restaurera - gam
la textilier. Styrelsen bestämde att alla 
föremål som konserverades skulle doku
menteras genom beskrivningar och foto
grafier. Dessa beskrivningar samlades och 
arkiverades i form av en katalog som 
numera kallas Pietaskatalogen.

Begreppen konservering och restaure
ring användes relativt strikt de första zo 
åren för att senare förändras något i sina 
ursprungliga betydelser. Från början kon
serverades trasiga och solkiga föremål ge
nom att skarpa veck och rynkor i tyget slä
tades ut varefter föremålet fästes upp mot 
ett nytt stödjande tyg. Efter 1930 ansågs 
också tvättning med vatten ingå i konser
veringsbehandlingen. Senare accepterades 
även isärtagningar och ändringar av före
målens utseende som konserveringar.

1908-1929

■ Antal färemål 
□ Isärtagen/sprättad/lossad

1930-1949

B Antal föremal 
□ Isärtagen/sprättad/lossad

ItMinilHllHm
32 33 34 35 36 37 39 39 40 41 42 43 44 45 4t

1950-1974

B Antal föremal 
D Isärtagen/sprättad/lossad

1975-1999

■ Antal föremål
□ Isärtagen/sprättad/lossad

.1 I1 l|litfftftftftffflh ffHlMIt

Konserverade och isärtagna föremål under 
perioderna 1908-1929,1930-1949,1950-1974 
och 1975-1999.
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Under 1950-talet var intresset mest in
riktat på att försöka stärka fibermaterialet 
genom impregneringar med olika kemi
kalier. Den samtidigt ökande textilhistor
iska forskningen medförde konserverings- 
ingrepp och omkonserveringar som blev 
internationellt uppmärksammade.

Föreningens ekonomiska situation var 
ibland bekymmersam trots privata dona
tioner och bidrag från statliga så kallade 
lotterimedel. Vid budgetårsskiftet 1939/40 
fick Pietas det ärofulla uppdraget att kon
servera fanor och troféer ur statens trofé
samling. Uppdraget finansierades helt gen
om statliga anslag vilket också medgav 
nya ekonomiska möjligheter till metodut
veckling.

Den i juli 1949 förstatligades Pietas kon- 
serveringsateljé och införlivades med Riks
antikvarieämbetets byggnadsminnesavdel- 
ning. Den nya enheten Textilkonserveringen 
fick därmed sin ekonomiska framtid tryg
gad. Placeringen vid Riksantikvarieäm
betet och Statens historiska museum öpp
nade nya utvecklingsmöjligheter.

Den dåvarande chefen Agnes Geijer 
och hennes efterträdare Anne Marie Fran
zén var båda inställda på att prova och 
försöka utveckla olika konserveringsmeto

der med nya moderna material. Det var 
efterkrigstid och marknaden erbjöd en 
mängd nya, lovande material med ”evig 
hållbarhet”.

Textilkonserveringens placering blev 
tillfällig vid byggnadsminnesavdelningen. 
Därefter har flera större och mindre omor
ganisationer genomförts inom myndighe
ten. När Vitterhetsakademien och Riksan
tikvarieämbetet delades 1975 inrättades 
Tekniska institutionen dit också Textil
konserveringen flyttades och blev en egen 
sektion.

Textilsektionens verksamhet leddes då 
av Inger Estham som inriktade bevarande
metoderna mot förebyggande konserve
ring. Syftet var att förmedla kunskap till 
föremålens ägare om de skadliga effekter 
som till exempel dålig förvaring, dagsljus 
och pendlande klimat har på textilmateria
let. I Pastoratsforbundets regi anordnades 
speciella kurser kring vård av kyrkliga in
ventarier av textil, polykrom skulptur, sten 
och metall. Textilsektionens antikvarier del
tog och svarade för kunskapsförmedling i 
den textila delen.

En av de mest utdragna och omfattan
de förändringarna av organisationen blev 
den som gjordes under 1990-talet där alla

När samarbetet 
med tekniska avdel
ningens ingenjörer 
började blev konser
vatorerna medvetna 
om problemen med 
de ämnen som tillför
des föremålen vid 
konserveringen. Till 
och med vattenflaskan 
märktes med den ke
miska beteckningen 
för vatten, H20.
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avdelningar på Riksantikvarieämbetet blev 
mer eller mindre omstrukturerade. Textil
verksamheten bröts upp och fördes senare 
samman med delar av målerienheten och 
bildade enheten för konservering av kyrk
liga inventarier m.m. (ATk) med placering 
vid antikvarisk-tekniska avdelningen (AT).

Inriktningen på förebyggande konser
vering följdes upp av Cecilia Engellau- 
Gullander, enhetschef (1997) vid den ny
bildade enheten ATk. Under 1999 planla
des heldagskurser anpassade för kyrkans 
anställda och ansvariga. Samtidigt väck
tes frågorna kring metoderna för den anti
kvariska värderingen av föremålen och 
vilka avgränsningar som skulle göras för 
inkommande arbeten. Verksamheten in
riktades på nya arbetsformer med olika 
forskningsproj ekt.

Riksantikvarieämbetets textilkonserve
ring fick gott anseende för sina bevarande
metoder, både nationellt och internatio
nellt. Bevis på detta är de många hedran
de internationella konserveringsuppdrag 
som lämnats till Föreningen Pietas och 
Riksantikvarieämbetets textilkonservering.

Textilenheten fick 1974 ett uppdraget att pre
parera fram och konservera textilierna ur åtta 
medeltida ärkebiskopsgravar från S:t Petridomen 
i Bremen. Bilden visar en inspelning som ett 
TV-bolag från Tyskland gjorde 1976.

Också det stora antal elever och prakti
kanter från andra länder som genom åren 
sökt sig till Riksantikvarieämbetets textil
konservering är ett tydligt erkännande. 
Flera av dem som praktiserat här de senaste 
zo åren har varit intresserade av att stude
ra de svenska museernas och kyrkornas 
samlingar av textilkonst, textilenhetens be
varandemetoder och etiska synsätt, speci
ellt för det arkeologiska textilmaterialet.

Ytterligare exempel finns i en mängd ar
tiklar och reportage i svenska och utländ
ska media.

Med praktiska och teoretiska erfarenheter 
från 15 års konserveringsarbete med det 
allra sköraste textilmaterialet - de arkeolo
giska textilfynden - kände jag tiden mogen
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att ta reda på hur verksamheten tidigare 
bedrivits på min arbetsplats.

Genom min samordnande funktion i 
textilateljén hade jag skaffat mig en bra 
överblick även över de kyrkliga textilier
nas fysiska tillstånd och behandling. Min 
kunskap och specialisering efterfrågades 
från olika håll vilket var både roligt och 
lärorikt. Ju fler föredrag jag höll desto fler 
frågor utvecklades kring vilka metoder 
som tidigare använts för textilkonserve
ring. Mitt intresse koncentrerades kring 
omkonserveringarnas orsaker som till ex
empel om behovet uppstått på grund av 
negativ påverkan av olika konserverings
medel.

Inte bara jag, utan också mina konser
vatorskolleger som arbetade med kyrkliga 
textilier, förvånades över att många av de 
föremål som lämnades in för konservering 
på 1980-90-talet redan tidigare hade varit 
inne hos Pietas eller textilsektionen för 
konservering. En del arkeologiska texti
lier konserverades också om, till exempel 
Bockstensmannens dräkt, 1979-80. Detta 
medförde fler frågor kring orsakerna till 
omkonserveringarna. Vem hade ansvaret 
för besluten och resultatet av en konserve
ring? Är det omöjligt att konservera/res
taurera föremålen med metoder så att de 
kan underhållas i stället för att gång på 
gång konserveras om?

Efter redogörelser för och diskussioner 
om textilkonservatorernas möjligheter att 
aktivt bedriva metodutveckling föreslog Ulf 
Lindborg, Tekniska institutionens nytill
trädde chef, 1987, att jag borde samman
ställa en redovisning av konserveringsme
todernas utveckling under 1900-talet. Han 
ville också veta vilka avgöranden som be
stämt val av konserveringsmetoder och 
konserveringsmaterial.

I samråd med forskningschefen vid Sta
tens historiska museum, Gunborg O. Jan- 
zon, kunde 1993 en mindre summa ur Cen
tralmuseernas Forsknings- och Utvecklings

medel avsättas för arbete med kartlägg
ning av textilenhetens konserveringsmeto
der och konserveringsmaterial. Kartlägg
ningen planerades att ligga till grund för 
fortsatt arbete med bevarandemetoder där 
de för sin tid mest typiska konserverings- 
metoderna och konserveringsmaterialen 
kunde studeras. Jämförande studier skulle 
också kunna göras mellan närliggande 
materialområden. De mest modebetonade 
lösningarna under 1900-talet ser förmodli
gen ganska likartade ut för olika material
grupper. Att undersöka organisations for
merna är oundvikligt i ett arbete av detta 
slag då varje förändring inom verksamhe
ten varit starkt kopplad till den person 
som varit chef och hennes/hans intressen 
och kontaktnät.

Konservatorselever eller redan verksam
ma konservatorer, kemister, arkitekter med 
flera har med största sannolikhet funderat 
över ”hur man gjorde förr”, till exempel 
med olika prepareringar, vilka värderingar 
som legat till grund för beslut om en speci
ell åtgärdsnivå, vem som beslutade om 
stödmaterial och därmed stödmetod och 
så vidare.

Yrkesrollerna inom verksamhetsområ
det konservering har med tiden förändrats 
och utvecklats, mycket tack vare konser- 
vatorsutbildningarna som etablerades un
der 1970- och 80-talet. De kvinnor som en 
gång i tiden timanställdes som brodöser 
hos Pietas, skulle förmodligen inte ha an
ställts som konservatorer hos Riksantikva
rieämbetet 1999.

Bokens uppläggning
Boken behandlar främst den svenska tex
tilkonserveringens historia som den kan 
avläsas i Pietasbeskrivningarna men redo
visar också en sammanställning av använ
da konserveringsmaterial.

Kapitel z ägnas organisationens historik, 
utvecklingen av textilkonservatorns roll
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samt en kort historik om konserverings
metodernas utveckling.

I kapitel 3 beskrivs de olika föremåls- 
typerna som legat till grund för verksam
hetens arbete. Dessutom behandlas före
målens sammansättning av olika material
kategorier.

Under insamlingsarbetet upptäckte jag 
att definitionerna för åtgärdsbeslut och 
terminologierna för ingrepp hade skiftan
de eller dubbeltydig innebörd. Kapitel 4 
ägnas därför definitioner och terminologi
uttryck.

Dokumentationen har i stort sett följt 
samma mönster som gjordes upp 1908 
men har av naturliga tekniska orsaker ut
vecklats i sin form. I kapitel 5 presenteras 
denna utveckling med utdrag ur Pietaska
talogen.

Kapitel 6 handlar om rengøringsmeto
der där det första avsnittet ger en allmän 
introduktion om rengöring. Avsnittet av
slutas med en genomgång av rengörings- 
metoderna under perioderna 1908-1929, 
I93°~I949i i95°-I974, i975-I999- T'U 
varje avsnitt fogas ett schema.

Kapitel 7 behandlar stödmetoder och 
är upplagt efter samma modell och tidsin
delning som kapitel 6.

Kapitlet 8 behandlar kompletteringar, 
restaureringar och rekonstruktioner med 
förklarande fotografier på föremål före, 
under och efter konserveringsingrepp.

I kapitel 9 presenteras några av de om
konserveringar som genomförts under de se
naste decennierna. I Pietaskatalogen nämns 
sällan om föremålen haft motiverade be
hov av vare sig konservering eller omkon
servering. Däremot har tillsatser från tidi
gare konserveringar/renoveringar ansetts 
som estetiskt störande. Genom den krono
logiskt utförda sammanställningen kan 
omkonserveringarna kartläggas.

Vid ytterligare fördjupning i detta ma
terial kan orsakerna fastställas eller åt
minstone skönjas. Redan där kan anas hur

tidsandan, aktuella utställningar och pub
likationer påskyndat många av omkonser
veringarna vilket berörs i kapitel 10 om 
Etik - Estetik.

Kapitel 11 visar några exempel på hur 
textilier monterats för att kunna expone
ras i utställningar under lång tid.

I kapitel rz behandlas förebyggande 
konservering. Föremålen bereds för beva
rande genom att nödvändiga åtgärder ut
förs, bra förvaring och för varje material 
lämpligt klimat ordnas.

Ämnena värdering, konserveringsmeto
dernas utveckling och förebyggande kon
servering berörs i det sammanfattande ka
pitlet 13. De frågor jag ansett viktiga att 
lyfta fram riktas inte in på förklaringar 
om hur man tekniskt lägger ett stygn - 
utan mer på varför man över huvud taget 
lägger ett stygn. Det finns många publika
tioner med fallstudier på marknaden som 
ingående beskriver konserveringsteknik. 
Därför finns ett antal titlar föreslagna i lit
teraturförteckningen.

Min förhoppning är att frågeställningarna 
i boken ska kunna användas som ämnen 
till konservators- och kemistuderandes spe
cial- och examensarbeten eller som pro
jektuppslag.

Textil som konst
För många människor är textil helt natur
ligt bara ett ”tyg” speciellt om det befin
ner sig i trasigt och nedbrutet skick. De 
gamla brukstextilierna användes ofta fli
tigt ”till sista tråden”, därefter tjänade de 
bland annat som tätningsmaterial i hus el
ler båtar. De kyrkliga textilierna skapades 
för att ha flera funktioner. De skulle dels 
underordna sig liturgins krav, dels genom 
sin skönhet förhöja upplevelsen av guds
tjänsten och dessutom infoga sig i kyrko
rummets helhet. Genom kontakter söderut 
under flera hundra år togs dyrbara tyger
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hem från kontinenten. Tygerna pryddes 
med yttäckande broderier, utförda med 
mångfärgat silke, guld och pärlor. Som 
underlag valdes ofta utsökta tyger med 
konstfullt tecknade mönster. Textilierna 
framställdes genom stor materialkänne
dom, hantverksskicklighet och konstnär
lighet.

Fil. dr Erik Salvéns berättelse om fyn
det av Skogbonaden kan belysa två sätt 
att betrakta textil konst. Inför en större ut
ställning i Hudiksvall 1913, gjorde han en 
inventeringsresa till landskapets alla kyr
kor. Hans uppdrag var att undersöka om 
där fanns inventarier av konstnärligt eller 
kulturhistoriskt värde. I Skogs kyrka mot
satte sig både kyrkoherden och kyrkvär
den inventeringen som de tyckte var ett 
onödigt påhitt. De båda hävdade att ”här

finns bara skräp”. Trots deras motstånd 
genomförde Erik Salvén inventeringen 
och i en kopparbytta hittade han en brud
krona invirad i en trasa. ”Trasan” som 
länge legat orörd, därför att den ”luktat så 
styggt”, visade sig vara den nu berömda 
bonaden från Skog, en bildvävnad från 
izoo-talet och ”en pendang till Bayeux- 
tapeten”. Skogbonaden hade länge tjänst
gjort som skydd för brudkronan vars spet
sar och hängblad av metall gjort hål i ty
get. Bonaden framställer med ”ett 50-tal

Skogbonaden hittades 1912 i Skogs kyrka i 
Hälsingland. Tack vare Erik Salvéns engagemang 
har textilkonsten berikats med en praktfull bild
vävnad från 1200-talet.
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bilder berättelsen över brytningstiden mel
lan hedendom och kristendom”. Erik Sal- 
vén avslutar med: ”Genom sin utsökta väv- 
nadsteknik med vikingatradition vittnar 
den om forna hälsingekvinnors stora konst
färdighet i den förnämliga idrott som he
ter handaslöjd.” Bonaden konserverades 
på Pietas i Stockholm och visades på Hu- 
diksvallsutställningen, där den blev det 
verkliga dragnumret innan den införliva
des med Historiska museets samlingar, 
med placering i Romanska rummet1.

Under medeltiden, renässansen och ba
rocken utfördes de flesta broderier till de 
kyrkliga textilierna av yrkesutövande bro- 
dörer det vill säga män. Även de importe
rade sidentygerna framställdes av manli
ga vävare. Textil hemslöjd utövades i re
gel av kvinnor. Olaus Magnus hade en 
mycket hög tanke om de svenska kvinnor
nas skicklighet i att väva lin och ull. ”De 
färga lingarnet och väva det så väl, att 
man skulle tro det vara vävt i själva Ita
lien” skriver han. Arbetsfördelningen mel
lan könen blev en faktor av betydelse som 
stod i intimt samband med kvinnans yr
kesområde. Män utövade sitt textila hant
verksyrke i mer eller mindre konstnärlig 
anda medan kvinnan förväntades sköta 
hemmets vardagliga göromål samt att ut
öva hemslöjd för avsalu i mån av tid.

År 1804 introducerades Jacquardväv- 
stolen, med ett kortsystem som påminner 
om nutidens programmerade processindu
stri. Handvävning blev på många håll en 
nästan bortglömd konst i den industriali
serade världen. Fabriksproducerade texti
lier framställdes i mängd, och den ekono
miska lönsamheten blev ibland viktigare 
än kvaliteten.

Med nya framställningsmetoder blev 
det möjligt att reproducera former och 
mönster utan någon individuell yrkesan- 
strängning eller omtanke om kunden. För
ändringarna skapade allmän oro och na
tionellt inriktade personer framhöll vikten

av smak och yrkesskicklighet till fromma 
för de svenska näringarna. Som ett led i 
dessa idéer bildades 1845 Svenska Slöjd
föreningen med säte i Stockholm. Dess syf
te var att verka för den svenska slöjdens, 
hantverkets och industrins förädling, samt 
för den allmänna smakens höjande. För
eningens värvningsprogram författades av 
stiftaren, folklivsforskaren och konstnären 
Nils Månsson Mandelgren och riktades 
till svenska medborgare av alla klasser.

Slöjdföreningen gick omedelbart från 
ord till handling och drev från 1846 en 
söndags- och aftonskola för hantverkare, 
senare Tekniska skolan i Stockholm. År 
1945 fick skolan sitt nuvarande namn, 
Konstfackskolan Stockholm.

Handarbetets Vänner grundades 1874 
och något senare stiftades Föreningen för 
svensk hemslöjd som en central för hem
slöjdsföreningarna i landet. Nationellt och 
folkligt var honnörsorden inom hemslöjds- 
rörelsen och verksamheten bedrevs av kvin
nor inom spånad, broderi och vävning, och 
av män inom träslöjd, smide och krukma
keri.

Vid 1800-talets slut hade ett spektrum 
av nya, moderna stilar uppstått. Beroende 
på födelseort - Wien, München, Paris - 
fick de nya stilarna olika benämningar: 
Wienerstil, Jugend, F'Art Nouveau och så 
vidare. Gemensamt för dem alla var kravet 
på konstnärlig medvetenhet och viljan att 
spegla den moderna tiden vars stil slog igen
om 1889, på världsutställningen i Paris.

Den nya tiden gjorde sig gällande inom 
konstens olika avdelningar. Arkitektur, 
silversmide, skulptur och måleri placera
des högst på konstens rangskala, trots att 
det inom textilkonsten fanns otaliga exem
pel på högt driven konstnärlighet, hant
verksskicklighet och utsökt känslighet i 
form- och färgspråk.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 
den 22 januari 2000 skriver textilkonst
nären Veronica Nygren: ”Bästa receptet
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att återupprätta textilkonstnärsyrket: be
döm textilkonsten på samma sätt som all 
annan konst. Antingen är den konst (dålig 
eller bra) eller så är den hantverk det vill 
säga brukskonst, en grej att använda, eller

serieproducerad - det är då det kallas de
sign. Konst är helt enkelt det som är unikt.” 
Det är tyvärr alldeles för få konstnärer som 
för fram textilkonsten i ljuset och dessut
om hävdar dess existens i klartext.

Mässhaken, kallad Påskmorgon, är formgiven av arkitekten 
Ferdinand Boberg. Den är tillverkad av vitt siden som 
dekorerats med broderier. Sömnadsarbetet utfördes hos 
Atelier Licium 1913. Mässhaken tillhör Uppenbarelsekyrkan 
i Saltsjöbaden.
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Att enkelt värdera och gruppera de 
gamla kyrkliga textilierna som konsthant
verk, brukskonst, dekorativ konst och så 
vidare, kan vara vanskligt eftersom de 
tillförts andra, nya värden. De har bru
kats, slitits och lagats, delar har återan
vänts och har då tillförts nya kulturhisto
riska betydelser.

Källmaterialet
I Pietas stadgar uttrycktes att föremålens 
fysiska tillstånd före konservering skulle 
dokumenteras liksom de konserveringsåt- 
gärder som vidtagits. Redogörelsen skulle 
dessutom kompletteras med fotografier 
tagna före och efter konserveringen. Dessa 
beskrivningar har samlats årsvis och finns 
nu i inbundna volymer vars obrutna serie 
utgör den så kallade Pietaskatalogen. Ka
talogen utgör en, för många, dold skatt av 
möjligheter till fördjupning i konserve- 
ringstekniska spörsmål samt i en mängd 
olika textil- och konsthistoriska frågeställ
ningar. För att snabbt få en säker uppfatt
ning om materialets karaktär har jag 
främst använt uppgifterna ur Pietaskata- 
logen till denna skrift.

Katalogen löper från verksamhetens 
början 1908 och omfattar samtliga vid 
Pietas och Riksantikvarieämbetets textil
konservering behandlade föremål. Vid slu
tet av 1999 omfattar katalogen i sin helhet 
drygt 7 000 beskrivningar vilka samtliga 
förvaras i Antikvarisk-topografiska arki
vet (ATA).

Mellan åren 1908 och 1939 skrevs be
skrivningarna för hand med bläck och ef
ter 1940 har de maskinskriven text. De 
handskrivna volymerna har olika handsti
lar som ibland har en svårtydd, personlig 
och otydlig piktur. Se bild sidan 245.

Då materialet sträcker sig över nästan 
hundra år har terminologier och definitio
ner påverkats genom bland annat person
liga uttryckssätt. Skiftningar i terminologier

och ibland svårigheter att tyda handskrif
terna, förde med sig upprepade läsningar i 
beskrivningarna för att rätt uppfatta hur 
föremålen verkligen behandlats.

Beskrivningarna mellan åren 1995 och 
1999 fanns inte färdigställda vid tiden för 
insamlingsarbetet vilket medförde att upp
gifterna från dessa år hämtades ur konser- 
veringsrapporterna från 1995-1999.

Uppgifterna kompletterades med inter
vjuer, arkivmaterial, årsböcker med mera. 
Från 1981 finns även konserveringsrap
porter som kunde komplettera de beskriv
ningar där vissa uppgifter om till exempel 
färgstoffer eller tvättmedel saknades.

Ytterligare kompletterande och klar
läggande upplysningar har hämtats från 
textilkonserveringens brevväxling och hand
lingar på ATA, publikationer, gamla tid
ningsartiklar och tidningsnotiser.

En del utmärkta uppgifter kommer från 
facklitteraturen för konservatorer och mu- 
seianställda. Vitterhetsakademiens årsböck
er innehåller bra uppgifter om verksam
heten, bland annat om vilka föremål som 
konserverats under året och nästan alla år
gångar har register över anställda.

Några av konservatorernas arbetsböcker 
har utgjort ett värdefullt komplement till 
Pietasbeskrivningarnas uppgifter, liksom 
svartvita foton före och efter konserve
ring.

Textilier från arkeologiska utgrävningar 
intog länge en undantagsställning som 
fynd. Framförallt då deras dokumentära 
värde inte var allmänt känt för arkeolog
erna. Den värdering som i första hand la
des på dessa fynd var den tillverkningstek- 
niska. Textilfynden blev inte lika väl do
kumenterade i fält som övriga fyndföre
mål och blev heller inte regelmässigt in
ritade på planer eller förtecknade i fynd
kataloger. De textilfynd som bevarats ut
gör endast en liten del av de arkeologiska 
fynden jämfört med föremål av metall, 
sten, keramik med mera.
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Textilfynden är vanligtvis sköra och svår- 
behandlade och utgör de sista resterna av 
det som en gång funnits av dräktskick och 
textilkonst. De har högt dokumentärt vär
de på grund av att de utgör ett textilhisto- 
riskt källmaterial och har sin främsta funk
tion som arkiv- och forskningsmaterial.

Metoder och frågor
Eftersom uppgiften från början var att hit
ta en enkel metod för faktainsamling bör
jade jag med katalog 1908 och Pietasnum- 
mer 1.1 varje beskrivning finns rubrikerna 
Föremålsbeskrivning, Tillståndsbeskrivning 
och Åtgärder.

Eftersom jag ville ta reda på vilka kon
serveringsmedel som använts läste jag en
dast under rubriken Åtgärder och letade 
efter ord som tvättning, rengöring, vatten 
och rengöringsmedel utan att reflektera 
över varför man valt att tvätta eller av
stått från detta.

Spännbucklan av brons innehåller textilrester av 
ull, linne och siden. Att de bevarats beror delvis 
på förhållandena i omgivningen. Kopparsalter 
från metallföremål skapar en ogynnsam miljö för 
mikroorganismernas nedbrytande inverkan. 
Hedesunda, Gä.

Efter tre genomgångna volymer insåg 
jag att det var viktigt att läsa hela beskriv
ningen för att få begrepp om föremålets 
konstruktion, material och tillstånd före 
konservering, utförda åtgärder samt före
slagna råd om framtida förvaring.

Ganska snart uppstod frågor men ock
så klarhet över olika epokers modeinrikta- 
de metoder. Frågor som inte kunde få sina 
svar i Pietaskatalogens beskrivningar var 
följande: på vilken nivå i verksamheten 
togs initiativet att utarbeta och välja de 
metoder och material man använt? På vil
ken beslutsnivå i verksamheten vilade an
svaret för konserveringsarbetet?

Hur påverkades materialval eller me
todval av de ekonomiska omständigheter
na? Nöjde man sig med de material som 
fanns hemma i ateljén eller sökte man de 
för föremålet bästa materialen eller meto
derna?

Genomläsningen blev mer noggrann 
då nya frågor formulerades. Jag komplet
terade Pietasbeskrivningarna med ”bred
vidläsning” i olika slags litteratur för att 
kunna förstå tidsandan. Pietas verksamhet 
sträckte sig över en tidsperiod med två 
världskrig och båda förde med sig ranso
neringar likaväl som framtidshopp. Hur 
påverkade dessa motsatser konserverings- 
verksamhetens metod- och materialval?

Hur många och vilka föremål blev klist
rade eller preparerade genom åren? Trod
de man verkligen på plasterna som evig- 
hetsmaterial? Vad har hittills hänt med de 
föremål som varit inklistrade? Är materia
let i föremålet eller förpackningsmaterialet 
förändrat? I så fall - vilket har påverkat 
vilket?
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Ibland uppstod risk för feltolkning av 
de olika uttrycken och terminologin i be
skrivnings- och rapportspråket. När till 
exempel ordet rengöring förekommer i en 
konserveringsrapport, har det ibland upp
fattats och beskrivits som tvättning i Pie- 
tasbeskrivningen. Rengöring kan innebä
ra dammsugning, borstning lika väl som 
vattentvätt med tillsats av tvättmedel.

Det kanske kan verka betydelselöst vilka 
ord som används men för kunskapen om 
ett föremåls kondition kan avvikelserna i 
ordval ha betydelse. Hur skulle denna splitt
rade terminologi kunna redovisas i sam
manställningen och hur kan den användas?

En enkel blankett upprättades med rub
riker för föremålstyp, datering, material i 
föremålet och tidigare konservering. Där
efter följde rubriker för åtgärder, isärtag
ning, tvättning, justering, komplettering 
och så vidare. Noteringar om vissa före
måls tillstånd gjordes på blankettens bak
sida. För att kunna åskådliggöra resulta
ten antog jag att någon form av kronologi 
skulle vara mest intressant.

I ett kalkylprogram ordnades årtalen 
(vågrätt) och åtgärderna (lodrätt) i tidsföljd 
i ett enkelt schema. (Bilaga i. Se schema i 
fickan på omslagets insida.) Schemat inne
håller inte dateringar av föremålen eller

namn på stödtygernas kvaliteter. De sena
re finns i en separat sammanställning un
der kapitel 7, Stödmetoder.

Ju fler uppgifter som fylldes i kalkyl
bladet ju intressantare blev det. Siffrorna 
bildade ett fallande mönster. Kolumnerna 
för 1950- och 60-talen till exempel, träffar 
många rader där rubrikerna är kemikalier 
och plaster.

Avgränsningar i arbetet har gjorts vid 
försök till kemiska analyser och förkla
ringar. Konkreta undersökningar om ned- 
brytningsorsaker och olika materials even
tuellt inbördes nedbrytande inverkan har 
inte tagits upp i denna studie. Det finns en 
mängd undersökningar gjorda inom om
rådet konservering men några säkra slut
satser finns inte. Marknaden översvämmas 
konstant av nya material anpassade till 
industrins krav. Dessa kravmärkta materi
al kan inte godtyckligt appliceras på evig
hetens bevarandekrav inom kulturminnes
vården.

De olika benämningarna för åtgärder 
redovisas men berörs inte i någon djupare 
form. Rengöringsprocesser, efterbehandling 
av föremålen samt smutsens påstådda skad
liga inverkan på textilmaterialet väcker 
flera frågor av grundläggande art som bör 
behandlas i annan, koncentrerad form.

Rester av den byggplast 
som rullades runt Modo- 
collpreparerade textilier 
på 1960-talet. Efter tio år 
kunde plasten lätt smulas 
sönder mellan fingrarna.
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Textilkonserveringen 
speglad i Pietaskatalogen
Dokumentationen i Pietaskatalogen omfattar nära hundra års verksam
het där händelser i olika tidsskeden har påverkat val av konserverings
metoder och konserveringsmaterial. Ur konst- och kulturvetenskaplig 
synvinkel innehåller katalogen en mängd intressanta beskrivningar där 
släktskapet mellan texti Ikon stens och måleri- och skulpturkonstens ut
trycksformer blir tydlig.

D
en dokumentation som finns i Pie- 

taskatalogen avspeglar också upp
byggnaden av en organisation 
vars utveckling inte kan förbises i detta 

sammanhang. Genom att studera en en
skild detalj som till exempel beskrivning
arnas signaturer kan utvecklingen av de 
olika yrkesrollerna i organisationen stude
ras.

Pietaskatalogen har genom åren förts 
av många personer med varierande bak
grund och intressen av textilier. I reali
teten har detta medfört förändringar i ter
minologin på grund av olika sätt att tolka 
föremålen och förklara åtgärderna. Under 
vissa tider liknar beskrivningarna kortfat
tade rapporter medan de vid andra tider 
är mycket detaljerade.

Beskrivningarna kan läsas och tolkas 
på olika sätt beroende på i vilket samman
hang de ska användas. Ett par betydelse
fulla förutsättningar för tolkningen kan vara 
läsarens vana att bedöma ett föremåls fy
siska tillstånd samt förmåga att bestämma 
dess konst- och kulturhistoriska värden.

Organisationens historia

Agnes Branting

Agnes Branting var nyutexaminerad teck- 
ningslärarinna från Högre Konstindustri
ella Skolan år 1884, och anställdes som 
mönsterriterska vid Handarbetets Vänner 
1887. I Sverige existerade flera parament- 
föreningar3, bland annat i Göteborg och 
vid Diakonissanstalten vid Ersta i Stock
holm där också Handarbetets Vänner ver
kade.

Intresset för den kyrkliga textila kon
sten ökade vid förra sekelskiftet. Agnes 
Branting ansåg att tiden var inne att göra 
sig förtrogen med äldre tiders religiösa 
och konstnärliga uppfattning ”för att fin
na de skönaste uttrycksmedel och former 
för kristen tro”. Sommaren 1892. gjorde 
Agnes Branting tillsammans med lärarin
nan Molly Rohtlieb en studieresa i Tysk
land, med särskild uppgift från Handar
betets Vänner att dels besöka de stora pa- 
ramentföreningarna, dels studera utställ
ningen av modern kyrklig konst vid Berlins
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Kunstgewerbemuseum. Utställningen visa
de både protestantisk och katolsk konst, 
som noggrant studerades av de båda da
merna.

Agnes Brantings känsla för den konstnär
liga verksamheten förde henne sedan snabbt 
till tjänsten som direktris vid Handarbetets 
Vänner.

Med syftet att studera den ” textila hus
fliten” i sin allra vidsträcktaste betydelse 
företog hon ytterligare en resa, 1898. För
sta anhalten blev Norge - Kristiania och 
Bergen - där museerna hade omfattande 
samlingar av vävda och broderade före
mål till dräkter och bohag. Resan gick vi
dare till Museum für Kunst und Gewerbe i 
Hamburg där det fanns Stora samlingar 
av ”husflitsarbeten ” från olika delar av 
landet. Tillsammans med museets direk
tör professor J. Brinkman, fick hon också 
tillfälle att studera gårdar, växter, gamla 
vävstolar och dräkter i trakterna kring 
Hamburg. Efter flera museibesök i Tysk
land gick resan vidare till Köpenhamn där 
Dansk Folkemuseum, Nationalmuseum och 
Rosenborgs slott ägde textilsamlingar som 
speciellt fångade Agnes Brantings intresse.

Väl hemkommen sammanfattar hon re
san: ”Ingenstädes möter man en sådan 
mångfald olika arter och tekniker, ingen
städes så växlande färgsammansättningar 
som i Sverige och jag har lifligare än nå
gonsin fått intryck af hvilken skatt vi verk
ligen ega i vår traditionella svenska konst, 
hvilket ansvar vi bära icke allenast att 
skydda och bevara densamma, utan också 
att bära den framåt, att utveckla den och 
göra den ännu mer betydande för hela 
vårt folk.”

Under något mer än ett decennium led
de Agnes Branting verksamheten vid Hand
arbetets Vänner som hon förde in på nya 
banor. Efter en period av komplotter, stri
digheter och intriger tvingades hon dock 
lämna sitt arbetet.4 Med stöd och hjälp av 
fru Anna Wallenberg och brodösen Mimmi

Börjesson grundade hon 1904 Textilatelier 
Licium, vars huvuduppgift var att tillverka 
kyrkliga textilier. Till textilateljén knöts 
en hel rad skickliga medhjälpare vilket 
gjorde att Licium snabbt intog ledarplat
sen inom paramentkonstens område.

Redan hos Handarbetets Vänner hade 
Agnes Branting och hennes medhjälpare ar
betat med renovering av vävda tapeter och 
äldre textilier ur de kungliga samlingarna 
tillsammans med John Bottiger vid Kung
liga Husgerådskammaren. Även Licium 
fick sådana uppdrag, och 1906 ombads Ag
nes Branting dessutom att ordna samlingen 
av äldre textilier i Uppsala domkyrka. Där 
fann hon bland annat Sturekläderna och 
den bortglömda klänning som förmodligen 
tillhört drottning Margareta.

Agnes Branting var en mycket utåtrik
tad person och hade stor bekantskapskrets 
och till dem hon flitigt umgicks med hörde 
Sigurd Curman och hans hustru.5 Det äkt- 
nordiska, av Handarbetets Vänner inred
da Curmanska hemmet på Floragatan var 
en naturlig träffpunkt för en brokig sam
ling intellektuella damer och herrar i alla 
åldrar. Där välkomnades alla som hade 
nya tankar och idéer av Sigurds föräldrar, 
Carl och Calla Curman. De förde samman 
dåtidens kulturelit av konstnärer, musiker, 
författare, professorer, museifolk och an
dra högre ämbetsmän.

1908-1929

Föreningen Pietas bildas
Pietas styrelsen bildades av en grupp per
soner som tillhörde den tidens kulturelit. 
Flera av dem hade sina familjeband i kul
turhistoriskt intressanta miljöer och hade 
känt varandra under många år innan För
eningen Pietas grundades 1908. Med sitt 
breda intresse och gedigna engagemang för 
kulturhistoriska företeelser, omhändertog 
och värnade de alla de byggnader och inven
tarier som idag utgör basen av det vi fors
kar kring, konserverar och restaurerar.
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Amanuensen Emil Ek hoff, vid Vitterhets
akademien, ansågs av sina kolleger vara 
en på många områden kompetent man som 
inte ville lysa med sina bedrifter. På grund 
av sin duglighet och noggrannhet blev han 
ofta anlitad som protokollförare i akade
mien och fick även syssla med utredningar 
rörande till exempel kyrkoärenden. Ekhoff 
hyste stor tillgivenhet och beundran för Os
car Montelius (riksantikvarie 1907-1913) 
som han i möjligaste mån försökte befria 
från det tyngsta museiarbetet.

I november 1908 då Montelius var på 
resa i USA skrev Pietas styrelse till ”t.f. 
Riksantikvarien Herr Doktor Emil Ek
hoff” för att fästa hans uppmärksamhet på 
föreningens existens. Styrelsen uttryckte 
sin förhoppning om att han, ”vid de tillfäl
len då Kungl. Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitets Akademien eller Ni hafva att 
rekommendera någon till utförande af dy
likt arbete, ville hafva oss i åtanke.”

Skrivelsen undertecknades av bland an
dra Ekhoffs gamle vän och kollega, Bern
hard Salin, samt Agnes Branting som han 
förmodligen också redan var bekant med 
från tidigare gemensamma arbeten i kyr
korna i Sigtuna, Vreta, och Uppsala. Övri
ga personer som undertecknade skrivelsen 
var fru Anna Wallenberg, föreningens ord
förande, Rudolf Cederström och dr Otto 
Janse. Konserveringsateljén inrättades i Ag
nes Brantings hem på Styrmansgatan och 
arbetet utfördes vid hennes matsalsbord. 
Efter ett par år flyttade både Agnes Bran
ting och ateljén till en våning på Riddar- 
gatan.

Redan före grundandet av Pietas hade 
Anna Wallenberg beställt konserverings- 
arbeten hos Agnes Branting och Licium. 
Beställningen fördes senare över till Pietas 
och gällde en samling textilier som hittats 
i ett bedrövligt skick på vinden i Linkö
pings domkyrka. Under de båda första 
åren hade Anna Wallenberg varit ekono
misk garant för Pietas. Hon hade frikos

tigt stått för alla omkostnader och delvis 
även för löner till konserveringsbiträdena 
(brodöserna).

Då denna viktiga förutsättning för Pie
tas verksamhet upphörde genom fru Wal
lenbergs död den 23 februari 1910 anhöll 
föreningens styrelse om ett statsanslag, 
vilket ”beviljades för 1911 och för alla 
följande år, ehuru i växlande storlek”. An
slaget gjorde det möjligt att bedriva ar
betet på vetenskapliga grunder. Beställ
arna av arbete, huvudsakligen landets kyr- 
koförsamlingar, behövde endast betala för 
materialet och konserveringsarbetet.

Tjänsteåligganden inom styrelsen

Vid ett sammanträde i mars 1912 strukture
rades verksamheten genom att vissa tjäns
teåligganden inom Pietas styrelse reglera
des. Rudolf Cederström utsågs till Pietas 
konservator. Agnes Branting utsågs till se
kreterare, kassaförvaltare och arbetsleda
re i ateljén. Otto Janse hade nyligen blivit 
utsedd till antikvarie och föreståndare för 
medeltids- och nyare tidens samlingar i 
Statens historiska museum. Hans arbets
börda var stor men han bidrog ändå med 
råd och synpunkter inför Pietas konserve- 
ringsuppdrag. Riksantikvarien var en själv
skriven ordförande i styrelsen. Efter Anna 
Wallenbergs död hade Bernhard Salin tid
vis upprätthållit posten. I januari 1913 val
des Sigurd Curman in i styrelsen och kun
de därmed vikariera för den arbetstyngde, 
nyblivne riksantikvarien Salin på ordfö
randeposten. Konst- och kulturhistorikern 
Sigurd Wallin valdes in styrelsen 1913.

Rudolf Cederströms uppgift som kon
servator var att fungera som vetenskaplig 
rådgivare och övervaka konserveringsar
betet genom regelbundna besök i ateljén. 
Agnes Brantings roll som arbetsledare blev 
av mer praktisk art. Hon tog också hand 
om de administrativa uppgifterna som för
eningens sekreterare och kassör. De konst
vetenskapliga och kulturhistoriska bedöm-
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Koncept
Till t.f. Riksantikvarien 
Herr Doktor Emil Ekhoff

Öfverallt i vårt land har intresse för gamla kulturföremål börjat vakna 
till lif, och så glädjande denna företeelse än är, medför den dock vissa vådor i 
det mången i sin ifver att låta de gamla föremålen återkomma till heders under
kastas dessa en visserligen välment men ändock föremålen såsom kulturhisto
riska dokument synnerligen skadande restaurering. För att motväga denna 
oförstående restaureringsifver hafva undertecknade sammanslutit sig till en för
ening, som har till uppgift att på ett fullt museimässigt sätt behandla textilföre
målen så att dess genom ålder eller vanskötsel eller genom bådadera i förening 
pågående förstörelsen i möjligaste mån hejdas, utan att föremålets kulturhisto
riska värde därigenom minskas. Föreningen kompletterar ej föremålen utan 
sträfvar endast efter att om möjligt få fram dess ursprungliga former och där 
lösa bitar finnas åter fastsätta dem på deras ursprungliga platser. Föreningen 
arbetar på så sätt, att vid lagandet af smärre skador alltid en af oss museimän 
rådfrågas men vid svårare vi alla sammankallas för att rådgöra om bästa 
sättet för föremålens konservering. Fl var je föremål fotograferas före och efter 
behandlingen, hvar jämte alla åtgärder som vidtagas med föremålen anteck
nas. Föreningen existerar sedan januari månad innevarande år och har under 
denna tid utfört i närslutna förteckning upptagna arbeten.

Vi hafva med denna skrifvelse velat fästa Eder uppmärksamhet på till
varon af vår förening under förhoppning att Ni, vid de tillfällen då Kungl. 
Vitterhets- Historie- och Antikqvitets Akademien eller Ni hafva att rekommen
dera någon till utförande af dylikt arbete, ville hafva oss i benägen åtanke. Vår 
Ateljé, Styrmansgatan 8, står alltid öppen för Eder, så att Ni personligen kan 
taga kännedom om vårt arbetssätt. Stockholm den

nov. 1908

A. W. Anna Wallenberg
R. C. Rudolf Cederström O. J. Otto Janse
B. S. Bernhard Salin A. Bg. Agnes Branting

Avskrift av koncept från 1908. Ekhoff bjöds också in till ateljén på Styrmansgatan 8. Föreningen var 
mån om att han personligen skulle se vilka metoder man arbetade efter.
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ningarna utfördes i huvudsak i samråd med 
de övriga medlemmarna i Pietas styrelse. 
Inför varje konserveringsuppdrag sam
manträdde styrelsen och beslutade tillsam
mans vilka åtgärder som skulle utföras. 
Om meningarna var delade skulle riks
antikvariens röst fälla utslaget.

Riksantikvarien Sigurd Curman tjänst
gjorde som föreningens ordförande åren 
1923-1946 och vikarierade också som kon
servator. Vid behov vikarierade även ama
nuensen Sigurd Wallin som konservator.

Föreningen Pietas organiserade sin verk
samhet efter dels det sätt som många 
konstnärer arbetade, dels den modell man 
började bygga upp vid museerna. Det var 
inte självklart att konstnärerna själva ut
förde det praktiska arbetet med sina konst
verk. Konstnären stod för idén, den utar
betade förlagan, skissen eller kartongen 
och materialvalet. Det praktiska arbetet 
utfördes ofta av en väverska eller brodös, 
vid någon utvald ateljé där arbetet över
vakades av ateljéledaren.

Pietas hade sin styrelse med antikva
rier och konservator som bedömde före
målens värden, vad som skulle åtgärdas, 
vilket material som skulle användas och 
hur man skulle gå till väga. Det praktiska 
arbetet utfördes av brodöser under ledning 
av arbetsledaren som också skötte admi
nistrationen. Konservatorns roll var att 
följa och övervaka arbetet i ateljén. Detta 
var en organisation som var typisk för sin 
tid.

Ekonomi
Från 1908 tillämpades principen att det 
praktiska arbetet debiterades föremåls- 
ägarna till självkostnadspris (arbetslöner 
och material). Den vetenskapliga och ad
ministrativa sidan av verksamheten, inklu
sive fotografering, bekostades de tre första 
åren genom donationer och senare genom 
anslag från staten.

1930-1949
Agnes Branting avled i sitt hem söndagen 
den 13 april 1930, vid 68 års ålder. Sigurd 
Curman beskriver henne i en minnesruna 
som ”alltid energisk och planerande”. Hon 
samlade Pietas styrelse runt sig de sista 
timmarna och lämnade instruktioner till de 
församlade. Från 1919 var hon, som enda 
kvinna, korresponderande ledamot av Kungl. 
Vitterhets- Historie- och Antikvitets Aka
demien.

Till Agnes Brantings efterträdare som 
arbetsledare, sekreterare och kassör i För
eningen Pietas utsågs hennes systerdotter 
Agnes Geijer6. Hon tillträdde en redan 
strukturerad verksamhet med väl inarbe
tade arbetsrutiner.

Konserveringsateljén flyttades från Ag
nes Brantings hem på Riddargatan till lo
kaler i Nationalmuseum. En kort tid där
efter flyttades verksamheten till kvinno- 
häktet i det gamla Östermalmsfängelset 
(Östermalmsgatan 26). Där arbetade ock
så flera tjänstemän från både Statens his
toriska museum och Nationalmuseum. Ag
nes Geijer beskriver förhållandena i fäng
elset som vidriga - det var ruffigt, mörkt, 
kallt och dragigt. Under dessa miserabla 
förhållanden var verksamheten i full gång 
under nästan tio år. Pietas flyttade från det 
hemska Östermalmsfängelset år 1940 till 
bottenvåningen i det nybyggda Historiska 
museet på Storgatan 41.

Trofékonserveringen
Nils Edén, landshövding och hedersle
damot av Vitterhetsakademien, historisk
antikvariska klassen, ingick i den av Kungl. 
Maj:t i maj 1937 tillsatta Nämnden för 
svenska statens trofésamling. Edén gav 
Pietas det både intressanta och hedrande 
uppdraget att utföra konservering av fa
norna i trofésamlingen. Uppdraget med
förde utökad representation av de större 
museiinstitutionerna i Stockholm i Pietas
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styrelse, nämligen: Bertil Berthelson, Vit
terhetsakademien, extra andre antikvarie 
1936, Torsten Lenk, vapenhistoriker vid 
Livrustkammaren och efterträdare till Ru
dolf Cederström 1944, Gösta Selling, Stock
holms Stadsmuseums förste chef, (riksan
tikvarie 1960-1966), Åke Stavenow, konst
historiker, direktör för Svenska slöjdfören
ingen 1935, rektor för Konstfackskolan 
1946-64. Rudolf Cederström som fort
farande var Pietas konservator fick till 
uppgift att vara trofénämndens expert, ett 
arrangemang som Agnes Geijer proteste
rade emot i en PM till riksantikvarien.

Finansiering av trofétjänster
Från 1938 hade Pietas ett statligt expens- 
anslag samt 10 000 kronor/år via Nämn
den för statens trofésamling. Det årliga 
anslaget från trofénämnden skulle utgöra 
ekonomisk ersättning för 4 000 timmars 
arbete/år motsvarande två heltidstjänster 
för trofékonservering. Trots uppdraget med 
troféerna kärvade ekonomin. Tyvärr hade 
man i trofénämndens kalkyl inte tagit hän
syn till alla kostnader som hörde ihop med 
fankonserveringen.7 Expensanslaget som 
trofénämnden disponerade hade framför 
allt tagits i anspråk för konservering av 
pukor och dylikt hos målerikonservator 
Alfred Nilsson, arvoden åt sekreteraren 
och för transporter. Agnes Geijer blev 
mycket upprörd över trofénämndens eko
nomiska kalkyl som upprättats utan var
ken hennes eller Pietas ordförandes med
verkan eller vetskap. Hon protesterade en
ergiskt bland annat genom brev till Kungl. 
Maj:t, utan särskilt märkbart resultat.

Trofékommitténs ordförande Nils Edén 
avled 1945. Näste ordförande blev Bertil 
Boéthius, historiker, stadsarkivarie i Stock
holm 1930-44 och riksarkivarie 1944-50. 
Boéthius lyckades få myndigheterna att 
inrätta två fasta biträdestjänster för dem 
av Pietas anställda brodöserna som dittills 
utfört konservering av troféer. Detta blev

ett rejält framsteg i riktning mot ett för
statligande av Pietas.

Ökad arbetsbörda
Fornminneslagen kompletterades år 1942 
med en förordning som gällde kyrkliga 
inventarier. Beträffande vården av vissa kyrk
liga inventarier uttrycker lagens 3 § i fjär
de kapitlet att riksantikvarien äger efter 
tillsägelse till kyrkoherden låta verkställa 
besiktning av föremål som avses i 1 § (skru
dar, banér, sorgfanor m.m.). I 4 § sägs att 
ett föremål inte får repareras, förändras 
eller flyttas från den byggnad det sedan 
gammalt hör, utan riksantikvariens till
stånd.

För Agnes Geijers del betydde detta 
mera arbete med inspektionsresor för att 
kontrollera de kyrkliga textiliernas förva- 
ringsförhållanden och besiktiga externa 
ateljéers konserveringsarbeten. I mängden 
brev och handlingar syns en ökning av an
talet önskemål om råd och hjälp från för
samlingarna. Dessutom intensifierades de 
internationella kontakterna.

År 1943 blev arbetssituationen ohåll
bar för Agnes Geijer. Hon var överlastad 
med olika sorters arbetsuppgifter och hade 
endast bokföringshjälp men ingen semes
tervikarie eller annat biträde till sin hjälp. 
Pietas styrelse gjorde då en framställning 
till riksantikvarien Sigurd Curman om att 
förstatliga verksamheten, vilket egentligen 
långt tidigare hade utlovats av honom. 
”Framställningen synes icke ha tagits upp 
till behandling” enligt en besviken Agnes 
Geijer.

År 1945 togs frågan om förstatligande 
åter upp i Pietas styrelse. Agnes Geijer, 
som fortfarande hade en ohållbar situation 
med stor arbetsbelastning, gjorde ånyo en 
framställan till riksantikvarien om att få 
Pietas överförd till en statlig organisation. 
I ett försök att avhjälpa den då kaotiska 
arbetssituationen avstod Agnes Geijer sitt 
sekreterararvode från Pietas, 1000 kr per
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år. För pengarna anställde föreningen Maj 
Odelberg på en halvtidstjänst som sekrete
rare från och med den 1/9 1945.

Under åren 1946-1947 var Agnes Gei- 
jer anställd vid Nationalmuseum, avdel
ningen för konsthantverk, men övergav 
inte Pietas, utan var fortsatt aktiv i verk
samheten. Under tiden på Nationalmuse
um arbetade hon bland annat med utställ
ningen ”Orientaliska mattor” och skrev 
dessutom utställningskatalogen.

För att underlätta arbetssituationen hos 
Pietas ansökte Vitterhetsakademien av tak
tiska skäl först om en statlig tjänst endast 
för Agnes Geijer. Ansökan ledde till att en 
personlig tjänst som textilkonservator in
rättades för henne vid Statens historiska 
museum från och med 1947.

Det praktiska vårdarbetet med museets 
textilier utfördes av Pietas konserverings- 
ateljé. Eftersom Pietas var ett privat före
tag ansågs Agnes Geijer i egenskap av 
statlig tjänsteman inte kunna kvarstå som 
arbetsledare. Maj Odelberg tillsattes som 
hennes ersättare.

Pietas textilateljé förstatligas

Till 1948 års riksdag gjorde Vitterhetsaka
demien en framställning angående Pietas 
förstatligande men denna avslogs. Ärendet 
togs då upp i en motion av riksdagsman
nen Ebon Anderson (motion nr 71 samt rd. 
proto. 1948:5. zif.) som också avslogs. 
Frågan togs upp igen och 1949 års riksdag 
beviljade medel till ”upprättandet av en 
textilkonserveringsanstalt vid Riksantik
varieämbetet, som skulle övertaga Fören
ingen Pietas personal m.m.”. (Organisa
tionen framgår av 1949 års statsverkspro- 
position sidan 65.)

Efter den 1 juli 1949 gick Föreningen 
Pietas och dess konserveringsateljé skilda 
vägar. Agnes Geijer hade sin personliga 
tjänst som textilkonservator vid Statens 
historiska museum och konserveringsatel-

jén placerades vid Riksantikvarieämbetets 
byggnadsminnesavdelning i samma hus.

Ekonomi
Den ekonomiska uppgörelsen för textil
konserveringen innebar att Vitterhetsaka
demien och Statens historiska museum an
visades ett anslag för omkostnader med 
154 000 kronor för budgetåret 1949/50. 
I och med den nya organisationen kom 
också de 10 000 kronorna för trofétjänster
na direkt in i det statliga anslaget utan att 
passera trofénämnden.

Den nyinrättade textilenhetens upp
drag från kyrkor och privatpersoner faktu
rerades kunderna och bildade en intäkt. 
Från uppdragsverksamhetens årliga in- 
täktssumma ville staten ha tillbaka 15 zoo 
kronor under rubriken ”inkomster av tex
tilkonservering”.8 Naturligtvis protestera
de Agnes Geijer över att behöva betala 
tillbaka en del av intäktssumman. Protes
terna hade tyvärr ingen verkan.

Efter förstatligandet verkade Fören
ingen Pietas vidare och enligt protokollet 
i september 1949 från första sammanträ
det efter separationen beslöt styrelsen:

• Föreningen fortlever tills vidare, när
mast som förvaltare av sina tillgångar.

• Pietas tillgångar vid förstatligandet för
vandlas till en fond förvaltad av Vitter
hetsakademien att användas dels för 
att bestrida eventuella pensioner, dels 
till viktiga konserveringsändamål och 
dylikt.

• Ordförande (riksantikvarien Martin 
Olsson) föreslog, att lagret och inven
tarierna sedan dessa värderats av sak
kunniga (Sofia Widen och Viveka Gran
lund), skulle inköpas av Riksantikva
rieämbetet, eventuellt i etapper under 
z å 3 år, varefter pengarna skulle föras 
över till Pietas fond.
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Antal föremål
Ar 1949 hade 2 700 konserverade textilier 
registrerats i Pietaskatalogen, varav 233 
var fantroféer.

1950-1974

Tjänster
Den nyinrättade konserveringsateljén fick 
fem heltidstjänster och en halvtidstjänst, 
benämnd i:a konserveringsbiträde. I den 
nya organisationen anställdes Anne Marie 
Franzén som arbetsledare, med tjänstetitel 
i:a konserveringsbiträde. I en PM om den
na tjänst skriver Agnes Geijer: ”Innehava
ren av denna tjänst sysslar icke med kon
servering; hon har akademisk examen och 
är avsedd att fungera som assistent och, 
vid.. förefallande behov som vikarie för 
Geijer.”

Byggnadsminnesavdelningens
textilkonservering
Konserveringsatelj éns första placering vid 
byggnadsminnesavdelningen blev kortva
rig. Knappt ett år senare flyttades den över 
till Vitterhetsakademiens konserverings
anstalt. I samband med en omorganisa
tion inom Vitterhetsakademien 1952, om
vandlades Konserveringsanstalten och bil
dade Riksantikvarieämbetets tekniska av
delning och Statens historiska museums 
konserveringsanstalt.

Löneledande tjänstetitlar ersätter 
yrkesbenämningar
I olika skrivelser under 1956 och i början 
av 1957 argumenterar Agnes Geijer för in
rättande av en amanuenstjänst för sig och 
en assistenttjänst för Anne Marie Franzén 
utan direkt resultat. För att skynda på 
ärendet skrev Sigurd Curman ett utlåtande 
till riksantikvarien Bengt Thordeman 1956: 
”Såsom ordförande under 33 år (1913- 
1946) i styrelsen för konserveringsanstal
ten Pietas har undertecknad haft riklig an

ledning att ingående lära känna de frågor 
som här nedan skola behandlas.”

Sigurd Curman ansåg att en kraftig 
upprustning och förstärkning av Riksan
tikvarieämbetets och Statens historiska 
museums textilvårdande resurser var nöd
vändig. Dessutom framhöll han att den 
svenska textila skatten ännu inte blivit till
räckligt publicerad inför utländskt veten
skapligt forum och att Riksantikvarieäm
betet i ännu högre grad borde aktualisera 
”det stora ansvar som innehavet av dessa 
skatter ålägger oss”. Han visade två sätt 
att ta ansvar dels genom sakkunnig vård 
och behandling av textilföremålen, dels 
genom att för omvärlden presentera det 
märkliga och rika textilmaterialet genom 
omfattande och fördjupad vetenskaplig 
forskning. Han betonar att Agnes Brantings 
pionjärarbete inom konserveringstekniken 
på ett mycket betydelsefullt sätt fullföljts 
av Agnes Geijer, som lyft upp textilkon
serveringen till internationella ryktbarhet.

Sigurd Curman hävdade nödvändighet
en av att ”ifrågavarande avdelningen” fick 
en fastare organisatorisk ställning och en 
större personal. I sin skrivelse uttalade han 
vidare att ”fil. dr Agnes Geijers personliga 
tjänst är placerad för lågt i lönegrad” och 
att hennes tjänst inte ens var ordinarie. 
Inte heller den biträdande tjänstemannen 
(Anne Marie Franzén) var placerad i en 
rimlig löneställning för en vetenskapligt 
skolad kraft. Han nämner vidare att av
delningens uppgifter förutsatte hög speci
alvetenskaplig utbildning hos tjänstemän
nen och att avdelningen borde bestå av en 
tjänstemannastab om tre fackutbildade 
personer: en föreståndare (antikvarie), en 
biträdande föreståndare (antikvarie) och 
en amanuens (med befordringsgång).

Tack vare Curmans skrivelse kunde åter- 
växten tryggas när Margareta Brunnberg 
anställdes som amanuens 1956.
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Från tekniska avdelningen
Textilkonserveringen flyttades 1957 från 
tekniska avdelningen tillbaka till Riksanti
kvarieämbetets byggnadsminnesavdelning. 
Året efter flyttades även Agnes Geijers tjänst 
som textilkonservator från Historiska mu
seets medeltidsavdelning till byggnads- 
minnesavdelningen. Därmed blev de båda 
textilfunktioner formellt samordnade och 
bildade sektionen för textilkonservering, 
underställd byggnadsminnesavdelningens 
chef. Sektionen, som i vardagligt tal kal
lades för textilenheten, fick en informell 
indelning i två sektorer, en antikvarisk 
och en teknisk. Den antikvariska delen 
stod för initiativet i verksamheten. Inom 
den tekniska delen utfördes de arbeten 
som antikvarierna tog in. Indelningen och 
arbetssättet var förmodligen typiskt för sin 
tid och varade ännu 1999 med ett kort av
brott 1995 när Riksantikvarieämbetet om
organiserades.

Byggnadsminnesavdelningens
textilavdelning
Agnes Geijer fick nya krafter och kämpa
de envist vidare för textilenhetens om
vandling till en textilavdelning. Med oli
ka skrivelser åren 1962-1964 framhåller 
hon att samarbetet med byggnadsminnes- 
avdelningen låg på två skilda plan, nämli
gen ”antikvariska ärenden och adminis
trativa frågor”. I den mån det gällde att 
fungera som Riksantikvarieämbetets ex
pert i konserveringsfrågor rörande kyrkor
nas och museernas textilbestånd gick ar
betet fortlöpande utan problem. I adminis
trativa ärenden däremot var rutinerna ir
riterande omständiga och hon ansåg an
svaret självklart borde ”vila hos textilav
delningens ledare”. Graden av självstän
dighet i ”textilavdelningens” arbete gav 
anledning till jämförelse med övriga, for
mellt konstituerade avdelningar inom in
stitutionen ansåg hon.

Antikvarieutredningen
År 1962 tillsatte Kungl. Maj:t den så kal
lade Antikvarieutredningen med uppgift 
att ta ställning till Riksantikvarieämbetets 
och Statens historiska museums arbets
uppgifter och organisation. Vitterhetsaka
demiens organisation blev därmed före
mål för en översyn. Betänkandet blev till
gängligt i mars 1965 under rubriken ”An
tikvitetskollegiet - Centralorgan för svensk 
kulturminnesvård” (SOU 1965:10).

Innan utredningen startade bestod tex- 
tilkonserveringsanstalten (som den kalla
des just då) av två antikvarietjänster, den 
ena gemensam för hela verket men just då 
placerad på textilkonserveringen, och en 
extra amanuens på halvtid. Dessutom fanns 
en tjänst som konservatorsassistent (ateljé
ledare), fem konserveringsbiträdestjänster 
och en halv kanslibiträdestjänst.

Utredningen var tveksam till inom vil
ken avdelning textilenheten skulle place
ras i ämbetsverket. Ett förslag var att en
heten skulle fortsätta tillhöra byggnads- 
minnesavdelningen. Ett annat var place
ring vid det i utredningen nybildade Tek
niska laboratoriet (f.d. tekniska avdel
ningen). Mot placering vid byggnadsmin- 
nesavdelningen talade den textila verk
samhetens behov av speciella arbetsloka
ler och tekniska anordningar. För sådan 
placering talade behovet av nära tillgång 
till textilenhetens sakkunskap på området 
kyrkliga textilier. Den vetenskapliga forsk
ning, som textiliernas vård kräver, är ock
så till övervägande delen konsthistorisk. 
Utredningen tyckte att den vetenskapliga 
forskningen, som skulle bedrivas inom 
Tekniska laboratoriet, syftade till mera 
renodlad materialkännedom i fysikalisk 
och kemisk mening. Av den anledningen 
ansåg utredningen att textilkonserveringen 
på ett naturligare sätt passade på bygg- 
nadsminnesavdelningen, ”där den konst
historiska forskningen är den mest viktiga”.
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Utredningen föreslog också två antikva
rietjänster. Beträffande biträdespersonalen 
fann utredningen att det räckte med tre 
tjänster, en för den inre kulturminnesvården 
och två för trofékonserveringen. Två tjän
ster som konserveringsbiträden, en halv
tidstjänst som amanuens och en tjänst som 
konserveringsbiträde, avlönade av tillgäng
liga medel, ansågs inte längre behövliga 
utan kunde ”indragas”. Utredningen före
slog att dessa i första hand skulle erbjudas 
arvodesanställning vid enhetens uppdrags
verksamhet. Arbetet med kyrkornas tex
tilföremål föreslogs bli externfinansierat.

Cl ETA och NTT
Agnes Geijer hade ett omfattande interna
tionellt kontaktnät bland ledande medeltids
historiker. Genom deras engagerade med
verkan kunde organisationen Centre In
ternational d’Études des Textiles Andens 
(CIETA) starta i Lyon 1954. Valet av Lyon 
och dess Musée des Tissus för den första 
sammankomsten motiverades av staden 
Lyons månghundraåriga sidenindustri. Ett 
löfte om ekonomiskt stöd från Lyons han
delskammare var ett nödvändigt bistånd 
som lämnades med både frikostighet och 
intresse. Efter första Lyon-mötet 1954 val
des Agnes Geijer till vicepresident och in
gick som ”membre individuel”. Allmänna 
möten hölls (och hålls) vart fjärde år och 
däremellan direktionssammanträden med 
en trängre krets. I anslutning till dessa mö
ten anordnas en veckolång kurs ”seminai- 
re technique” där befattningshavare vid in
stitutioner med medlemskap i CIETA kan 
delta. Sedan 1958 utger CIETA tidskriften 
”Bulletin de Liaison”. Den förmedlar ak
tuella uppgifter och specialartiklar med bib
liografiska förteckningar beträffande tex
tillitteratur.

En betydelsefull insats från CIETA var 
att samordna det projekt om textiltermer 
på olika språk som startade efter första 
mötet. Anledningen var att bristen på över

ensstämmelse mellan textiltekniska termer 
på skilda språk utgjorde ett påtagligt hin
der för vetenskapligt arbete med interna
tionell syftning. Det gällde att samordna 
flera heterogena terminologier. Utarbetan
det av definitionerna var relativt problem
fritt i länder som Italien och Frankrike med 
deras långa yrkestraditioner inom siden- 
väveriet. Det slutgiltiga förslaget på ita
lienska och franska låg klart 1959. Däref
ter kom det spanska och sedan det engelska. 
Den tyskspråkiga versionen lät vänta på 
sig ända till 1971 på grund av att olika 
personer stått för ledningen av arbetet.

Beträffande de skandinaviska språken 
framkom tidigt tanken på ett direkt sam
arbete. Det första steget togs med ett sym
posium på Julita 1957. Diskussionerna ut
gick från ett preliminärt förslag som utar
betats av Elisabeth Strömberg (Röhsska 
Museet, Göteborg). Sedan det första för
slaget omformats efter synpunkter vid mö
tet kom ändå slutversionen att fördröjas i 
väntan på de motsvarande engelsk- och 
tyskspråkiga slutversionerna.

Den första nordiska versionen av Nor
disk Textilteknisk Terminologi (NTT-67) 
som presenterades innehöll en mängd upp
slagsord som motiverades av det textila 
arbetet i Norden.

När den första utgåvan i preliminär 
form lades fram i Lyon mottogs den med 
stort intresse och upplagan blev snart slut
såld. Arbetet var inte helt färdigt utan skulle 
modifieras och revideras.

År 1970 avled Elisabeth Strömberg helt 
oväntat. Hon hade varit motorn i den 
skandinaviska terminologigruppen. Det 
var med stor tvekan de övriga åtog sig att 
föra uppgiften vidare. Med sakkunnigt 
bistånd av utomstående experter kunde 
NTT tryckas och distribueras 1974. Resul
tatet blev en mycket användbar handbok 
som var till stor hjälp i analysarbetet och 
som minskade risken för textiltekniska 
missuppfattningar i det praktiska arbetet.
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År 1965 valdes Anne Marie Franzén in 
i CIĘTA som ”membre individuel” efter 
Agnes Geijers som då valdes till ”membre 
honorarie”. Agnes Geijer föreslog samti
digt riksantikvarien att Vitterhetsakade
mien skulle ingå som institution (”mem
bre adherent en personne morale”) vilket 
också skedde. Sedan 1999 är antikvarisk
tekniska avdelningens enhet för konserve
ring av kyrkliga inventarier, institutionell 
medlem i CIETA och dess representant är 
enhetschefen.

Folkvandring, löner och tjänster
Riksantikvarieämbetet och Statens histo
riska museum anställde en kemist/konserva
tor vid tekniska avdelningen 1961. Begyn
nelselönen var Ae 19 motsvarande 1 9z7 
kronor i månaden. För tjänsten krävdes 
examen från tekniskt läroverk eller univer
sitet, god verkstads- eller laboratorieprak- 
tik, materialkännedom samt goda förut
sättningar för manuellt arbetet. Trots god 
utbildning och lång erfarenhet var textil
enhetens biträdeslöner placerade i Ae 7 till 
Ae 7:8, vilket innebar 9Z3 respektive 970 
kronor i månaden. Löneläget på textilen
heten medförde svårigheter att rekrytera 
och behålla kompetent personal.

I januari 1963 var verksamheten i en 
akut kris. Röhsska Museet och Göteborgs 
historiska museum hade båda fått bättre 
betalda tjänster varför ett av biträdena 
sökte och fick tjänst vid Röhsska Museet 
och flyttade till Göteborg.

Eftersom textilenheten hade stora be
ställningar betydde detta katastrof. Agnes 
Geijer ansåg det orimligt att på kortare tid 
än två år kunna utbilda ”någon ny kraft”. 
En sådan utbildning skulle dessutom ta tid 
och energi.

För att förhindra ytterligare avgångar 
kontaktade hon ombudsmannen i TCO som 
lovade stödja löneförhandlingarna med 
civildepartementet genom att begära ytter
ligare lönelyft för ”textilavdelningens” per

sonal som hade groteskt låga lönegrads- 
placeringar i jämförelse med andra, såväl 
inom som utom Riksantikvarieämbetet. 
För att ytterligare betona den kritiska situa
tionen förslog Agnes Geijer att var och en 
av de återstående medarbetarna skulle få 
en gratifikation ur Pietasfonden.

1960-talet kan betecknas som textilen
hetens första "folkvandringstid”. Med läng
re eller kortare förordnanden, förutom de 
tre konserveringsbiträden som redan hade 
fasta tjänster, anställdes sexton extra kon
serveringsbiträden. Bland dem som fick 
fasta förordnanden fanns Kersti Adde-Jo- 
hansson och Marianne Persson. Marianne 
arbetade kvar till sin pensionering 1995 
och blev speciellt duktig i konservering av 
kollekthåvar.

Tre skrivbiträden och en sekreterare för
ordnades och tjänstgjorde under olika långa 
tider. Personalomsättningen var stor också 
på den akademiska sidan där åtta amanu
enser tjänstgjorde. Bland dem kan särskilt 
nämnas Inger Estham som senare blev en
hetschef, Ingrid Bergman som arbetade 
med textilfynden från Nubien och Marga
reta Nockert som specialiserade sig på de 
arkeologiska textilierna.

Textilenheten får ny chef
Agnes Geijer gick i pension 1963 och Anne 
Marie Franzén blev textilenhetens nya chef. 
Hon var teckningslärare och hade textilut
bildning från Konstfack. Dessutom var hon 
textilforskare och hade skrivit sin licenti
atavhandling om det folkliga möbelmåle
riet i Skåne under 1700- och 1800-talen9. 
Hon hade också påbörjat sina doktorand
studier vid universitet i Lund och ämnet 
hon hade valt var textilt. Hon kom att 
forska om bland annat Skog- och Över- 
hogdalsbonaderna och en koptisk tunika 
där hon fann paralleller mellan egyptisk 
och nordisk vävteknik. Under långa perio
der behövde hon vistas i Lund för sina stu
dier. Det medförde att Agnes Geijer trots
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pensioneringen inte slutade arbeta utan vi
karierade för sin efterträdare.

Strax efter det att Antikvarieutredningen 
kommit med sitt betänkande tog nästa ut
redning, ”Mus 65”, vid. I en intervju för 
verkets personaltidning Forntid och Fram
tid 1973 yttrade sig Anne-Marie Franzén 
över hur utredningen skulle komma att på
verka textilavdelningen. ”Mus 65” föreslog 
nämligen att textilkonserveringen skulle 
flyttas från Riksantikvarieämbetet till Sta
tens historiska museum, där den skulle 
höra till tekniska avdelningen. Men Anne 
Marie Franzén ansåg att, ”textilsektionen 
vill vara självständig under Riksantikva

rieämbetet och betjäna både ämbetet och 
museet som hittills. Redan nu är vi själv
ständiga i praktiken, men vi vill bli det 
också till namnet”.

Betydelsefulla uppdrag

Aren 1962-64 hade textilenheten stora be
ställningar från Örebro Museum och Upp
sala domkyrka. Örebro museum höll på 
att göra en ny kyrklig utställning och Upp
sala förberedde en utställning i domkyr
kan inför 800-årsjubiléet som ärkebiskops
säte. Till utställningen skrev Agnes Geijer 
katalogen ”Textila skatter i Uppsala dom
kyrka från åtta århundraden”.

Antal konserverade föremål 
per år 1908-1929

Antal konserverade föremål 
per år 1930-1949

Antal konserverade föremål 
per år 1950-1974

Antal konserverade föremål 
per år 1975-1999

Under 1940-talet ökade antalet uppdrag kraftigt. Trenden fortsatte under hela 1950-talet. 
Vid slutet av 1960-talet vände kurvan neråt.
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År 1964 reste Anne Marie Franzén åter 
till Delft för att medverka i en kongress 
om textilkonserveringsmetoder. I samband 
med kongressen besökte hon för andra 
gangen det ärkebiskopliga museet i Ut
recht. Hon hade varit där en gång tidigare 
(1958) och hennes ärende denna gång var

att ge råd om konservering av två unika 
noo-talsskrudar. Besöket medförde sena
re en holländsk begäran om konservering 
av den ena skruden hos Riksantikvarie
ämbetets textilkonservering. Skruden (kor
kåpan) konserverades av Margit Wikland 
1965.

Korkåpa från Aartsbisschoppelijk Museum i Utrecht, Holland. Kåpan tillhör 
kyrkan i Dokkum i Friesland. Den betraktas som en relik från S:t Bonifatius 
som dödades i Dokkum 755. Korkåpan har genomgått många reparationer 
genom åren. När den kom till textilsektionen 1965 var den uppsydd på ett 
grovt bomullstyg och lagd i draperade veck. Vecken hade spikats fast i botten 
på i en monterliknande låda.

Korkåpan är efter isärtagning, behandling med destillerat vatten och utslät- 
ning uppsydd mot ett underlagningstyg av fin bomullsbatist. Kåpans tyg 
är ett praktfullt polykromt siden i samitumbindning. Arbetet utfördes av 
Margit Wikland med hjälp av Nettie Veitkamp, praktikant från Amsterdam.
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Sidentygets mönster består av parställda "påfåglar" med volutformade 
upprullade stjärtar samt ett slags palmetträd varifrån utgår ett arabeskartat 
rankverk som fyller ytan. De vegetativa elementen framträder i vitt mot blå 
botten. Fåglarnas färg alternerar regelbundet i orange, grönt och rött.
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En stor mängd textilfynd från arkeo
logiska utgrävningar kom in för konserve
ring. Under miljonprogrammets byggrusch 
på i960- och 70-talen grävdes många av 
Sveriges äldre stadskärnor bort. Vid de fles
ta av dessa arkeologiska utgrävningar gjor
des en mängd textilfynd. Men med trånga 
lokaler och osäkra anställningsförhållan

den för personalen blev arbetssituationen 
svår. Textilfynden var smutsiga och ibland 
illaluktande och det fanns varken tillräck
lig ventilation eller tillräckligt utrymme 
att arbeta med de fragmentariska fynden.

S:t Petridomen i Bremen genomgick 1974 
en genomgripande restaurering och gravar 
hittades under kyrkans golv. I samband med

Textilsektionens arkeologiska laboratorium var inrymt i samma rum som sten- 
konservator Tord Anderssons arbetsplats. I samma rum fanns också en röntgen
apparat. Dammsugaren utanför dörren tillhörde textilsektionen. Eftersom den 
förde oväsen var den placerad utanför dörren.
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Bilden är tagen från dörren in i den arkeologiska 
laboratoriedelen av rummet. Här arbetade en 
antikvarie, Margareta Nockert, och två konser
vatorer, Malou Norberg och Eva Lundwall. 
Paketen på hyllorna innehåller bl.a. tre ärke- 
biskopsgravar från S:t Petridomen i Bremen.

restaureringen utfördes också en arkeolo
gisk undersökning och man beslutade att 
åtta gravar som innehöll rikligt med tex
tilt material skulle undersökas. Gravarna 
togs upp hela och fraktades till Stockholm.

Textilenhetens uppdrag innebar under
sökning, frampreparering och konserve
ring av textilier från de åtta medeltida bi- 
skopsgravarna.

1975-J999 

Omorganisationen
Efter 1960-talets långvariga utredningar 
omorganiserades verket. Den 1 juli 1975 
upphörde Vitterhetsakademien att vara hu
vudman för Riksantikvarieämbetet. Den 
nya myndigheten fick namnet Riksantik
varieämbetet och Statens historiska museer 
(RAÄ och SHMM) och blev därmed en cen
tral förvaltningsmyndighet under Kultur
departementet. Riksantikvarien blev myn
dighetens chef. Förvaltningen av de flesta 
av Vitterhetsakademiens fastigheter över
togs av den nybildade myndigheten och 
dess arkiv och bibliotek deponerades där.

I den nya myndigheten ingick Riksan
tikvarieämbetet samt fem fristående institu
tioner: Historiska museet, Kungliga Mynt-
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Rummet var mycket trångt och svårt att arbeta i. Varje centimeter var utnyttjad. 
God ordning och ett strukturerat arbetsschema var en nödvändig förutsättning. 
Ommöblering skedde ständigt när ett nytt fragment skulle rengöras eller slätas ut. 
Från taket hänger en dammsugarslang med munstycke och på bordet vid väggen 
står ett bra mikroskop.

Det nya, rymliga, arkeologiska laboratoriet i ridhuset.
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En av biskopsgravarna från Bremen. Graven hade tagits upp som 
ett helt preparat. Arbetet med framprepareringen var både utrym
meskrävande och smutsigt. Tack vare Bremenuppdraget fick 
textilsektionen större och mer ändamålsenliga lokaler. Tidigare 
hade konserveringsverksamheten varit utspridd i de olika husen i 
kvarteret Krubban. Nu samlades hela verksamheten på ett ställe.
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kabinettet, Medelhavsmuseet, Tekniska in
stitutionen (konservering, fotoverksamhet) 
och Vitterhetsakademiens bibliotek. Tex
tilenheten blev textilsektionen och place
rades vid Tekniska institutionen. Alla kon- 
serveringsbiträdestjänsterna ändrades till 
konservatorstjänster. Textilsektionen till
delades sju konservatorstjänster, två anti
kvarietjänster, en och en halv amanuens
tjänst samt en halv sekreterartjänst. Två 
av konservatorstjänsterna var avsedda en
bart för trofékonserveringen.

I samband med omorganisationen in
rättades vid textilsektionen två nya tjäns
ter med arkeologisk specialisering, en anti
kvarie och en konservator.

Tekniska institutionen och textilsektionen
Sommaren 1975 avled Anne Marie Fran
zén. Hon efterlämnade ett omfattande 
forskningsmaterial, mer eller mindre fär
digbearbetat, vilket belyste hennes idoga 
arbete med att föra verksamhetens tradi
tioner vidare.

Inger Estham tillträdde som ny sek
tionschef. Hon hade en gedigen utbildning 
från Konstfacks design- och inrednings- 
linje och ovanpå det den fyraåriga textil
linjen. Under arbetet med sin sin licentiat
avhandling där hon behandlade ämnet 
”Figurbroderade mässhakar från reforma
tionstidens och 1600-talets Sverige”, 1972, 
hade hon besökt många av Sveriges kyr
kor och fått en god inblick i de kyrkliga 
textiliernas kondition och förvaring. Se
nare, 1992, promoverades hon till heders
doktor vid Uppsala universitets teologiska 
fakultet. Inger Estham lotsade in verksam
heten i riktning mot ”förebyggande vård” 
och intensifierade rådgivningsverksamhe
ten i församlingarna. Hennes besiktnings- 
besök i kyrkorna var populära och med
förde många församlingars önskan att få 
sina textilier konserverade hos textilsek
tionen. En naturlig konsekvens av kyrko
besöken blev också granskning och god

kännande av en mängd ritningar på förva
ringsmöbler för de nykonserverade texti
lierna.

Den nya organisationen fick en lednings
grupp som bestod av Inger Estham, Mar
gareta Nockert och Anna Borggren. Strax 
efteråt anställdes Ebba Wicksell som sena
re avlöstes av Margareta Ridderstedt.

Textilsektionens sekreterare Kerstin Le
vin slutade 1987 och Helga Stolpe övertog 
tjänsten som hon upprätthöll till 1994 då 
hon flyttade över till kansliet.

Konservatorstjänsterna 1975 tilldelades 
Sonja Degerman, Margit Wikland, Kersti 
Adde-Johansson, Marianne Persson, Gun
nel Berggren, Inger Lavesson samt Lisa 
Lundström och Elsa Hägg som delade på 
en tjänst.

Ridhuset
Under åren 1977-79 kunde textilsektionen 
flytta från de trånga och opraktiska loka
lerna i konserveringsflygeln till de nyin
redda, fina och framför allt ändamålsen
liga lokalerna i ridhuset och gymnastik
huset i kvarteret Krubban.

Textilsektionens konservatorer flyttade under 
våren 1978 till nya lokaler i ridhuset. Inredningen 
ritades av arkitekterna Kjell Abramson och 
Svante Hofsten. Textilantikvarierna flyttade redan 
våren 1977 till det med ridhuset sammanbyggda 
gymnastikhuset.
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Textilsektionens medarbetare i personaltidningen Forntid och Framtid 1977. Stående från vänster: 
Margareta Nockert, Margareta Jacobsson, Anna Borggren, Inger Estham, Gunnel Berggren, Elsa Hägg, 
Usa Lundström och Marianne Persson. Sittande från vänster: Inger Lavesson-Ulfeby, Sonja Degerman, 
Kerstin Levin, Eva Lundwall och Margit Wikland. Ebba Wicksell var ej i tjänst den dagen bilden togs.

I textilateljéns trånga lokaler på andra våningen arbetade fyra personer.
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Konserveringsateljéerna placerades i rid
huset och antikvarierna fick tjänsterum i 
gymnastikhuset där också biblioteket in
rymdes. Vid 1996 års omorganisation sam
manfördes de båda funktionerna till ridhu
set.

Textilkammaren, studiebesök, forskare och 
praktikanter

Historiska museets textilkammare stäng
des 1976 för ombyggnad. Ansvaret för 
museets textilsamling låg sedan gammalt 
hos textilsektionen till följd av Agnes Gei- 
jers tidigare tjänst vid medeltidsavdel- 
ningen. Som en service till Historiska mu
seets forskare tog textilsektionen emot en 
strid ström av studiebesök under den tid 
den nya textilutställning byggdes upp. 
Textilkammaren utformades av arkitekten 
Andreas Björklund i samråd med Inger Est- 
ham. I utställningen visades framför allt 
kyrkliga textilier under nio århundraden. 
De äldsta textilierna utgjordes av frag
ment från Birkagravarna. Den 6 mars 1986 
invigdes den nya Textilkammaren av drott
ning Silvia vid en högtidlig ceremoni.

Bremenuppdraget hade gett textilsek
tionen både nya erfarenheter och massme
diai uppmärksamhet. Intresserade, redan 
erfarna konservatorer från andra europe
iska länder, började höra sig för om prak
tikplatser. Det var främst det arkeologiska 
textilmaterialet de vill lära sig mer om. 
Gravmaterialet från Bremen väckte speci
ellt intresse på grund av de metoder som 
använts och detta gällde också de arkeolo
giska textilfynden.

Trofétjänsterna flyttas och nya 
konservatorer anställs

Troféerna som en gång hemfördes ”till fä
derneslandets heder och illustration” fick 
efter en långvarig period av förfall en ny 
mening som historiska kvarlevor och blev 
föremål för den vetenskapliga forskning
ens intresse. De uppfattades tidigare som

Konservator Regula Schorta från Bern praktise
rade hos textilsektionen under några veckor 
1985. Här rengör hon ett nyinkommet textilfynd.

nationella reliker, symboler för svenskt 
mannamod och dådkraft och betraktades 
som den svenska arméns och marinens 
stoltaste segerminnen. I vår tid uppfattas 
de som ett synnerligen värdefullt konst- 
och kulturhistoriskt material.

Vid omorganisationen 1975 fick textil
sektionen två konserva torst jänster för trofé-
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konservering. År 1985 blev det dags att 
föra över tjänsterna till Armémuseum där 
de egentligen hörde hemma10. Samma år 
gick konservatorerna Margit Wikland och 
Sonja Degerman i pension. Deras tjänster 
upprätthölls av tillfälligt anställda konser
vatorsassistenter fram till r990 då två ny
utbildade konservatorer anställdes, båda 
med treårig utbildning från Göteborgs uni
versitets konservatorsutbildning.

RIK, textilenheten och 
textilkonserveringsenheten
Efter omorganisationen 1975 hade bygg- 
nadsminnesavdelningens ärenden för kon- 
serveringstillstånd från externa textilkon
servatorer förts över på remiss till textil
sektionen för antikvarisk bedömning och 
tillstyrkan av besluten. Handläggningen av 
tillstånden sköttes av enhetens antikvarier 
som hade en myndighetsfunktion delege
rad från byggnadsminnesavdelningen. En
hetens konservatorer hade en utförarfunk- 
tion och ingen del i myndighetsutövningen.

I juli 1987 fick Riksantikvarieämbetet 
en ny organisation som liknade 1938 års 
utom att en kulturmiljöavdelning inrätta
des, Tekniska institutionen ändrade namn 
till Riksantikvarieämbetets Institution för 
Konservering (RIK) och textilsektionen blev 
textilenheten. Enhetschefstiteln ändrades 
till avdelningsdirektör.

Inger Estham pensionerades 1993 och 
efterträddes av Margareta Nockert. En kort 
tid därefter organiserades textilenheten om, 
på eget initiativ. Den delades upp i först 
två och cirka ett år senare i tre delar.

I januari 1995 fick textilenhetens fyra 
antikvarier tillfällig placering vid den nyin
rättade kulturmiljöavdelningens byggnads- 
minnesenhet (tidigare byggnadsminnesav
delningen). Textilkonservatorerna och en 
nyligen anställd sekreterare stannade kvar 
vid Institutionen för konservering (RIK) 
med Eva Lundwall som tillförordnad chef 
för textilkonserveringsenheten.

Antikvarisk-tekniska avdelningen
Den i juli 1995 påbörjades ännu en omor
ganisation av Riksantikvarieämbetet. Sam
tidigt flyttades alla beslutsfunktioner för 
kyrkobyggnader och kyrkliga inventarier 
över till länsstyrelserna. Det innebar för 
textilantikvariernas del att besluten om 
konserveringstillstånd för kyrkornas texti
lier eller utformningen av nya förvarings
möbler inte längre tillstyrktes av dem, men 
de fick möjlighet att i samråd med konser
vatorerna yttra sig över länsstyrelsernas 
beslut.

Under hösten r 996 splittrades RIK och 
största delen fördes över till den nybildade 
antikvarisk-tekniska avdelningen (AT). Tex- 
tilkonservatorema, två textilantikvarier från 
kulturmiljöavdelningen samt två måleri
konservatorer från RIK placerades inom 
AT-avdelningens enhet för konservering 
av kyrkliga inventarier m.m. (ATk). En ny 
tillförordnad enhetschef, Erik Österlund (ti
digare chef för stenenheten vid RIK) tillsat
tes i väntan på att Cecilia Engellau-Gul- 
lander skulle tillträda enhetschefstjänsten.

När textilkonserveringsenheten fördes 
ihop med målerikonservatorerna 1997-98 
började en ny epok i enhetens arbete. Möj
ligheter att utvecklas och på ett vetenskap
ligt sätt formulera redan vunna kunskaper 
från det praktiska konserveringsarbetet 
skapades. Flera kunskapshöjande projekt 
startades.

Vid årsskiftet 1997/98 skilj des Riksan
tikvarieämbetet och Statens historiska mu
seer från varandra och i samband med det
ta drogs den ena textilantikvarietjänsten 
in och den andra flyttades över till Statens 
historiska museum.

Enheten för konservering av kyrkliga 
inventarier m.m. (ATk)
Agnes Branting och Pietas styrelse hade 
varit tydliga i sina ställningstaganden när 
ett historiskt föremål skulle konserveras/ 
åtgärdas. Med gängse milda ”husmorsme-
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toder” konserverades föremålen insiktsfullt 
och med sina autentiska värden i behåll.

Cirkeln är nu sluten. Vid 1900-talets slut 
finns tydliga ansatser till att behandla fö
remålen med samma varsamhet som Pie
tas och Agnes Branting gjorde. Samtidigt 
finns ett stort intresse för mekanismerna i 
materialens nedbrytning som i sin tur för 
metodutvecklingen vidare mot förebygg
ande konserveringsmetoder.

Betydelsen av begreppen konservering, 
restaurering, renovering och reparation bör
jade diskuteras. Det har medfört större akt- 
samhet vid ingrepp. Vid val av konserve
ringsmetoder närmar vi oss det synsätt man 
hade 1908. Det som skiljer är att vi idag 
har bredare underlag för våra kunskaper.

Decentraliseringen av besluten i kon- 
serveringsärenden enligt kulturminnesla
gen medförde att konservatorerna tvinga
des förklara och motivera sina konserve
ringsforslag på ett tydligare sätt.

Den nya organisationen med uttalade 
krav på både ny kunskapsinhämtning och 
förmedling av kunskap måste ses som an
gelägen i en verksamhet som är finansie
rad med statliga medel. Genom det utrym
me som organisationsformen gjorde möj
ligt i metodutvecklingsfrågor och kunskaps
inhämtning ökade självkänslan hos kon
servatorerna.

Konservatorsyrket
Pietas startade med en relativt väl definie
rad verksamhet. Föreningen utformade ar
betsrutinerna utifrån föremålens kulturhis
toriska värden och det praktiska arbetets 
innehåll. Avsikten var att konserveringsre- 
sultaten i framtiden skulle kunna fungera 
som underlag för bland annat konsthisto
risk forskning. På så sätt skulle också tex
tiliernas värden bli jämförbara med kyr
kans övriga konstföremål. För att uppnå av
sett resultat måste de akademiskt skolade 
forskarna bygga upp samarbetsformer med

praktiskt skolade personer, det vill säga ut
bildade brodöser, vävlärare och andra tex- 
tilutbildade från Tekniska skolan i Stock
holm.

Från 1908 till mitten av 1960-talet var 
konservatorn i första hand en akademiskt 
skolad person med examen i ämnen som 
konsthistoria och arkeologi men det kunde 
också röra sig om arkitektutbildade per
soner. Pietas ordinarie konservator hade 
tjänstetiteln intendent och de som vikarie
rade var amanuenser eller antikvarier. Kon
servatorn fungerade som arbetsledare och 
inspektör men upprättade eller godkände 
också konserveringsforslag, utvecklade kon
serveringsmetoder och letade efter nya kon- 
serveringsmaterial. Brodöserna som utförde 
konserveringsarbetet var utbildade inom 
olika slags textilhantverk. De blev tillde
lade arbeten som utfördes efter anvisningar 
och i samråd med konservatorn eller ar- 
betsledaren. Konserveringsmaterialen god
kändes och färdiga arbeten avsynades av 
arbetsledaren, konservatorn eller antikva
rien.

Uppgifter om brodöserna från de två 
första perioderna, 1908-19Z9 och 1930- 
1949, är sparsamma men de finns nämnda 
i enstaka tidningsartiklar. Biträden, kon
servatorer och antikvarier som hade arbe
tat under 1900-talets andra hälft kunde 
spåras lättare genom uppgifter i arkivma
terial och årsböcker.

Brodösernas och konserveringsbiträ- 
denas många korttidsanställningar gjorde 
personalomsättningen omfattande, speci
ellt under 1950- och 60-talen, då alla vika
rierade för varandra i olika successions
ordning. Dessa halvtids- och korttidsan
ställningar avspeglar tidens idealsamhälle 
där kvinnorna i första hand ansvarade för 
hemmets skötsel och i andra hand ägnade 
sig åt en yrkeskarriär.

Att nämna alla som tjänstgjort vid tex
tilkonserveringen och redogöra för deras 
utbildningar och erfarenheter skulle bli för
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Martha Westin anställdes som brodös 1928 och slutade som biträde vid 63 års ålder 1955.

omfattande. Med en sammanställning i ta
bellform konkretiseras bilden av antalet 
anställda från 1908 till 1999. (Bilaga 4)

1908-1929

Emil Ekhoff vikarierade för riksantikva
rien Oscar Montelius under hösten 1908. 
Han umgicks privat med flera av perso
nerna i Pietas styrelse som alla var mer 
eller mindre professionella konsthistoriker 
med individuella specialområden. Fören
ingen Pietas styrelse tog tillfället i akt att 
etablera en officiell kontakt med Emil Ek
hoff som var erkänt duktig inom området 
konservering. Han hade skaffat sig bety
delsefulla museitekniska kunskaper under 
sin tid som föreståndare vid Kungl. Livrust- 
kammaren (1883-1893). Vid återkomsten 
till Statens historiska museum, satte han

igång med uppbyggnaden av en konserve
ringsanstalt där sedan många av museets 
fynd kunde räddas från förstöring.

Brodöser anställs

I Pietas konserveringsateljé fanns förutom 
Agnes Branting en anställd brodös. Det 
var den då 67-åriga Augusta Rosenthal" 
som var med redan från början och slutade 
1914 vid 73 års ålder. I samband med ut
ställningar eller vid andra ökningar i order
ingången anställde Föreningen sömnads- 
kunniga personer som betalades per timme.

Pietas andra anställda, brodösen Beda 
Punch, började den 1 januari 1913 och slu
tade 1938. Märtha Westin som anställdes 
19Z8 hade utbildning från Högre Konstin
dustriella skolan och dessutom två års er
farenhet som brodös hos Licium.
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Dalmatika som är ett skjortliknande 
plagg bars utanpå mässkjortan och 
dekorerades ofta med parallella band 
(clavi). Den går i sin form tillbaka på 
ett romerskt plagg, som man tror 
började användas på 100- eller 200- 
talet. Som liturgiskt plagg har dal- 
matikan varit i bruk sedan 700-talet. 
Linköpings domkyrka, Ög.

Andreas Lindblom som museiombud
På uppdrag av Östergötlands museum över
lämnade Andreas Lindblom i december 
1915 till Pietas två mässhakar och en dal
matika som tillhörde Linköpings domkyr
ka. I ett brev till Pietas skriver han: ”Dock 
ber jag att få anhålla dels att innan arbetet 
igångsätts ett i möjligaste mån detaljerat 
förslag rörande erforderliga konserverings- 
åtgärder motsvarande en kostnadssumma 
af högst kr / 175:- uppgöres, dels att jag i 
egenskap af Östergötlands museiombud 
måtte beredas tillfälle att nu eller vid an
nat tillfälle få personligen följa arbetet”. 
Med största sannolikhet fick han följa ar
betet. Senare, 1928-29, utkom han och 
Agnes Branting med den praktfulla publi
kationen Medeltida vävnader och broderier 
i svenska kyrkor 1-2.

Föreningen Pietas konservator
Pietas ordinarie konservator Rudolf Ceder
ström ägnade sig med förkärlek åt metod
utveckling och sökte aktivt efter nya mate

rial som kunde minska konserveringstiden 
och rädda föremålen från alla nålstick.11 
Vid sina resor runt om i Europa lärde han 
känna lämpliga material som till exempel 
tyll, crepeline och ”Celit” som han tyckte 
passade för textilkonservering. Hans per
sonliga inriktning mot vapen, fanor och 
dräkt gav honom många tillfällen att ge 
råd om föremålens fysiska hantering. För
utom att hitta nya konserveringsmetoder 
och material strävade han också efter att 
bevara föremålens autentiska värden.

Sigurd Curman vikarierade periodvis 
som konservator och sedan han tillträtt 
som riksantikvarie 1923 kan en föränd
ring skönjas i hur föremålen behandlas. 
Tidigare konserverades de flesta föremå
len. Med Sigurd Curman infördes också 
åtgärdsnivån restaurering vilket innebar 
att föremålen helt togs isär eller sömmar 
öppnades för att det skulle vara enklare 
att tvätta och underlaga. Trasiga föremål 
kompletterades med rekonstruerade och 
nytillverkade delar. Åtgärderna anpassa
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des till föremålens fortsatta funktion. An- 
tependierna hängdes upp i sina nyinsatta 
ringar på altarets krokar, mässhakarna bars 
vid nattvardsmässan, håvarna användes 
för att ta upp kollekt.

1930-1949

Agnes Geijer tog över rollen som arbetsle
dare och ärvde samtidigt en arbetsstruktur 
som hon senare utvecklade ytterligare. 
Under åren 1921-1927 arbetade hon som 
lärarinna i konsthistoria vid fackskolan i 
Uppsala. Därefter tjänstgjorde hon period
vis under ett par år vid Statens historiska 
museum. Hon blev fil. kand. 1921, fil. lic. 
1933 och fik dr 1938 med avhandlingen 
Birka III13.

Redan från början inriktade hon sig på 
samarbete med naturvetenskapligt skola
de personer, bland annat Vitterhetsakade

miens konservator och ingenjör Gillis Ols
son. I kraft av sin utbildning tog hon också 
över en del av de konsthistoriska bedöm
ningarna och förde därmed in en ny funk
tion i konserveringsateljén.

Personal och yrkesbenämningar
Pietas verksamhet finansierades till hälf
ten med statliga medel men hade ingen of
ficiellt inrättad konservatorstjänst. Agnes 
Geijers funktion i föreningen var att vara 
arbetsledare men som titel använde hon 
fil. lic. och senare fil. dr. Övrig personal 
hos Pietas hade anställts som brodöser och 
skrivhjälp.

Trofénämnden skärper yrkesstatusen hos 
Pietas
Brodösen Kristina (Stina) Numa anställdes 
1935 och 1936 anställdes ytterligare sex bro
döser, samtliga på timarvoden. De skulle i

Inför konserveringen 
av ett stort antal 
troféer och fanor 
som skulle ställas 
ut vid firandet av 
Delawarejubiléet 
anställde Pietas fyra 
brodöser 1938.
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första hand konservera ett antal fanor in
för firandet av Delaware]ubiléet i Amerika.

I samband med uppdraget från Nämn
den för svenska statens trofésamling 1937 
blev Stina Numa fast anställd för att i för
sta hand arbeta med fanor och hon arbeta
de kvar ett par år efter sin pensionering 
1957 för att undervisa yngre kollegor.

Ar 1938 anställde Pietas fyra brodöser. 
En av dem, Kristina (Stina) Genberg, blev 
fast anställd. Hon hade en gedigen vävut- 
bildning och åtta års erfarenhet som bro- 
dös. Under 1938 arbetade hon delvis hos 
Pietas, delvis hos Licium.

Senare samma år anställdes ännu en 
brodös för provtjänstgöring, Varda Holm- 
qvist, som skulle utföra både expeditions- 
arbete och handarbete. Handarbetet avsåg 
konservering av Birkatextilierna för His
toriska museets räkning.

Budgetåret 1939/40 fick Pietas i uppgift 
att inom åtta år konservera ett stort antal 
fanor ur trofésamlingen. För att klara den 
uppgiften anställde Pietas tre nya brodöser 
på timarvoden.

Margit Wikland anställdes som biträde 
1943. Hon hade en femårig utbildning 
från Tekniska skolans textillinje. Margit

Stina Numa undervisar Stina Genberg, Daga Ahlner, Enia Gabeling och Anna Lindqvist som 
alla anställdes för att arbeta med fanorna till Delawareutställningen.
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Sonja Degerman fort
satte sitt arbete ytter
ligare en tid efter sin 
pensionering och för
medlade sina kun
skaper om fankon
servering till yngre 
konservatorer på 
Armémuseum dit 
tjänsterna för trofé
konserveringen 
flyttats.

arbetade mest med kyrkliga textilier och 
hon utförde många prestigefyllda kon
serveringar under sina 42 år vid textilen
heten.

I maj 1946 anställdes vävläraren Sonja 
Degerman som biträde. Hon var utbildad 
vid Handarbetets Vänners vävskola och ha
de dessutom praktik därifrån. Sonja börja
de arbeta med kyrkliga textilier men efter
trädde så småningom Stina Numa och blev 
expert på trofékonservering och arbetade 
med detta till sin pensionering 1985.

Biträdena hade vanligtvis utbildning 
från Tekniska skolan (5 år) eller vävlärar- 
examen med efterföljande ateljépraktik.

Året innan det åttaåriga troféavtalet 
gick ut påpekade trofénämnden missnöjt i 
en skrivelse till Pietas att endast ett ringa 
antal fanor hade konserverats. Dessutom 
krävde nämnden att två timanställda bro- 
döser skulle ha ordentliga löne- och an
ställningsvillkor, samt titeln konserverings- 
biträde. Detta var ett villkor för fortsatt 
samarbete med Pietas.

Textilkonservator vid Historiska museet
Agnes Geijers tjänst som textilkonservator 
vid Historiska museet blev likställd med 
Z:e antikvarie vid medeltidsavdelningen.

Hennes uppgifter var ”att omhänderha 
vården av museets egna textilsamlingar, 
att utvidga sin rådgivande verksamhet be
träffande textilvård samt att på detta om
råde utöva den kontroll som åligger Riks
antikvarieämbetet” .

Genom uppdraget att utvidga den råd
givande verksamheten beträffande textil-

Agnes Geijer granskade arbetet i ateljén varje 
morgon och passade samtidigt på att diskutera 
eventuella problem med var och en.
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vård reste Agnes Geijer runt i Sverige och 
besökte många församlingar. Till följd av 
besöken fick hon många förfrågningar per 
brev och många besök. Vid en genomgång 
av gamla tidningsklipp är hennes namn ofta 
nämnt i artiklarna vilket var ett effektivt 
sätt att föra ut Pietas konserveringsverk- 
samhet till allmänhetens och speciellt till 
de kyrkliga församlingarnas kännedom.14

Från politiskt håll ansåg man att Riks
antikvarieämbetet och museet redan 1946 
fått ”tillgång till en vetenskapligt utbildad 
kraft för tillsynen över såväl textilvården 
ute i landet som inom museet”. För det 
manuella arbetet hade emellertid Fören
ingen Pietas måst anlitas. För att bättre 
kunna tillgodose ämbetsverkets textilvår
dande uppgifter beslöts 1949 att föreningens 
konserveringsateljé skulle förstatligas.”15

1950-1974

Från början var Agnes Geijer tillfreds med 
tjänstetiteln textilkonservator, men ett 
stycke in på 1950-talet anser hon att den 
är missvisande. I förhållande till arbets
uppgifterna ansåg hon tjänstetiteln anti
kvarie mer passande och i olika skrivelser 
och PM framgår att hennes arbetsinsatser 
som textilkonservator vid museet helt och 
hållet låg på det teoretiska planet.

Under hela 50-talet vikarierade Anne Ma
rie Franzén periodvis som textilkonservator 
för Agnes Geijer och under kortare perio
der tjänstgjorde hon dessutom som extra 
ordinarie antikvarie vid Myntkabinettet.

För Anne Marie Franzén vikarierade 
Maj Odelberg som i:e konserveringsbiträ- 
de. Brodöserna fick efter förstatligandet 
tjänstetiteln konserveringsbiträde.

Tekniska avdelningens personal
Vitterhetsakademiens konserveringsanstalt 
omorganiserades 1952 och dess konserva
tor, ingenjören Gillis Olsson, placerades 
som chef vid den nybildade tekniska avdel

ningen. Avdelningen placerades vid Riks
antikvarieämbetet dit också textilkonser
veringen fick flytta. Den andra delen av 
konserveringsanstalten placerades vid Sta
tens historiska museum med två konserva
torer (metall).

Vetenskapligt arbetande personal och 
"manuell" arbetskraft
Ar 1956 flyttades textilkonserveringen till
baka till sin tidigare placering vid bygg- 
nadsminnesavdelning. Yrkesdefinitionerna 
började utredas. Agnes Geijers tjänst var 
fortfarande personlig med titeln textilkon
servator. Hon framhöll åter i skrivelser 
vikten av samarbete mellan den vetenskap
ligt arbetande personalen och den specia
liserade ”manuella” arbetskraften (konser- 
veringsbiträdena), som måste söka varan
dras kunskaper inför varje konserverings- 
uppdrag.

I olika PM år 1956-57 argumenterade 
Agnes Geijer med assistans av Bertil Ber- 
thelson för inrättandet av en amanuens
tjänst och en assistenttjänst utan resultat.

Antikvarietjänster inrättas
Den i juli 1957 lyftes Anne Marie Fran
zéns tjänst som i:a konserveringsbiträde 
till en amanuenstjänst och 1958 ändrades 
Agnes Geijers personliga tjänst till ordina
rie tjänst som textilkonservator. Hösten 
1959 blev Anne Marie Franzéns amanu
enstjänst upphöjd till en konservators- 
tjänst och på våren i960 inrättades anti
kvarietjänster för Agnes Geijer och Anne 
Marie Franzén.

I skrivelser åren 1962-64 inför ännu en 
omorganisationsutredning anförde Agnes 
Geijer att samarbetet med byggnadsmin- 
nesavdelningen låg på två skilda linjer - 
antikvariska ärenden och administrativa 
frågor. ”1 den mån det gäller att fungera 
som riksantikvarieämbetets expert i kon- 
serveringsfrågor rörande kyrkornas och 
museernas textilbestånd löper arbetet kon
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tinuerligt men i administrativa ärenden 
’måste’ ansvaret vila hos textilavdelning
ens ledare.”16 Avsikten med skrivelserna 
var att bryta ut textilenheten till en egen 
avdelning inom Riksantikvarieämbetet.

Konserveringsarbetet görs attraktivt
Svårigheten att få tag i kompetent perso
nal ökade och det blev en genomström
ning av personer med skiftande utbild
ningsbakgrunder. Under 1960-talet sökte 
flera av konserveringsbiträdena tjänster 
på andra håll. En vanlig anledning var 
låga löner och osäkra anställningsförhål
landen. Agnes Geijer jämförde textilen
hetens konserveringsbiträden med andra 
ateljéers personal och framhöll den egna 
personalens höga kompetens. Hennes an
strängningar visade sig något senare i 
tjänstehöjningar för de två konserverings
biträdena som varit anställda längst.

I avsikt att göra konserveringsarbetet 
mer attraktivt föreslog Agnes Geijer i en 
skrivelse till Riksantikvarien (1964) att 
tjänstebeteckningen assistent (med ev. til
lägg av konservering- eller textil-) skulle 
mföras istället för biträde som ansågs miss
visande.

I det allmänna lönereglementet beteck
nade biträde tjänster där jämförelsevis obe
tydlig utbildning fordrades. Den textila 
grundutbildningen som alla de då anställda 
hade bakom sig var antingen Konstfack
skolan eller Handarbetets Vänners Väv- 
lärarinneseminarium vilket ansågs vara 
en nödvändig förutsättning för att nå ”er
forderlig skicklighet” på området.

I skrivelsen underströk Agnes Geijer 
att så som arbetet bedrevs på textilavdel- 
mngen krävdes det en specialistkompetens 
som inte kunde förvärvas någon annan
stans och som dessutom krävde många års 
Praktik för att ge full skicklighet. Tex
tilavdelningen fungerade i praktiken som 
en utbildningsanstalt vilket inte var för- 
enhgt med den uppdragsverksamhet som

Av Pietasbeskrivningen framgår tydligt att en 
förändring i beskrivningarnas terminologi inträtt. 
Plötsligt var det viktigt att noggrant ange vatten 
som H20 och dessutom ordentligt beskriva de 
kemikalier som använts vid prepareringen: 
"Dockmodell av målad taft. Kina 1700-talet. 
Sidenets bottenfärg ljusblå och med på framsidan 
målad dekor av en stor drake, fiskar, bläckfisk 
och havsvågor i mönjerött, vitt, blått och grönt. 
Svarta fyrflätade silkesnodder avslutar alla 
kanter. Tillstånd. Sidenet mycket skört med 
smärre hål."

Den kinesiska rocken efter konservering. 
Konserveringsmetoderna bestämdes i samråd 
mellan Agnes Geijer, Anne Marie Franzén och 
tekniska avdelningens ingenjör: "Mönstret 
övermålades med Silicone Lubrikant. Därefter 
tvättades rocken i destillerat H20 med hjälp av 
en mjuk pensel. Därefter tvättades den utan 
mellantorkning i CCI4 (Koltetraklorid). Efter 
behandlingen sprutades den med en lösning 
bestående av 1 % PEG 400, 1 °/o Luviskol K 30 
add H20 100 ml, 0,025 % Bonomold. Rocken 
monterades därefter med crepeline. Felande 
delar av den svarta silkeflätan ersattes med 
nygjord dylik."
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måste utföras. Med hänsyn till den dubbla 
rollen ansåg Agnes Geijer det viktigt att 
textilavdelningen som centralinstitution 
borde ha en generellt högre löneskala för 
att kunna behålla personalen.

År 1964 höjdes det ena konserverings- 
biträdet till konserveringsassistent, året 
efter till i:e konserveringsassistent och 
1966 till konservator, tätt följd av det an
dra konserveringsbiträdet som blev kon
serveringsassistent 1966 och konservator 
1971.

Svenska Föreningen för Textilkonservering
Genom en sammanslutning av textilkon
servatorer startades Svenska Föreningen 
för Textilkonservering (SFT) 1967.1 fören
ingen samlades också museianställda som 
arbetade praktiskt med vård av textilier i 
museisamlingar. Grundandet av SFT gav 
tillfällen att diskutera och jämföra ange
lägna frågor kring yrket, dock inte löner.

Vid ett möte 1977 utspann sig trots allt 
en liten debatt om löner. Några äldre med
lemmar påpekade att man inte skulle tala 
om pengar eftersom arbetet var så roligt 
och spännande med förmånen att få vara i 
närheten av fina gamla föremål. Protest
erna från de yngre medlemmarna lät inte 
vänta på sig. De hävdade bland annat att 
konserveringsarbetet var ett yrke, inte en 
ärofull sysselsättning bara för det höga 
nöjets skull. I SFT:s jubileumsbok ”Tex
tilskatter i svenska museer” skriver Eva 
Möller'7 att de flesta hade gedigna utbild
ningar inom textilhantverket, därtill stor 
erfarenhet och kunskap efter många år in
om yrket. Trots detta var de inte betrodda 
att själva skriva rapporter om sina kon
serveringar. ”Det skulle utföras av akade
miskt utbildad personal. Detta märkliga 
förhållande som dock inte rådde vid atel
jéer, bidrog säkert till att vi önskade sluta 
oss samman fackligt för att kunna förbätt
ra våra arbetsvillkor.”

Det fanns en möjlighet att vidareut
bilda sig vid Kungl. Konsthögskolan för 
redan verksamma konservatorer. Under 
vårterminen 1974 planerades i samarbete 
med Nordiska Kultursekretariatet en 2-3 
veckors kurs i färgning för textilkonserva
torer. Från Sverige beräknades prelimi
närt högst 10-15 specialelever kunna be
redas plats.

Senare, vid planeringen av den svenska 
konservatorsutbildningen, spelade SFT en 
viktig roll som remissinstans och som råd
givande och pådrivande organisation in
för starten av utbildningen.

1975-1999

Nordiska Konservatorförbundets kongress

Nordiska Konservatorförbundet (NKF) star
tades 1950 av målerikonservatorer i de 
nordiska länderna och blev associerat till 
The International Institute for Conserva
tion of historic and artistic works (IIC). 
Tillsammans med IIC anordnade NKF en 
konservatorskongress i Stockholm, 1975. 
NKF hade endast två textilkonservatorer 
organiserade och för att erbjuda möjlig
heter att delta i kongressen anslöts de övriga 
i all hast, om de var medlemmar i Svens
ka Föreningen för Textilkonservering. Ag
nes Geijer hade redan under 1960-talet ut
nämnts till hedersmedlem som Fellow i IIC.

Inför kongressen bildades en kommitté 
där en konservator och en antikvarie/ 
intendent från Livrustkammaren, Etnogra
fiska museet, Nordiska museet och en 
konservator från vardera Armémuseum 
och Husgerådskammaren deltog. Textil
enheten representerades av Anne Marie 
Franzén, Inger Estham, Margit Wikland 
(ibland Kersti Adde-Johansson) och Agnes 
Geijer som var kommitténs ordförande.

I programmet ingick temadagar, mot
tagningar och utflykter. Ett bland flera re
sultat av kongressen blev en liten orange
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skrift om textilkonserveringens temada
gar. Skriften är gjord i direkt referatform 
och kan vara ett guldkorn för den som är 
intresserad av metoder från förr.18 Tyvärr 
syntes ingen av textilenhetens konservato
rer eller biträden i talarstolen.

Samarbete mellan olika personalkategorier
Inger Estham började vid textilenheten 
1962 och efterträdde Anne Marie Franzén 
som textilsektionens chef 1975.1 samband 
med omorganisationen 1975-76 gjordes 
en enkätstudie för att definiera ansvars
gränserna för de olika yrkesfunktionerna.

För textilsektionens del pekade studien 
på brister i samarbetet mellan antikvarier 
och konservatorer. En av bristerna ansågs 
vara att man fick för lite information om 
varandras arbetsuppgifter. Med målsätt
ningen att förbättra informationen före
slogs tätare möten där gemensamma kon- 
serveringsärenden kunde diskuteras. Situa
tionen var inte unik för textilsektionen. Lik
nande förhållanden fanns (och finns) med 
få undantag inom hela museisektorn i Sve
rige såväl som utomlands. Skillnaden för 
textilenhetens del var/är att konservatorer 
och antikvarier arbetar på samma enhet vil
ket för övrigt är en helt unik organisation.

Svensk konservatorsutbildning 1985
Innan de treåriga konservatorsutbildning- 
arna startade, först i Köpenhamn under 
1970-talet och 1985 vid universitetet i Gö
teborg, blev det viktigt att definiera och 
belysa konservatorsyrkets innehåll. De då 
yrkesverksamma konservatorerna var sko
lade genom en lång, grundläggande hant- 
verksutbildning. Denna skulle helst kom
pletteras med konsthistoriska och/eller an
dra teoretiska studier som passade för ma
terialområdet. Efter minst tre års praktik 
hos en erfaren kollega vid någon institu
tion eller ateljé blev man konservator.

På våren 1979 fanns följande annons 
införd i Svenska Dagbladet och Dagens

Nyheter: ”Konservatorutbildning i Dan
mark. Fem platser vid den Kgl. Danska 
Konstakademiens Konservatorskola i Kö
penhamn är tillgängliga för svenska stu
derande från och med läsåret 1979/80 un
der förbehåll19 från danska anslagsbevil- 
jande myndigheter. Sökande bör ha ge
nomgått gymnasieskola eller skolutbild
ning kombinerad med hantverks-, konst
hantverks- eller konstindustriell skola.” 
Ansökningsformuläret distribuerades via 
Konservatorsnämnden vid Konsthögsko
lan i Stockholm. Utbildningens längd skul
le vara 3- eller 5-årig med möjlighet till 
specialisering inom konst, kulturhistoria 
eller grafisk linje. Nämnden för konserva
torsutbildning valde ut de elever som an
togs till den danska utbildningen i Köpen
hamn. Det var få personer med textil in
riktning som sökte till utbildningen.

När utredningen ”Konservatorn i cen
trum” lade fram sitt förslag till en svensk 
konservatorsutbildning i betänkandet Kon- 
servatorsutredningen Ds U 1981:2 tog dis
kussionerna om utbildningens längd och 
innehåll fart. Många konservatorer med 
den då traditionella utbildningen ansåg 
att en 3-årig utbildning var alldeles för 
snålt tilltagen eftersom utbildningen till 
största delen var teoretisk. Möjligheterna 
att få praktisk erfarenhet inom utbildning
ens ramar ansågs tyvärr alltför dyrbart och 
av den orsaken orealistiskt. Utbildningens 
placering geografiskt och institutionellt 
diskuterades också. Tack vare Jan Rosvall, 
prefekt vid Etnologiska institutionen i Gö
teborg, blev det en konservatorsutbildning 
som placerades i Göteborg. Utbildningen 
kunde starta med sina första studenter 1985 
och bland dem fanns fyra blivande textil
konservatorer.

Tack vare utbildningarna i Köpenhamn 
och Göteborg har konservatorsyrket kunnat 
definieras både gentemot olika hantverks
yrken och andra professioner inom mu
seivärlden. Utbildningen blev kanske mer
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viktig för museianställda konservatorers 
status än för de privatpraktiserande. Kon
servatorsyrket hamnade på akademisk nivå 
jämställt med antikvarier och intendenter.

Konservatorns roll
Inom konservatorskåren och närliggande 
yrkesgrupper råder nu, liksom 1908, stän
diga diskussioner kring restaurerings- och 
konserveringsteknik, olika metoder, nya 
material och definitioner av åtgärdsnivå- 
erna konservering - restaurering - renove
ring.

Frågan om vem som bär ansvaret för en 
konservering har alltid varit aktuell. Sva
ret är, tyvärr eller tack och lov, inte alltid 
självklart.

På textilenheten, liksom hos alla konser
veringsorganisationer inom hela musei
sektorn har denna fråga skapat gnissel i 
samarbetet mellan yrkesgrupperna. Sedan 
gammalt har initiativet funnits hos den 
akademiskt skolade personalen som också 
haft en myndighetsroll. Pietas brodöser 
och biträden hade hantverksutbildningar 
och rollen som utförare. Vid val och inköp 
av konserveringsmaterial, samarbete med 
ingenjörer och kemister, låg avgörandet 
hos antikvarier och amanuenser eftersom 
de hade dubbel kompetens: dels akade
misk utbildning, dels praktisk textilutbild
ning.

Vid 1960-talets mitt började konserve- 
ringsbiträdena att komplettera sina textil
utbildningar med kurser i konsthistoria 
och kemi. Med de nya konservatorsutbild- 
ningarna tog konservatorerna ett defini
tivt kliv till en akademiskt jämlik nivå 
med antikvarier och intendenter. Utveck
lingen av konservatorsrollen har medfört 
att ansvarsfrågan ännu mer lyfts fram i 
ljuset.

Med Hanna Jedrzejewskas20 kloka ord 
om att betrakta föremålet som mer bety
delsefullt än sin egen person vrids fokus

Genom samarbete räddades en 1600-tals- 
handske av sämskskinnbehandlad älghud.
Den var trasig, stel och hopdragen samt illa 
skadad av insekter och rost. Först behandlades 
den på tekniska avdelningen i s.k. formalin- 
kammare. Några åtgärder för att göra den mjuk 
ansågs inte möjliga att utföra. Textilkonserve
ringen övertog då föremålet som blötlades, 
behandlades med Polyglykol och torkades med 
pinnar uppträdda i fingrarna för att återfå något 
av sin ursprungliga form. Guldbandet fästes till 
och handsken placerades på en tygklädd skiva, 
som sedan lades i plastfodral. Vallby kyrka, Sk.

från bestämmande till samarbete. Ansva
ret för konserveringen däremot åvilar kon
servatorn.

Redan innan ett föremål åtgärdas bör 
konservatorn hålla kontakt med närlig
gande professioner som till exempel konst- 
och kulturhistoriker, antikvarier och kemis
ter. Det är en förhoppning att de andra yr
kesgrupperna gör detsamma inför sina be
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dömningar. Den konst- och kulturhistoris
ka värderingen är ofta bestämmande för in
greppens omfattning. Det är inte själv
klart att konservatorns roll är att göra de 
mest intrikata konstvetenskapliga analy
serna som i stället bör utföras av konst- 
och/eller kulturhistorikern. Konservatorn 
kan mycket väl vara kompetent att utföra 
kemiska analyser men har vanligen inte 
de kompletta kunskaperna som en kvalifi
cerad kemist äger. Konservatorn ska där
för ägna sig åt sitt kompetensområde.

Ansvaret för val av konserveringsmeto
der och konserveringsarbetets utförande 
måste helt vila på konservatorn som ald- 
rig kan svära sig fri från ett misslyckande 
genom att skylla på dåliga rådgivare. Om 
konservatorn inte tror att en metod kan 
fungera eller att den bestämda åtgärdsni- 
Van kan medföra förlust av föremålets be
tydelsenyanser bör konservatorn inte hel
ger utföra ingreppen.

Metodutveckling
Rietas målsättning var att konservera, inte 

mstaurera eller reparera, kyrkornas garn
ns konsthistoriskt värdefulla textilier. Den 

Ursprungliga strategins etiska principer, 
att mte förändra eller orsaka åverkan i de 
historiska dokumenten, ifrågasattes redan 
efter ett par års verksamhet. I de tidigaste 
argångarna av Pietaskatalogen kan man 
Under rubriken Åtgärder hitta uppgifter 
s°m ”Inga sömmar öppnades annat än i yt- 
tersta nödfall” vilket visar att man trots 
allt tvingats att göra avsteg från sina före- 
Satser. De första femton årens beskrivningar 
uttrycker varsamhet och återhållsamhet 
tfed ingrepp i föremålen. Efter 1923 bör- 
|ade man göra djupare ingrepp för att 
astadkomma mer estetiska resultat.

Beteckningarna konservering och res
taurering användes strikt från början för 
att senare förändras något i sina ursprung- 
'8a betydelser.

1908-1929

Redan på 1890-talet konserverades trofé
samlingens fanor med klistermetoder av 
Rudolf Cederströms föregångare vid Liv- 
rustkammaren, C. A. Ossbahr. Eftersom klist- 
ringen inte ansågs tillförlitlig ändrades stöd
metoderna till att fanresterna syddes ner 
mot ett glest tyg kallat tarlatan. Rudolf 
Cederström var, enligt uppgifter från tid
ningsartiklar under 1920-talet, mycket po
sitiv till att de stora sköra sidenfanorna 
klistrades fast på ett nytt stödtyg. Argu
menten för att byta sömnadsmetoden mot 
klistring var i första hand av ekonomisk

År 1923 tvättades det första sammetsföremålet 
i vatten. Efter utslätning och torkning mjukades 
sammetsluggen upp med ångning och varsam 
borstning.
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Metoden och verk
tygen var desamma 
som hattmakaren 
använde för ångning 
av filthattar.

En ångningsmaskin av modernare slag. Vatten 
fylls på i behållaren där det hettas upp och sedan 
kommer ut ur munstycket.

art. Cederström önskade finna en metod 
där han kunde slippa ifrån ”allt det där 
tidsödande syendet och stickandet med nå
len i föremålen”.

Agnes Branting och Livrustkammarens 
Lilly Sparre arbetade båda med fankon
serveringen och motsatte sig Cederstrøms 
klistringsidéer. De ville hellre söka efter 
bättre material som inte var så hårt appre- 
terade som de engelska stödtygerna och 
näten vars knutar skar sönder fanornas 
sköra tyg. Lilly Sparres kommentar till 
Cederströms snabbmetod med Celitlim21 
var: ”det som är svårt tar lång tid, det som 
är omöjligt tar litet längre”. Sömnadsmeto- 
den blev därmed rådande hos Pietas ända 
till slutet av 1940-talet. Argumenten för 
sömnadskonservering var - förutsatt att 
den behärskades - reversibiliteten.

Efter första världskrigets slut, 1918, ut
ökades rengöringsmetoderna från torren- 
göring genom borstning och dammsug
ning - till våtrengöring med vatten. Sam- 
metsföremålen kunde dock inte tvättas i 
vatten eftersom metoder för efterbearbet- 
ning av sammeten saknades. Vattenbehand
lingen gjorde att sammetsluggen plattades 
ner åt olika håll och därför rengjordes 
sammetsföremålen istället i bensin.
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Birkatextilierna impregnerades för att de 
skulle återfå något av sin forna spänst. Där- 
efter placerades de i slutna förpackningar så 
att de skulle kunna studeras både från fram- 
s'dan och avigsidan.

Fragmenten klistrades fast mot glaset med 
några droppar Pandetikon för att inte glida 
omkring inne i förpackningen.

,930-/949

Under 1930-talet infördes metoden att 

onservera och stärka de enskilda fibrerna 
Senom indränkning med olika vätskor. 
Syftet med behandlingen var att fibrerna 
skulle återfå sin elasticitet och att frag- 
menten därigenom skulle tåla hantering 
tycket bättre i framtiden.

Under 1940-talet ökade antalet isärtag- 
n,ngar beroende på att föremålen behövde 
tvättas eftersom de skulle användas. Fläck- 
lagning och rengöring med olika lös- 
n'ngsmedel förekom ganska flitigt. När 
rtngöringen inte utföll till belåtenhet sat- 
tes nya foder av konstsiden in över de 
Santla. Arkivmaterialet innehåller en hel 

el brev där kyrkoherdar meddelar att 
eras klenod ska ”tvättas och lagas” eller 

att sammeten behöver bytas ut mot ny” 
et Pietas också tillmötesgick i många

fall. Mot slutet av perioden avtar sådana 
åtaganden.

1950-1974

När konserveringsateljén förstatligades 
1949 fanns ett outtalat krav på att ateljén 
skulle vara ledande på området metodut
veckling. Under 1950- och 60-talen arbe
tade Agnes Gei jer och tekniska avdelning
ens ingenjörer fram systematiska konser
veringsmetoder som utfördes rutinmäs
sigt. Detta gällde speciellt de arkeologiska 
textilfynden som tvättades och impregne
rades utan urskiljning. Argumenten för im- 
pregneringsmetoden var att återge fibrer
na deras elasticitet och smidighet. Det var 
dessutom viktigt att fragmenten skulle tå
la framtida hantering. Med utvecklingen 
av den så kallade Modocollmetoden kon
serverades fibrerna på djupet istället för
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att föremålets svaga partier fick varsamt 
stöd.

Det var efter andra världskriget och nya 
”evighetsprodukter” skulle prövas med 
moderna metoder. Konstsiden, plexi- och 
plastprodukter utvecklades genom krigsin

dustrin. Både plexiglas och plast togs emot 
med öppna armar som förvaringsmateria 1.

Parallellt intensifierades också den tex
tilhistoriska forskningen vilket medförde 
mer ingående undersökningar av föremå
len. De textilhistoriska frågeställningarna 
gällde till exempel tillverkningstekniker, 
hur mönstret i ett tyg såg ut i sin helhet 
eller hur ett tidigare sönderklippt broderi 
skulle kunna passas ihop igen. Detta kräv
de ofta att föremålen helt eller delvis 
sprättades isär. När föremålen väl hade 
tagits isär kunde tygernas mönster, mate-

Kalkduk från Ore i Dalarna. Ett sätt att förhindra 
slitage genom hantering var att montera in släta 
föremål mellan plexiglasskivor som skruvades 
ihop med muttrar av mässing. I det här fallet val
des monteringen för att kalkdukens vackra foder 
skulle kunna visas.

Plastfodral till mässhakar, håvar, rullade antependier etc. tillverkades vissa år i hundratal vid 
textilenheten.
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Isärtagningarna resulterade i snabbare och mer problemfria 
åtgärder.

De olika tyglagren kunde efter isärtag
ning tvättas var för sig utan risk för t.ex. 
färgfällning eller krympning i dekoren 
eller i något av tyglagren.

Efter tvättningen kunde de isärtagna delarna slätas ut betydligt 
smidigare innan de återmonterades eller syddes fast i rekon
struerad form på en tygklädd skiva.

nal och teknik studeras ingående och do
kumenteras. Man lämnade definitivt den 
tidigare etiska målsättningen att bevara 
det historiska dokumentets integritet. Eti
ken avlöstes av estetiken. Vem ville ha 
skrynkliga och solkiga föremål utställda i 
sina montrar?

Efter andra världskriget erbjöd mark
naden nya moderna konserveringsmaterial. 
När raserade fabriker hade byggts upp och

handelsblockaderna lättat fanns färgstof- 
fer och bra tyger att få igen. För textilkon
serveringen passade dessa nya material 
väl in i tiden eftersom de textilhistoriska 
undersökningarna satte föremålen i cen
trum. De värderades nu som forsknings
material men också som museiföremål 
samt, sist men inte minst, de skulle även 
kunna användas vid enstaka, högtidliga 
tillfällen. Det estetiska utseende var viktigt
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för att de konsthistoriska värdena skulle 
kunna uppfattas.

I Fornvännen 1950 skriver Agnes Gei- 
jer det man idag verkligen kan se i Pietas- 
katalogerna: ”Jämför man tidigare kon
serveringar med sådana från de senaste 
10-12. åren konstateras en allmän tendens 
att göra mera. I likhet med vad fallet är 
inom närliggande områden gör man nu
mera ofta kompletteringar, som äro ägna
de att framhäva föremålets rent estetiska 
värde, vilket nästan aldrig skedde under 
pionjärtiden, med dess hårda renlärighet 
ifråga om originalets integritet. Men även 
beträffande rent konserverande åtgärder 
går man nu betydligt längre, vilket ofta 
även estetiskt ger ett mera tillfredsställan
de resultat än förut. Dessa åtgärder äro 
framför allt rengöring och utslätning av

Som alternativ till plastfodralen tillverkades tyg
fodral vars uppgift dels var att skydda från damm 
och UV-ljus, dels från slitage när föremålen 
hanterades.

Till mässhakar som skulle förvaras hängande 
tillverkades formanpassade trägalgar efter 
mässhakens axelparti.

vävnaderna (spänning) samt i vissa fall 
kemiska prepareringar. I fråga om dylika 
åtgärder rådfrågas gärna den kemiska 
sakkunskapen hos den inom verket redan 
existerande konserveringsanstalten, med 
vars ledare, ingenjör Gillis Olson, ett nära 
samarbete alltid ägt rum.”

Metoden att stödja arkeologiska texti
lier genom kemiska prepareringar gällde i 
viss mån också andra textilier.

Agnes Geijer och Anne Marie Franzén 
utvecklade entusiastiskt nya metoder och 
lämnade en stor mängd rena och släta fö
remål efter sig. De flesta togs isär, tvätta
des, slätades ut och yttertyg, foder och mel- 
lanfoder underlagades med infärgade lin
ne- eller bomullstyger. I förebyggande syf
te sveptes många föremål in i specialgjor- 
da plastfodral. Metoderna anpassades i viss 
mån till den miljö där föremålen fortsatt 
skulle fungera eller bara förvaras. Kalk
dukar och antependier som inte längre fick 
användas syddes fast på tygklädda skivor 
av masonit eller rullades på en rulle.
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1975-1999

Efter 1975 har inga föremål behandlats 
med impregneringsvätskor. Vid Nordiska 
Konservatorförbundets kongress i Stock
holm 1975 förekom flera seminarier med 
livliga, tvärvetenskapliga meningsutbyten. 
Representanter från textilenheten infor
merade vid ett av seminarierna om att de 
upptäckt negativa effekter med bland an
nat Modocollmetoden. När preparerade fö
remål som skulle konserveras om tvättades 
trängde impregneringen djupare in i fiber
materialet och tyget blev ännu stelare.

Vid seminariet debatterades också den 
så kallade lamineringsmetoden för texti
lier. Agnes Geijer hade tidigare, vid 1960- 
talets början, varit starkt kritisk till den 
typ av klibbklistring som utvecklades i 
bland annat Holland och diskuterade då 
metoden med många auktoriteter bland Eu
ropas konserveringsexperter. Trots textil
enhetens kritiska inställning till att använ
da klister genomfördes en del lamineringar 
på föremål där metoden ansågs lämplig.

Sidenet hade börjat bilda små bubblor då det 
lossnade från sitt stödtyg. Det var dessutom 
smutsigt och behövde rengöras.

I samband med en kyrko
restaurering fick textilenheten 
hand om ett antependium som 
tidigare, 1979, hade laminerats 
(klistrats) mot ett stödtyg av 
linne. Antependiet var monterat 
i en förgylld träram. Trosa Lands
församling, Sö.
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Antependiet lossades ur ramen. Tyvärr kunde det inte tvättas eftersom delar 
i broderiet fällde. Efter ytlig rengöring syddes en del av det skadade sidenet ned 
mot stödtyget. Antependiet återmonterades inte, istället rekommenderades 
liggande förvaring i en särskilt anpassad möbel i kyrkan.

Under 1970-talet inriktades metodut
vecklingen mot förebyggande konserve
ring med ökad kontroll av föremålens för- 
varingsförhållanden. Ingreppen i föremå
len är ungefär desamma som under det 
sena 1960-talet: isärtagning, tvättning, ut- 
slätning och montering. Vid 1990-talets 
början blev de djupgående ingreppen fär
re. Nya frågeställningar togs upp. Bland 
annat diskuterades om de appreterade och 
infärgade stödtygernas kemikalieinnehåll 
på lång sikt kunde inverka skadligt på ori
ginalföremålets material. Varje föremåls 
verkliga behov av konservering diskutera
des också utifrån etiska perspektiv. Ingrep

pen blev varsammare och anpassades mer 
till föremålens förvaringsmiljö, i kyrkor, 
utställningar och magasin, där de ska kun
na bevaras i ett långsiktigt perspektiv.

Nästa sida De sista resterna av ärkebiskop 
Sunessons ämbetsdräkt placerades på en 
tygklädd skiva av syrafri kartong som sedan 
placerades i en skyddande passepartout. 
Fragmenten ligger lösa på skivan utan fästning 
med stygn eller klister. De hålls på plats med 
hjälp av ett syrafritt papper under passepartouten. 
Papperet kan utan besvär lyftas bort när frag
menten ska studeras.
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Pietaskatalogen

Pietaskatalogen är en samlad dokumentation av ett stort stycke av Sveri
ges textila kulturarv. År 1999 omfattade katalogen över 7 000 beskriv
ningar där de kyrkliga textilierna dominerar. Övriga beskrivningar gäller 
föremål ur Svenska statens trofésamling, textilfynd från arkeologiska ut
grävningar, museitextilier och textilier i privat ägo.

M
ed den goda föresatsen att hin

dra ivriga, praktiskt lagda per
soner från att förstöra de kyrk
liga textilierna genom välmenta så kalla

de restaureringar, betonade Pietas styrelse 
vikten av att utföra konservering under 
vetenskaplig kontroll genom beskrivning
ar av föremålet, dess tillstånd samt utför
da åtgärder. I beskrivningen skulle också 
finnas fotografier tagna före och efter in
greppen. Katalogens ursprungliga disposi
tion har i stort sett bibehållits genom åren 
men vid 1990-talets mitt gjordes en liten 
förändring då antikvariernas föremålsbe- 
skrivningar kompletterades med delar av 
konservatorernas rapporter.

Pietas styrelse insåg det orimliga i att 
de många gånger fattiga församlingarna 
skulle behöva betala för den vetenskap
liga delen av arbetet som ju var menat att 
tjäna som forskningsunderlag för bland 
annat konsthistoriker. Uppgiften att utföra 
beskrivningarna bedömdes som vetenskap
ligt arbete vilket från och med 1911 finan
sierades genom statliga anslag och så kal

lade lotterimedel. Kostnaderna för det prak
tiska arbetet, syendet, bekostades vanligt
vis av ägaren. Men även detta har period
vis subventionerats med statliga medel.

Trofébeskrivningarna gjordes från bör
jan av Agnes Geijer i samarbete med Ru
dolf Cederström men togs snart över av 
Armémuseums experter och ekonomi. Det 
praktiska arbetet däremot genomfördes 
med statlig finansiering.

Troféernas beskrivningar uppordnades 
i en egen separat katalogdel men ingick 
ändå i Pietas numreringssystem. I huvud
katalogens årsvisa innehållsförteckning har 
troféerna sorterats in under bokstaven T.

Tyvärr innehåller katalogen endast ett 
fåtal beskrivningar av allt det arkeologiska 
material som ändå har preparerats fram 
och behandlats hos Pietas och textilen
heten vid Riksantikvarieämbetet. Som ett 
exempel kan biskop Sunessons gravtextilier 
nämnas, de konserverades hos Pietas av 
brodösen Beda Punch 1923.1 Pietaskatalo
gen finns detta inte med ett ord beskrivet, 
varken beträffande föremålen eller konser-
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En betydande del av Pietaskatalogens värde utgörs av fotografierna.

Veringen. Däremot författade Agnes Bran- 
tlrtg en artikel om textilierna och arbetet i 
en fristående publikation11. På samma sätt 
hanterades dokumentationen av Birkatex- 
tilierna som redovisades i den fristående 
Publikationen Birka III13.

Agnes Geijers insatser 1936 vid fram- 
Prepareringen av Bockstensmannens dräkt 
dokumenterades inte heller på något vis i 
katalogen men väl som en kort rapport till 
^kTA. På 1980-talet, då Bockstensdräkten 
ater konserverades hos textilenheten, pub

licerades dräkten och konserveringsarbe- 
tet separat i form av en bok. I Pietaskata- 
logen finns endast bildmaterialet samlat i 
en fristående volym. Det verkar ha funnits 
en ambivalent inställning till hur detta 
ofta prestigeladdade arkeologiska material 
skulle redovisas.

Uppdragen från privatpersoner och mu
seer fick vanligtvis inte några ekonomiska 
bidrag men föremålen finns beskrivna på 
samma sätt som de kyrkliga textilierna och 
troféerna.
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Föremålens funktion och 
materialens beskaffenhet
Pietaskatalogen omfattar en betydande del 
av den textilkonst från medeltid till nutid 
som finns i svensk ägo. Föremålen har fram
ställts av högklassiga tyger med vackra 
mönster och sköna färger. På utrikes resor 
gjordes direkta uppköp eller beställningar 
av textilier som sedan fraktades hem till 
Sverige. Tygerna inhandlades både för 
profant och liturgiskt bruk och kvaliteter
na var sannolikt de bästa som fanns att få 
i handeln.

Profana dräkter, antependier, mässha
kar och kåpor tillverkades av utsökta ylle
tyger, guld- och silverbrokader, silkesam- 
met, linnedamast och mönstrade siden av 
olika kvaliteter - italienska, franska eller 
kinesiska.

Föremålen

Trots tygernas egen skönhet dekorerades 
de med det som var modernt för den tiden 
det vill säga allt från små paljetter, remsor 
av gyllenläder och silkebroderier till appli
cerade tjocka uppstoppade silver- och guld
broderier vars innehåll i senare tid blev ett

Åtskilliga liturgiska textilföremål är tillverkade av utsökta 
tyger som här en granatäppelsammet som också är dekorerad 
med vackra broderier. Linköpings domkyrka, Ög.
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Mässhake av rödbrun sammet som blivit mycket 
skarvad och skrynklig. På ryggen ett kors av sen
medeltida figurbårder som ursprungligen tillhört 
en korkåpa. Broderiet visar apostlar under 
baldakiner. Figurerna är utförda i silke- och 
guldbroderi. Korsarmarnas figurer är avskurna 
På höjden. Broderierna var upprivna, delvis 
trasiga tvärs igenom. Även fodret var trasigt. FK. 
Stöde kyrka, Me.

Problem i konserveringsprocessen. Detta 
visade sig speciellt om broderiernas höjd 
byggts upp av gamla brev eller doku
ment24,

Antependiet är den prydnad som hängs 
uPp framför altarbordet. Det är ofta deko- 
rerat med figurframställningar eller med 
g'varens initialer och vapensköldar.

Altarbrun är en bård som i de flesta fall 
fästs i en av altardukarna och faller ned 

°Ver antependiets överkant så att dess fäs
te vid altarbordet döljs. Ibland används 
altarbrun utan antependium. Antependier 
0ch altarbrun är i stort sett uppbyggda på 
sarnrna sätt som mässhakar med ett mer

Mässhaken är smal och formad med ett litet 
framstycke. Foder av vitt linnetyg samt bitvis 
av blå och röd vadmal. EK. Stöde kyrka, Me. 
Se not 3 och 4.

Sammeten är hårt sliten, mycket brusten 
och i stort behov av konservering. EK. 
Stöde kyrka, Me.
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När fodret lossades påträffades papper av olika 
slag. De hade fungerat som styvnad under 
broderierna som nu lagades och förstärktes. 
Sammeten underfodrades delvis. Nytt foder av 
blå lärft sattes in. EK. Stöde kyrka. Me.
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Under korset fanns slätt papper, mönster
teckningar och fragment av en nederländsk 
dikt från cirka 1500 samt delar av ett svenskt 
brev från cirka 1600. EK. Stöde kyrka, Me.

Violett antependium och vit altarduk kantad med 
spets. Antependiet är tillverkat hos Licium 1935. 
Bromma kyrka. Up.

eller mindre rikt broderat yttertyg, ett mel- 
lanfoder och ett foder.

Till altarets textilier hör även kalkdu
ken som är en kvadratisk duk tillverkad 
av linne, siden eller sammet och ibland är 
fodrad, ibland inte. Kalkduken är ofta rikt 
dekorerad med metallband och fransar 
och broderier av silke- eller metalltråd.

Kollekthåvar tillverkades med innerpå- 
sar av skinn och läder och håvarnas ytter- 
tyger mönstrades ofta med broderier och 
metallband, fransar och pinglor. Många 
håvar är åstadkomna av de sista resterna 
av utslitna textilföremål och består av al
lehanda hopplock medan andra är profes
sionellt utförda med utsökta reliefbrode
rier. Håven är fäst med en metallholk vid 
ett långt träskaft.
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Tre altarbrun utställda i Vadstena kloster.

De olika materialen i kollekthåvarna vållar 
ibland problem vid val av konserveringsmetod 
och förvaringsmaterial. FK. Tengene kyrka, Vg.
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Ett par begravningsfanor med tunga, konstfullt utförda reliefverkande metalltrådsbroderier. 
På grund av broderiernas tyngd har sidenet brustit. Fanorna har lagats vid flera tillfällen under 
1900-talet. FK. Turinge kyrka, Sö.

I många av Sveriges kyrkor finns banér 
och begravningsfanor av siden med mål
ningar eller tunga guld- och silverbrode
rier. Tyngden i broderierna gör att tyget 
de är broderade på fäller sönder. Banér 
och fanor utsätts därför för återkommande 
reparationer och konserveringar.

Fanorna i Svenska statens trofésamling 
har mestadels tillverkats av siden, ofta ki
nesiskt, och dekorerats med broderade el
ler målade heraldiska motiv.

De arkeologiska textilfynden består till 
största delen av ylle. Siden som var en 
dyrbar importvara förekommer i begrän
sad omfattning liksom linne som snabbt 
förmultnar i den fuktiga jorden. Vid speci
ellt lyckliga omständigheter kan textilier
nas ursprungliga färger finnas kvar men 
de flesta fynden har förändrats under tiden

En ryttarfana av röd duk med intarsiaarbete i 
gult, vitt och grönt damastsiden. Fanan erövrades 
1703. Troféerna som tidigare använts i ur och skur 
är nu sköra och har ibland omfattande skador. 
Resterna av fanan är fäst mellan två lager 
crepeline. EK. ST J88, Armémuseum, Sthlm.
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Ett arkeologiskt textilfynd med vävd dekor av så 
kallat krabbasnår. Textilfragmentet som tidigare 
fungerat som fotlapp har kvar vecken från denna 

användning. FK. Lödöse, S:t Peders sn, Vg.

Eotlappen tvättad, utvikt och utslätad. Valet 
att veckla ut och förvandla fotlappen till ett frag
ment avgjordes av dekorens sällsynthet. EK. 
Lödöse, S:t Peders sn, Vg.

i jorden, och den ursprungliga färgen har 
övergått till olika bruna nyanser. Endast i 
mycket få fall finns dekor kvar.

Föremålen från museerna har varit av 
skiftande slag med allt från paradsängar 
med klädslar av siden dekorerade med 
pärl- och paljettbroderier till broderade si
denklänningar och sidenskor, hattar, dräk
ter och dräktdelar av ylle eller siden, väv
da tapeter samt stolklädslar av ylle med 
silkeinslag, linvarp och linnefoder. Mate
rialen i de profana textilföremålen liknar 
i många fall de kyrkliga textiliernas, både i 
kvalitet och skönhet.

Sängen från Skokloster i sin miljö. Sängklädseln 
är dekorerad med tusentals små paljetter som 
det tog många månader att sy fast. EK.

Under den gobelängvävda stolsklädseln finns en 
mjuk stoppning. Som fyllning i stolsitsar, täcken 
och dynor användes dun, fjäder, ull från får, get 
och björn, hår från ko, ren eller get, linblånor, 
sågspån eller kapok. EK. Tidö, Vsm.
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Materialen

Gemensamt för alla dessa textilier, oavsett 
ålder, är att de tillverkats av mer eller 
mindre mjuka fibrer. De äldsta textilierna 
tillverkades av fibrer tagna direkt från na
turen och de togs från både växt- och djur
riket. Fibrerna spanns till tråd som sedan 
användes till att fläta eller till att väva
tyg-

Siden, ylle, linne, bomull samt alla konst
fibrer tillhör gruppen organiskt material 
och dekorer av metallband och guldbrode
rier oorganiskt material. Beroende på här
komst indelas de organiska materialen i 
naturfibrer och konstfibrer.

Naturfibrerna silke och ull kommer från 
djurriket och kallas därför animaliska fib
rer eller proteinfibrer medan lin, hampa 
och bomull kommer från växtriket och 
kallas vegetabiliska fibrer eller cellulosa
fibrer.

De animaliska fibrerna skadas lätt då 
omgivningen är basisk medan de vegetabi
liska fibrerna skadas under sura förhållan
den.

Konstfibrerna grupperas in efter sina ke
miska sammansättningar. Den ena grup
pen är regenatfibrer och den andra syntet
fibrer. Regenatfibrerna tillverkas av cel
lulosa från bland annat granved som löses 
i kemikalier till en viskös, tjockflytande 
massa. Massan pressas sedan ut genom 
munstycken med små hål och vid kontakt 
med luftens syre stelnar den och en oänd
lig tråd bildas. Många mässhaksfoder av 
siden byttes ut mot nya foder av konstsi
den eller viskos under 1940-talet då tyger 
av regenatfibrer var en nyhet på markna
den.

Syntetfibrerna framställs främst ur pet
roleum med hjälp av vatten, syre med me
ra. De erhållna kortmolekylära organiska 
föreningarna utsätts för hög temperatur 
och högt tryck, så kallad polymerisation, 
och processen avbryts så snart det bildats 
molekylkedjor av lämplig längd. Polymeren

görs flytande och lösningen pressas sedan 
genom munstycken via ett kemiskt bad där 
massan stelnar och formas till en tråd. Ti
digare var utgångsmaterialet stenkolstjä- 
ra. Den första syntetfiber var nylon och kom 
ut i handeln efter andra världskriget.26

Pietaskatalogen domineras av föremål 
av siden och silkesammet. Därefter följer 
ylle- och linneföremål. Dominansen av si
den kan förklaras med att det är föremål
ens yttertyger som avses. En stor del av 
föremålen har dekorerats med antingen 
broderier direkt i yttertyget eller genom 
att lösa broderier, band, spetsar, fransar 
eller knappar applicerats på tyget.

Om en beräkning görs av samtliga ma
terial i de sammansatta föremålen skulle 
dock linne vara vanligast. Det är fel att 
tro att de flesta textilier rent fibermässigt 
endast består av sitt yttertyg med even
tuell dekor. Textilföremål, vare sig det 
handlar om en mässhake, kollekthåv, mit
ra, gobeläng eller rock är i allmänhet upp
byggda med yttertyg, mellanfoder och fo
der.

Som jämförelse kan nämnas att till ex
empel en vanlig yllekavaj har ett yttertyg, 
ett mellanfoder och ett foder. En extra 
styvnad bygger upp kragens form. Kava
jer brukar dessutom byggas upp med ut-

En delvis isärtagen mässhake. Här syns ett 
mellanfoder av linne och ett foder av siden 
förutom det yttre skiktet som är helbroderat. 
Broderiet är utfört med silke- och metalltråd. 
Uppsala domkyrka, Up.
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Detalj av ett grovt, svart mellanfoder av linne som 

ar ymnigt preparerat med klister för att göra tyget 
stelt. Vid tvättning i vatten riskerar klistret att 
lösas upp och orsakar då färgfällning i hela före
målet. UK. Vetlanda museum, Sm.

fyllnad vid axlarna, så kallade axelvaddar. 
Till kavajen hör förmodligen knappar av 
metall, plast eller annat material.

Föremålen i Pietaskatalogen har mes
tadels yttertyg av siden och sammet men 
ylle förekommer också. Silke förekommer 
i olika tyger som till exempel siden, silke- 
sammet, taft, atlassiden eller brokad.17 
Mellanfoder som har till uppgift att stödja 
yttertyget, är ofta vävt av grovt linne, bom
ull, hampa eller jute. För att uppnå öns
kad stelhet behandlas mellanfodren med 
vax eller ibland svart klister. Vanligast är 
ett grovt, klisterbehandlat linnetyg.

Fodrens material varierades beroende på 
hur föremålen skulle användas men det 
normala är enligt författarens mening oblekt 
eller indigofärgat linne. Sidenfoder i vack
ra färger förekommer också allmänt till 
mässhakar och kalkdukar.

Dekoren har som regel skapats med bro
derier av färgat silke och guld- eller silver
tråd liksom av förgyllda silverband eller 
guldfransar.

De kyrkliga textilierna, speciellt mässhakarna, 
dekorerades med utsökt tecknade figurbroderier 
utförda med silke och försilvrad eller förgylld 
metalltråd. Skå kyrka, Up.

Mässhake med dekor av den korsfäste Jesus 
i gediget silver. Nordmarks kyrka, Vr.
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1900-talets broderikonst utfördes ofta 
med inslag av guldskinn, pappersguld och 
senare med Lurextråd. Av Pietaskatalogens 
beskrivna föremål har cirka 95 % någon 
form av dekor där metall ingår.28

Avsikten med denna uppräkning är först 
och främst att fästa uppmärksamheten på 
att vare sig textilföremålen är historiska 
dokument eller nya bruksföremål medför 
deras materialsammansatta konstruktio
ner i sig skaderisker vid rengöringsproces- 
ser lika väl som under dåliga förvarings- 
förhållanden. Om yllekavajen kemtvättas 
i en vätska avsedd för ylle kanske konst- 
sidenfodret eller knapparna smälter. Även 
ett gammalt föremål, sammansatt av oli
ka material, som tvättas i vatten kan bju
da på överraskningar som till exempel 
färgfällning från mellanfoder och brode
rier eller foder och dekor som krymper. 
Skillnaden mellan de historiska dokumen
ten och den nya kavajen är att kavajen 
lätt kan ersättas.

Kyrkliga textilier
Gemensamt äger Sveriges kyrkor en an
senlig mängd textilier med liturgisk29, 
praktisk eller dekorativ funktion, alla med 
intressanta och varierande konsthistoriska,

kulturhistoriska och konstnärliga värden. 
Nattvardsfirandet är högmässans höjd
punkt och mässhaken obligatorisk för den 
officierande prästen, som enligt katolsk 
uppfattning är förmedlare mellan Gud och 
församlingen vid själva mässoffret. Där
för gjordes mässkläderna till Guds ära så 
praktfulla och dyrbara som möjligt. Un
der 1800-talet gavs textilierna en mer eller 
mindre schablonmässig utformning för att 
vid 1900-talets början återfå något av sin 
medeltida, praktfulla skönhet.

De liturgiska textiliernas form har för
ändats under århundradenas lopp men än
nu idag är formens ursprung fortfarande 
märkbar. Medeltidens viktigaste liturgis
ka plagg, mässhaken och korkåpan, har 
båda sitt ursprung i profana plagg som 
var i allmänt bruk redan under antiken. 
Enligt en obruten tradition från den första 
kristna tiden bärs mässkrud, det vill säga 
mässhake, alba och stola av den präst som 
förrättar nattvardsmässan. Det är ett bruk 
som vi också har gemensamt med många 
andra kyrkor.

Det är inte ovanligt att kyrkliga tex
tilier har profant ursprung. Dyrbara dräk
ter som skänkts till kyrkorna har sytts om 
till liturgiska plagg. Ett exempel är den 
kjol i 1936 års Pietaskatalog som tjänat

Korkåpan (pluviale) från sent 1600-tal tillverkades inför Karl Xll:s kröning. 
Korkåpans förebild var en kappa med kapuschong, ett regnplagg. EK. 
Strängnäs domkyrka, Sö.
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Klockformad mässhake troligen från 1200-talet. Mässhakens förebild var 
manteln, den så kallade paenulan. Strängnäs domkyrka, Sö.

som antependium. Tyvärr är beskrivningen 
mycket torftig men föremålet fotografera
des före och efter konserveringen.

Antependier liksom mässhakar tillver
kades, trots dekor av rika broderier, mest 
av siden eller sammet, men under 1900-talet 
tillkom både linne- och ylleantependier.

De flesta kyrkorna har antependier i de 
fem liturgiska färgerna30 som byts enligt
kyrkoårets gång.

Ett stort antal broderier utfördes i speci
ella verkstäder, i klostren eller någon gång 
kanske av adliga damer och motiven hade 
ofta sina motsvarigheter inom målarkon
sten. Med ”nålmåleriets” hjälp fick man 
fram fina nyanser i färgerna och man an
knöt direkt till tavelmåleriet både i färg 
och komposition. På samma sätt som al
tarskåpen har broderierna symmetriskt 
komponerade grupper med bibliska motiv

Antependiet före konservering 1936. Nordiska museet, Sthlm.
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där de olika personerna intar olika kropps- 
hållning beroende på deras inbördes sta
tus. Det finns broderier där till exempel 
bakgrunden ersatts med guldbroderi i lägg- 
sömsteknik. Broderierna utfördes vanligen 
med silke-, guld- och silvertråd.

Även linneföremålen, alltifrån albor och 
huvudlin till enklare altardukar bör lyftas 
fram bland de liturgiska föremålen.

Kalkduken eller kalklädet (velum) är 
en kvadratisk duk som täcker kalken och 
pätenen när de bärs fram till altaret.

Mässhake. Tyget är sannolikt en kinesisk guld
brokad från 1600-talet. Korset på ryggsidan är ett 
polskt figurbroderi i guld och flerfärgat silke på 
linne från 1400-talet. EK. Lidhults kyrka, Sm.

Antependiet eller den före detta kjolens brode
rade nederdel är vänd uppåt. Broderiet har 
troligen tjänat som altarbrun. På baksidan finns 
en upphängningsanordning. FK. Nordiska 
museet, Sthlm.

Kalkduk av röd silkesslöja med broderier i 
olikfärgat silke, guld och silver. Sannolikt från 
Turkiet, 1600-tal. Den är förstärkt med röd siden
taft på ena sidan och tillförd ytterligare broderier. 
Foder av gul taftsiden. Kalkduken konserverades 
hos Pietas 1919 och konserverades om vid 
textilenheten 1996 i samband med kyrkans 
restaurering. EK. Bromma kyrka, Up.
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Altardukar har vanligtvis en spets i nederkanten. 
Denna är extra bred och dessutom stickad av lin
garn. Gamla Uppsala kyrka, Up.

För att på altaret skydda de dyrbara mäss
böckerna vars pärmar ofta var smyckade 
med ädla stenar var det nödvändigt att läg
ga böckerna på mjuka underlag i form av 
dynor.

Andra plagg som används eller har an
vänts vid gudstjänster är dopdräkter, präst
kappor och kyrkvaktarrockar. De senare 
vanligen tillverkad av kläde med uppslag 
och krage av rött, blått eller svart kläde el
ler ibland av sammetsplysch.

Bokdyna av blå sidensatin med sirliga 
broderier i guld. FK. Jumkils kyrka, Up.

Många begravningsfanor har tunga metall
broderier på siden. Efter många års exponering 
i kyrkan faller sidenet sönder och ibland återan
vänds fanorna som antependium. Detalj av ett 
broderi på antependium. Sorunda kyrka, Sö.

Kyrkvaktaren som bland annat hade till 
uppgift att med sin käpp se till att guds
tjänstbesökarna inte somnade bar förr en 
särskild rock. På grund av detta arbete fick 
han också namnet "kyrkstöten".

KAPIT 1 L 3 73



Brudbänk med broderad dyna. Yttergrans kyrka, Up.

Till kyrkornas äldre och mest anrika 
föremål kan bemålade begravningsfanor 
och -banér räknas. De är ibland tillverka
de av siden och dekorerade med tunga me
tallbroderier.

De flesta kyrkor äger dessutom en del 
inredningstextilier som väggbonader, kor
mattor, bänkdynor med mera.31

Kulturminneslagen

Lagen om kulturminnen innehåller fem ka
pitel. I i:a kapitlets inledande bestämmel
ser lyder texten i z § "Länsstyrelsen har till
syn över kulturminnesvården i länet. Riks
antikvarieämbetet har överinseende över 
kulturminnesvården i landet.” Det innebär 
i praktiken att länsstyrelserna vid behov ber 
Riksantikvarieämbetet om yttrande kring 
åtgärdsförslagen innan de tillstyrks. Åt-
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gärdsförslagen för textilier handläggs av 
enhetens textilantikvarier och granskas i 
samråd med textilkonservatorerna. Under 
alla omständigheter meddelar länsstyrel
sen Riksantikvarieämbetet sina beslut. 
Kapitel z handlar om fornminnen och ka
pitel 4 handlar om kyrkliga kulturminnen. 
Lagen skyddar arkeologiska och kyrkliga 
textilier juridiskt från att flyttas, skadas 
eller förstöras.

I Sveriges kyrkor finns påfallande mån
ga medeltida textilföremål bevarade. Det 
finns skrudar som är 700 år gamla eller 
mer. Där finns också exempel på 1600- 
och 1700-talets högklassiga textilkonst med 
tyger, spetsar och broderier vars motsva
righet i bevarat profant material finns i 
Husgerådskammarens och Livrustkamma- 
rens samlingar. Det är självklart att sådana



dyrbara och unika objekt måste behandlas 
med stor varsamhet och förvaras på bästa 
sätt.

I lagen om kulturminnen kallas dessa 
och även yngre föremål i kapitel 4, 6 § 
”Inventarier av kulturhistoriskt värde”.
I varje församling ska det finnas en för
teckning över inventarier som avses i den
na paragraf. Stiftet ska minst vart sjätte år 
kontrollera att alla föremål i förteckning
en finns kvar. Dessa inventarier får inte 
säljas (avyttras), avföras ur förteckningen 
eller flyttas från den plats där de sedan 
gammalt hör hemma. De får heller inte re
pareras eller ändras utan tillstånd från 
länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet kan 
yttra sig och i förekommande fall överkla
ga länsstyrelsernas beslut om åtgärdstill- 
stånd. Församlingarna får till exempel 
inte deponera äldre mässhakar i något mu
seum eller låna ut dem till utställningar, 
installationer, prästvigningar med mera 
utan tillstånd från sin länsstyrelse. Textili
erna ska förvaras i kyrkan om det inte 
finns speciella skäl till annat.

Troféer och fanor
Statens trofésamling består av svenska 
krigstroféer, det vill säga fanor, standar, 
pukor, trummor och fästningsnycklar tag
na i krig mot Danmark, Ryssland och Po
len med flera länder.

De äldsta av de cirka 4 000 bevarade 
föremålen är från 1600-talets början och 
tagna i samband med Sveriges deltagande 
i Trettioåriga kriget. Förslaget att de eröv
rade troféerna skulle samlas in och beva
ras på ett ställe kom från Axel Oxenstier
na efter Gustav II Adolfs framgångsrika 
segrar.

Ett par år innan Pietas textilkonserve
ring hade påbörjat sin verksamhet anlita
de Rudolf Cederström Licium då han och 
Livrustkammaren behövde hjälp med kon
serveringen av fanor och troféer ur Statens

trofésamling. Troféerna hade tagits ned 
från sina platser i Riddarholmskyrkan där 
de hängt i cirka 250 år och skulle konser
veras till den 28 juni 1909 då samlingarna 
i Nordiska museets hall skulle öppnas.

Fanorna är tillverkade av dyrbara ty
ger i fina kvaliteter. Materialen bestod av 
ylle, linne, bomull, silkesammet och olika 
variationer av siden. Tygerna dekorerades 
gärna med broderier eller målningar.

Många fanor i trofésamlingen existera
de bara som fragment som sopats upp från 
golvet i Riddarholmskyrkan. Det kunde ta 
månader att rekonstruera och pussla ihop 
en enda fana.

Troféernas, fanornas och flaggornas kon
serveringsproblem bestod inte bara av svår
hanterliga kombinationer av material. Även 
deras omfång utgjorde konserverings- och 
hanteringsproblem då stora lokalytor och 
arbetsbord var nödvändiga förutsättningar 
för arbetet.31

Det är viktigt att fragmenten slätas ut trådrakt och 
lagom mycket om de ska kunna användas i det 
stora pussel som en fana kan bestå av.
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Sidenfana tillverkad hos Licium i början av 
1900-talet. FK. Gällsta kyrka, Vg.

Dyrbara och bra material gällde inte 
alltid alla de nations- och fackförenings- 
fanor som tillverkades vid förra sekelskif
tet. Materialet i dessa är svårbemästrat på 
grund av dåliga, färgfällande tyger i si
denkvaliteter som genomgått förtyngning 
med metallsalter för att få vackrare fall 
och lyster. Trots materialens låga kvalitet 
dekorerades också dessa fanor med utsök
ta målningar och broderier.

Nykterhets- och fackföreningarnas fa
nor tillverkades i princip efter samma sys
tem som kyrkornas liturgiska färgkanon. 
Symbolspråket i fanornas målade och bro
derade motiv syftar på sammanhållning

och har ofta sirliga och eggande texter.33 
Den årliga och flitiga användningen till
sammans med den sviktande materialkva
liteten gör att de blivit hårt slitna och 
många är nu stadda i upplösning.

I denna stora samling av fanor finns 
otaliga exempel på utsökt textilkonst lik
som ”glad kvinnokraft” och målningar ut
förda av kända manliga dekormålare. Att 
samlas under dessa fanor är en stor del av 
de svenska folkrörelsernas kulturmönster. 
Under 1990-talet har dessa samlingars vård
behov uppmärksammats av många fören
ingar.

I fuktigt tillstånd hade fanan rullats runt sin egen 
stång. På grund av stångens klena dimension 
bildades skarpa veck där tyget brustit i kniv
skarpa skåror. De vita fläckarna kommer från 
den kalkade väggen som fanan hängt mot. FK. 
Gällsta kyrka, Vg.
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Detalj av målning på en vit sidenfana. Bristningarna i målningen har uppstått eftersom fanan 
förvarats vikt. Många fackföreningar i Sverige har kommit till insikt om att fanorna är en kulturskatt 
att vårda. EK. Västerviks typografiska förening.
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Arkeologiska textilier
Luftens syre påverkar alla organiska äm
nen. I jorden är animaliska fibrer, det vill 
säga ull och silke, mest motståndskrafti
ga, medan vegetabiliska fibrer lätt angrips 
och bryts ned av mikroorganismer som 
trivs i fuktig miljö. Detta medför att linne 
och bomull som fort möglar i fuktig luft, 
helt saknas i de flesta arkeologiska fynd. 
I normala arkeologiska jordfynd har vege
tabiliska fibrer i lyckligaste fall bevarats i 
närheten av kopparhaltiga metallföremål. 
De av fukten upplösta salterna har en desin
ficerande effekt vilket resulterar i att svamp- 
och bakterieaktivitet inte är möjlig.

Det omfångsrika och för den textilhis
toriska kunskapen grundläggande materi
alet från Egypten och Syrien har bevarats 
på grund av det exceptionellt torra öken
klimatet.

Kopparsalter i en av biskopsgravarna från 
S:t Petridomen. Tyget kring kopparsalterna är 
väl bevarat.

Redan från starten var Vitterhetsaka
demien en av Pietas viktigaste uppdrags
givare och vid 1930-talets början fick man 
uppdraget att konservera de sedan länge 
uppgrävda textilfynden från Birka.

Trots Pietaskatalogens sparsamma be
skrivningar av arkeologiska textilier har 
de ändå upptagit en relativt stor och pre
stigefylld del i textilenhetens verksamhet. 
En omfattande mängd arkeologiska textil
fynd har konserverats, analyserats, mon
terats och förpackats. Det är först och 
främst alla fragmenten från Birka, och se
nare även från Valsgärde och Högom. 
Längre fram tillkom en stor mängd medel
tida textilfynd från grävningar i Sveriges 
gamla stadskärnor. Under i960- och 70- 
talens miljonprogram exploaterades me
deltida stadskärnor bland annat i Gamla 
Lödöse, Uppsala, Nyköping och Söderkö
ping. Vid dessa utgrävningar hittades rik
liga mängder textilfynd från medeltid var
av en stor del utgjordes av skrädderispill. 
Textilfragmenten från stadsgrävningarna 
har stor betydelse för tolkningen av olika 
verksamheter. Fynd av tillskärningsspill 
kan till exempel ge anvisningar om var i 
ett kvarter skräddarens verkstad fanns. 
Fynd av hela plagg är mycket ovanliga 
men lagade och lappade stycken som 
klippts bort och till sist hamnat i en av- 
fallshög eller som tätning (drev) i ett hus 
förekommer däremot ofta.

Det arkeologiska textilmaterialet sträck
er sig från forntiden till sent 1600-tal. Till 
gruppen arkeologiska textilier räknas för
utom gravfynd från fornlämningar, fynd 
från exploateringsgrävningar i stadskär
nor, fynd från marinarkeologiska under
sökningar, gravfynd hittade i samband 
med byggnads- och anläggningsarbeten 
i kyrkor, koptiska textilier, mumielindor 
med mera.

Konservering av arkeologiska textil
fynd innebär frampreparering, rengöring,
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Skrädderispill från en arkeologisk 
utgrävning. Spillet är en koncentration 
av filtremsor med olika tjocklekar. 
Liknande filtremsor brukades ofta som 
skydd över sömmar på insidan av ylle
plagg. EK. Västerås, Vsm.

textiltekniska analyser, montering eller pla
cering i en stödjande förpackning.

De arkeologiska textilierna är ett för 
textilforskningen grundläggande material 
som kompletteras på ett värdefullt sätt av 
bevarade föremål ur den folkliga textiltek
niska traditionen i Norden. Textilfynden, 
som i första hand bör betraktas som käll
material, har hjälpt till att förklara teknis
ka särdrag under medeltid och förhistorisk 
tid, som till exempel vävstolens utveck
ling.34

Gravtextilier

Bockstensmannen påträffades 1936 i Akul
la mosse i Halland. Som ofta är fallet med 
mossfynd hade textilierna bevarats. Fyn
det bestod av en man i komplett dräkt från 
1300-talet. Dräkten konserverades 1936 
och konserverades om i början av 1980- 
talet.

Museiman iklädd Bockstensmannens dräkt. 
Bilden publicerades under 1970-talets våg av 
levandegörande pedagogik inom museivärlden. 
Dräkten är ett mossfynd daterat till tidigt 1300-tal. 
Varberg, Ha.
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Vid exploatering i eller omkring äldre 
kyrkor påträffas naturligt nog gravar. När 
fynd av denna typ påträffas återbegravas 
de antingen omedelbart eller tas upp som 
preparat och undersökas. Gravar som är 
senare än medeltid eller där graven inne
håller en redan känd person behöver nor
malt inte undersökas då det oftast finns 
tillräcklig kunskap i efterlämnade doku
ment och urkunder. Vid enstaka tillfällen 
har ändå en del identifierade textilfynd av 
personhistoriskt intresse tagits om hand.

Ett exempel på uppdrag var frampre- 
parering, analysering och konservering av 
de åtta ärkebiskopsskrudar och andra tex
tilier som hade påträffats i samband med 
de arkeologiska undersökningarna i S:t Pe- 
tridomen i Bremen, Tyskland.

De åtta gravarna innehöll sammanlagt 
93 textilföremål. Av dessa var cirka 30 re

lativt hela. Resten var mer eller mindre 
fragmentariska och utgjorde cirka 500 
fragment i skiftande storlek och kondition.

Antikens textilier

Många olika sorters textilier forslades ut 
från Egypten under 1800-talet. De fynd
omständigheter som eventuellt hade kun
nat bidra till datering är i regel okända. 
Insamlingen av dessa gravtextilier skedde 
vanligen helt utan kontroll.

I Medelhavsmuseets samlingar finns en 
mängd mumiesvepningar och mumielin- 
dor från Egypten. Ett stort antal av dessa 
mumielindor konserverades 1994 och då 
kunde konstateras att flera av dem var 
återbruk och rivna ur nötta och lagade tu
nikor.

I samband med Medelhavsmuseets ut
ställning ”Palmyra, öknens drottning” 3$

Gravfynd från en kyrka. Fynden har genomgått rengöring, utslätning och med 
några få stygn fästs på en tygklädd skiva av syrafri kartong som fungerar som 
stöd vid förvaring och hantering. EK. Junsele kyrka. Ån.

80 DEN LJUSSKYGGA TEXTILKONSTEN



1988 konserverades ett stort antal grav
fynd från Syrien varav de flesta kom från 
Palmyra. Palmyrafynden bestod av en stor 
mängd ylle- och linnefragment (zoo-tal) 
men också fragment av de tidigaste exem
plen på sidenväveri i ”väst”. Flera av ylle
textilierna hade tillverkats av purpurfär- 
gad ull. Med bland fynden fanns ett antal 
barnkläder (600-tal) från Halabiyah i Sy
rien. Dessa textilier dokumenterades, kon
serverades och monterades vid textilen
heten. Efter utställningen sändes textilierna 
tillbaka till Nationalmuseet i Damaskus.

Ett uppdrag från Medelhavsmuseet i Stockholm 
var att konservera innehållet i denna kakburk 
som var fylld med mumielindor från Egypten.

Detalj av linda. Trots att lindorna vid första 
ögonkastet gav intryck av trasor fanns det 
unika möjligheter att studera bl.a. olika fiber
material, speciella kvaliteter, vävtekniker och 
metoder.

Byxor av linne från Halabiyah i Syrien. De på
träffades tillsammans med en mängd andra 
barnkläder vid en arkeologisk undersökning 
på 1940-talet. Textilfynden hade förvarats 
okonserverade i Nationalmuseets magasin 
i Damaskus. FK.
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Marinarkeologiska textilier

På sin jungfruresa i augusti 1628, sjönk 
regalskeppet Vasa utanför Beckholmen i 
Stockholm. Skeppet återfanns 1956 men 
lyftes upp ur vattnet först 1961. Hon be
traktas idag som det äldsta identifierade 
skepp som någonsin bärgats i sin helhet. 
Eftersom hon inte var fullt rustad när hon 
sjönk hittades inte så många föremål om
bord på skeppet.

Trots allt gjordes några fynd av texti
lier bland annat filthattar, hosor, delar av

jackor och byxor. De största textilfynden 
utgjordes av seglen som konserverades un
der 1960-talet med metoden klibbklist- 
ring. De övriga textilierna magasinerades. 
Inför öppnandet av det nya Vasamuseet 
vid Galärvarvet i Stockholm 1990 gjordes 
en del textilier utställningsbara.

Den i juni år 1676, vid middagstid, kant
rade och exploderade regalskeppet Kro
nan utanför Ölands södra udde. Ombord 
på skeppet fanns 850 man. Kronan, liksom 
Vasa, lokaliserades och identifierades av

Ägaren till denna dräkt följde med 
i djupet när regalskeppet Vasa 
sjönk. Mannens skelett hittades 
delvis nedsjunket i bottendyn. Inget 
av ylledräkten fanns kvar ovanför 
dyn. När fyndet togs upp hittades 
under skelettet delar av en jacka 
och ett par byxor. Tyget var indränkt 
med järnsalter och dy som hade 
gjort tyget stelt och hårt. När klä
derna hade torkat var de formade 
efter mannens kropp. FK.

När fyndet togs upp 1961 ville 
man inte tvätta bort spåren av 
ägaren ur tyget. Vid konserver
ingen 1990 utfördes endast 
analyser och dokumentation av 
dräkten. Den flyttades till en ny, 
tygklädd stödskiva som formats 
efter fyndets kontur. EK.
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Ett marinarkeologiskt fynd från regalskeppet Kronan. Nätpåsen innehåller ett par stickade 
strumpor och ett par kompletta läderskor. Inne i strumporna syns också en del skelettrester. FK.

Anders Franzén som också initierade de 
marinarkeologiska utgrävningarna 1981. 
Kronan sjönk fullt rustad. Utgrävningarna 
på den identifierade och väl sammanhållna 
vrakplatsen har gett många intressanta 
fynd.

En stor mängd textilfynd har konserve
rats hos textilenheten. Dessa var allt annat 
än rena trots alla år på havets botten. De 
var inpyrda med svavelstinkande krutres
ter och illaluktande lera och ibland ske
lettrester.
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Gobelänger och vävda tapeter är stora textilföremål. Denna tapet tillhör Uppsala slott 
och ingår i en svit av sex tapeter vävda i Ourdenarde i Belgien. Förlagan till tapetsviten 
gjordes av målaren David Teniers d.y. (1610-1690) och vävningen utfördes av familjen 
van Verren som var verksam under perioden 1658-1745. EK.

Profana textilier
Förutom de kyrkliga och arkeologiska tex
tilierna visar Pietaskatalogen upp många 
slag av beställningar från museer och pri
vatpersoner. Uppdragen har i regel varit 
konservering av vävda tapeter, gardiner, 
brasskärmar och dräkter med mera, men 
också utställningsarbeten av olika slag.

Pietas konserveringsateljé och senare 
Riksantikvarieämbetets textilkonservering 
anlitades från 1908 till 1990-talets början 
av Nationalmuseum och Etnografiska mu

seet för hjälp med vård och konservering 
av sina textilsamlingar. I konserveringsupp- 
dragen för de båda museerna ingick allt 
från inredningstextilier till arkeologiska 
textilier. Nationalmuseum beställde fram
förallt uppordning och konservering av en 
samling koptiska textilfragment. Kopterna 
är kristna ättlingar till de gamla egypter
na och den koptiska kyrkan grundades 
453 e.Kr. i Egypten. På 1800-talet gjordes 
en mängd märkliga fynd, särskilt textilier, 
som berättar om en koptisk självständig

84 DEN LJUSSKYGGA TEXTILKONSTEN



konst. Kopterna tillverkade textilier av ett 
speciellt slags släta tuskaftade vävnader 
med invävda dekorationer i färg som kon
trasterar mot bottenväven. Från början ut
gjordes dekoren av ränder och bårder, se
nare tillkom avgränsade former med kan
tig eller rundad kontur.

År 1987 beställde Musikhistoriska mu
seet lagning och konservering av Jenny Linds 
klänning.

Många museer har koptiska textilier i sina sam
lingar. Det är ofta fragment med vackert vävda 
bårder som en gång i tiden klippts ut från dräkt
plagg. I dag har de ofta blivit samlarobjekt. 
Fragmentet är taget från en linnetunika med 
invävda gobelängpartier i färgad ull, bomull och 
silke. EK. Medelhavsmuseet, Sthlm.

Jenny Linds klänning, 
från omkring 1840, 
hade fått en liten reva 
i det florstunna tyget 
(tarlatan). Revan la
gades med stoppning 
i stället för att under
lagas med traditionell 
konserveringsmetod. 
EK. Musikhistoriska 
museet, Sthlm.
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Plånbok eller kryddhyende. Anna-Maja Nylén 
presenterade denna typ av föremål i en uppsats 
i Livrustkammaren, band 3, häfte 9, 1945.
"Ett kryddhyende från 1600-talet." Kungliga 

Myntkabinettet, Sthlm.

Från Myntkabinettet kom uppdrag att 
inför öppnandet av nya utställningar kon
servera ett antal sidenplånböcker.

Uppdragen från museer, institutioner 
och privatpersoner har innefattat varie
rande föremålstyper som klänningar, dräk
ter, sidenskor med mera. Hösten 1964 ut
fördes ett intressant uppdrag att befria ett 
par kassiantapeter36 på Ängsö slott från 
limrester. Speciella metoder utarbetades 
för att avlägsna de oönskade recenta de
larna. Från Husgerådskammaren kom re
gelbundet olika uppdrag innan deras egen 
ateljé var uppbyggd.

Beskrivningarna
Pietasbeskrivningarna ordnades rationellt 
med rubriker för en snabb identifiering av 
det aktuella föremålet. Under rubriken Fö
remål lämnas uppgifter om vilket typ av 
föremål det är, dess konstruktion, färg, tyg 
och mönster, dess form och dekor. Däref
ter följer en kortfattad konsthistorisk be
skrivning och eventuell datering. I före- 
målsbeskrivningens sista del nämns om 
foder och eventuellt mellanfoder finns.

Under rubriken Tillstånd beskrivs före
målens status, typ av skador och smutsig- 
hetsgrad, tidigare åtgärder som till exem
pel renoveringar.

Under Åtgärd beskrivs de ingrepp som 
utförts under konserveringen. Det vill sä
ga om föremålet sprättats isär, rengjorts, 
tvättats, slätats ut, eller ångats. Därefter 
beskrivs om och hur föremålet lagats; ge
nom hel eller halv underlagning, fästning 
av lösa trådar och band. I de tidiga beskriv
ningarna nämndes ibland stödtygets kva
litet. I perioderna 1930-1949 och 1950- 
1974 är uppgifterna om tygerna mer spar
samma. Under perioden 1975-1999 ökar 
dessa angivelser märkbart. Uppgifterna om 
stödtygernas infärgningsmetoder förekom
mer mycket sporadiskt från 1908 till 1974 
då beskrivningarna blir fylligare.

Uppgifter om olika Mått före och efter 
konservering finns i slutet av beskrivning
arna liksom Antal fotografier som lämnats 
till arkivet.

Pietasbeskrivningarna upprättades från 
början för hand. Från och med år 1939 
renskrevs de på skrivmaskin. När datorn 
började användas vid textilenheten i slutet 
av 1980-talet renskrevs beskrivningarna 
av enhetens sekreterare.

Under 1990-talet fick varje anställd vid 
enheten en egen dator. Antikvarierna upp
rättade Pietasbeskrivningarna och konser
vatorerna upprättade konserveringsrappor- 
terna. Detta blev ett, på flera sätt, dubbel
arbete.

Från och med 1997 blev det antikvari
ens uppgift att göra den konst- och kultur
historiska beskrivningen medan konserva
torn utförde dokumentationen av föremå
lets fysiska tillstånd samt en beskrivning 
av de konserveringsåtgärder som utförts.

Genom fler uppgifter om konserveringen 
som till exempel hur skador uppkommit, 
risker för färgfällning och krympning vid 
vattentvätt får beskrivningarna större forsk- 
ningsvärde.
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Beskrivning från perioden 1908-29:

Vadstena klosterkyrka nr 414

Brun helt broderadt, ind. i tolf bildfält. Figurerna stå mot vinröd botten, ofta 
mönstrad med rosor. Bild 1. Ängeln uppenbarar sig f. S. Joachim.

Se katalogen nr 63.

Brunet rätt väl bibehållet, en del småhål, lösa trådar, bandet brustet, ett stycke 
borta.
De på sidorna tillökade styckena alldeles sönder och brustna. Fransen något 
lossad.
Obs förut konserverad med svart silke.

Konserveringsåtgärd: skadade partier förstärkta med underlag af lärft, bandet 
förstärkt, nytt band av lärft tillsatt. Sidostyckena delvis försedda med underlag 
af lärft. Upptill ringar. Lösa trådar tillsydda.

Foto före konservering, hela brunet a, b.

Beskrivning från perioden 1930-49:

Sånga kyrka, Up Pietas nr 2803.

Mässhake
Av vit silvermoiré med smal bård i guld och silver runt kanter och hals.
På framsidan strålsol med Jehovatecken, broderi i guld och silver. Baksida med 
kors med krucifix och Golgatakulle, utfört i mycket hög och naturalistisk relief. 
Skickligt arbete. Linnefoder.

Tillstånd.
Mycket trasig och brusten.

Åtgärder.
Underlagad med infärgat tyg och crepelinerad.
Mått:baksidan h. 120 cm, framsidan h. 115 cm.
Foto: före konservering 

efter konservering
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Beskrivning från perioden 1950-74:

Torpa slott, Vg Pietas nr 4598
(Borås museum)

Väggbeklädnad
Del av vävnad i upphämta, mönstrad med rött ullgarn mot vit linnebotten.

Bottenväv i tuskaft av oblekt lingarn, varp Z-spunnen, inslag d:o, ojämnt spunnen tråd. 
Ca 60 varp- och 56 inslagstrådar per 5 cm.

Mönstervävnad i upphämta med tvåtrådigt Z-tvinnat ullgarn, färgat i krapprött i numera 
brun färgton. Ett botteninslag mellan varje mönsterinslag. I sidled flyttar sig mönstret 
4 varptrådar åt gången.

Mönster av 8-uddiga stjärnor i rader, förmodligen rätsida, där dessa stå vita mot 
omgivande mönstergarn. På ena sidan stadkant, den andra avklippt. Återstående 
vådbredd cirka 39 cm.

Tillstånd. Mönstergarnet nu brunfärgat och upprivet, diverse hål. På rätan (?)
ca 2 cm rödare färg i en långsida och en kortsida, förmodligen efter banddekoration.

Åtgärder. Rengöring, kanterna kastade, hålen lagade. Behandlad med Peg 400,

Luviskol K 30, Bonomold, H20 dest. Montering (lös) på lärft för att förvaras rullad.
Mått: längd 149 cm, bredd 39 cm

Foto: helhet före konservering, helhet + det. efter konserveringen.
Konservering: I. Souidos

A.M.F.

Beskrivning från perioden 1975-99:

Lidhults kyrka, Småland Pietas nr 7050/97

Dnr 331-2731-1996

Mässhake

Sannolikt kinesisk blomranksmönstrad benvit guldbrokad, 1600-talet. På ryggsidan kors 
med figurbroderier i guld och flerfärgat silke på linne. Polen cirka 1400. På framsidan 
dekor av familjerna Huitfeldts och Trolles vapensköldar, 1500-talet. Sannolikt hänförs 
vapnen till Christoffer Huitfeldt, cirka 1501-1559 och Öllegård Trolle, 1513-1578. De gifte 
sig 1542. Kors och vapensköldar har tidigare utgjort dekor på annat/andra föremål. Foder 
av parkum.

Brokaden, sidendamast med inslag av tunna guldtrådar, har sirligt mönster av slingrande 
rankor med bl.a. stora krysantemer, lotus och pionliknande blommor och flera andra 
blommor samt musselliknande ornament, vådbredd 54 cm inklusive stadkant 1 cm, 
mönsterrapport höjd 35-36 cm, bredd 17,5-18 cm.

Ryggsidan är sammansatt av två våder brokad med kilar ytterst vid ärmpartierna, 
framsidan av hel våd med kilar vid ärmpartierna och upptill tillskarvade stycken. Rygg- och
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framsida är sammansatta med ryggsidan nedhasad med söm ett stycke ned på framsidan. 
Mitt på framsidan ett ovalt hål klippt ur brokaden, cirka 25x22 cm.

Korsets broderier är utförda i huvudsakligen läggsöm och dubbel läggsöm, klyvsöm, 
plattsöm och knutar. Korsstammen är infälld i brokaden, den är avklippt mitt i broderierna 
upptill och nedtill. Korsstammen är indelad i tre arkitektoniska fält med i varje fält en 
stående figur under en baldakin. Baldakinerna är något olika utformade. De bärs upp av 
smala pelare. Figurerna står på golvplattor med höga kanter. Figurernas ansikten och 
händer och annan synlig hud är vita, ansiktsdetaljer bruna, glorior i guld och silke.
Fonder i guldläggsöm med olika mönstringar.

I översta fältet, höjd 38,5 cm, ses Maria med Jesusbarnet i famnen, ansiktena nära 
varandra, insvepta i blå mantel med rött foder, guldkantad. Maria har krona med i 
kronspetsarna treklöverform av vitt silke, dels tunnare i klyvsöm, dels kraftigare i läggsöm. 
Jesus i ljus klädnad med hår av guldkantiljer. Baldakinen med torn i grönt och gulgrönt, 
tornspiror i rött och vitt, bladliknande gluggar svartmålade, kontur i vitt silke. Undertak i 
rosa och grått i dubbel läggsöm. Baldakinen bärs upp av röda smala pelare. Golvplattan 
i rosa-vitrosa-vita-blåa nyanser med höga kanter i gulgröna nyanser. Över gränslinjen till 
nästa fält två liljeliknande ornament i guld och rött. Broderiet är avklippt längs övre delen 
av tornen.

I det mellersta fältet, höjd 41 cm, ses Katarina av Alexandria med sina attribut hjul i 
ljusbruna nyanser och svärd i silverläggsöm. Hon är iklädd blå klänning med gulddekor 
och rosa mantel med foder i gröna-gulgröna nyanser, guldkantad. Vänster mantelflik har 
svepts över höger arm. Hon håller hjulet i höger och svärdet i vänster hand. Baldakinen, 
med tornspira ytterst på var sida, är ljusgrön med blått toppigt tak och undertak i rödviolett- 
rosa och bärs upp av blå smala pelare. Pelarna avslutas av sockel i grönt, rosa och vitt.
I skiljelinjen till nästa fält två liljeliknande ljusbruna ornament, höjd 37 cm.

I det nedersta fältet, höjd 37 cm, ses S:ta Hedvig med sina attribut kyrkmodell i vitt med rött 
tak och torn och ett par kängor hängande över vänster arm. Hon är iklädd blå klänning och 
rödviolett mantel med symmetriskt mönster av blommor i grönt och blått, grönt foder. 
Manteln hålls ihop i halsen av runt spänne. Manteln är svept över höger arm på vilken 
kyrkmodellen står. Dok i vitt-grått. Baldakin med tre kraftiga torn, blått med röda tak, 
fönster och kontur i grått, uppslaget fönster och fond i vitt. Smala röda pelare. Broderiet är 
här avklippt i övre delen av golvplattan.

Korsstammens figurfält inramas på varje sida av bård, bredd 3 cm, i rött siden på rött linne 
med broderi i rombmönstrad guldläggsöm, i varje romb en blomma i guld med mitt som 
varierar i olika färger. Korsstammen kantas ytterst längs sidorna av rött sammetsband med 
inslag utdraget till öglor, bredd 1,2 cm.

I vänster korsarm, höjd 21,5 cm, bredd 23,5 cm inklusive kantband, ses Petrus stående vid 
en balustrad i en loftgång med pelare. Han är iklädd grön dräkt och blå mantel med vitrosa 
foder. I vänster hand håller han en nyckel i silverläggsöm, i höger hand en bok i rosa-vitt 
med gulgröna sidor och guldbeslag. Loftgången i gult med blågröna insidor, pelare i olika 
nyanser blått-grönt-gulgrönt.

I höger korsarm, höjd 22,5 cm, bredd 22,5 cm inklusive kantband, ses kyrkofadern 
Hieronymus sittande i en stol som står på en golvplatta. Han är iklädd blå dräkt och 
rödviolett-rosa guldkantad mantel med vitt foder och vit hatt med grå insida. Hieronymus är 
vänd åt höger mot ett stående lejon vars skadade tass han håller i. Bakom lejonet ses ett 
notställ i blått med vita notblad med brun text. Ytterst längs sidorna smala röda pelare.
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Korsarmarnas figurbilder, som är urklippta ur större stycken, inramas av samma slags 
bårder och kantband som korsstammen. Vänster korsarm med Petrus inramas av 
rombbården ovanför och nedanför figurbilden, korsarmen med Hieronymus längs 
kortsidorna med på höger sida ett ytterliggare tillskarvat stycke guldbroderi och bård. 
Korsarmarna kantas runt de tre yttersidorna av sammetsbandet. Korsarmarna är 
applicerade på brokaden.

På mässhakens framsida har strax ovanför mitten applicerats familjerna Huitfeldts och 
Trolles vapensköldar, höjd 16 cm, bredd 13 cm respektive höjd 15,5 cm, bredd 14 cm. 
Vapnen har placerats tätt inpå rakt ovanför varandra med Trollevapnet överst. 
Huitfeldtvapnet är till största delen applicerat i det urklippta hålet, ovanpå mässhakens 
foder. Vapnen är utförda i guld och silvertråd med snoddar och kantiljer och brunt, 
ursprungligen sannolikt rött silke samt något rött och blått silke i huvudsakligen läggsöm 
och plattsöm. Konturer i mörkt brunt silke.

Vapnens ursprungliga placering var det Huitfeldska till vänster och Trolles till höger.
Den Huitfeldska vapenbilden är ofullständig. Den består av vapensköld med botten i silver 
och ginbalk i brunt silke i dubbel läggsöm. Ovanpå skölden hjälm, vänd åt höger med 
halsklenod, hjälmbygel och hjälmbindel (vulst) på vilken ses delar till hjälmprydnad. 
Runtom akantusblad, saknas dock till stor del, särskilt på vänster sida. Trolles vapenbild 
består av vapensköld med människofigur (både man och kvinna) med klor som händer och 
fötter och med svans. Huvudet avhugget, ur halsen sprutar blod. Ovanför skölden hjälm, 
vänd åt vänster, runtom akantusblad. Det grinande hornförsedda trollhuvudet återkommer 
i hjälmprydnaden.

Mässhaken kantas runtom av röd-rosa sidenband, bredd 1 cm, och halsringningen av 
linneband, randigt i vitt och blått, bredd 1 cm. I halsringningen på framsidan ses 
tofsliknande rest av rött silke, runt halsringningen rester av stygn i orangegult silke.

Mässhaken deponerades i Smålands museum, Växjö 1887.

Litteratur:

Mått:

Beskrivning:

Färgfoto:

Sv/v foto:

Fotograf:

Textilskatter från Polen, SHM 1967, kat.nr. 71 (sid. 63)

Ryggsidan höjd 119 cm, bredd 77 cm 
Korsstam höjd 118 cm, bredd ca 21 cm 
Korsarm längd 66 cm

Anna Borggren

Före konservering Dia nr CD nr
Efter konservering, ryggsida
Detaljer, broderier
Efter konservering, framsida
Detaljer, broderier
Detaljer brokad

Före konservering Negativ Pietas nr 7050/97:1-5
Efter konservering
+detaljer Negativ Pietas nr 7050/97:6-9

Gabriel Hildebrand
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KONSERVERINGSRAPPORT

Ägare:

Föremålstyp:

Nuvarande färg, 
material och teknik:

Foder:

Mellanfoder:

Lidhults kyrka, Småland 

Mässhake

Mässhake av gulvit mönstrad sidenbrokad. På ryggsidan figur- 
broderat kors i flerfärgat silke och metalltråd och på framsidan 
broderade vapen i silke och metalltråd.

Gråvitt parkumfoder, skarvat med ljusrött kypertvävt linne.

Saknas

Märkning - årtal/initialer:

Tidigare åtgärder:

Mått i cm
Största höjd 

Största bredd/längd 

Vådbredder:

Ryggsidan åtgärdad inför en utställning på Statens Historiska 
Museum 1967.

Före konservering: 126 cm (isärtagen) 
Efter " : 119 cm (återmonterad)

Före konservering: 80,5 cm (isärtagen) 
Efter " : 77 cm (återmonterad)

54 cm Foder: -

Mönsterrapport / Höjd: 35-35,5 cm Bredd: 17,5-18 cm

Övriga mått: Korsets höjd: 118 cm, bredd: 20,5-21 cm och 66 cm (korsarmarna)
Vapnens höjd: 30 cm, bredd: 14 cm 
Sammetsband runt korset: 1,2 cm 
Sidenband runt kanterna: 1 cm 
Band runt halsringningen: 0,9 cm

Ritad:

Konservator: Britt-Marie Mattsson

Teknik- och materialanalys

Teknik:

iyg

mönstrad brokad

Foder

4-sk kypert 3-sk kypert

Varp / Material: silke lin lin
" / Trådtäthet: ca 100 tr/cm 20 tr/cm 15 tr/cm
" / Sp.riktning: ospunnet Z Z
" / Färg: gulvit gråvit ljusröd

Inslag/ Material: silke, metalltråd bomull lin
" / Trådtäthet: 28 tr/cm, 14 tr/cm ca 15 tr/cm 12 tr/cm
" / Sp.riktning: ospunnet, S S Z
" / Färg: gulvit gråvit ljusröd

Vådbredd:

Stadkanter:

54 cm

kypert, 1 cm bred lika som tyget
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Varpordning:

Band:

Broderi

Stygn:

Nuvarande färg: 

Material:

randig, två vita och lika som tyget
två gröna ränder

Korset kantat med band av röd silkesammet. Utmed 
mässhakens kanter bleknat ljusrött tuskaftvävt sidenband. 
Runt halskanten tuskaftvävt linneband, randigt i vitt och blått.

Korset: läggsöm, dubbel läggsöm, klyvsöm, plattsöm och en 
form av knutsöm. Vapnen: läggsöm, dubbel läggsöm och plattsöm.

Korset: mångfärgat. Vapnen: ljust brunrött (tidigare ljusrött), 
svart, guld och silver.

Silke och metalltråd.

Metalltråd
I tyget

Lan: x Wire: Guld: x ? Silver: Papper: Övrigt:

Lan, antal vridningar/cm: ca 25 
Kärna: vitt silke
Spinningsriktning: S

Övrig dekor: -

Sytråd: -

Tillstånd
Föremålsbeskrivning: Mässhake av gulvit mönstrad sidenbrokad. På ryggsidan

figurbroderat kors i flerfärgat silke och metalltråd, kantat med 
röda sammetsband. Framsidan har två broderade vapen i brunrött 
och svart silke och metalltråd. Vapnen är sekundärt fastade 
ovanför varandra. Mässhaken kantad runt om med nu svagt 
ljusrött sidenband. Runt halsringningen ett vävt band, randat i vitt 
och blått. Foder av gråvitt parkum som är skarvat med bitar av 
ljusrött kypertvävt linne.

Allmän kondition: Mässhakens brokad är mycket sliten med en mängd lösa
metalltrådar medan broderierna är mer välbevarade. Fodret 
är i gott skick.

Skador ev. skiss: Brokaden är mycket nött och trasig över hela ytan, särskilt vid
axlarna och i nederkanten. Framstycket är rynkigt och har hårda 
veck. Det broderade korset är bitvis nött och har en del lösa trådar. 
Sidenbandet runt kanterna är mycket nött utmed axlarna och 
nederkanten. Framstyckets foder har ett mindre hål.

Smuts: Framstycket är smutsigt och fläckigt.

Skadedjursangrepp:

Färgäkthet: Färgtest visar risk för att det svarta silket i vapnen kan färgfälla vid
vattentvätt.
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Färgförändring: Det ljusröda sidenbandet är kraftigt blekt. Den brunröda färgen 
i vapnen har tidigare varit ljusröd. För övrigt är färgerna relativt 
välbevarade.

Ev. tidigare åtgärder: Mässhakens axelsömmar är öppnade. Bandet i halsringningen 
sitter kvar på f ra mstycket. Ryggsidan är rengjord och utslätad och 
brunt crepelin är fäst över brokaden. Framsidan har en del gamla 
lagningar men är för övrigt inte åtgärdad. Ett hål i ryggsidans foder 
är lagat.

Andra material: Papper under delar av korsets broderi.

Övrigt

Konserveringsåtgärder
Syfte: Mässhaken rengörs för att avlägsna smuts som bryter ned fibrerna

Isärtagning:

och för att minska risken för angrepp av skadedjur. Fläckarna på 
fodret kommer att blekas men inte helt försvinna. Den slätas ut 
för att förhindra att de hårda vecken leder till bristningar i tyget.
Ett underlagningstyg av linnebatist fungerar som stöd under de 
skadade partierna. Brokaden täcks med crepelin som skyddar 
tyget och håller de lösa trådarna på plats. Det bruna crepelinet 
ersätts av ett ljusare som bättre tar fram brokadens egen färg.

Vapnen lossades från framstycket och rengjordes separat för att 
undvika färgfällning vid vattentvätt.

Gamla lagningar: Det bruna crepelinet på ryggsidan togs bort. Gamla lagningar 
som var sydda direkt mot fodret togs loss, övriga behölls.

Rengöring: Framstycket tvättades med vatten och ett neutralt tvättmedel.
Vapnen rengjordes med dammsugning och lätt fuktad pensel.

Utslätning:

Stödåtgärder:

Mässhaken spändes med nålar mot fuktat underlag.

Infärgad linnebatist lades under brokaden och ovanpå fästes 
infärgat crepelin. Ett hål i framstyckets foder underlagades med 
linnebatist.

Resultat: Mässhaken blev renare och betydligt slätare, framstyckets hårda 
veck gick till största delen bort.

Konserveringsmaterial
Vatten: Kranvatten

Tvättmedel: Anjontensid, Arkopon, med neutralt pH-värde.

Stödtyg:

Infärgning:

Linnebatist, crepelin (tunn silkeslöja).

Linnebatist infärgad med kypfärger (Zenit), crepelin infärgat med 
metallkomplexfärger (Irgalan).

Montering: Vapnen syddes fast på samma plats som tidigare. Mässhakens 
axelsömmar återmonterades liksom bandet runt halsringningen.

Förvaringsåtgärder: Mässhaken bör förvaras liggande plant.
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Terminologi

KAPITEL 4

Det finns ingen standard eller någon lag för hur begreppen konservering, 
restaurering och renovering ska tolkas och följas - de är endast riktlinjer 
för olika åtgärdsnivåer. Uppgiften att ta hand om och behandla ett före
mål som ska bevaras i oändlig tid efter en absolut definition är näst intill 
omöjlig. Alla objekt har olika skador som kräver olika grader av ingrepp 
och skötsel. Det viktigaste instrumentet är trots allt kunskapen - för
mågan att känna till föremålens autentiska värden och ta hänsyn till dem.

T
ermerna konservering, restaurering 
och renovering avgränsär och hän
visar även till olika bevarandeni
våer. De anvisar hur omfattande den aktiva 

behandlingen bör vara för att inte riskera 
objektens autentiska värden. Ett föremål 
kan ha ett framträdande eller flera olika 
värden att ta hänsyn till. Det behöver inte 
alltid vara så att det textilhistoriska vär
det är mest framträdande hos ett textil
föremål med bruks- eller symbolvärde.

Definitioner

Frampreparering

Arkeologiska, jordfunna och marinarkeo
logiska textilfynd frigörs från jord och 
sand för att material och tillverkningstek
niker ska kunna registreras. I samband med 
att de vanligtvis redan våta fynden frigörs 
från jord slätas fragmenten ut. Efter om

sorgsfull utslätning kan till exempel till- 
verkningsspår som sömmar, skärningar 
med mera upptäckas. Varsam framprepa
rering, analys, dokumentation och rever- 
sibla stödåtgärder ger de arkeologiska 
fynden ett tillförlitligt dokumentvärde.

Konservering

Bevara oförändrad, bibehålla, skydda, 
vidmakthålla
Konservering är de åtgärder som vidtas i 
syfte att fördröja nedbrytning eller före
bygga skada på kulturföremålet. Detta 
kan åstadkommas genom kontroll av före
målens miljö och/eller genom behandling 
av deras skador så att de kan studeras och 
bevaras till nästa generation med oföränd
rad struktur.

Trasiga och/eller fragmentariska, smuts
iga och skrynkliga textilföremål befrias 
från damm och löst sittande smuts varpå 
föremål och eventuella fragment slätas ut
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och fästs mot ett stödjande underlag - 
stödtyg. Då fastsittande smuts bevisligen 
kommer att inverka skadligt på textilfib
rerna bör föremålet rengöras genom tvätt
ning.

Alla åtgärder bör vara reversibla och 
ambitionsnivån för dokumentationen bör 
vara hög.

Mycket sköra textilier med framståen
de käll- och bevarandevärde kan i princip 
bibehållas i överskådlig framtid bara ge
nom god förvaring och varsam hantering. 
God förvaring är då klimatet inte skapar 
någon som helst negativ påverkan vare 
sig på föremålets material, rummets olika 
material eller på det förpackningsmaterial 
som omsluter föremålet. God förvaring är 
också då föremålet inte utsätts för påver
kan av ljusets skadliga våglängder.

Textilföremål som konserverats är inte 
avsedda att vidare brukas men väl att visas.

Konserveringsarbetet utförs av konser
vator.

Restaurering

Iståndsättande, återställande i ursprungligt 
skick och/eller funktion
Restaurering är de åtgärder som vidtas i 
syfte att göra ett nedbrutet eller skadat ob
jekt förståeligt utan att för den skull offra 
dess konst- och kulturhistoriska integritet 
och förrycka dess estetiska värden.

Restaureringsnivån bestäms genom en 
konst- och kulturhistorisk analys där be
varandemotiven definieras. De viktigaste 
kriterierna är föremålets dokumentvärden 
det vill säga autenticitet, kvalitet, pedago
giskt värde, sällsynthet, representativitet.

Det är inte ovanligt att äldre föremål 
har många utvecklingsskeden med spår av 
omändringar av former, överfärgningar, 
nya foder eller speciella lagningar. I före
målets förändringar speglas församling
ens, ägarens eller samhällets historia. Det
ta kan ge upphov till många svåra pro

blem men öppnar också stora möjligheter 
att demonstrera kulturhistoriska skeenden 
som gör föremålen mer intressanta.

Med en nyanserad syn på restaurerings- 
begreppet bör hela föremålets utvecklings
historia med förändringar och tillsatser vi
sas, inte endast föremålets just nu tolkade 
ursprungstillstånd. Delar som vid restau
rering avlägsnas bör dokumenteras och 
helst sparas.

Textilrestaurering kan omfatta isärtag
ning, öppnande av sömmar, rengöring 
(tvättning) av föremålet, samt utfyllnad av 
felande partier och retuschering. Om själva 
tyget är slitet kan estetiska tillägg göras 
genom att eventuell dekor överföres till 
nytt tyg, eller också att hela det gamla fö
remålet uppfodras på nytt tyg (stödtyg). 
Kompletterande rekonstruerade detaljer 
kan öka förståelsen av föremålets tidigare 
funktion. Alla åtgärder bör vara reversibla.

Textilföremål som genomgått en om
sorgsfull restaurering återfår många gånger 
en del av sitt forna estetiska utseende, det 
har blivit rengjort, lagat och stabiliserat. 
Ofta rekommenderas att dessa föremål 
endast används vid enstaka tillfällen och 
att de förvaras liggande för att inte riskera 
att de hänger sönder av sin egen tyngd. 
När de väl används brukar det handla om 
mycket speciella tillfällen som förhopp
ningsvis tillför dem ytterligare historia.

De stödjande och förebyggande åtgär
derna bör utföras av konservator och de re
konstruerade kompletteringarna kan ut
föras av hantverkare (sömmerska, brodös, 
vävare etc.).

Renovering - reparation

Förnya: förbättra, hjälpa upp, laga, snygga 
till, förstärka, iståndsätta
Det traditionella sättet att reparera och 
laga textilier är att förnya och ersätta slit
na delar. Smutsiga föremål tas isär och de
larna tvättas var för sig, lagas och åter-
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monteras. Eftersom äktheten i föremålen 
är ett oersättligt värde, bör förnyandet i 
detta fall begränsas till det nödvändiga. 
Dessutom bör särskild vikt fästas vid att 
de förnyade delarna är så lika originalet 
som möjligt, både till utseende, material 
och tillverkningssätt.

Åtgärder görs på objekt som fortfarande 
är i bruk. Renoveringar och reparationer 
utförs av konservator eller hantverkare.

Komplettering

Addera: lägga till, fylla ut, göra fullständigt
Kompletterande åtgärder görs vanligtvis 
av estetiska skäl och för att öka förståel
sen av ett föremåls tidigare funktion och/ 
eller utseende.

Rekonstruktion

Återuppbygga, ombilda
Rekonstruktion är att försöka återskapa 
form och/eller funktion och kan ibland va
ra rent kosmetiska åtgärder.

Rekonstruktion kan också uttryckas som 
nytillverkade så kallade kopior. Efter re
konstruktionen kan detaljer eller hela fö
remålets ursprungliga funktion och/eller 
utseende studeras.

Autenticitet

Äkthet: tillförlitlighet, trovärdighet
Autenticitet är ledtråden i den etiska diskus
sionen. År 1994 formulerades det så kallade 
Nara Document on Authenticity. Doku
mentet identifierar en rad aspekter på kri
terierna för autenticitet. Kriterierna för be
dömningen av ett föremåls autenticitet kan 
vara form och formgivning, material, bruk 
och funktion, traditioner och tekniker, sam
hällsställning och omgivning, anda och 
känslor samt andra yttre och inre faktorer. 
Autenticitet betyder i korthet - äkthet, ur
sprunglighet, tillförlitlighet vilket utgör de 
grundläggande anspråket för ett föremåls 
bevarandevärde.

Reversibilitet

Alla åtgärder i konserveringsprocessen bör 
vara reversibla. Om ett föremål applice
ras mot ett stödtyg ska dessa kunna sepa
reras när det anses nödvändigt, till exem
pel vid en framtida vattentvätt. Original
delar som avlägsnas ska också kunna sät
tas tillbaka utan att föremålet skadas eller 
förlorar sina värden.

Tillämpning och åtgärdsnivåer

1908-1929

Under 1800-talets restaureringsiver domi
nerade principen om stilrenhet, det vill 
säga en byggnad skulle återställas till sitt, 
så som man ansåg sig veta, ursprungliga 
skick. Alla senare tillsatser, även om dessa 
i för sig var av hög ålder, måste avlägs
nas. Den främste företrädaren för denna 
åsikt var fransmannen Eugéne Emmanuel 
Viollet-le-Duc. I Sverige tillämpades dessa 
idéer i synnerhet av arkitekten Helgo Zet- 
tervall, till exempel vid restaureringarna 
av Lunds och Skara domkyrkor. Författa
ren och esteten Verner von Heidenstam 
hade ett brinnande intresse för arkitektur 
och med sitt temperamentsfulla och iron
iska slagord: ”Anno Domini 1893 gjordes 
thetta gambla hus ændnu gamblare”37plä
derade han ivrigt och framgångsrikt för 
att historiska minnesmärken i största möj
liga mån skulle lämnas orörda. Han re
tade sig speciellt på de stilrestaureringar 
som Uppsala domkyrka och Gripsholms 
slott blivit utsatta för.

Vid 1900-talets början hade en mer ny
anserad syn på restaureringsfrågor börjat 
tillämpas i Sverige. De restaurerade bygg- 
nadsmonumenten skulle visa hela sin ut
vecklingshistoria med förändringar och 
tillsatser.

År 1906 fick Agnes Branting och Lici- 
um, ateljé för kyrklig textilkonst i Stock
holm, uppdraget att förbereda och senare
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iordningställa en ny utställning i Uppsala 
domkyrka. En inventering av kyrkans tex
tilier gjordes. Bland medeltida korkåpor 
och andra liturgiska plagg fann hon ett 
klädesplagg som avsevärt skilde sig från 
kyrkoskrudarna. Genom studier i kyrkans 
inventarieförteckning kunde plagget iden
tifieras och tillskrevs unionsdrottningen 
Margareta (1353-141Z), som enligt tradi
tionen ägde en kjortel tillverkad av ”gyl- 
lenduuk”38. Kjorteln förvarades fram till 
1665 i Roskilde domkyrka där den betrak
tades som ett Margaretaminne och en his
torisk relik. Enligt en förordning av kung 
Karl X Gustaf 1660, flyttades kjorteln till
sammans med andra krigsbyten till Upp
sala domkyrka år 1665.

Att definitionen för konservering var 
fastlagd redan innan Pietas stiftades visar 
de åtgärder som Agnes Branting valde för 
drottning Margaretas gyllene kjortel re
dan 1907. Kjorteln rengjordes från löst sit
tande damm, tyget slätades ut för att de 
trasiga partierna skulle kunna sys fast mot 
ett stödtyg. Stödtyget färgades inte in, utan 
tvärt om ville Agnes Branting att resterna 
av det historiska dokumentet skulle fram
stå klart och tydligt. De partier som sak
nades i kjolens nederkant kompletterades 
genom att kjolens vidd rekonstruerades i 
stödtyget. Inga stygn eller sömmar öppna
des.

Agnes Branting antog att kjorteln må
hända burits vid Eriks av Pommern krö
ning i Kalmar domkyrka år 139739.

I Pietasbeskrivningarna används rubri
ken ”Vid konserveringen” för första gången 
1910 och 191Z börjar rubriken ”Konser- 
veringsåtgärder” användas. Senare, 19Z9, 
togs ordet konservering bort som rubrik 
och i stället infördes rubrikerna ”Tillstånd” 
och ”Åtgärder” som gäller ännu vid sekel
skiftet zooo.

Begreppen ”Vid konserveringen” och 
”Konserveringsåtgärder” hade inte samma 
innebörd. Justeringen av terminologin till

”Tillstånd” och ”Åtgärder” medgav defini
tivt större frihet vid val av åtgärdsnivåer. 
Ändringen visar indirekt en ny inställning 
till verksamhetens tidigare fastställda prin
ciper - att konservera och ej restaurera de 
gamla föremålen.

1907 års konservering av drottning Margaretas 
gyllene kjortel. Trots stora souvenirklipp och 
slitage som orsakats genom långvarig och dålig 
exponering kunde kjorteln förmedla glansen 
kring det galaplagg det en gång varit. EK. 
Uppsala domkyrka, Up.

KAPITEL 4 97



Termen Konserveringsåtgärder hänvi
sade till en direkt definition medan termen 
Åtgärder kunde vara allt från konserve
ring till renovering.

Under denna periods senaste del inför
des ordet rengöring i betydelsen av vatten
tvätt vilket många gånger medförde isär
tagning av föremålen. Genom borttagning 
av störande smutslager kunde dessa delvis 
återfå sina ursprungliga utseenden.

Kompletteringar och rekonstruktioner 
gjordes för att snygga upp och göra före
målen estetiskt tilltalande och därmed fort
satt användbara. För dessa åtgärder an
vändes ibland definitionen restaurering.

1930-1949

Restaureringsåtgärder företogs även då 
Birkatextilierna impregnerades. Syftet med 
impregneringen var att textilfibrerna skulle 
få tillbaka något av sin ursprungliga mjuk
het och spänst. Impregneringen beskrevs 
som ”konserverande åtgärder”. Med sam
ma intention impregnerades de arkeologis
ka textilfragmenten rutinmässigt ända fram 
till 1975. Liksom tidigare definierades åt
gärderna som konservering, trots att im- 
pregneringsmedlet aldrig kommer att kun
na avlägsnas utan att textilfragmenten ska
das.

De kyrkliga textiliernas trasiga deko
rer kompletterades med nyknypplade spet
sar och nyvävda band som ersättning för 
de saknade delarna. Agnes Geijer införde 
rengöring som liktydigt med vattentvätt, i 
begreppet konservering. Hon ansåg vatt
net välgörande (vilket det ofta är) och vik
tigt för att fibermaterialet inte ska brytas 
ned av smutsen. Mot slutet av perioden 
inbegreps också isärtagning av föremålen 
i begreppet konservering.

1950-1974

Under perioden utfördes ett stort antal 
forskningsinriktade uppdrag där föremå
len sprättades isär och rekonstruerades till

ursprungligt utseende. Isärtagningarna gjor
des för att tygernas mönster bättre skulle 
kunna passas ihop. Föremålens ursprungli
ga former rekonstruerades genom uppfäst- 
ning mot ett infärgat stödtyg vilket också 
tjänade som komplement där originaldelar 
saknades.

År 1959 fick textilenheten uppdraget att 
konservera om drottning Margaretas gyl
lene kjortel. Man ansåg att 1907 års un
dersökning och konservering var ofull
ständig och otillfredsställande från dräkt- 
historisk synpunkt. Speciellt det av Agnes 
Branting felaktigt uppfattade skärnings- 
mönstret som var helt vilseledande. En ny 
ingående undersökning och en konserve
ring efter moderna principer skulle nu ut
föras.

Föresatsen var att genomföra en under
sökning med analyser av alla enskilda de
taljer och samtidigt lösa problemen beträf
fande konserveringsåtgärder och eventuell 
rekonstruktion av vissa delar.

Det antikvariska ansvaret samt valet 
av metoder och material vilade på Agnes 
Geijer och Anne Marie Franzén. Det prak
tiska arbetet utfördes av konserveringsbi- 
trädet Margit Wikland.

Den första frågan gällde om det kunde 
anses tillbörligt att öppna en söm, så att 
plagget i sin helhet skulle kunna bredas ut 
i ett plan. En sådan åtgärd vore funda
mentalt viktig för att undersökning, foto
grafering och konservering skulle kunna 
utföras på det för guldtyget mest skonsam
ma sättet.40

Att öppna en originalsöm, var ett så 
stort ingrepp att en skrivelse ställdes till 
riksantikvarien, Bengt Thordeman, med 
anhållan om hans tillstånd att utföra in
greppet41 . Denne i sin tur överlämnade av
görandet till en utomstående expert vilket 
blev professor Andreas Lindblom som stöd
de förslaget42 att öppna sömmen.

Först avlägsnades det vita stödtyget 
från 1907 och alla gamla lagningslappar i
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Sömmen mitt fram öppnades för att en ovanför 
midjan tvärgående söm skulle kunna öppnas.
UK.

klänningens överdel. Sedan öppnades söm
men mitt fram och en ovanför midjan tvär
gående söm kunde öppnas. Därefter kunde 
klänningen bredas ut och tvättas i destille
rat vatten med tillsats av tvättmedlet Ige- 
pon.

Under vattenbehandlingen och efter 
torkningen slätades tyget ut för att i möjli
gaste mån återfå sin ursprungliga form. 
Klänningens skärningsmönster rekonstru
erades genom att tyget spändes ut trådrakt 
och mättes upp, bit för bit, för att sedan 
ritas av på ett rutpapper.

”Enligt det med säkerhet rekonstruera
de skärningsmönstret är klänningen till 
formen enkel i linjerna och professionellt 
skuren i fyra våder som utan avbrott når 
från axel ned över fotterna.”

Huvudparten av guldklänningens är
mar saknades och ”de har säkerligen varit 
åtsittande och så långa att de gått ner över 
handen”.

De gamla lagningslapparna är nu borttagna. UK.

Klänningen uppsydd mot ett stödtyg av rödviolett 
siden. UK.

Klänningens mittsöm är öppnad och plagget ligger 
utbrett på tvättbordet. UK.
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Efter rekonstruktion av skärningsmönst- 
ret kunde sömnadsarbetet utföras. Som stöd 
och kompletteringsmaterial valdes ett si
dentyg med matt yta, vilket färgades in i 
en rödviolett ton liknande den i tygets bot- 
tenväv.

Sedan dessa i huvudsak praktiska upp
gifter genomförts återbördades klänningen 
1964 till Uppsala domkyrka där den fick 
en provisorisk placering. År 1976 öppna
des en ny utställning där den gyllene kjor
teln exponerades liggande, med kjolen ut

bredd på ett sluttande plan, i en glasmon
ter i museet i kyrkans norra torn.

Beskrivningen av restaureringen av Mar- 
garetaklänningen har valts för att den är 
signifikativ för ”konserveringarna” under 
hela perioden.

1975-1999

Under största delen av perioden utfördes 
konserveringar på liknande sätt som un
der den föregående; textilierna sprättades 
isär, delarna tvättades var för sig och un- 
derlagades med stödtyg med följande åter- 
montering, för att sedan läggas in i en för
varingsmöbel. Senare under perioden fö
rekommer liknande åtgärder men i mild
are form. Viljan att göra så lite som möj
ligt avspeglas i att föremålen rengörs med 
dammsugning som tar bort all lös smuts, 
hårda veck slätas eventuellt ut, revor la
gas och lösa trådar fästs. Inriktningen att 
med varsamhet utföra rätt åtgärder börjar 
göra sig mer gällande.

Endast en gång under perioden används 
definitionen renovering. Uppdraget gällde 
en mässhake från Uppenbarelsekyrkan i 
Saltsjöbaden (se bild sidan 14). Försam
lingen önskade fortsättningsvis kunna an
vända mässhaken vid enstaka högtidliga 
tillfällen. Lösningen blev ett slags tillmö
tesgående renovering där ett infärgat siden
tyg fästes över mässhakens skadade par
tier. Ovanför varje litet änglabroderi klipp-

Margaretas klänning efter undersök
ning och restaurering 1960. Ärmarna 
rekonstruerades med samma sorts 
tyg som stödtyget. De nästades fast 
med lätta stygn under de små ärm
resternas stödtyg och kan utan pro
blem avlägsnas när så önskas. EK. 
Uppsala domkyrka, Up.
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tes en glugg i det nya sidentyget. Kanterna 
fästes sedan ned i originalsidenet så att det 
bildades ett litet fönster runt varje broderi.

Inför utställningen Den Svenska Histo
rien 1993 ville Historiska museet låna Mar- 
garetaklänningen från Uppsala domkyrka 
för att med dess hjälp illustrera unionstiden.

Av olika anledningar kunde lånet inte 
genomföras och därför togs ett beslut om 
att rekonstruera och väva upp ett tyg likt 
kjortelns, i ett material som liknande ori
ginalets. Av tyget skulle en kopia eller sna
rare en rekonstruktion av kjorteln tillver
kas och ställas ut i museet.43

Rekonstruktion av drottning Margaretas gyllene kjortel. Varp- och inslagsgarn 
inhandlades från Japan och Frankrike. Tyget vävdes vid Textilinstitutet i Borås. 
Tillskärning och sömnad av kjorteln utfördes av Susanna Högberg, konserva
tor vid Riksantikvarieämbetets textilenhet.
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KAPITEL 5

Dokumentation

Med dokumentation menas den sammanställning av alla fakta och alla de 
handlingar som upprättas för ett specifikt föremål. I handlingarna ingår 
allt från åtgärdsprogram, kostnadsförslag, antikvarisk beskrivning, kon
serveringsrapport, fotografier, ritningar, till redogörelsen för föremålets 
behandling. Hela dokumentationen arkiveras när uppdraget är slutfört.

H
ur dokumentationen byggs upp 
kan skifta beroende på föremålets 
egenskaper. Om huvudmotivet för 
ett föremåls bevarande främst är av textil

teknisk betydelse ger detta andra utgångs
punkter för dokumentationen än om före
målet till exempel har speciell personhis
torisk information. I dokumentationen bör 
de olika värdena lyftas fram och beskrivas 
på ett tydligt sätt eftersom de ofta är sty
rande för val av åtgärdsnivåer och för hur 
föremålet kan brukas i framtiden.

Det är speciellt viktigt att ha kunskap 
om vad som särskilt bör uppmärksammas 
om dokumentationen ska kunna fungera 
som underlag för framtida vård och forsk
ning. Föremål av sällsynt högt kulturhisto
riskt värde bör dokumenteras så utförlig 
att de kan rekonstrueras vid eventuell för
lust eller förstörelse.

Dokumentationen bör vara överskåd
lig och speciellt avpassad för textilföremål 
och i möjligaste mån anpassad till ägaren. 
Text och bild och genomtänkta förklaringar 
bidrar till att öka intresset för föremålen

och leder till att varsam hantering uppfat
tas positivt. Teknisk dokumentation bör va
ra strikt men enkel. Den kan innehålla be
skrivningar liksom ritningar och tabeller.

Fotografier, ritningar och enkla skisser 
är utmärkta instrument vid dokumentation

Skor som tillhört biskop Rogge i Strängnäs. 
Skorna har fyllts med fetvadd som ett inre stöd. 
De små hålen i tyget har underlagats med 
infärgat bomullstyg som även fungerar som 
retuschering. EK. Strängnäs domkyrka, Sö.
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Dalmatika från S:t Petridomen i Bremen. Efter rengöring och 
utslätning placerades fragmenten in med hjälp av tygets möns
ter, eventuella vävfel och skärningar. Därefter kunde föremålet 
mätas upp och rekonstrueras med en ritning. UK.

Rekonstruktionsritning av dalmatikan från S:t Petridomen 
i Bremen.

av arkeologiska fynd. Detta gäller för par
tier som inte varit möjliga att tillvarata, 
men de visar också hur lösa fragment har 
varit placerade och hur de ska placeras 
vid eventuell rekonstruktion. I vissa fall 
kan det bästa sättet att bevara sköra frag
ment vara placering i märkta plastpåsar

eller polyetenfickor. Utan att fragmenten 
behöver tas ur sina förpackningar kan de 
pusslas in på sina platser. Arkeologiska 
fynd, som efter århundraden i jorden fort
farande är bevarade, bör rubriceras som 
dokument eftersom de är ursprungliga upp- 
giftslämnare och urkunder. De kyrkliga
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och privatägda föremålen är historiska 
dokument som vanligtvis har påverkats 
och förändrats av sin samtid eller senare 
och som endast i sällsynta fall har kvar 
sina ursprungliga värden.

Dokumentationens innehåll
Följande uppgifter och beskrivningar 
bör finnas:

i. Uppgifter om ägare.
z. Beskrivning av föremålets uppbygg

nad och olika material.
3. Beskrivning av materialens struktur 

och tillverkningstekniker.
4. Beskrivning av föremålets status och 

materialets kondition.
5. Beskrivning av tidigare lagningar el

ler åtgärder.
6. Beskrivning av smutsighetsgrad, even

tuella mögelangrepp och skador.
7. Beskrivning av orsakerna till even

tuella skador.
8. Beskrivning av syftet med ingreppens 

omfattning.
9. Beskrivning av använda och ny till

satta material.
10. Beskrivning av resultaten av ingrep

pen.
ii. Redogörelse för föremålets mått före 

och efter ingreppen.
iz. Redogörelse för hur många fotogra

fier som tagits före, under och efter 
ingreppen.

13. Rekommendationer om framtida för
varing och hantering.

14. Motiv för ingrepp.

Autenticitet
Begreppet autenticitet rymmer både helhets
bilden, de små nyanserna och de fina de
taljerna hos föremålen. Autenticitet har oli
ka innebörd beroende på föremålens egen-

Broderi från 1700-talet utfört av brodösen 
Helena Larsdotter verksam främst i Småland. 
Hennes broderier bildar en speciell skola. De har 
ett högt bevarandevärde bland annat på grund av 
den personliga och naiva teckningen. EK. 
Vetlanda museum, Sm.

art, deras konst-, teknik- eller personhisto
riska värden, speciella slitage och patina.

Bedömningen av ett föremåls konst- 
och kulturhistoriska värde påverkas alltid 
av dess tillstånd. Föremål i originalskick, 
eller som är mycket litet förändrade, har 
med automatik ett skäl för fortsatt beva
rande.44

I vissa fall kan smuts och veckbildningar 
på ett föremål vara viktiga för dess värde 
som personhistoriskt dokument. Sådana 
föremål kan givetvis inte behandlas rutin-
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Broderi utfört av brodören Paul Crell, verksam under det sena 1600-talet. Broderierna har ett 
högt bevarandevärde tack vare hög kvalitet i både teckning, utförande och materialval. EK. 
Delsbo kyrka, Hs.
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Mässhaken från 1700-talet hittades undanlagd Mässhaken tvättades och slätades ut. Efter sed-
i kyrkans förråd. FK. Flacksta kyrka. Up. vanliga textilanalyser rullades den kring en bred,

flack rulle för förvaring i kyrkans förvarings
möbel. EK. Hacksta kyrka, Up.

mässigt. Smutsiga, trasiga och skrynkliga 
föremål som huvudsakligen har ett textil- 
historiskt värde bör däremot tvättas och 
slätas ut för att de ska kunna bevaras och 
studeras.

Pietaskatalogen
Med lagar och förordningar som grund 
har ett framåtblickande och metodiskt ar
betssystem byggts upp där dokumenta
tionens betydelse värderas högt. Pietaska- 
talogens konst-, textil- och kulturhistoris
ka beskrivningar belyser en lång tradition 
inom den svenska textilkonserveringen. 
Dokumentationen är ett stöd för framför 
allt textil- och konsthistorisk forskning 
men kan i någon mån även användas för 
teknisk och naturvetenskaplig forskning.

Genomgående utgör föremålsbeskriv- 
ningarna och de korta noteringarna om fö
remålens tillstånd en slags underförstådd 
motivering till åtgärderna. Förklaringar 
till syftet med ingreppen anges ytterst säl
lan. Åtgärderna har genomgående doku
menterats kortfattat och inte motiverats 
nämnvärt. Lyckligtvis kompletteras beskriv
ningarna med fotografier före och efter 
och ibland under konserveringen. Trots att 
fotografierna är av mycket god kvalitet 
förklarar de ändå inte ensamma syftet. Un
der ekonomiskt kärva tider togs dessutom 
inga fotografier före ingreppen, endast efter.

Därför har beskrivningarnas tyngd
punkter skiftat över tiden. På gott och ont 
rymmer dokumentationen personliga in
slag präglade av antikvariernas bakgrund 
och utbildning. Beskrivningarna utforma
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des av antikvarier för antikvarier. De un
der 1990-talet tillkomna konserverings- 
rapporterna utformades av konservatorer 
för konservatorer, antikvarier och forska
re inom naturvetenskapliga ämnen. I Pie- 
taskatalogen finns all slags information 
samlad kring föremålens sammansättning 
och datering, om konserveringsmaterial, 
fotografier, litteraturhänvisningar etc. Tack 
vare digitaliseringen av katalogerna mins

kas användningen vilket medför mindre 
slitage på originalhandlingarna.

Dokumentationen är ett av de viktigas
te hjälpmedlen för kvalitetssäkring av det 
arbete som utförts. Beskrivningarna bör 
vara gjorda så att de ska kunna tolkas 
utan ytterligare muntlig information från 
den som utfört arbetet. Dokumentationen 
ska dessutom kunna fungera som ett vitalt 
stöd för den förebyggande vården.

Detalj av mässhakens tyg. Dokumentation ska förmedla hur föremålet 
ursprungligen sett ut och hur det har behandlats samt ge råd om hur 
föremålet kan hanteras. EK. Hacksta kyrka, Up.
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KAPITEL 6

Rengøringsmetoder

Traditionellt har textilierna rengjorts och stödåtgärder har vidtagits. Vid 
rengöring med vatten tas föremålen i de flesta fall isär men i andra fall 
öppnas bara vissa sömmar. Isärtagningen görs bland annat av praktiska 
skäl för att få ett snabbare, säkrare och renare resultat vid tvättningen.

S
tödmetoderna har varierat mellan 

olika ytterligheter under textilkon
serveringens snart hundraåriga his
toria, från varsamma fästningar mot in

färgade stödtyger till kemiska impregne- 
ringsmedel. De senare har använts i för
hoppningen om att originalmaterialet skulle 
återfå sin mjukhet och elasticitet.

Rengöring
Solkiga eller smutsiga textilier med höga 
konst- och kulturhistoriska värden kan inte 
behandlas på samma sätt som brukstexti- 
lier. Gamla textiler är i allmänhet sköra 
och måste behandlas med stor varsamhet.

Rengöringen kan orsaka stor skada. Re
sultatet är beroende av hur och med vilka 
metoder och medel den utförs.

Under 1900-talet fanns olika strömning
ar inom textilkonserveringen. Det fanns 
olika uppfattningar om man skulle tvätta 
eller inte, liksom om smutsen skulle få 
vara kvar eller inte. Smutsen kunde dels 
ses som bärare av information och därmed 
vara en autentisk del av föremålet, dels 
kunde den ses som en skadegörare.

Pietas fick ganska snart stor uppmärk
samhet för sina pietetsfulla konserverings
metoder, både nationellt och internatio
nellt. Under perioden ^08-1929 hörde 
rengöring till restaureringsarbetet, absolut 
inte till konserveringsarbetet. Smutsen på 
de gamla liturgiska textilierna uppfatta
des inte som störande. Tvärtom, den bi
drog till att textilierna gavs ett högre au- 
tenticitetsvärde som i sin tur bekräftade 
dem som betydelsefulla för det svenska 
kulturarvet.

Agnes Geijers idéer om vattnets välgö
rande inverkan på textilfibrerna användes 
länge som rättesnöre hos många konserve- 
ringsateljéer i Europa och USA. Redan på 
1930-talet började hon att experimentera 
med vattenbehandling av arkeologiska tex
tilfragment. Från början användes endast 
vatten också för de liturgiska textilierna. 
Textilier av vegetabiliska fibrer tvättades 
med tvål. Till textilier av animaliska fib
rer användes såpa eller tvättmedlet Ige- 
pon. Senare fördes mer pH-anpassade ten- 
sider in i tvättprocessen.

I Pietasbeskrivningarna används orden 
rengöring och tvättning inte konsekvent.
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Rengöring kan till exempel stå för både 
dammsugning och tvättning: ”tyget ren
gjordes” eller ”tyget rengjordes i vatten”. 
Det första exemplet kan betyda att tyget 
antingen har dammsugits eller tvättats i 
vatten. I det andra exemplet framgår att 
det rengjorts i vatten - alltså tvättats men 
det kan även betyda att tyget endast har 
behandlats på ytan, med vatten.

En mall för konserveringsrapporter upp
rättades 1981. Mallen hade några få rub
riker där konservatorn kunde fylla i mått- 
uppgifter, föremålets tygsort och färg och 
om föremålet hade tvättats eller ej. Efter 
1981 har facktermerna och terminologin 
förändrats.

I konserveringsrapporterna innebär ren
göring torrengöring i betydelsen dammsug
ning, borstning, etc. Ordet våtrengöring 
avser vanligen rengöring med vatten. Om 
våtrengöring också avser tillsatser av tvätt
medel (tensider) är osäkert. Det kanske 
kan tyckas vara av ringa betydelse vilken 
definition som används men den praktiska 
skillnaden är stor.

Till exempel kan ett textilföremål efter 
rengöring ha krympt eller färgfällt. Auto
matiskt associeras rengöringen till att före
målet sannolikt har tvättats i vatten. Men 
när gjordes vattentvätten och av vem? Ter
minologin i dokumentationen är viktig och 
är samtidigt en slags kvalitetssäkring av 
konservatorns arbete.

Rengöring är det första aktiva ingrep
pet vid konservering men också det vikti
gaste eftersom man tar bort något från fö
remålet. Enligt konservatorns etiska reg
ler bör alla åtgärder vid konservering/res
taurering vara reversibla. Tillsatser som 
lossas ska kunna föras tillbaka till föremå
let utan att det skadas. När det gäller bort
tagen smuts är tanken förkastlig och av 
den anledningen är det särskilt viktigt att 
rengöringen utförs sakkunnigt och på ett 
varsamt sätt.

Definitionsmässigt är smuts ”materia på 
fel plats”. Med den definitionen som ut
gångspunkt kan smuts bestå av vad som 
helst. Ett generellt önskemål är att tvätt
ningen ska avlägsna smuts och återge fö
remålet den kvalitet och de egenskaper 
som det hade i nyskick.

1990-talets konservatorer hyser en viss 
skepsis mot att ohejdat befria historiska 
föremål från smuts. Även antikvarier och 
intendenter vid museerna diskuterar gärna 
rengöringens vara och icke vara. Smutsen 
har mer eller mindre blivit en historisk 
och helig del av föremålet. En av anled
ningarna till att Pietas bildades 1908, var 
att rädda historiskt värdefulla textilier från 
välmenande restaureringar. Agnes Bran- 
ting var kritisk mot de många exempel på 
förstörande rengöringar och irreversibla 
sömnadsarbeten hon tidigare sett.45

Diskussioner om rengöringsnivåer fanns 
redan då och har sedan dess böljat fram 
och tillbaka. Det har alltid funnits perso
ner som utan några som helst kunskaper 
om reversibilitetens principer, gett sig på 
ett smutsigt föremål och tvättat det ”för
siktigt”. Efter en sådan åtgärd kan före
målet vara förstört. Den så kallade histo
riska smutsen kan ha tvättats bort eller 
också har den smuts man ville avlägsna 
kanske fastnat ännu djupare i fibermate
rialet. På gamla textilföremål anses tvätt
ning kunna skada det redan sköra mate
rialet eftersom vattnet åstadkommer både 
krympning och svallning av fibrerna.

Ingreppen ska alltid övervägas för varje 
föremål och hänsyn tas till föremålets ma
terial, dess skador och typ av smuts, dess 
historia samt dess konst- och kulturhisto
riska betydelse. Det kan ofta vara alldeles 
tillräckligt att avlägsna ytlig smuts genom 
dammsugning. Nackdelen med dammsug
ning (ytlig rengöring) är ibland att före
målet, trots behandlingen, ser solkigt ut.
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Så vad händer om man inte rengör ett 
smutsigt föremål? Att inte utföra en åtgärd 
kan på lång sikt vara lika illa som ett fel 
utfört ingrepp. Om vi lämnar tillbaka ett 
nykonserverat men fortfarande solkigt fö
remål till ägaren, måste det framgå i kon
serveringsrapporten varför smutsen fortfa
rande är kvar. Utan förklarande uppgifter 
riskerar föremålet att inom kort bli utsatt 
för ännu en rengöring och då kanske tvätt
ning och omkonservering. Det är uppen
bart att det estetiska intrycket har stor be
tydelse för bevarandet av historiska doku
ment.

En traditionell anledning till att många 
textilföremål konserveras om, är att de an
setts vara i behov av uppfräschning på ett 
eller annat sätt. Detta behov uppstår van
ligen i samband med ny publicering, nya 
forskningsprojekt, kyrkans restaurering 
eller utställningar.46

Det vanligaste motivet för ingrepp är 
utan tvekan att ett föremål ser solkigt och 
skrynkligt ut. Tvättning och utslätning mo

tiverade förr isärtagningar och flera andra 
ingrepp för att plaggets skärning47, tygets 
mönster och färger skulle synas klarare. 
Isärtagningar rättfärdigades ofta med att 
resultatet av rengöringen blev bäst när yt- 
tertyg och foder tvättades var för sig.

Åtskilliga av de senaste årens omkon
serveringar visar hur effekterna av att ut
föra åtgärder, jämfört med att inte göra 
några alls, åstadkommer en motsatt effekt. 
Många av de föremål som Agnes Branting 
konserverade och bedömde inte behövde 
tvättas, har nu blivit omkonserverade, 
tvättade och utslätade.48

Som exempel kan nämnas föremålen 
från Linköpings domkyrka. Dessa konser
verades i början av 1900-talet men blev 
under 1990-talets senare del omkonserve
rade och ingår sedan zooo i en ny perma
nent utställning. Resultatet av omkonser
veringen är en samling rena, släta och var
samt underlagade föremål som kommer 
att kunna exponeras i en permanent ut
ställning under lång tid. Genom rengöring 
har risken för mögel och skadedjursan- 
grepp eliminerats och utslätningen medför 
att tidigare veck och rynkor i tyget inte 
kan orsaka ytterligare bristningar i mate
rialet.

Agnes Branting och de övriga i Pietas 
styrelse räknade tvättningen som en res
taureringsåtgärd och deras avsikt var i 
stället att konservera de gamla föremålen.

Blötläggning
Vid rengöring består de fyra viktigaste pa
rametrarna av mekanisk bearbetning, tem
peratur, tid och kemisk inverkan. Fiber
material, färg och dekor måste tåla den me-

Bilden visar en mässhake under tvättning.
Ena axelsömmen har sprättats upp för att mäss
haken lättare ska kunna hanteras vid tvättning 
och utslätning. UK. Skänninge kyrka, Ög.
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kaniska och svällande inverkan som tvätt
arbete oftast innebär.

Tvättning av gamla, sköra museitexti- 
lier sker huvudsakligen på samma sätt 
som mycket varsam handtvätt i hushållet. 
Ylle och siden tvättas med särskilt milda 
metoder. En allmän regel är att ylle och 
silke bör tvättas för hand. Ylle bör inte 
blötläggas före tvätt på grund av sin po
rösa karaktär som medför risk för att 
smutsen fastnar djupare i garnet. Ylle får 
inte heller bearbetas eller vridas på grund 
av risk för filtning. Det fanns redan vid 
förra seklets början särskilda blötlägg- 
ningsmedel i handeln, men Pietasbeskriv- 
ningarna redovisar inte någon sådan till
sats. Blötläggningsmedlet (vanligen nat- 
riumhexametafosfat) tillsattes för att göra 
hårt vatten mjukt och förväntades därmed 
öka tvätteffekten.

Från 1980-talets mitt används sällan 
blötläggning före själva tvättningen i kon- 
serveringsprocesserna. Tidigare var det 
vanligt att föremålen lades i blöt på kväl
len och tvättades dagen efter. Numera an
ser de flesta textilkonservatorer att fiber
materialet ska utsättas så lite som möjligt 
för den svallning och krympning som en 
vattenbehandling orsakar. Endast mycket 
smutsiga textilier tvättas. Om ömtåliga 
textilier måste tvättas bör det ske direkt, 
utan föregående blötläggning.

Sköljning
Ursprungligen användes endast vatten vid 
tvättningen. Det gjorde tvättprocessen enk
lare eftersom inget löddrande tvättmedel 
behövde sköljas bort. Tvättmedel gör vat
ten ”våtare” och det kan därför lättare 
tränga in mellan textilföremål och smuts. 
Därmed lösgörs smutspartiklarna, som se
dan kan sköljas bort. Det är viktigt att 
skölja textilen ordentligt så all lösgjord 
smuts och alla tvättmedelsrester försvin
ner. Hur många sköljningar som krävs be-

Kalkduk av ursprungligen vitt linne med broderier 
av rött och grönt silke samt guld och silver i platt
söm, 1500-tal. Duken var så genompyrd av 
smuts att orneringen knappast syntes. Duken 
behandlades i vatten och Igepon under en veckas 
tid varvid mängder av mörkbrun vätska bildades. 
Efter behandlingen framträdde färgerna och 
linnetyget ljusnade. Tyvärr finns ingen bild före 
konservering. EK. S:t Petri kyrka, Malmö, Sk.

ror på materialets hållbarhet. Vanligtvis 
rekommenderas minst tre sköljningar.

Mycket sköra textilier bör inte utsättas 
för det mekaniska slitage som upprepade 
sköljningar medför.

Det första sköljvattnet ska ha samma 
temperatur som tvättvattnet för att sedan 
bli etappvis kallare. Om tvättmedel och 
alkali inte sköljs ur ordentligt och lämnas 
kvar i textilierna, kan de bli gula vid mang
ling och pressning. Därför är man mycket 
noga med att skölja ordentligt.
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För att skona sköra textilier från onö
dig hantering sker skölj ningen ibland med 
långsamt rinnande vatten. Till sista skölj- 
ningen brukar avjoniserat vatten använ
das. Sköljvattnets pH-värde mäts med jäm
na mellanrum och när det visar neutralt 
värde kan sköljningen avslutas.

Vid tvättning av föremål där risk för 
färgfällning föreligger, rekommenderas lite 
ättika i sista skölj vattnet. Knepet ”att sluta 
fibrerna med ättika” användes ofta under 
Pietas tid.

Hushållstvätten kan vridas, kramas eller 
centrifugeras mellan sköljningarna. Sköra 
textilföremål måste behandlas mer varsamt. 
Genom så kallad svampning med natur
svamp kan det mesta av vattnet avlägsnas 
och resterande vatten tas bort med hjälp 
av frottéhanddukar.

Tvättmedel och vatten arbetas in i föremålet genom 
"svampning".

Prover av tvättvattnet tas upp efter varje sköljning. När vattnet är rent kan tvättningen avslutas.
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När föremålet är sköljt avlägsnas det sista vattnet med hjälp av frottéskynken som har god 
absorptionsförmåga.

Utslätning
Gamla värdefulla textilier kan inte stry
kas eller manglas eftersom stark värme 
och hårt tryck på nedbrutet material kan 
ge skadliga följder.

Betydelsefulla förutsättningar för ett 
lyckat konserveringsresultat är att både 
stödtyg och föremål följer varandras tråd
riktning. Föremål som tvättas i vatten måste 
absolut slätas ut trådrakt. Detsamma gäl
ler också stödtyget som föremålet ska fäs
tas mot. Det måste först tvättas för att 
krympa och därefter slätas ut trådrakt. 
Det vill säga, varp och inslag ska förhålla 
sig vinkelrätt till varandra. Om inte, ris
keras sneddragning mellan tygerna. Detta 
kan senare orsaka bristningar i det sva
gaste materialet.

Plana och ofodrade föremål (gäller ock
så stödtyg) slätas ut direkt efter tvättningen

då tyget fortfarande är riktigt vått och där
för kan ”kladdas” fast mot det släta under
laget. Föremålet placeras med rätsidan 
upp på tvättbordet och sträcks ut så att 
varp- och inslagstrådarna hamnar vinkel
rätt mot varandra. Revor eller andra ska
dor i tyget bearbetas noggrant så att de 
passas ihop.

Under tätvävda tyger bildas gärna luft
bubblor som också måste slätas ut. Det 
kvarvarande vattnet sugs upp med en na
tursvamp och föremålet får ligga kvar på 
tvättbordet tills tyget torkat. Trassliga par
tier justeras bäst i torrt tillstånd.

Tyger med ojämn sträckning i varp- och 
inslagssystem kan återta sina ursprungliga 
dimensioner efter tvättning. När fuktinne
hållet hos textilier ändras, reagerar varje 
fiber genom svallning eller krympning. En
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del av dimensionsforandringen kompense
ras av hålrummen mellan trådarna i vä
ven, men resten fortplantar sig via fiber
bindningarna och orsakar därmed dimen- 
sionsändringar i väven. Broderade partier 
medför också risker för krympningar och 
veckbildningar.

På samma sätt som broderierna, föror
sakar flera tyglager svårigheter då de ska 
slätas ut. Problemet blir inte mindre om 
föremålet är sammansatt av olika sorters 
material med olika dimensionsstabilitet, 
det vill säga materialen reagerar olika på 
ändringar i sitt fuktinnehåll. Det innebär 
att hårt klistrade mellanfoder, broderade 
partier och så vidare, kanske har sämre 
förmåga att ta upp fukt än yttertyget i fö
remålet. En vävnads dimensionsstabilitet 
bestäms av bland annat fibertyp, meka
nisk förarbetning av fibrerna, fiberoriente
ring, vävstruktur, efterbearbetning och ap- 
preteringar. Ett sådant föremål måste först 
få torka efter tvättning och placeras med 
rätsidan upp på ett fuktigt underlag där 
det kan spännas ut och fixeras med nålar.

Efter torkningen, som kan ske snabbt 
eller långsamt, lossas nålarna och fiber
materialet får en chans att återgå till sitt

Del av yllejacka från regalskeppet Kronan.
Efter några dagars vila har de ursprungliga 
vecken kommit tillbaka. Sådana veck och slit
ningar i tyget ger en del information om ägaren. 
Vecken visar att jackan har suttit ganska trångt 
vid halsen. EK. Kalmar länsmuseum, Sm.

jämviktsläge. På grund av stress i fiber
materialet kan det hända att vissa partier i 
materialet inte återtar sin ursprungliga di
mension. En töj ning som uppkommit vid 
användning kanske inte går tillbaka.

Utslätningen har flera viktiga funktio
ner i konserveringsprocessen. Den återför 
fibermaterialet till sitt avspända läge, och

Antependium utspänt med hjälp av nålar mot en mjuk skiva. UK. Älvkarleby kyrka, Up.
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Att på ett foto lyfta fram damastens lyster och 
hela mönster kräver ett slätt föremål och en 
skicklig fotograf.

inte minst, den höjer den estetiska effek
ten. För föremål vars tyg har ett mönster 
som endast framträder i vissa ljusvinklar 
(damast) kan utslätningen ha stor betydel
se för bevarandet av föremålets textiltek
niska och textilhistoriska värden.

Kemtvätt
Ömtåliga textilier råkade ofta ut för kem
tvätt eftersom naturmaterialen är kända 
för att svälla och krympa i vatten. Kem- 
tvättning sågs som ett riskfritt sätt att ren
göra fina, ömtåliga textilier där påfrest
ningar i materialet måste undvikas. Det 
enda alternativen för att ta bort smutsen 
från broderade, färggranna textilier med 
risk för färgfällning var kemtvätt eller nå
gon form av torrengöring.

Enligt Pietasbeskrivningarna har kem
tvätt utförts 19 gånger under 1900-talet. 
Den sista gången kemtvätt användes var 
198 z då en ryamatta av ylle med fällande 
färger kemtvättades. Tvättningen utfördes 
inte av enhetens konservatorer utan av en 
tvättfirma.

Från rengöringssynpunkt är kemtvätt 
bäst på att avlägsna hydrofoba (vattenav- 
stötande) smutstyper som mineralolja och 
fett medan pigmentsmutsen kanske stan
nar kvar eller återutfälls under tvättförlop
pet. Tvättprocedurens mekaniska rörelse i 
textilmaterialet är ganska lika för vatten- 
och kemtvätt. Det som skiljer är tid, tem
peratur och inverkan av lösningsmedel 
och tvättkemikalier.

Redan under 1980-talet blev kemtvät
ten starkt ifrågasatt. Fluorklorväte (CFC 
113) är förbjudet i Sverige sedan 1993 på 
grund av dess skadliga inverkan på ozon
skiktet i atmosfären. Perkloretylen miss
tänks kunna orsaka cancer, vilket innebär 
hårda restriktioner vad gäller utsläpp av 
ångor i lokaler och på kvarvarande rester 
i textilmaterialet. Miljömyndigheter och 
miljöorganisationer vill starkt begränsa 
eller avveckla användningen av halogene- 
rade lösningsmedel. Det mest sannolika är 
att Fluorklorväte och på sikt även Perklor
etylen kommer att ersättas med alifatis- 
ka49 kolväten, men ännu vid 1990-talets 
slut fanns det ingen maskin i Sverige som 
körde denna typ av kemtvätt.

Ultraljud, laserljus, ozon och 
aerosol
Ultraljudsapparater kan liknas vid ett tvätt
kar och de kan erhållas i olika storlekar. 
De textilier som ska rengöras placeras i 
karet tillsammans med vatten. Principen 
för rengöring med ultraljudseffekt består i 
omvandling av elektrisk energi till hög- 
frekvent mekanisk svängning. Då sväng- 
ningsvågorna passerar vätskan i karet bil-
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das förtunningar och förtätningar i mediet. 
I förtunningar bildas en mikroskopiskt li
ten gasblåsa. På ett ögonblick befinner sig 
gasblåsan i en förtätningszon där den kol
lapsar, imploderas, mycket snabbt. Den i 
blåsan upptagna energin frigörs på en mil
jondels sekund. Chock- och tryckkrafter 
uppstår. Dessa tryckvågor når alla delar 
av textilmaterialet, även de minsta hål
rummen, och avlägsnar mekaniskt fasta 
föroreningar. Frekvensen bör ligga mellan 
13 och 30 kHz (13 000 och 30 000 sväng
ningar per sekund) vattentemperaturen bör 
ligga mellan 40 och 60 °C. Om tensider 
tillsätts, minskar vattnets ytspänning och 
därmed ökar vattnets förmåga att väta 
alla delar av textilmaterialet. Om textil
föremålet omsluts med ett metallnät ger 
maskorna en dämpande effekt. Annars 
kan effekten vara så stark att sköra texti
lier kan slitas sönder. Ultralj udsmetoden 
prövades 1976 på ett par relativt stabila 
arkeologiska textilfragment. Metoden an
sågs dock inte tillförlitlig på grund av allt
för små möjligheter att kontrollera loss
nande substanser under rengöringsproces- 
sen. Förmodligen skulle metoden kunna 
vara användbar för rengöring av stabila, 
sotiga föremål som annars kräver fettlös- 
ande tillsatser vid traditionell vattentvätt.

Laser är en engelsk förkortning för 
Light Amplification by Stimulated Emis
sion of Radiation. Först vid 1980-talets 
slut började lasertekniken användas regel
mässigt inom konserveringsområdet. Me
toden har huvudsakligen använts för ren
göring av sten i byggnader men också för 
metalltrådar. På grund av den våldsamma 
ökningen av temperaturen som sker då 
ljuspulsen träffar smutspartikeln är tekni
ken begränsad för konserveringsändamål. 
Värmetillförseln medför en termisk expan
sion då smutspartikelns volym ökar så 
mycket att den brister och lossnar från un
derlaget. Laserpulsens effekt är avhängig 
av materialets yta och smutslagrets tjock

lek. Eftersom smutslagrens tjocklek van
ligtvis varierar har metoden ännu inte 
prövats för rengöring av textilier. Laser
rengöring är definitivt ett utvecklingsom
råde även för textilier.

Ozon nämns ofta som ett rengörings
medel för textilier. Brandskadade textilier 
brukar behandlas med ozongas för att rök
lukten ska försvinna. Det är förmodligen 
ett missförstånd att textilier rengörs med 
hjälp av ozongas. Erfarenheten visar dock 
att ozonet har en kraftigt blekande inver
kan på textilier.50

Stora gobelänger och mattor kan ren
göras med aerosolmetoden51. Föremålet 
placeras och fixeras i en stor ”glasmonter” 
med vattenmunstycken i taket. Med hjälp 
av aerosol kan vatten med tillsats av tvätt
medel finfördelas till dimma och tryckas 
igenom ganska grova textilföremål, som 
också kan sköljas på samma sätt. Efter 
rengöringen kan föremålet ligga kvar i sitt 
utspända läge och torka och behöver ing
en ytterligare bearbetning för att bli slätt. 
Metoden bedöms som mild eftersom mate
rialet inte behöver hanteras eller bearbe
tas mekaniskt i vått tillstånd för att uppnå 
ett rent resultat.

Granskning av metodutveckling 
med stöd av schema

1908-1929

Precis som i samhället i övrigt var det lortigt 
i många av Sveriges kyrkor. Föreningen 
Pietas bestod av en grupp personer med 
mycket stora kunskaper om de liturgiska 
textiliernas olika värden och vad de repre
senterade. När styrelsen samlades fördes 
diskussioner kring föremålens etiska och 
estetiska värden samt vilka åtgärder som 
behövde vidtas. Man var väl medveten om 
att enbart rengöring kunde återföra ett fö
remål till ursprungligt skick. Avsikten var 
att behålla patinan genom att konsekvent
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konservera - inte restaurera eller renovera/ 
reparera föremålen. Agnes Branting hade 
förtroendet att ensam avgöra vilka meto
der som skulle användas men vid behov 
kunde hon vända sig till styrelsen eller 
Pietas konservator, Rudolf Cederström, 
för att få råd och stöd.

Schemat

Schemat visar att antalet rengöringar va
rit ganska få fram till 192.3 då en föränd
ring inträdde. Rengöringarna ökade dra
matiskt från 1923 och framåt. Åren 1908- 
1922 användes uttrycket rengöring vid 21 
tillfällen och åren 1923-1929 nämndes det 
138 gånger. En anledning till den plötsliga 
ökningen kan vara en strävan att förtyd
liga innehållet i beskrivningarna och en an
sats till att skapa en terminologi för redo
visning av åtgärderna. En annan orsak kan 
vara att de fem omkonserveringarna 1921 
gjorde Pietas styrelse medveten om bety
delsen av att ha faktiska uppgifter att falla 
tillbaka på i framtiden. Andra anledningar 
kan vara kristiden, då turbulens i ekono
min i kombination med dåliga lokaler el
ler hög arbetsbelastning krävde snabbare 
och mer robusta ingrepp.

Skador som revor, nötningar och sak
nade delar beskrivs noggrant, däremot 
nämns inte hur smutsigt eller solkigt före
målet är. Möjligtvis kan det under rubri
ken Tillstånd ofta använda uttrycket ”väl 
bibehållen” motsvara beskrivningen ”gan
ska ren”.52För att man ska få en klar upp
fattning om förhållandet måste rubrikerna 
Tillstånd och Konserveringsåtgärder (som 
inte används konsekvent under perioden) 
jämföras mer ingående.

Smutstolerans

Pietas ville rädda historiska dokument från 
välmenande men förstörande omsorger, 
som till exempel alltför hårdhänta tvätt
metoder. I den rådande pietetsfulla andan 
tvättades inte de första föremålen (9 stycken 
1908) som konserverades. Ett av föremå
len, en vävd tapet från Mälsåker, spändes 
ut och fuktades för att bli slät och sedan 
dammsögs tapeten med vad som då kalla
des en vacuum-cleaner.

År 1909 konserverades 58 föremål var
av cirka 8 tvättades ”med svamp” doppad 
i vatten. Inga tvättmedel, förutom kvilla- 
jabark nämndes. Några föremål rengjor
des genom dammsugning.

ÅR 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Antal föremål 9 40 18 45 30 70 80 70 80 65 30 55 50 60 86 50 60 96 60 79

Öppnad 2 4 3
Isärtagen/sprättad/lossad 2 1 7 2 10 7 1
Vacuum-cleaner/dammsugare 1 1 1 2 1 3
Rengöring 2 1 3 3 1 1 1 2 1 1 5 19 32 10 9 32 17 19
Fuktning 1 2 1 1
Spänd/utslätad 1 5 2 1 1
Tvättning 2 1 1 1 1 3
Vatten
Glycerin/glycerol

8
1

5 1 1 1 2 1 7 1 2 2

Franskbröd 2
Kvillajabark 1 2
Potatismjöl 2 1 1 1 2 1 1 1
Pressad/struken 1

1

Schema 1908-29, utsnitt 1.
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Ordet rengöring betydde i vissa fall 
tvättning men kunde också åsyfta damm
sugning eller bara ”behandlad med vat
ten”. Det var främst fanor och banér som 
hade behov av rengöring och utslätning. 
Fotografierna före konservering visar ibland 
mycket skrynkliga föremål men dessa är 
efter konservering förvånansvärt släta. För 
att uppnå sådana resultat måste en del 
fukt ha tillförts materialet. I några fall be
skrivs under rubriken Åtgärder ”utspänt 
mässhaken och fuktat den något litet” vil
ket måste ha skett med vatten. Uttrycket 
”väl bibehållen” förekommer ofta och be
tyder ibland ”ej smutsig” men också ”ej 
så trasig”. I några få beskrivningar finns 
typen av smuts nämnd och då i allmänhet 
som ”dammig”.

För övrigt var smutstoleransen relativt 
hög ända fram till 1923 då höjningen av 
siffrorna för rengöring steg dramatiskt. 
Förmodligen var synen på smuts och sol
kighet likadan i hela samhället. Man väd

rade sina yllekläder, pressade och borsta
de men tvättade dem sällan eller aldrig.

Rengöring
Rengöring är ett allmänt uttryck för olika 
metoder att avlägsna smuts. Smutsiga tex
tilier kan torrengöras eller tvättas helt el
ler delvis genom fläckurtagning. Torren- 
göring sker genom borstning, vädring el
ler dammsugning. Rengöring genom tvätt
ning är en våt metod där antingen vatten 
och/eller kemikalier används för att lösa 
smutsen. Under perioden 1908-1929 an
vändes ordet rengöring 159 gånger i åt- 
gärdsbeskrivningarna.

Vacuum-cleaning

Vid 9 tillfällen under perioden dammsögs 
textilier, bland annat en blodfläckad lin
neskjorta som tillhört en av männen i fa
miljen Sture som mördades i Uppsala 1567. 
Efter mordet förvarades skjortan, tillsam
mans med de övriga Sturekläderna, i en

Dammsugning är en mild rengöringsmetod som ibland ger förvånansvärt stor 
effekt. Metoden lämpar sig väl för grövre textilier som ofta samlar upp mycket 
smuts och damm. Med hjälp av en mjuk pensel lyfts den djupt sittande smutsen 
upp och sugs in i munstycket.
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kista i Stureska gravkoret. Den fläckiga 
skjortan rengjordes genom dammsugning. 
Valet av dammsugning i stället för tvätt
ning var sannolikt en väl genomtänkt 
handling eftersom skjortans fläckar kunde 
vara av blod från den mördade mannen.

År 1914 rengjordes en vävd tapet av 
ylle genom dammsugning. Sedan dess har 
metoden använts flitigt och redskapen har 
blivit bättre.

Tvättning
År 1916 tvättades 2 föremål. Det ena var 
en textilklädd ordförandeklubba. Den ha
de redan tvättats en gång men fått en ny 
fläck som skulle avlägsnas. Det andra fö
remålet var en broderad kalkduk av siden
taft dekorerad med en knypplad guldspets. 
Under rubriken Tillstånd beskrivs kalkdu
ken som ”väl behållen” och tvättades inte 
- däremot rengjordes den knypplade guld
spetsen med vatten.

Vatten
Åren 1909-1910 tvättades 8 föremål i vat
ten, bland annat en kalkduk och en mäss
hake av siden. De båda tvättades i vatten 
med en svamp. Bland de andra 6 föremå
len som tvättades i vatten fanns flera ba
ner samt en broderad fana - alla av siden. 
Vatten användes vid 31 tillfällen och det 
var förmodligen vanligt kranvatten.

Att vatten nämns vid 31 tillfällen och 
tvättning i vatten vid 8, betyder att 23 fö
remål ”rengjordes” med vatten.

Kvillajabark
Kvillajabark är ett rengöringsmedel som 
erhålles av Quillaja saponaria (familj Ro- 
saceae) såpträdet som hör hemma i Peru 
och Chile. Kvillaja innehåller så kallade 
saponiner, som tillsammans med vatten 
bildar skum och därför anses lämpligt till 
tvättning och fläckuttagning. Vid 1900-ta- 
lets början var Kvillaja en vanlig tillsats 
vid tvättning av ylleplagg, vilket det ock
så blev hos Pietas.

Mjölet värmdes upp och spreds ut på föremålet. 
Efter några timmar eller ett dygn hade mjölet 
absorberat smutsen som därefter kunde borstas 
eller dammsugas bort. Metoden är riskabel då 
lite mjöl alltid finns kvar och kan bli ett lockbete 
för skadedjur. FK.

Franskbröd och potatismjöl
Både bröd och mjöl användes till rengö
ring av sotiga textilier. Potatismjöl har 
även en viss effekt på fet smuts.

År 1913 rengjordes en broderad bård 
med franskbröd. Det dagsgamla brödet 
smulades sönder, spreds ut över ytan och 
gnuggades runt en aning varefter det bor
stades bort. Proceduren upprepades tills 
tillfredsställande resultat erhölls.

År 1925 rengjordes 2 standar av siden, 
dekorerade med tunga metallbroderier. Till 
rengöringen användes potatismjöl, en me
tod som var vanlig även för rengöring av 
sammet.

1930-1949

Agnes Geijer blev 1930 ny arbetsledare, 
sekreterare och kassör för Pietas textilkon
servering. Samtidigt tog hon också över 
mycket av det antikvariska ansvaret. Ag
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nes Geijer förklarade att hon ”ville göra 
mer” för att framhäva föremålens estetiska 
värden. Hon ansåg att detta nästan aldrig 
hade gjorts under pionjärtiden, med dess ri- 
gida och hårda renlärighet ifråga om ori
ginalets integritet.

Det finns redogörelser i Pietasbeskriv- 
ningarna för hur effektivt ett tvättmedel 
varit och hur resultatet av en tvättning bli
vit. Under rubriken Tillstånd beskrivs inne
hållet i föremålens fläckar, men inte smuts
ens art, annat än när textilierna är sotiga.

Till och från läggs föremålen i blöt, ibland 
i flera dagar. I början av Pietas mest vådli
ga renlighetsepok, 1930-1940, finns flera 
beskrivningar av blötläggning av några 
mycket smutsiga föremål.53 De blötlades 
i vatten för att smutsen skulle lösas upp. 
När smutsen började släppa från föremå
let sköljdes blötläggningsvattnet bort och 
den huvudsakliga tvättproceduren utför
des. I enstaka fall beskrivs tvättresultaten 
som strålande, där färgerna återfått sin 
lyster och så vidare.54

År 1938 fick Pietas uppdraget att kon
servera fanorna i Svenska statens trofé
samling. En mycket ärofull uppgift som 
medförde stora förväntningar på nya och 
modernare konserveringsmetoder för tro
féerna.

Schemat

Schemat utökades med flera nya rubriker 
för tvättmedel, vatten, kemikalier och na
turprodukter. Metoderna blev närbesläk
tade med dem som användes i hushållens 
fläcknycklar.

Smutstolerans
Under denna period var smutstoleransen 
låg. I begreppet konservering av textilier 
infördes också rengöring som viktigt för 
bevarandet. Kända knep från hushållet till- 
lämpades, speciellt under rengöringsmo- 
mentet.

Blötläggningarna utfördes på samma 
sätt som hushållstvätten, ibland över nat
ten. Man ville gärna att alla fläckar skulle 
försvinna, vare sig det skedde med hjälp av 
potatismjöl, kaffesump, vatten eller bensin. 
Rengöringarna blev mer grundliga, mögel
fläckar målades över, fettfläckar efter stea
rin dämpades med dilutin. Allt skulle se es
tetiskt tilltalande ut, nyreparerat och fint. 
En förklaring till de djupbehandlande åt
gärderna kan vara att många av föremå
len skulle användas igen, efter konserver
ingen.

Rengöring
Redan 192.3 syns tydligt en uppgång för 
strävandena att göra rent, vilka fortsätter 
till 1940 då antalet dalar markant. Ordet 
rengöring användes ofta i kombination 
med vatten och tvättmedel eller andra kemi
kalier. Uttrycket ”försiktig rengöring” före
kom endast några gånger under perioden.

Tvättning
År 1931 tvättas 10 föremål, därefter an
vändes uttrycket sparsamt för att öka kraf
tigt 1943.

Vatten
Redan 1930 rengjordes 5 föremål i vatten. 
Därefter ökade antalet stadigt och var 
uppe i 53 tvättade föremål 1940, därefter 
sjönk antalet snabbt till 3 stycken 1945. 
Uppgången 1940 skulle eventuellt kunna 
bero på att Agnes Geijer med sin avhand
ling Birka III (1936) hade bevisat vattnets 
välgörande verkan på åldrade textilfibrer. 
Upptäckten ansågs förmodligen vara vik
tig att framhålla i beskrivningarna. När 
metoden väl var inarbetad och mer eller 
mindre standardiserad behövde den inte 
längre förklaras. Förmodligen tyckte man 
att det var underförstått att tvättning utför
des med vatten eftersom uppgifterna om 
tvättning ökade. Till och med målade fanor 
tvättades i vatten, dock utan tvättmedel.
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ÅR 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Antal föremål 95 69 30 65 40 65 75 88 93 70 95 65 67 80 110 98 94 110 113 127

öppnad
Isä rta gen/sp rä tta d/lossa d 9 2 6 1 1 70 13 5 5 18 24 13 17 19 15 23 16 21

Vacuum-cleaner/dammsugare 1
Rengöring 26 35 24 39 18 21 28 30 25 8 12 4 5 3 3 4 13 9 11

Fuktning 2 1 2 2 5 3 3 3 4 6 6 7 2 1 2 2

Spänd/utslätad 6 9 9 13 9 16 13 12 28 14 15 12 20 18 32 42 26 52 39 46

Tvättning 10 1 2 6 12 9 2 16 43 22 6 24 25 24

Vatten 5 17 1 10 5 10 14 18 23 27 53 48 40 12 11 3 2 2

Glycerin/glycerol
Franskbröd
Kvillajabark 1 1 1 1

Potatismjöl 6 1 3 2 3 4 1 4 1 1 3 1

Pressad/struken 1 1 1 1 2 2 5 2 3 2 3 1

Ångad 2 7 7 3 4 6 14 13 8 8 5 9 9 10 5 12 16 26

Bensin 4 4 2 2 3 3 7 5 3 1 1 2 1 1 2 5 2

Tvål 1 1 1 1 4 1 6 1 1 2 1

Såpa 1
Lanolin/lättbensin (Birka) 1 1 1 1
Vichyvatten 1 2 1 1
Dilutin 1 2 12 1 3 2 1 1 2

Kemtvätt
Citron
Destvatten
Igepon
Lädersmörja
Potatis
Koltetraklorid
Ättika
Bivax/balsamterpentin 
Lösande tillsatser 
Ammoniak

17
1
1
1
1
6 1 1

Schema 1930-49, utsnitt 2.

Kvillajabark
År 193 8 rengjordes ett stort antal (150) kop- 
tiska yllefragment med vatten och kvillaja
bark (i schemat redovisat som 1 föremål).

Tvål, såpa och Igepon

Linne- och bomullsföremål tvättades med 
tvål och ylle med såpa. Det nya tvättmed
let Igepon från I. G. Farben Industrie an
vändes från 1938 som ett kombinations- 
medel, till både vegetabiliska och ani- 
maliska fibrer. Igepon beskrevs som ett 
rent preparat (det vill säga utan tillsatser 
av blekningsmedel) av samma typ som 
”Hostapon T” från Farbwerke Hoechst,

Frankfurt am Main. Så småningom insåg 
man att Igepon var lika alkaliskt som tvål 
men trots det användes det till 1961. Efter 
194z gick redovisningen av tvättmedels- 
förbrukningen ned kraftigt. Endast bensin 
nämns perioden ut.

Vichyvatten och destillerat vatten

En kalkduk från 1700-talet av siden ren
gjordes 1933 i vichyvatten i flera omgångar. 
Kalkduken, som var dekorerad med rika 
guldbroderier, togs isär och ”tvättades 
mycket i vichyvatten och blev ren och slät”. 
Fodret av linne tvättades med tvålvatten,
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på skiva. Till kalkdukens tvättning åtgick 
fyra flaskor vichy vatten.

Vid ett tillfälle under perioden använ
des destillerat vatten (1938). Det handlade 
om ett stort antal fragment ur en samling 
från Nationalmuseum i Stockholm. Frag
menten tvättades i vatten med tillsats av 
Igepon. I den sista sköljningen användes 
destillerat vatten. Därefter preparerades 
fragmenten med Historiska museets ylle- 
eller linnevätska. Vätskans innehåll är dess
värre fortfarande okänt men kan vara en 
variant av British Museums preparerings- 
vätska.

Koltetraklorid
Koltetraklorid55 användes 1940 för rengö
ring av en rostig bursa (väska) som inte kun
de tvättas i vatten.

Potatismjöl
Under perioden behandlades 30 sotiga fö
remål med varmt potatismjöl i kombina
tion med bensin. Kombinationen användes 
totalt vid 48 tillfällen. Hur mjölet avlägs
nats beskrivs inte under rubriken Åtgärder 
men det dammsögs troligen bort.

Kemtvätt
År 1935 nämns kemtvätt för första gången 
i Pietaskatalogen. Föremålet var en så kal
lad ”äkta schal” av mångfärgat ylle. Under 
rubriken Tillstånd beskrivs schalen vara 
smutsig och ha diverse små malhål. Åtgär
derna beskrivs kort med: ”Kemisk tvätt. 
Lagning av hålen medelst undersättande av 
tyg”. I beskrivningen ges ingen motive
ring till varför kemtvätten måste tillgripas. 
Troligen var färgerna instabila, kanske 
med benägenhet att blöda. (Pnr 1627/35).

Under 1963 användes kemtvätt endast 
en gång då ett tjockt svart begravnings- 
täcke av ylle behövde rengöras. Beskriv
ningen är lite mer utförlig och anledningen 
till valet av kemtvätt kan anas som ett miss
lyckande med en föregående vattentvätt.

1950-1974

Pietas konserveringsateljé hade övergått 
till att vara textilkonserveringsateljé vid 
Riksantikvarieämbetet och flera utländ
ska, hedersamma uppdrag kom in till atel
jén för undersökning och konservering. 
Som exempel kan nämnas en koptisk tuni
ka tillhörig Kunstindustrimuseet i Köpen
hamn, ett antal fragment från Osebergs- 
skeppet i Norge, en stola från Island, en 
kåpa från Utrecht och mot slutet av perio
den 8 hela ärkebiskopsgravar med rikt 
textilinnehåll. Gravarna hade hittats vid 
en arkeologisk utgrävning i S:t Petrido- 
men i Bremen i Tyskland.

I periodens början var det efterkrigstid 
och hos världens alla kemiska industrier 
gjordes sällsamma upptäckter och nya pro
dukter översvämmade handeln. Vid textil
enheten var det i hög grad en brytningstid 
när man både ville behålla beprövade och 
fungerande metoder men samtidigt ville 
utveckla nya effektivare sätt att konser
vera. Som landets ledande textilateljé för
väntades man vara först med att prova 
nya material och metoder bland annat för 
rengöring.

Liksom under föregående period sprät
tades föremålen som regel isär för att kun
na tvättas ordentligt. De nya uppdragen 
resulterade i att de gamla säkra metoder
na som tidigare ansetts som pietetsfulla nu 
ifrågasattes. Agnes Geijer och textilenhet
ens nya ateljéledare, Anne Marie Franzén, 
började prova ut metoder att stärka fiber
materialet i föremålen efter tvättningen. 
Av varsamhet tvättades många föremål i 
destillerat vatten. Det gällde speciellt de 
arkeologiska fragmenten som började kom
ma in i stora mängder.

Efter tvättning och torkning bespruta
des föremålen med olika blandningar av 
stärkande preparat varav ett bestod av Modo- 
coll (cellulosabaserat tapetklister), PEG 400 
(Polyetyleneglykol), Luviskol K30 (stär-
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kande komponent i hårspray), och Bono- 
mold (antimögelmedel).

Verksamheten sjöd av upptäckarglädje 
under hela perioden. Alla impregnerings- 
metoder där konserveringsmedel kunde an
vändas skulle prövas. Föremålen och frag
menten konserverades med viss tanke på 
föremålens förvaringsförhållanden. Begrep
pet reversibilitet verkade glömt. Perioden 
började och slutade med omorganisatio
ner av Riksantikvarieämbetet.

De olika materialen i bursan, silkesammet, guld
tråd, papper och pergament, gjorde vattentvätt 
problematisk. EK. Stora Kopparberg, Falun, Dr.

Schemat

Många nya ämnen tillkom: Varnolen, skum
tvätt, maltextrakt, aceton, toluen, synte
tiskt tvättmedel, magnesium, etanol/vatten, 
Luviskol, oxalsyra, citron, askorbinsyra, 
vätesuperoxid, lacknafta, saltsyra och Te-
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tralin färgborttagning (för spädning av 
textiltryckfärg).

Smutstolerans
Det var nu självklart att allt som kunde 
tvättas skulle tvättas. Smutstoleransen var 
mycket låg. För att uppnå ett bättre och 
snabbare tvättresultat öppnades en del 
sömmar eller också togs föremålen isär 
helt. För bästa effekt lades föremålen i 
blöt, i vatten utan tvättmedel, över natten. 
Textilierna låg i blöt under flera timmar 
utan kontroll och riskerade att helt lösas 
upp. Skörheten framträder många gånger 
först när textilierna utsatts för långvarig 
vattenbehandling. Vissa behandlingar som 
till exempel med malmedel medförde ock
så risk för snabb nedbrytning av textilfib
rerna.

En sannolik förklaring till tvättningen i 
vatten var att man efter utslätningen kun
de urskilja tygernas mönsterformer tydli
gare. Tygernas mönster och mönsterrap
porter var intressanta med tanke på den 
textilhistoriska forskningen som då före
kom på textilenheten. Man ville komma 
åt tygernas avigsidor och eventuella stad
kanter för att kunna analysera bland an
nat vävtekniker och eventuellt fastställa ur
sprungliga färger. För att säkert bestäm
ma vådbredder och skärningsdetaljer be
hövde tygerna vattenbehandlas, bli rena, 
släta och trådraka.

Rengöring
Begreppet rengöring användes inte så fli
tigt längre eftersom det var viktigare att 
redovisa vilka kemikalier som tillförts fö
remålen.

Tvättning
Under 1963 nämns ordet tvättning 227 
gånger. Bakom det stora antalet tvättningar 
döljer sig dels arkeologiska uppdrag med 
många fynd, dels en mängd koptiska textil
fragment från Etnografiska museet i Stock
holm.

När smutsiga föremål konserverades 
utan att tvättas kallades det ”museal kon
servering”.

Vatten
Användning av vanligt vatten vid tvätt re
dovisas inte särskilt ofta under perioden. 
Antagligen ansågs tvättning i vatten vara 
en etablerad metod för rengöring som inte 
behövde förklaras närmare. Vid tillfällen 
då vattenbehandling kunde verka vansk
lig andas beskrivningen varsamhet med 
orden: ”försiktig rengöring i vatten utan 
tillsats av några tvättmedel”.

Potatismjöl
Potatismjöl användes som förut - tillsam
mans med bensin på sammet eller på sotiga 
textilier.

Tvål, såpa och Igepon
Tvål och såpa användes inte längre. Inte 
Igepon heller enligt beskrivningarna, men 
har ändå använts utan att redovisas, undan
taget en gång i960, då Igepon nämndes 
för sista gången. En tänkbar förklaring till 
att tvättmedlet inte nämndes kan vara att 
man inte ville redovisa ett tvättmedel som 
man visste var basiskt men ändå tvinga
des använda i brist på annat. En annan 
förklaring kan vara att märket Igepon fick 
dåligt rykte eftersom de tyska utrotnings
lägrens fångar använts som gratis arbets
kraft i IG Farbens fabriker. I början av 
1950-talet försökte Agnes Geijer, genom 
en schweizisk brevkontakt, hitta ett annat 
tvättmedel med egenskaper liknande dem 
hos Igepon som förmodligen användes till 
1963 utan att nämnas i beskrivningarna.

Olika tvättmedel användes under pe
rioden men inget av dem finns redovisat i 
beskrivningarna. Enligt gamla inköpslis- 
tor köptes tvättmedlet Lavol in i dunkar 
om 50 liter från 1963 till och med 1969. 
Åtgången verkar ha varit ungefär 50 liter 
per år utom för åren 1963-64 då det gick 
åt 100 liter per år.
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ÅR 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Antal föremål 131 129 109 96 109 88 73 131 88 135 66 191 268 99 27 167 81 69 71 83 40 54 79 59

öppnad

Isärtagen/sprättad/lossad 31 33 28 26 30 39 41 29 8 41 39 142 44 48 12 25 26 32 27 10 15 15 31 40
Vacuum-deaner/dammsugare

Rengöring 20 3 11 13 12 20 9 20 32 112 14 11 3 2 1 5 2 4 4 9 3 19
Fuktning 2 1 2 1 3 2 5 6 5 1 1 2 1 3 2 3 2 1
Spänd/utslätad 52 47 46 27 36 47 34 24 106 48 41 43 44 12 41 66 41 52 39 28 39 44 50
Tvättning 50 33 34 22 25 36 31 20 93 38 25 227 59 10 60 75 48 51 60 30 36 42 45
Vatten 4 1 1 2 2 1 2 6 2 6 3 1 2 3
Glycerin/glycerol 2
Franskbröd 1
Kvillajabark
Potatismjöl 2 1 1 1
Pressad/struken 2 1 1 5 5
Ångad 17 10 18 10 15 13 6 9 20 5 3 11 9 5 11 13 10 8 2 4 4 9 10

Tvål

lanolin/lättbensin (Birka)
Vichyvatten
Dilutin
Kemtvätt

Destvatten
Igepon
Lädersmörja

Koltetraklorid
Ättika
Bivax/balsamterpentin 
Lösande tillsatser 
Ammoniak
Varnolen
Skumtvätt

Maltextrakt

Tvättmedel syntet
Magnesium
Etanoi/vatten
Formalin
Oxalsyra
Citronsyra
Askorbinsyra
Vätesuperoxid
Lacknafta
Saltsyra
Tetralin, färgborttagning 

Manglat

2 1

89 209 1

1 4

1 1 

3

1

1 1

Schema 1950-1974, utsnitt 3.
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Tvål och såpa köptes regelbundet och 
1969 inköptes Kemtvätt Renofix.

Mo Do Kemi Berolvask inköptes 1972 
och har förmodligen använts flera gånger 
därefter utan att nämnas. Från BASF Sv. AB 
inköptes tvättmedlet Laventin W 1974.

Destillerat vatten
Bruket av destillerat vatten var som mest 
intensivt kring 1960-talets början. Typiskt 
för tiden är att man använde den kemiska 
beteckningen och kallar det för destillerat 
H O i beskrivningarna. Ett exempel är en 
liten mandarinrock som först rengörs i 
destillerat HO och därefter tvättas utan 
mellantorkning i CCl^ (Koltetraklorid).

Koltetraklorid
Vid rengöring och konservering av texti
lier hade det visat sig att tvättning i vatten 
givit de ojämförligt bästa resultaten. Men 
vid ett par tillfällen, 1961 och 1963, in
kom till Riksantikvarieämbetet textilföre
mål, vars karaktär omöjliggjorde rengö
ring i vatten. Det ena föremålet var en 
kalkduk med en stor vinfläck, det andra 
ett dockplagg från Kina slott i Drottning
holm. (Se bilder sidan 47.) Båda föremå
len var tillverkade av handmålat, kine
siskt siden. Kalkduken hade innan den 
lämnats in, genomgått ett försök med vat
tentvättning. Detta hade haft till resultat 
att färgerna börjat sprida sig i tyget. Efter
som färgen var vattenlöslig besprutades 
kalkduken därför med konserveringsme
del samt spändes, lagades, kompletterades 
och monterades.

Enzym
Ett något skrynkligt sassanidiskt (iranskt) 
textilfragment daterat till 1200-talet be
handlades hos textilkonserveringen 1962. 
Fragmentet hade klistrats på kartong i 
början av seklet. För att kunna släta ut ty
get lossades fragmentet genom blötlägg
ning i vatten och under kort tid och lätt

uppvärmning tillsattes enzym (Zymola). 
Genom vattenbehandlingen kunde veck 
och sneddragningar avlägsnas.

Ättika, ammoniak, saltsyra, och lacknafta
Medlen ättika, ammoniak, saltsyra, och 
lacknafta har främst använts för att ren
göra mörknade metallband. Men också 
för borttagning av papperstapeter från en 
väggspänning genom att fukta med trasor 
dränkta i isättika (som löste fisklimmet). 
Sedan kunde papperstapeterna lossas från 
tyget och lyftas bort i sjok. Därefter neu
traliserades ättikan med ammoniak. Kvar
varande kritfläckar togs bort med saltsyra 
som efteråt neutraliserades med ammo
niak. Tapeterna tvättades därefter i lack
nafta.

1975-1999
År 1979 flyttade konserveringsverksam- 
heten till nya lokaler. En avjoniseringsan- 
läggning installerades liksom ett stort höj- 
och sänkbart tvättbord. Under den här pe
rioden etableras mildare metoder. Före
byggande konservering blir möjlig genom 
bättre förvaringsmöbler ute i kyrkornas 
sakristior, men även tack vare Riksantik
varieämbetets kurser om vård av textilier. 
Från och med 1981 skriver konservator
erna egna konserveringsrapporter med 
rubrikmallar vilka fungerar som en slags 
checklista.

Schemat

Nya rubriker är olika tvättmedel med skif
tande benämningar. Det finns ingen enhet
lig linje för huruvida de ska benämnas 
med handelsnamn eller efter kemiskt inne
håll och elektrisk laddning. Mot slutet av 
perioden, 1990-1999, får textilenheten in 
en del stora och nersotade föremål som 
kräver andra tvättmedel med högre fett- 
lösande förmåga än franskbröd som är 
det traditionella medlet eller Arkopon T
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Sassanidiskt fragment monterat mellan plexiglasskivor. FK. 
Museum Gustavianum, Uppsala, Up.

Del av kassiantapet från Ängsö slott, Västmanland. EK.
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som nämns i Pietasbeskrivningarna första 
gangen 1989 och som är av samma fabri
kat som Hostapon T.

Smutstolerans
I början av perioden var smutstoleransen 
fortsatt mycket låg. Textilantikvarierna un
dervisade vid Pastoratsforbundets kurser 
om hur de kyrkliga textilierna skulle han
teras och förvaras och om vilka klimat- 
och ljusförhållanden som var bäst. Många 
kyrkor hade fuktiga inomhusmiljöer där 
smutsiga textilier riskerade att mögla.56

Tvättningar utfördes av estetiska skäl 
mest för att de textilhistoriska värdena 
inte riktigt lyftes fram i smutsiga textilier. 
Vid 1980-talets mitt började dock tvätt
ningen ifrågasättas, mest för den an
strängning som materialet ansågs bli ut
satt för.

Det blev en självklar rutin att testa ty
gernas och broderiernas färger, för att se 
om de tålde såväl vatten som tvättmedel. 
Sällan blötlades föremål och då endast cir
ka en timme, för att materialet skulle få en 
ordentlig genomblötning före tvättningen. 
Senare fördes vaga diskussioner mellan 
konservatorerna om smutsen som en bety
delsefull del av föremålets historia. Tole
ransen för smutsiga och solkiga föremål 
ökade senare liksom intresset för att för
bättra kunskapen om smutsens samman
sättning och innehåll.

Rengöring, våtrengöring och ultraljud
Begreppet rengöring hade flera betydelser. 
Det syftade på dammsugning och borst
ning, lika väl som tvättning eller vädring. 
Om beskrivningen säger ”rengöring med 
vatten och tvättmedel” tolkas det automa
tiskt som tvättning. När det beskrivs som 
”våtrengöring” är det fråga om tillsats av 
något slag av vatten. Ytlig rengöring kun
de betyda dammsugning, borstning eller 
mild bearbetning med fuktade så kallade 
bomullstopz.

Försök att rengöra arkeologiska texti
lier med hjälp av ultraljud gjordes vid någ
ra tillfällen. Resultaten av försöken blev 
fiberförluster och ibland även mistade ori- 
ginalstygn. Metoden ansågs inte helt och 
hållet användbar eftersom materialet är 
så starkt nedbrutet och processen inte kun
de kontrolleras tillräckligt noggrant.

Tvättning, kemtvätt och skumtvätt
Med erfarenheter från omkonserveringar 
och uppgifter kring föremålets tidigare be
handlingar ökade behovet att tydligt redo
visa om ett föremål rengjorts eller ej. En 
stor procent av de textilier som kommit in 
för konservering tvättades mer eller mind
re rutinmässigt. Den tidigare rutinen att ta 
isär föremålen för att kunna tvätta dem på 
ett tillfredsställande sätt började kritise
ras.

Några få kemtvättar förekom också då 
föremålen hade färgfällande broderier el
ler foder som man valde att inte lossa. 
Kemtvätten utfördes inte vid enheten utan 
textilierna skickades till en kemtvättfirma.

Skumtvätt förekom fortfarande och är 
en mild metod som med fördel används för 
mycket sköra material. En neutral anjon- 
tensid vispas till skum i vatten. Skummet 
placeras på föremålets yta och får verka 
under några minuter varefter skummet 
sköljs bort.

Vatten, destillerat och avjoniserat vatten
Efter föregående periods brist på doku
mentation kring metoder och material vid 
rengöring ökar redovisningen av vatten
typ markant. Konservatorerna blev med
vetna om att Stockholms vattenlednings
vatten var relativt bra och mjukt. I den 
vanliga tvättproceduren användes därför 
vanligt kranvatten för själva tvätten och 
de följande tre sköljningarna. Vid den fjär
de och sista sköljningen tillsattes för säker
hets skull avjoniserat vatten. Arkeologis
ka och koptiska textilier rengjordes i des-
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ÅR 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Antal föremål 55 53 60 52 70 55 66 65 84 55 65 60 106 128 75 75 85 57 36 27 37 39

öppnad 3 3 2 1 1
Isärtagen/sprättad/lossad 32 26 28 27 34 40 39 45 29 33 25 17 33 28 37 27 37 22 20 17 10 16 6 19
Vacuum-deaner/dammsugare 20 3 12 7 18
Rengöring 1 2 6 16 15 22 16 17 27 13 22 17 37 75 39 20 19 5 30 3 5 2
Fuktning 1 3 4 3 5 6 8 2 4 9 6 7 5 11 5 10 5 6 1 4 4 5
Spänd/utslätad 43 31 39 50 56 46 38 49 66 65 68 41 60 29 43 31 73 53 42 52 34 24 8 9
Tvättning 42 35 51 48 67 40 35 48 61 59 22 41 43 42 45 18 39 54 22 26 9 21 2 18
Vatten 2 14 9 19 47 35 48 60 45 20 16 5 2 9 17 28 30 25 41 29 2 4 18
Glycerin/glycerol
Franskbröd 1 1 2

1
1

1 1 1 1

Kvillajabark 4 2 3 1
Potatismjöl
Pressad/struken
Ångad 7 3 11 9 10 13 15 12 14 14 9 10 14 21 12 16 8 7 7 7 10 9 3 3

Tvål 1 2 2 11 19 6 2 5 6 1
3
1 2 1 1 2 1

Lanolin/lättbensin (Birka)
Vichyvatten
Dilutin
Kemtvätt
Citron
Destvatten
Igepon
Lädersmörja
Potatis
Koltetraklorid
Ättika
Bivax/balsamterpentin 
Lösande tillsatser 
Ammoniak
Varnolen

Skumtvfitt
Remol
Maltcxtrakt
Aceton
Tvättmedel syntet
Magnesium
Etanol/vatten
Formalin
Oxalsyra
Citronsyra
Askorbinsyra
Vätesuperoxid
Lacknafta
Saltsyra
Tetralin, färgborttagning
EDTA
Manglat
Laventin
Hostapon T
Avjoniserat vatten
Sadelsåpa
Alkohol
Silverskum
Terpentin
Ultraljud
Synperpnic
Synperonic NX
Synperonic CX
Sköljd/genomspolad

CMC
G 17 Tvättmedel
pH-värde
Far^lester
Neutralt tvättmedel
Minirisk
Barnolja
Arkopon T

BerpJ ///
Våtrengöring 
Vädring 
Anjonisk tensid 
Tvättmedel 
Neutral tensid

Snabbtorkning
Bio-Luvil
Läderkräm Hidefood

38 20 39 47 28 38 35 38 7
9 4 14 37 25 45 36 35 31 3 25 11 7 13

7 13 19 16 12 
2 1

Schema 1975-1999, utsnitt 4.
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Skumtvätt av en broderad mitra från S:t Petridomen i Bremen. Skummet rör sig hela tiden och lyfter 
samtidigt upp de lossnande smutspartiklarna till ytan. UK.

tillerat vatten liksom ibland även sköra si
denföremål.

När avjoniseringsanläggningen instal
lerats i den nya ateljén i ridhuset valde man 
att både tvätta och skölja i det avjonise
rade vattnet vilket gjorde tvättprocessen 
mycket bekvämare. Tidigare hämtades de
stillerat vatten i dunkar från Tekniska insti
tutionen.

I slutet av perioden (1995-1999) upp
stod frågan om vilken typ av vatten som 
var minst skadligt för föremålen och frå
gan debatterades livligt mellan konser
vatorer i Europa. Att tvätta textilier till
verkade av animaliska fibrer eller föremål 
med innehåll av metalltrådar i avjoniserat 
vatten ifrågasattes.
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Kvillajabark
Kvillajabark användes vid tvättning av 
ylleföremål.

Tvål, Laventin, HostaponT, ArkoponT och 
pH-värde
Schemat kan tolkas som om tvättning, 
vatten och olika tvättmedel plötsligt öka
de i användning, vilket emellertid är miss
visande. Konservatorernas antaganden att 
olika tvättmedel skulle kunna påverka 
textilmaterialet negativt gjorde att dessa 
noggrant nämndes i rapporterna. De mån
ga olika benämningarna på tvättmedlens 
elektriska laddning beror på att hela se
rien Pietasbeskrivningar inte var färdig
ställd under tiden för min insamling. Där
emot fanns det mycket utförliga konserve
ringsrapporter färdigställda, speciellt kring 
tvättprocessen. HostaponT och ArkoponT 
är tvättmedel av samma fabrikat (Hoechst) 
och typ vars korrekta benämning skulle

vara anjonisk tensid - neutralt tvättmedel. 
Tyvärr användes flera olika benämningar 
som tensid, neutral tensid, neutralt tvätt
medel och tvättmedel.

Vid rengöringen av ett antal kraftigt 
nedsotade vävda tapeter (199z), valdes ett 
handelstvättmedel med ett speciellt fett- 
lösande enzym. Resultatet blev mycket 
bra, men frågan är vad som händer med 
tapeterna i framtiden?

1990-talet präglas annars av stor för
siktighet kring tillsatser i materialen. Tvätt
vattnens pH-värden mäts noggrant för att 
kontrollera att föremålets pH-värde stabi
liserats.

Glycerin, bensin, ättika, ammoniak, 
maltextrakt, aceton, toluen och terpentin

Alla dessa medel har använts vid enstaka 
tillfällen för behandlingar av vinfläckar, 
kalkbeläggningar och oljefärg.

Tvättvattnet från tapeterna blev ordentligt brunt och nästan tjockflytande. UK.
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Stödmetoder

När det definitiva beslutet att stödja ett skört föremål ska tas bör åtgärds- 
nivån vara styrande för valet av stödmetod. Föremål som fortsättningsvis 
ska brukas kräver mer funktionella ingrepp som kan stå emot slitage från 
användningen.

F
öremål som fortsatt ska brukas vid 
enstaka, högtidliga tillfällen kan 
genom underlagning med stödtyg 
och ett nyinsatt foder användas varsamt. 

Föremål som inte ska brukas behöver i 
princip endast få lösa fragment fastade 
och trasiga kanter nedsydda för att inte 
repas upp ytterligare vid eventuell hante
ring.

Allmänt om stöd
Trasiga, nötta och sköra textilföremål som 
riskerar att falla sönder behöver i regel 
stödjas helt eller delvis. På vilket sätt eller 
med vilken metod stödet utformas styrs 
bland annat av föremålets konst- och kul
turhistoriska värde, av hur föremålet fort
sättningsvis kommer att användas, graden 
av nedbrytning i materialet samt vilken 
av åtgärdsnivåerna konservering, restau
rering eller renovering som anses lämplig.

Det valda stödmaterialet måste verka i 
samklang med originalföremålets mate
rial. En grundläggande förutsättning för 
ett fungerande stöd är dessutom hur och 
med vilken teknik de båda materialen fästs

mot varandra. Därför är det viktigt att det 
nya material som tillfogas harmonierar 
med det sköra materialet i föremålet. Prin
cipen är alltid: Inte mera våld än nöden 
kräver.

Det finns bra och dåliga konservering
ar av alla slag. Det finns sömnadskonser- 
veringar som utförts felaktigt så att före
mål har broderats sönder. Motsvarande 
finns klistrade föremål som blivit fråntag
na sin textilkänsla och blivit så hårt pre
parerade att de idag ser ut som skivor av 
plastlaminat eller korkmattor.

Sömnadsmetoder
Att sy är en teknik som kräver nål och tråd. 
Stygnet består av två stick i underlaget. 
Flera stygn tillsammans bildar en söm. En 
söm kan bestå av samma eller olika slag 
av stygn och kan vara enbart funktionell 
(sömnad) eller enbart dekorativ (broderi).

Föremål som har sköra partier, är ut
slitna eller sönderrivna måste stödjas på 
något sätt. Under förutsättning att föremå
let inte kan placeras löst på en tygklädd 
skiva eller i en låda under glas, så måste
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det få någon annan form av stöd. Kostbara 
gamla textilier har alltid fodrats med stöd
jande tyg för att skyddas från slitage. Det 
är då viktigt att välja ett stödtyg som pas
sar det gamla föremålets nedbrutna mate
rial. Valet styrs av principen att de båda 
textilskikten mjukt ska kunna följas åt. 
Föremål med tunt och/eller skört tyg behö
ver inte stödjas med speciellt starka under
lag. Ett mjukt och fint, dock inte sladdrigt, 
material kan mycket väl utgöra det nöd
vändiga stödet. Kraftiga stödtyger gör att 
föremålet blir som ett pansar efter konser
veringen.

Det krävs en gedigen sömnads- och ma
terialkunskap för att rätt kunna utföra en 
sömnadskonservering. Materialkunskapen 
kommer till särskild nytta vid bedömning
en av föremålets kondition. För kunna av
göra hur och med vilken sorts stygn arbe
tet ska utföras är det nödvändigt att be
härska olika sömnadstekniker. Sömnads- 
metoden utgår alltid från tillståndet i före
målets material och principen är att sy så 
få stygn som möjligt.

För att över huvud taget lyckas med att 
skapa ett bevarande stöd för sköra texti
lier krävs att de båda tygernas varp- och 
inslagssystem harmonierar med varandra.

Det medeltida broderiet lossades från den något 
yngre mässhaken eftersom broderiet skulle 
exponeras i en utställning. Broderiet syddes 
sedan upp på en tygklädd skiva av syrafri kartong. 
EK. Strängnäs domkyrka, Sö.

Ett changerat eller skört textilföremål som 
fästs mot ett nytt stödtyg måste kunna röra 
sig efter egen förmåga utan motstånd från 
stödtyget. Betydelsefulla förutsättningar 
för ett lyckat resultat med sömnadskonser
vering åstadkoms genom att både stödtyg 
och föremål, var för sig, behandlas med 
vatten. Då kan de slätas ut så att både 
vävnad och föremål ligger trådrakt.

Stödtyget placeras under föremålets ska
dade partier och med nål och tråd fästs de 
båda textillagren vid varandra (partiell un
derlagning). Många gånger behöver hela 
föremålet stöd, det kallas då hel underlag
ning. Lika viktigt som det är att välja rätt 
kvalitet på stödtyget är det att veta vilken 
sömnadsteknik som ska användas vid var
je speciellt tillfälle. Vid konserveringen 
sker sömnaden med långa glesa stygn, så 
få som möjligt, som lätt kan lossas utan 
att orsaka skada. Små, korta stygn tätt 
sydda, kan orsaka skador i originaltyget.
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Även valet av sytråd har betydelse. Att 
med kraftig, stark sytråd fästa ett skört fö
remål mot ett tjockt stödtyg skapar en ris
kabel situation som inte erbjuder ett hjäl
pande stöd utan motsatsen. Många och 
felaktigt utförda stygn kan sticka sönder 
tyget och på ganska kort tid förstöra ett 
föremål.

Rätt utförd, ger sömnadsmetoden för
modligen de mest skonsamma möjlighe
terna att fästa sköra partier mot ett stöd
jande material. Förutsättningarna för att 
bevara textilföremål bestäms dels genom 
att stödmaterialet är av samma art som 
det gamla föremålets, naturfiber mot na
turfiber, dels att tekniken med vilken stö
det fästs harmonierar och kan varieras 
med de sömnadstekniker som själva före
målet en gång tillverkats med.

Sömnadsmetodens främsta nackdel är 
tidsaspekten. En erfaren konservator är 
dock redan innan ett arbete påbörjas inför
stådd med tidsaspekten och vet att ”stilla
sittandet” lönar sig, det ingår som ett mo
ment i en planerad bevarandeprocess. Kon- 
serveringsarbetet är en konst som kräver 
känsla och goda kunskaper om bland an
nat tekniker och material för att man sä
kert ska kunna avgöra vilken typ av stöd
metod ett bräckligt föremål med kulturhis
toriskt värde behöver.

Sandwichmetoden

Mycket fragmentariska, tunna och sköra 
sidenföremål lämpar sig ibland inte att 
fästa på ett stödtyg. I sådana fall kan 
dessa appliceras mellan två mycket tunna 
skikt av genomskinlig silkesslöja (crepeli- 
ne). De båda crepelinelagren måste sam
manfogas med föremålet så att samtliga 
delar får en exakt parallell trådriktning. 
Det krävs endast en liten felaktighet för att 
det ska uppstå dragningar i vävnadernas 
trådar, så att dessa slutligen brister.

Finast möjliga nål och hårstråtunn sil
ketråd används vid sömnaden som utförs

med långa och glesa stygn. Dessa förs ge
nom de båda crepelinelagren ”runt frag
menten och de trasiga delarna” så att cre
pelinelagren pressas samman och därige
nom håller fragmenten i rätt position. 
Stygnen kan lätt avlägsnas, om det av nå
gon anledning skulle behövas.

Trots det kan ju befaras att den tunna, 
fina silkesvävnaden inte är tillräckligt stark 
för att fungera som bärande element under 
många års exponering i ett museum. Den
na faktor har ofta framhållits som skäl 
mot konservering med crepeline.

Föremål med crepeline som fästs en
dast på en sida måste förvaras plant om 
avsikten med stödet ska kunna fungera. 
Föremål som är fastade med många och 
täta stygn vid ett lager crepeline och där
efter täckts med det andra lagret med yt
terligare många stygn får ringa stöd av de 
två crepelinelagren som i stället drar isär 
originaltyget med bristningar som följd.

Stödtyger
Nya tyger, speciellt bomullstyg, utsätts 
före, under och efter vävningen för olika 
behandlingar. Förutom färgning genom
går nästan alla moderna tyger apprete- 
ringar med varierande sammansättningar. 
De vanligaste appreteringsmedlen är stär
kelse, hartser och plaster. Tyger behandlas 
för att de ska glänsa mer, bli mattare, 
vara smutsavstötande, motstå väta med 
mera. De finns behandlingar mot skrynk- 
ling och krympning, en del tyger genom
går skrynkelbehandling så att de inte ska 
kunna slätas ut, de flamskyddas med olika 
medel och så vidare.

Det har alltid varit svårt att hitta mate
rial till stödtyger som inte genomgått någ
ra kemiska behandlingar. För att de nya 
tygerna ska kunna användas som stödma
terial måste behandlingsmedlen avlägs
nas. Om kemikalierna får finnas kvar i 
stödtyget riskerar de att accelerera åld-
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Sonja Degerman och Stina Numa gör en uppskattning av arbetstiden för konserveringen av 
den trasig fanan. FK.
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ringsprocessen inte bara i stödtygets egna 
fibrer utan också i originalföremålets fi
bermaterial. För att i möjligaste mån bli 
av med kemikalierna tvättas tygerna i hett 
vatten och tvättmedel innan de används. 
Förmodligen stannar en del av apprete- 
ringsmedlen kvar i stödtygerna eftersom 
medlen är avsedda att stå emot många 
tvättar. Under förutsättning att apprete- 
ringsmedlen finns deklarerade kan de möj
ligen avlägsnas genom till exempel en
zymbehandling.

Som en sidoeffekt av tvättning krymper 
stödtygerna. Stödtyger som inte har gått 
igenom krympningsproceduren riskerar att 
krympa med tiden bara genom den fukt 
som tillförs vid klimatsvängningar. Ett ori
ginalföremål som fästs på ett sådant stöd
tyg riskerar att rynkas ihop och få bestå
ende skarpa veck vilka i sin tur leder till 
bristningar.

Det mjukaste stödet ges av silkecrepe- 
line (silkeslöja) men tyg av bomull, linne, 
siden och ylle kan också användas som 
stödmaterial. För sköra textilier kan fin 
linne- eller bomullsbatist vara mest lämp
liga. Genom sin ytstruktur passar dessa 
bättre ihop med föremålens gamla siden 
som ofta förlorat mycket av sin ursprung
liga lyster. Linnebatist till exempel har 
lyster men är inte glansigt och blänker 
inte lika grant som ett nytillverkat siden 
ofta gör. Stödtyget bör underordna sig och 
hellre framhäva lystern i originaltyget, 
inte tvärtom. (Bilaga 5).

Crepeline

Crepeline är en tunn och nästan genom
skinlig vävnad av äkta silke (crepeline). 
Den tillverkas i Lyon och introducerades, 
av Rudolf Cederström hos Pietas på 1920- 
talet, som stödmaterial lämpligt för mon
tering av tunna sidenföremål.

För att kunna bedöma silkesslöjans 
egenskaper och användbarhet lät Ceder

ström utföra hållfasthetsprov som gav gott 
resultat.

Senare har Statens provningsanstalt un
dersökt crepelinet vid olika tillfällen och 
konstaterar att de senare tillverkningarna 
generellt sett inte försämrats. I samband 
med undersökningarna 1955 diskuterades 
vid textilenheten om crepelinet kunde er
sättas med ett syntetiskt material som ny
lon, plast eller motsvarande. Resultatet av 
diskussionerna utföll till crepelinets fördel 
av anledningar som att de då på markna
den förekommande, syntetiska sorterna ha
de fysikaliska egenskaper som till exem
pel stark tendens att alstra statisk elektri
citet som inte kunde vara förenlig med äk
ta siden.

Eftersom sandwichmetoden med crepe- 
line har praktiserats under så många år, 
kommer det att i framtiden finnas möjlig
heter att göra bedömningar om/hur even-

Håven hade tidigare skyddats med crepeline 
som nu var trasigt och togs därför in för om
konservering. Håven togs isär helt och alla 
delar tvättades och spändes ut. Delarna under- 
lagades och monterades tillbaka på sin järn
ring. Brahekyrkan, Visingsö, Sm.
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tuella förändringar skett. En orsak till sli
tage kan vara att föremålen fortsatt bru
kats, efter konserveringen, varvid de skö
ra trådarna i crepelinet har brustit. Det 
finns exempel på föremål vars slitage upp
märksammats därför att silkesslöjan varit 
mer eller mindre trasig och därför blivit 
fall för omkonservering.

Andra orsaker till slitage är att föremå
len exponerats i utställningar där de ut
satts för artificiellt ljus, och pendlande kli
mat som bidragit till att materialet bryts 
ner.

När crepelinet tillverkas appreteras det 
med ett animaliskt lim som är vattenlös- 
ligt. Limmet tillsätts för att de tunna silke- 
trådarna i den glesa väven ska hålla sig 
på plats vid hantering under transporter. 
Vid konservering, för hållbarhetens skull, 
är det mycket viktigt att appreteringsmed- 
let tvättas ur crepelinet innan det fästs på 
originalföremål eftersom crepelinet an
nars bryts ner fortare. Detsamma gäller 
crepeline som färgats in i för hög tempera
tur och med för stora tillsatser av salt. Pro
blemet med avappreterat crepeline är att 
det blir sladdrigt och svårhanterligt.

Rätt utförd är metoden med direkt mon
tering av originaltyget mellan två lager 
av crepeline tillfredsställande vad beträf
far styrkan i materialet. En viktig förut
sättning är dock riktig sömnadsteknik och 
även riktig förbehandling.

Infärgning av stödtyg

De fem liturgiska färgerna används till 
mässhake, stola, antependium, predikstols- 
kläde och kalkduk som tillverkas i vitt, 
rött, grönt, violett eller blått och svart. 
Reglerna för hur färgerna ska tillämpas 
har traditioner från den äldre medeltiden 
och är gemensamma för såväl den protes
tantiska som den katolska kyrkan.

Stödtygerna som fästs under föremålens 
skador brukar vanligtvis färgas in i den 
nyans föremålet har vid det mest trasiga

%
Lfcfeh I ■ I ■■
Fana konserverad mellan två skikt crepeline. Rader 
av konserveringsstygn syns i fanans övre del.

m .. V I
Detalj av fanans nedre högra hörn. Fanan har 
hängt lågt, i vinddrag och ljus. Ena hörnet har 
dessutom skadats av museets besökare.
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stället. Infärgningen görs för att skapa ett 
intryck av helhet och balans. Syftet är det
samma som när skador i en målning re
tuscheras men textilföremålets retusche
ring har dessutom en stödjande funktion. 
Om föremålet har olika färgnyanser eller 
är flammigt brukar lappar i anpassade ny
anser placeras in under hålen för att på så 
sätt skapa harmoni och helhet åt föremålet. 
Genom val av färg och ytstruktur (gräng) 
hos stödtyget kan originalföremålets ut
seende påverkas positivt eller negativt.

Eftersom det brukar vara problema
tiskt, för att inte säga omöjligt, att hitta ett 
stödtyg med både rätt färgnyans och 
gräng i vanliga tygaffärer, brukar konser
vatorn själv färga in ett passande tyg. Det 
kan ibland vara ett svårt och tidsödande 
arbete att hitta samma nyans som den 
smutston de åldrade färgerna ofta får.

Innan tyget kan färgas bör det frigöras 
från all eventuell appretur som bland an
nat kan hindra färgen att fästa jämnt i ty
get. Fläckvis kvarsittande appretur, lik
som tygets kvalitet, orsakar också pro
blem och färgrecept som utarbetats tidiga
re kan inte alltid användas för andra till
fällen. Den receptsamling som finns an
vänds ofta som en vägledning för vilka 
färger som kan tänkas ingå i ett nytt re
cept, om färgstofferna fortfarande finns att 
få på marknaden.

Växtfärgningen står i intimt samband 
med all så kallad konstvävnad, då det är 
färgerna som ska ge den dess skönhet. 
Färgning med naturliga färgämnen an
vänds fortfarande, i vissa sammanhang, 
men metoden är tidskrävande om ett till
fredsställande resultat av en speciell nyans 
ska åstadkommas.

Till infärgning används i stället synte
tiska färgämnen vilket förvånar många 
som inte känner kravet på exakt nyans för 
en lyckad konservering. De syntetiska 
färgstofferna är mer praktiska än växtfär- 
gerna. Dessutom kan bättre, snabbare och

säkrare recept utformas med de syntetiska 
färgämnena. Ett stödtyg där en lyckad in
färgning åstadkommits med hjälp av sta
bila ljus- och tvättäkta färgstoffer höjer 
originalföremålets bevarandevärde. Före
målet riskerar förmodligen inte att i fram
tiden konserveras om av skälet att stödty
get bleknat eller färgförändrats. Dessutom 
finns möjligheter att i framtiden tvätta fö
remålet utan att stödtyget färgar av sig.

Färgstoffer

Pietasbeskrivningarna innehåller inga el
ler få uppgifter om vilka färgstoffer man 
använde för infärgning av stödtyger. Ge
nom brevväxling, gamla fakturor och någ
ra ordersedlar kunde en del av färgnings- 
historiken kartläggas.

I början av Pietas verksamhet och fram 
till 1950 använde man anilinfärger. De 
vanligaste färgstofferna var av märkena 
NADCO57 och Twink som köptes från 
AB Anilin-Kemi i Malmö och Göteborg. 
Firman hade ensamförsäljning för hela 
Sverige i ”anilinfärger och hjälpmedel”. 
Huvudfirman var Farbenfabriken Bayer, 
Feverkusen-Bayerwerk i Tyskland. Under 
kristider användes även de så kallade pås- 
färgerna, Härvans hemfärger, som fanns 
att få hos AW Herdins Färgverk i Falun.

År 1950 var Pietas lager av Nadcofär- 
ger på upphällningen. Agnes Geijer inled
de då en intensiv brevväxling med olika 
färgfirmor. Till sin hjälp i kemiska frågor 
hade hon Gillis Olsson.

Textilkonserveringen behövde bra, lätt
hanterliga stoffer som inte kunde skada fö
remålen genom färgfällning. Agnes Geijer 
lyckades förklara problemet för en man 
hos Bayer som blev intresserad av frågan: 
”1 textilkonserveringsanstalten härvid mu
seet händer det ofta att vi behöva färga 
mycket små kvantiteter av olika material, 
silke, linne eller bomull, vilka böra vara 
exakt i färg. Större kvantiteter lämna vi 
bort till yrkesfärgare.” Firman letade fram

138 DEN LJUSSKYGGA FEXT1LKONSTEN



de önskade produkterna och levererade 
dem som prover i z 5-grams burkar. Nor
malt sålde man inte mindre mängder än 
kiloförpackningar.

Den vänlige färgmästaren fortsatte att 
leta lämpliga färgstoffer och skickade yt
terligare prover av koncentrerade färgäm
nen i bästa ljusäkthet som till och med 
kunde blandas sinsemellan för att erhålla 
önskad nyans.

Senare översändes ytterligare prover 
som till exempel Sirius- & Siriuslichtfär- 
ger, Diamin, Direktiefschwartz vilka hu
vudsakligen var anpassade för vegetabi
liska fibrer, men även i viss grad natursil- 
ke och ylle. Med i sändningen fanns också 
Halbwollechtfärger som kunde användas 
för såväl vegetabiliska som animaliska 
fibrer.

Under 1970-talet bytte man till direkt
färgerna Solophenyl från Ciba-Geigy, för 
färgning av cellulosafibrer. Firman över
lämnade generöst ett stort antal prover i 
olika nyanser.

Med tiden blev det svårare att få gra- 
tisprover. När textilkonserveringens lager 
av provburkar började ta slut skrev Anne 
Marie Franzén ett kort brev till firman där 
hon bad om prisuppgifter för 15 stycken 
burkar å Z5 gram. Anne Marie Franzén 
ansåg att färgstofferna var viktiga verktyg 
i konserveringsarbetet och var också be
redd att betala vad de kostade. Att förlita 
sig på provburkar begränsade möjlighe
terna att ur ett eget valt färgsortiment byg
ga upp en egen receptsamling.

Med samhällets krav på bättre arbets
miljöer klassades flera av de tidigare använ
da färgerna som cancerogena och plock
ades bort ur sortimentet. Dessutom ställde 
konservatorerna ökade krav på färgernas 
ljus- och våthärdigheter.

Från början av 1990-talet använder 
textilenheten kypfärgämnen från grossist
firman Zenit. Kypfärgämnena används för 
färgning av cellulosafibrer och för ull och

siden används färgämnet Irgalan, en syra- 
metallkomplexfärg.

Impregneringsmetoder
Impregnering av textilmaterial med olika 
kemiska ämnen för att på så vis skydda 
dem mot tidens tand, är en gammal och 
beprövad metod. Textilsektionen blev en 
gång vida berömd för de impregnerings
metoder och -medel som nyttjades främst 
vid konservering av arkeologiska textilier. 
Redan på igzo-talet, i samband med för
beredelser inför troféernas utställning för
de Rudolf Cederström fram idén att man 
skulle kunna använda klister som stöd i 
stället för att sy.

På 1930-talet utarbetade Agnes Geijer 
och ingenjör Gillis Olsson ett recept för 
impregnering av Birkatextilierna.

Från 1938 då Birkatextilierna prepare
rades fram till och med 1975 impregnera
des arkeologiska textilier regelmässigt 
och kyrkliga textilier vid behov. I beskriv
ningarna uttrycks det: ”fragmenten ren
gjordes med destillerat vatten varefter de 
konserverades med konserveringsvätska”.

Med tiden har inställningen till dessa 
metoder förändrats och konserveringsme- 
toderna har utvecklats genom att impreg- 
neringsmedel inte längre används. Tidiga
re erfarenheter och ökade insikter kring 
textiliernas värde som källmaterial har re
sulterat i att inget annat än vatten och 
ibland en neutral tensid används vid tvätt
ningen.

Fibrerna i mycket nedbrutna textilier 
blir efter tvättning i vatten, spretiga och 
yviga och riskerar att brytas av. Olika 
slag av impregneringsmedel har under 
åren provats fram med förhoppningen att 
de sköra textilierna inte ska stofta sig mer. 
Syftet med impregneringen var att den i 
första hand skulle fungera som en kemisk 
stödmetod, det vill säga mjuka upp och 
stärka fibermaterialet inifrån. En annan
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tanke med impregneringen var att materi
alet skulle återfå sin ursprungliga elastici
tet och förmåga att naturligt kunna ta upp 
fuktighet samt att hos vävnader i fram
skridet stadium av sönderfall möjligen 
kunna motverka "åldrandet”.

Under flera år impregnerades nedbrut
na och sköra textiler med plaster (konst- 
hartser) som polyvinylformal, polyvinyl- 
alkohol eller sammansättningar med så
dana, bland annat för att man skulle kun
na klistra fragmentet på ett stödjande un
derlag.

Men de kemiska preparaten visade sig 
vara så svårlösta att de inte kunde avlägs
nas från de ömtåliga textilierna utan att 
dessa skadades. Dessutom inträdde en 
styvhet, som visade sig ha både praktiska 
och estetiska nackdelar.

På grund av den oönskade förstyvande 
effekten kompletterades impregneringsväts- 
kan med någon slags mjukgörare som ofta 
gör textilmaterialet hygroskopiskt (fukt
upptagande). På grund av mjukgörarens 
fuktupptagande förmåga uppstår problem 
med mögelangrepp vilket medför att en 
fungicid (antimögelmedel) måste tillsättas 
vätskan. Därför innehåller så gott som 
alla konsoliderande impregneringsvätskor 
för textilier klister/lim, mjukgörare och 
fungicider.

Glycerin

Glycerin används både som mjukgörare 
och impregneringsmedel. Vid tvättning av 
jordfunna styva textilier tillföres glycerin 
med avsikten att öka både drag- och slit
styrkan (elasticiteten), speciellt i de anima- 
liska fibrerna. Glycerinimpregnering av 
jordfunna textilier har länge varit en känd 
metod och har också fått stor spridning. 
Metoden kräver dessvärre att de behand
lade textilierna förvaras i relativt torrt kli
mat, eftersom glycerinimpregnerade texti
lier blir hygroskopiska och de löper därför

mycket stor risk att brytas ned ytterligare 
på grund av angrepp av mikroorganis
mer.58 Glycerin är ett utmärkt näringsme
del för både mögelsvampar och bakterier.

Ren glycerin (benämns också glycerol, 
trihydroxypropan eller i, z, 3 -propantriol) 
är en färglös, sirapslik, luktlös, tjockfly
tande vätska med en stark söt smak. Den 
är mycket hygroskopisk och kan ta upp 
90 % av sin egen vikt vid 80 % RF (relativ 
fuktighet). Glycerin är ett stabilt ämne, 
men det förångas ganska snabbt, varför 
impregneringen måste upprepas med jäm
na mellanrum, ibland redan efter ett år.

Glycerinbehandlingen gör tyget mju
kare och mer elastiskt, och de enskilda 
trådarna blir fylligare och mer öppna, det 
vill säga ger ulltrådarna deras naturliga 
utseende åter. Detta beror förmodligen på 
glycerinets vattenhållande förmåga. Be
handlingen ökar både drag- och slitstyr
kan hos textilier på grund av inoljade bin
depunkter59 , men har inte någon stabilise
rande effekt. Textilfibrerna faller av i lika 
hög grad efter en impregnering med glyce
rin.

Efter impregnering av arkeologiska tex
tilfynd är det nödvändigt att tillsätta fun
gicider eftersom textilierna ofta kommer 
från gravfynd vilka vanligtvis innehåller 
en hel del bakterier och mögelsvampar. 
Glycerin har även använts för att lösa upp 
svåra vinfläckar på ljusa textilier.

Modocollmetoden

Under flera år utfördes experiment med 
impregnering med olika slag av plaster 
(konsthartser). Nackdelarna med dem var 
framför allt att de visat sig inte vara rever- 
sibla. Med anledning av ett uppdrag i960, 
en egyptisk gravtunika, utarbetades den 
så kallade Modocoll-metoden.60

Arbetet började med att en lösning av 
”Modocoll E” (ethylhydroxietylcellulosa, 
ett pulver som tillverkades av Mo & Dom
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sjö) fick torka på en glasskiva. Sedan vatt
net avdunstat bildades en glasklar, relativt 
elastisk hinna, vars tjocklek bland annat 
berodde på lösningens koncentration. Hin
nan kunde därför göras mycket tunn. För
delen hos Modocoll E ansågs vara dess 
stabila egenskaper vid temperaturväxlin
gar. En annan viktig egenskap var att det 
lätt kunde lösas i vatten, så att färg- och 
materialförstörande lösningsmedel inte 
behövde användas. På grund av vattenlös
ligheten tycktes impregneringen lätt att 
avlägsna, en fördel som man hoppades 
skulle bli bestående även i framtiden. Yt
terligare en egenskap hos Modocoll var 
att ämnet klarade av att filtrera ultravio
letta strålar.

För att öka Modocollfilmens elasticitet 
tillsattes polyglykol (polyetylenglykol A 
400) som mjukningsmedel som även det 
tillverkades hos Mo & Domsjö. Genom 
denna tillsats erhölls en seg smidig film, 
som kunde bibehållas oförändrad i luft 
med normal fuktighet.

Som en försäkring mot eventuella mö
gelangrepp tillsattes ett milt konserve
ringsmedel, Bonomold NA, en paraoxi- 
bensoesyraester. Preparatet tillverkades av 
AB Nobelkrut, Bofors.

Det slutligen komponerade preparatet 
fick följande proportioner:

1,5 gr ”Modocoll E” löstes i 1 liter vat
ten. Sedan denna lösning klarnat, tillsattes 
under omrörning 6 gr polyglykol, och slut
ligen även 2. gr finkrossat pulver av Bono
mold, vilket löstes i sprit eller vatten. Innan 
man kom fram till denna komposition 
gjordes en serie experiment på olika slag 
av textilt material.61

Efter tvättning och urlakning av föro
reningar utfördes impregneringen på följ
ande sätt: textilföremålet lades på en stöd
jande platta och fick torka tills det var la
gom fuktigt. Jämn fuktighet var viktig för

att tyget skulle absorbera impregnerings- 
vätskan grundligt. Besprutningen skedde 
med en tryckluftsdriven färgspruta med 
fjäderformig spridning. Med regelbundna 
stråk och jämn hastighet fördes den flera 
gånger fram och åter över ytan. Avväg
ningen av sprutningstiden (= preparerings- 
mängden) gjordes efter erfarenheter från 
de föregående experimenten.

För att nå största möjliga säkerhet med 
metoden undersöktes ovannämnda sam
mansättningar med Modocoll E av Statens 
provningsanstalt enligt metod för konst
gjort åldrande. Enligt resultaten utföll pro
ven positivt och ingenjör Axelson som ge
nomfört granskningen av metoden kunde i 
princip rekommendera Modocollprepara- 
tets sammansättning.62

Men även annat än textilt material be
handlades med fördel med Modocoll vil
ket i flertalet fall föredrogs framför det 
svårlösliga saponlacket som vanligen an
vändes av arkeologerna. Under sommaren 
i960 användes Modocoll - Bonomold på 
benföremål och på bärnsten. Modocoll re
kommenderades även som lämpligt vid 
utgrävning av annat skört material, som 
keramik, medan detta ännu är fuktigt.

Som tillfällig skyddspreparering vid ar
keologiskt fältarbete användes en mera 
koncentrerad Modocoll-lösning - utan po
lyglykol men med tillsats av Bonomold. 
Metoden tillämpades för första gången på 
ett mycket ömtåligt fyndmaterial från ett 
gotländskt järnåldersgravfält, innehållan
de textilier. Den första besprutningen sked
de i Gotlands Fornsal, varefter hela mate
rialet kunde medföras till Stockholm. Gen
om besprutning med vatten avlägsnades 
impregneringen, så att de olika fragmen
ten kunde prepareras fram och analyseras. 
Därefter impregnerades de slutgiltigt med 
den fullständiga prepareringsvätskan Po
lyglykol - Bonomold.
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Flamskyddsbehandling

Flera kyrkvärdar med ansvar för kyrkans 
textilier, har under 1990-talet hört av sig 
till textilkonserveringen och frågat om det 
är nödvändigt att flamskyddsbehandla de 
kulturminnesskyddade textilierna. Alla har 
emellertid fått avrådande upplysningar.

Flamskyddsbehandling av historiska 
textilföremål är inte befogad. Men tyvärr 
tror många ägare till fina gamla textilier 
att föremålen skulle klara sig bättre, vid 
en eventuell eldsvåda, om de flamskydds- 
behandlas. Behandling med flamskyddsme- 
del har förekommit i Sverige sedan 1950- 
talet och är idag vanlig för textilier i of
fentlig miljö. Inom vissa kommuner och 
landsting är det till och med ett krav från 
brandförsvaret.

Vid flamskyddsbehandling måste tyget 
impregneras med en viss minimimängd 
för att tyget ska bli obrännbart. Fielst bör 
tyget/f öremålet doppas i lösningen. Vid 
sprutning måste tyget som regel bli ordent
ligt vått.

Den billigaste metoden är att impregne
ra tyget med speciella delar ammonium
sulfat63 och vatten. Behandlingen kan för
störa vissa färger och vid förvaring av im
pregnerade föremål i hög luftfuktighet kan 
svampangrepp uppstå. Effekten av flam- 
skyddsbehandlingen gör att textilfibrerna 
kan ta upp mycket mer fukt än normalt.

I dagens handel finns en uppsjö av 
flamskyddsprodukter med olika kemiska 
sammansättningar. Alla är i ett långsiktigt 
perspektiv direkt skadliga för textilier. 
Trots att ren ull brinner dåligt och som 
regel inte behöver flamskyddsbehandlas 
finns det på marknaden rekommenderade 
medel även för ylletyger. Att flamskydds
behandla historiskt värdefulla textilier 
kan absolut inte rekommenderas då fiber
materialet riskerar att snabbt brytas ned. 
Detsamma gäller för textila konstverk 
som hellre bör anbringas så att de lätt kan 
flyttas vid eventuell eldsvåda.

År 1981 fick textilenheten i uppdrag att 
konservera sex stycken vackra gardiner.64 
De var av ull som färgats i olika nyanser. 
De hade varit upphängda i Södertälje 
Tingsrätt sedan 1963 och var mycket soti- 
ga. När de vid konserveringen lades i vat
ten och tvättmedel65 utvecklades gaser som 
gav ifrån sig en obehaglig lukt. Dessutom 
bildades geléaktiga klumpar i tvättvatt
net. Det visade sig senare att gardinerna 
blivit flamskyddsbehandlade. Fläckvis i 
väven förstördes fibrerna helt och färger
na förändrades i kontakt med vattnet. Vid 
behandling av naturmaterial som ull, lin, 
bomull etc. uppstår en förskörningseffekt 
som tillsammans med solbestrålning gör 
att fibermaterialet bryts ned.

Lamineringsmetoden
I huvudsak har två typer av stödmetoder 
använts vid behandling av äldre textilier. 
Ett alternativ till det mest förekommande 
sättet med nål- och trådmetoden är olika 
klistringsmetoder (laminering). De har till- 
lämpats i flera länder i Europa och går ut 
på att från tekniska utgångspunkter se till 
att textilierna bevaras. I all korthet består 
metoden i att man med olika medel klist
rar det skadade föremålet på ett underlag, 
hårt eller mjukt. Laminering är ingen ny 
stödmetod utan har praktiserats inom tex
tilkonserveringen i större eller mindre ska
la under nästan 100 år. För att kunna av
göra hur och med vilken sorts lim och med 
vilket stödtyg föremålet ska stabiliseras, 
är det nödvändigt att dels behärska söm- 
nadstekniken, dels ha grundläggande kun
skaper om textilkemi.

En av lamineringsmetodens fördelar är 
att den kan användas när ett föremål verk
ligen är hopplöst skört och inte särskilt 
gammalt eller värdefullt. En annan fördel 
är att det går fortare med laminering än 
sömnad vilket gör arbetet billigare.
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Ett stycke siden 
lamineredes på prov. 
Stycket förvarades 
rullat med teflon
papper som skydd 
mellan van/en. När 
rullen öppnades efter 
tio års förvaring i 
mörkt magasin hade 
partierna där limmet 
låg bart klibbat fast 
vid papperet.

Nackdelarna med lamineringsmetoden 
är att den används som snabbmetod. De 
vanligaste argumenten har varit att origi
naltextilierna varit för sköra att sy i eller 
att syendet skulle ha blivit för tidskrävan
de. Till följd av ovissheten om limmernas 
och textiliernas påverkan på varandras 
nedbrytningsförlopp väntar förmodligen 
ett framtida forvaringsproblem.

Tyvärr finns det inte mycket dokumen
terat från den tidiga perioden och därför 
är det svårt att med säkerhet säga vilket 
klister (lim) som användes.

De klister som kunde förekomma var 
cellulosalim, animaliska limmer och fer
nissor. I någon mån fanns också tillgång 
till olika mjölklister där gelatin tillsattes 
för att öka klistringsförmågan och det 
transparenta utseendet. Glycerin tillsattes 
för att hindra klistret att torka ut. Genom 
tillsats av etylalkohol (96 %) höjdes fib
rernas förmåga att ta upp fukt. Med till
satser av Thymol66 eller bensoesyra för
hindrades svamp- och bakterieangrepp.

Dessa klistersorter hade vissa nackde
lar som att textilierna blev stela, styva och 
förlorade sin elasticitet. Dessutom gick det 
inte att undvika att föremålen blev våta 
under klistringsprocessen.

För att undvika dessa problem började 
man använda en torr klistermetod (lami
nering) där polyvinylacetat (PVA) visade 
sig vara ett lämpligt lim. PVA-limmet app
licerades på ett nytt tyg (stödtyg) för att

Sidenet blöttes för att kunna rullas ut och lossas 
från tyllen och slätas ut.
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inte tränga in i originaltextilen vid lami
neringen. Dessa klister bildar en fast och 
klar film vid rumstemperatur. Vid upp
värmning går de över till en kladdig tjock
flytande fas för att efter avkylning återi
gen stelna. För att undvika obehagliga 
överraskningar måste klisterfilmen vara 
någorlunda hård och fast vid temperaturer 
under 40-50 °C.

Reversibla stödmetoder
En fullständigt reversibel stödmetod för 
sköra textilier är placering i plastpåse (po- 
lyeten) med ”lufthål” för att förhindra upp
komst av kondens.

Placering i en passepartout eller på en 
tygklädd skiva av syrafri kartong lämpar 
sig speciellt väl för textilfragment av olika 
slag. Fragmenten får tillräckligt fäste ge
nom friktionen hos skivans tyg.

Del av en 1700-talsgardin som tillhört Carl von 
Linnés hushåll. Gardinstycket placerades i en 
passepartout som sin tur skyddas med ett fodral 
av bomullstyg. EK. Linnémuseet, Uppsala, Up.

Fördelen med dessa stödmetoder är att 
de varken kräver impregneringsvätskor 
eller stick med nålar. De är dessutom lätta 
att öppna och åter försluta utan att förlora 
sin stödjande funktion.

Granskning av metodutveckling 
med stöd av schema
Under tidsperioden 1908-1999 har flera 
olika stödmetoder praktiserats med både 
goda och dåliga resultat. Ingen metod är 
dock allsidigt användbar.

1908-1929

Varsamhet och försiktighet präglar denna 
period. Föremålen behandlas efter prin
cipen - Inte mera våld än nöden kräver - 
vilket i klartext betyder att föremålen inte 
sprättades isär annat än i yttersta nödfall.

Sömnadsmetoden
Den transparenta plasten har fördelen att inne- Föreningen Pietas startade med målsätt-
hållet relativt fritt kan studeras utan att påsen ningen att föremålen skulle konserveras
måste öppnas. FK. med reversibla metoder. Klart och tydligt
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uttryckte man att föremålen inte skulle 
restaureras.67

De två första decennierna konserverades 
föremålen med den traditionella sömnads- 
metoden där föremålets trasiga partier 
fästes ned med nål och tråd mot ett nytt, 
infärgat tyg av siden, linne eller bomull.

1 början av 1900-talet konserverades 
flera mycket stora och sköra fanor och tro
féer genom att de med stygn fästes mot ett 
nät liknande tyll. Ar 1922 upphörde bruket 
av tyllnät, som då ersattes av crepeline.

Genom att fästa in fanorna med stygn 
mellan två crepelineskikt, sandwichmeto
den, fick de stöd på både fram- och bak
sidan och behovet av många nålstick kun
de minimeras. Fanorna skulle efter konser
veringen hängas upp med både rak och 
diagonal placering. Se vidare kapitel 3.

Impregnering
År 1908 impregnerades målningen på en 

sidenfana med hjälp av utspädd fernissa. 
Senare har målningar stabiliserats med ut
spädd Pandetikon (arkivuppgift). Pandet- 
ikon var ett lim liknande Karlssons klister. 
Vid samma tid fanns också ett lim be
nämnt Syndetikon - en sorts fisklim.

År 1925 konserverade Pietas en rege- 
mentsfana av siden med en slöja prepare
rad med cellulosalösning kallad ”Celit”. 
Den preparerade slöjan applicerades mot 
fanans sköra siden. Hur det gick till när 
den stödjande slöjan fästes vid fana finns 
det tyvärr inga uppgifter om.

1930-1949

Under perioden ökade renlighetsivern. För 
textilkonserveringens del betydde det att 
föremålen rengjordes genom vattenbehand- 
hng vilket fick till följd att föremålen ofta 
sprättades isär. Föremålen underlagades 
för det mesta med bomulls- eller linnetyg.

Innan andra världskriget bröt ut hade 
textilkonserveringen prövat ut vissa färg- 
stoffer att färga in stödtygerna med. Mot

slutet av kriget försvann dessa vilket med
förde ett omfattande detektivarbete för att 
finna nya färgstoffer med godkända egen
skaper som tvätt- och ljushärdighet. Det
samma gällde tvättmedlen som likt färg- 
stofferna hade inköpts från tyska grossis
ter.

I Andra världskrigets spår hade också 
många syntetiska produkter kommit. Fle
ra av dem prövades dels för impregnering 
av textilfibrer, dels också som underlag
nings- och stödtyger. Dock var det söm- 
nadsmetoden som användes som huvud
metod under perioden.

Impregnering
De första experimenten med impregnering 
utfördes 1933 då de arkeologiska textil
fynden från Birka först behandlades med 
vatten och analyserades68 för att därefter 
konserveras. Efter vattenbehandlingen blev 
fibrerna i yllefragmenten yviga och riske
rade att brytas av och måste därför im
pregneras. Resultatet av impregneringen i 
kombination med sluten montering mellan 
glas blev inte lyckad. Ganska snart upp
stod en fet hinna på insidan av glaset.69 
Efter ytterligare experiment med andra ar
keologiska textilfynd fann man rätt sam
mansättning på impregneringsmedlet. Re
ceptet justerades till en svagare lösning som 
inte orsakade de tidigare negativa effek
terna. Arkeologiska textilfynd behandla
des senare med något som kallades ”ylle
vätska” och ”linnevätska”. Det finns ty
värr inga efterlämnade recept eller undan
ställda burkar med mystiskt innehåll som 
kan ge upplysningar om vätskornas sam
mansättning.

År 1938 preparerades ett stort antal 
jordfunna siden- och yllefragment ur C. J. 
Lamms egyptiska samling från National
museum.70 Även ett antal folkvandringsti- 
da och mycket fragmentariska yllevävna
der från Öremölla i Skåne, nu förvarade i 
Statens historiska museum, behandlades.
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Bivax 15 gr 
Lanolin 200 gr 
Cederträolja 30 gr 
Lättbensin ev. Hexan 
sammanlagt 340 gr

utspädes 
med lätt
bensin 

3-4 ggr

Receptet komponerades av tekniska avdel
ningens konservator Gillis Olson. Man pro
vade också fram ett speciellt preparat för 
Birkatextiliernas brickband av silke med 
starkt korroderat silverinslag. ”Ricinolja V2 
del, 10 % damarhartz.”

Crepeline
Från Kunstindustrimuseet i Oslo kom 1947 
en förfrågan om det var möjligt att tvätta 
crepeline. Agnes Geijer svarade att det 
inte går att tvätta och det inte heller tjänar 
något till eftersom appreturen är kemiskt 
neutral. ”Däremot färga vi den ibland, då 
det behövs.” Det gick till så att man målade 
crepelinet med en bred pensel och varmt 
färgbad när crepelinet var utbrett på vax
duk där den fick torka slätt.

Kalkduken är löst placerad mellan Perspexplattor 
som fästs ihop med små skruvar och muttrar. 
Kalkduken hålls fast genom trycket mellan 
skivorna. Principen för monteringen är den
samma som för klibbklistring men utan klister. 
Kungsängens kyrka, Up.

1950-J974

Under perioden ökade försöken att finna 
nya metoder för att slippa stödja föremå
len genom den tidskrävande sömnadsme- 
toden. Efterkrigstidens produkter annonse
rades som evighetsmaterial och skulle na
turligtvis prövas även inom textilkonser
veringen. Många undersökningar gjordes 
av de nya produkterna som snabbåldra- 
des, godkändes och befanns dugliga som 
bevarande tillsatser i föremålen.

Klibbklistring
Vid 1950-talets mitt utarbetades metoden 
att klistra sköra fragment på en genom
skinlig folie av cellulosaacetat (Perspex
plattor). Perspexplattorna behandlades med 
lim. Det textilföremål som skulle stödjas 
lades på det fuktiga limmet och kladdades 
fast. Klistret som utexperimenterades av 
ingenjör Ludwig Lodewijks71, var en typ

av polyvinylalkohol (Mowiol N 70-98 från 
Farbwerke Floechst, Frankfurt am Main). 
Det ansågs ha fördelen att stå emot alla 
slag av mikroorganismer, som så många 
av de andra limsorterna var känsliga för.

Mowiol N 70-98 hade fördelen att det 
var vattenlösligt, så att klistringen skulle 
kunna lösas upp. Mowiol N 70-98 pröva
des vid Riksantikvarieämbetets textilkon
servering med otillfredsställande resultat. 
Problemet med metoden var bland annat 
att plattornas storlek begränsade vilka fö
remål som kunde behandlas. Metoden har 
inte praktiserats hos textilenheten i någon 
större skala då man kunde lösa problemet 
på annat och reversibelt sätt.

Zymola
På r 9 60-talet använde textilenheten ett 
flytande avklistringsmedel för stärkelse 
med namnet Zymola. Det framställdes ge
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nom extraktion av amylasrikt malt inne
hållande hög halt av alfa- och beta-amy- 
laser, som har kraftigt avklistrande effekt 
på stärkelsebehandlade varor. Zymolas 
avklistrande effekt bedömdes optimal vid 
en temperatur av 55°-6o °C och rekom
menderades att användas i svagt surt av- 
klistringsbad, pH cirka 5,5 men avklist- 
ring kunde även ske i neutralt bad.

År 196z behandlades ett på papp upp
klistrat egyptiskt sidenfragment med varm 
Zymola. Fragmentet kunde efter behand
lingen slätas ut och fixeras med en svag 
Modocoll-lösning mot plexiglas. Fragmen
tet kom åter in till textilkonserveringen 
1998 för eventuell ommontering. Orsaken 
var att plexiglaset blivit matt och monter
ingen behövde fräschas upp. Arbetet har 
ännu (zooz) inte utförts eftersom förpack
ningen måste öppnas och det limmade 
fragmentet förmodligen måste lossas från 
sin plexiskiva.

Impregnering
År 1955 utexperimenterades ett ”prepare- 

ringsmedel” ämnat för ett gravmaterial 
av mycket sköra siden- och yllefragment.

Lösningens huvudbeståndsdelar utgjordes 
av toluol och Paraloid B yz (akrylharts), 
ett ämne som använts brett under många 
år för konsolidering av skiftande material 
som glas, sten, trä med mera. Resultatet 
av behandlingen gjorde att ytan fick glans 
och relief.

År 1955 började Agnes Geijer tillsam
mans med Arne Strömberg, konservator vid 
tekniska avdelningen, att på allvar expe
rimentera med nya blandningar och mo
derna produkter med avsikten att förbätt
ra impregneringsvätskan. Experimenten var

Agnes Geijer skriver till en norsk kollega:
"Vill också tala om att vi gjort en ny sak med ren 
'Modocoll-soppa'. Ett väldigt fint och dyrbart 
persiskt siden, 18x28 cm. Den var för 60-70 år 
sen limmad på papp. Limmet lossades med 
Zymola och sidenet fick ligga i destillerat vatten 
som byttes. Därefter rätläggning och torkning mot 
glas. Pannkakades över mot plexiglas, fuktades 
med vatten droppvis, ytterligare justering och 
så droppning med Modocoll-lösning så att det 
sitter fast på Plexiskivan. Limmet synes icke.
En annan dito skiva över som skydd."
Museum Gustavianum, Uppsala, Up.
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speciellt avsedda för en samling gravtexti
lier av ylle från Trondheim.72

Våren 1956 träffades Agnes Gei jer och 
dr Harold Plenderleith, chef för British 
Museums Research Laboratory. Vid mötet 
tipsade Plenderleith Agnes Geijer om pre
paratet Thymol73 - ett desinfektionsmedel 
som användes i bakteriedödande och pre
ventivt syfte, för att förhindra mögelväxt. 
Harold Plenderleith hade själv använt 
Thymol när han, 1935, arbetade med någ
ra av Englands äldsta och finaste textil
fynd (reliker) från S:t Cuthberts grav i ka
tedralen i Durham.74 Genast gjordes en 
Thymolbeställning och 1958 konservera
des en peruansk mantel av ylle från 1000- 
1500 e.Kr. Manteln omkonserverades gen
om utbyte av stödtyg varefter det hela im
pregnerades med Thymol löst i sprit.

Manteln är vävd av ylle i oliksidig dub- 
belväv med ett rött och ett brunt skikt och 
är ovanligt stor - 142x237 cm. Flera par
tier var starkt skadade och man antog att 
det berodde på förmultning eller mögel
bildning. Manteln var uppsydd på ett ljus- 
brunt tjockt flanellartat tyg. På underlaget 
hade det röda garnets färgämnen färgat 
av sig, rödbruna stoffpartiklar föll ymnigt 
vid beröring av vävnaden, som var mycket 
skör.

Modocollmetoden
År i960 fick textilenheten det hedrande 
uppdraget att konservera en praktfull egyp
tisk gravtunika. Den var tillverkad av fint 
rött ylle i ovanligt hög kvalitet, med in
vävd mångfärgad dekor i gobelängteknik 
av koptisk typ. På grund av materialets 
skörhet aktualiserades behovet av ett 
stärkande impregneringsämne med bättre 
egenskaper än de man förut känt till.

Emellertid var tunikan mer eller min
dre täckt med smuts, huvudsakligen från 
den förmultnade kroppen, vilket partiellt 
gjorde vävnaden hård och skör. Tendensen 
att brista förvärrades genom den skarpa

iplBpåfgSfMS 3
sSfrai

Peruansk mantel efter rengöring och fästning 
mot ett infärgat linnetyg. Till sist besprutades den 
med Thymol löst i sprit. Etnografiska museet, 
Sthlm.

veckbildningen eller skrynkligheten. Fär
gerna var också oklara och tyget fläckvis 
brunt, det senare framför allt på ryggsidan 
som legat under liket.

Den första åtgärden var i princip själv
fallen: att laka ur föroreningarna, vilket 
skedde under förhållandevis lång tid - ett 
par dagar - med många byten av bad be
stående av destillerat vatten, till en början 
med tillsats av ett alkalifritt ”vätnings- 
medel” (Igepon). Dessförinnan hade söm
men i ena sidan öppnats för att göra det 
möjligt att införa ett stöd: en avpassad ski
va av porös masonit överklädd med plast. 
Härigenom kunde det väldiga sjoket lyf
tas och vändas så att båda sidorna kunde 
behandlas var för sig - bålens största mått 
är 123x115 cm, vartill kommer ärmarnas 
längd, var och en cirka 43 cm.
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Egyptisk gravtunika. FK. Kunstindustrimuseet, 
Köpenhamn.

Resultatet av tvättningen blev över för
väntan lyckat. Färgerna framstod klara 
och lysande, själva vävnaden hade blivit 
mjuk och glänsande. Skrynkligheten hade 
nu också försvunnit, därigenom att den 
ännu våta vävnaden spändes ut med nå
lar, som fästes i stödskivan. Särskilt med
an materialet ännu var vått kändes det re
lativt mjukt och starkt. Sedan tyget torkat 
slocknade emellertid färg och glans (jfr en 
våt och en torr sten, förf. anm.), materia
let kändes torrt och sprött, och vid berö
ring lossnade liksom ett stoft av avbrutna 
ullhår.

För att det väldiga plagget icke skulle 
brista vid förflyttningar, eller vid, för ex
ponering nödvändig hantering, var det 
tydligt att det måste få ett stödjande tyg
underlag. Men hur skulle den sköra väv
naden tåla ens den försiktigaste behand
ling så att detta stöd kunde anbringas?

Man önskade sig ett impregneringsme- 
del, som kort sagt kunde bibehålla det 
omedelbara resultatet av vattenbehand
lingen, både ur estetisk och praktisk syn
punkt - helst även ett ämne, som gjorde 
fibrerna starkare, utan att de därför blev 
hårda eller förändrade färg.

För ändamålet utarbetades Modocoll- 
metoden. Impregneringen skedde på följ
ande sätt:

Tunikan, fortfarande uppträdd på sin 
stödjande platta, fuktades åter, varefter 
den fick ligga så att den blev lagom, dvs. 
”fuktig men icke våt”. Jämn fuktighet är 
viktig för att stoffet likformigt ska absor
bera impregneringsvätskan. Besprutningen 
av det väldiga plagget skedde med en 
tryckluftdriven färgspruta med fjäderfor- 
mig spridning.

Resultatet av behandlingen, sedan det 
hela torkat, kan betecknas som mycket 
gott. Det estetiska resultatet av vattenbe
handlingen, dvs. färg och glans, kvarstod 
helt och hållet. Man kunde nu också utan 
att skada handskas med plagget på ett helt 
annat sätt än som förut varit möjligt. Hår- 
avlossningen var minimal.

Plaggets innersida försågs härefter med 
ett för ändamålet infärgat underlag av lin
netyg, smidigt men samtidigt en smula 
styvt, på vilket de hela partierna av vävna
den fästes med tämligen långa och glesa 
stygn. De fragmentariska partierna måste 
fästas utförligare, varvid man delvis an
vände sig av täckande crepeline.

Denna beskrivning av tunikan som be
handlades med den då nyligen utarbetade

Detalj av tunikan. FK. Kunstindustrimuseet, 
Köpenhamn.

KAPITFL 7 149



Modocollmetoden är en av de få beskriv
ningar där ingreppen motiverats och resul
tatet redovisats.

Modocoll E, Polyglykol, Bonomold NA
Arbetet med tunikan inklusive utprövan
det av impregneringsmetoden gav emeller
tid erfarenheter som kom till användning 
även vid andra tillfällen. Samma recept 
visade sig även lämpligt för mycket sprött 
siden eller liknande material, som inte 
skulle ha hållit för stick med synål. Det 
spröda sidenfragmenten kunde efter pre
pareringen fästas med glesa stygn vid ett 
stödtyg.

Ett mycket fragmentariskt stycke av en 
vadderad ”stubb” (tunt broderat siden med 
vadd under) utsattes för intensiv besprut- 
ning med Modocoll-lösning. Efter tork
ning hade en sammanhängande hinna bil
dats som kunde skydda det hela från att 
vidare trasas sönder. Eftersom denna hinna 
lätt gick att avlägsna ansågs denna lätt

vindiga metod vara lämplig som proviso
risk skyddsåtgärd.

Ett arkeologiskt gravfynd - den så kal
lade Norralamannen från 500-talet e.Kr. - 
behandlades 1964. Graven, som vid rönt
gen visade sig innehålla en del textilier, 
togs in i preparat och delades i fem delar. 
Innan delarna skars loss, preparerades de 
med en lösning av destillerat vatten och 
tapetklistret Modocoll E (ethylhydroxie- 
tylcellulosa) för att hindra preparaten att 
falla isär vid eventuell uttorkning.

Som temporärt skydd under transpor
ten impregnerades preparatet med Poly-

Trots den stödjande impregneringen med 
Modocoll-lösning utfördes en traditionell 
sömnadskonservering med stödtyg av linne 
och täckande crepeline. I dag skulle tunikan 
förmodligen endast ha rengjorts ytligt, slätats 
ut mot fuktigt underlag och placerats på en 
formskuren tygklädd skiva. EK. Kunstindustri
museet, Köpenhamn.

150 DEN LJUSSKYGGA TEXTILKONSTEN



Delar av en stubb. EK. Privat ägo.

glykol 4000. Man lyckades, med hjälp av 
hett vatten avlägsna Polyglykolen, utan 
att skada själva undersökningsföremålet, 
fastän med en viss svårighet.

Även de dräktfragment, som hade på
träffats i den 1949 utgrävda 500-talsgra- 
ven från Högom, (förvarade i Sundsvalls 
museum) visade en tendens att ”stofta av 
sig”, dvs. avlossa brutna ullhår. Man be
slöt därför att dessa textilier också skulle 
prepareras. En liten handdriven ”färg
spruta” användes också vid den föregåen
de befuktningen.

År 1965 fick textilkonserveringen ett 
mycket omfattande uppdrag i samband med 
byggandet av Assuandammen i Nubien. 
Fyndkomplexet innehöll cirka 250 fynd
nummer där ett enda nummer kunde inne
hålla hundratals fragment. Dateringen av 
fynden sträckte sig från 2500 f.Kr. till 
1300 e.Kr. Den största delen av textilfyn
den härrörde dock från 100-13 00 e.Kr.

Texti Ikonservator Kerstin Adde-Johans- 
son fick uppdraget att ta hand om fyndens 
konservering. Hon beskriver situationen: 
”Fragmenten befunno sig vid ankomsten 
till museet i ett miserabelt skick: mycket 
torra, sköra, söndriga och illaluktande. 
Konservatorns första uppgift blir rengör
ingen, avlägsnandet av ökensand och an
nan orenhet, delvis härrörande från för

multnade kroppar. För att förebygga even
tuell infektionsrisk vid bearbetningen av 
fynden bärs lämpligast munskydd och 
gummihandskar.” Vidare: ”För att stärka 
fibrerna och hindra dem från att brytas, 
”stofta” sig, behandlas fragmentet här
efter med konserveringsvätska. En bland
ning av Modocoll E, Polyglykol, Bono- 
mold NA och destillerat vatten duschas 
med hjälp av en färgspruta jämnt och lätt 
över fragmentet. Färgerna framträder re
dan efter några timmar klara och rena och 
tyget blir åter mjukt och elastiskt. Efter 
torkningen kan slutligen eventuellt ”fram
trängande” damm försiktigt borstas bort 
med en mjuk pensel. Vä vfragmenten över
flyttas härefter till plastpåsar eller rullar 
för tillfällig förvaring.” 75

Tvister om klister
Vid 1970-talets mitt fanns det två för textil
konservering lämpliga polyvinylacetater.

Det ena limmet som Johan Fodewijks i 
Holland utarbetade var en blandning av 
två dispersioner av Mowilith från Hoechst, 
Mowilith DM 5 och Mowilith DM VI, bå
da med lätt surt pH-värde (4). Anledning
en till att två typer av Mowilith användes 
var att man ville åstadkomma ett lim som 
kunde smälta vid 80 °C, och samtidigt få 
en klisterfilm som var mjuk och smidig.

KAPITEL 7 151



Det andra polyvinylacetatet kom från 
Wacker-Chemie med namnet Vinnapas dis
persion EP1. Dess pH-värde låg också vid 
4. EP1 späddes liksom Mowilith med des
tillerat vatten i mängd allt efter hur stor 
klistringsförmåga man önskade.

Skillnaden mellan dessa två produkter, 
från konserveringssynpunkt betraktat, an
sågs vara reversibiliteten. EPl:s efterhärd- 
ning ansågs långt svagare än Mowilithens 
vilket betydde att EP1 förhållandevis lätt 
kunde avlägsnas manuellt utan att limres
ter fastnade på originaltyget. Limmet följ
de utan problem med på stödtyget då det 
togs loss. Mowilith kunde och kan endast 
avlägsnas om det löses i aceton.

Det praktiska tillvägagångssättet med 
dessa två klister utfördes på samma sätt. 
Val av stödmaterial, val av koncentration, 
applicering av limmet på stödmaterialet - 
som dessförinnan placerats på Melinex 
(polyethylenfolie).

När limmet torkat lossas stödtyget från 
Melinexskiktet. Originalföremålets bak
sida placeras mot stödtygets klistersida. 
Ovanpå originalföremålet placeras ett 
skyddspapper (bakplåtspapper) varefter tex
tilskikten, med hjälp av värme (80 °C) och 
tryck (heat seal), klibbas samman.

Nackdelarna med lamineringsmetod- 
erna var flera. Två av dem kan nämnas: 
man visste ganska lite om eller hur skade
verkningar kunde uppstå i textilfibrerna 
av värmen och trycket. Inte heller visste 
man om textilföremålet och limmet riske- 

xrade att med tiden förändras så att ingåen
de forskning kunde försvåras eller omöj
liggöras.76

1975-1999
Denna period utmärks av metodutveck
ling i betydelsen avveckling. Användning 
av impregneringsmetoden anses inte be
hövas. I några få fall lamineras textilier 
av yngre datum. En tydlig återgång till var
sammare metoder märks.

Sömnadsmetoden
Den vanligaste metoden är fortfarande 
sömnadskonservering. Under denna period 
finns en återhållsamhet i ingreppen. Anta
let stygn minimeras och stödmaterialen 
väljs med större omsorg än förr. Istället 
för att ta det som finns hemma i lager, ef
tersträvas det tyg som anses bäst och skon
sammast. I början av perioden användes 
ofta infärgad bomullssatin men alltefter
som kvaliteten blev grövre har valet svängt 
över till linne- eller bomullsbatist. Batis- 
ternas förmåga att ge stabilitet i både varp 
och inslagsriktning tillsammans med ma
terialens diskreta lyster har gjort dem all
sidigt användbara.

Impregnering
Inte ett enda föremål har behandlats med 
impregneringsmedel hos Riksantikvarieäm
betets textilkonservering efter 1976. Dess
värre används metoden fortfarande i många 
länder. Med regelbundna mellanrum talas 
det om att nya och bättre klister ska prö
vas - med moderna metoder. Mätningar 
av fibermaterialens nedbrytningsfaser ut
förs innan ingreppen görs. Impregnerings-

Det finns ett talesätt som säger att "Ett bra lim 
fäster långsamt, ett dåligt lim fäster snabbt". De 
med Modocoll impregnerade textilfragmenten 
torkade långsamt på en plexiglasskiva. Senare 
behövde fragmenten skyddas mot damm. Med 
tejp fästes en bit plast över dem men efter ett par 
år hade tejpen lossnat och skyddet hade ramlat 
av. Fragmenten däremot satt fortfarande 
ordentligt fast.
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medlen testas - hur vattenlösligt är det 
egentligen? Nya textilmaterial liknande 
originalets åldras artificiellt tillsammans 
med det tilltänkta impregneringsmedlet 
för att deras inbördes nedbrytningsegen- 
skaper som till exempel gulfärgning ska 
kunna påvisas.77 Sällan eller aldrig disku
teras hur ett genom årtionden nedbrutet 
lim i ett ännu mer nedbrutet fibermaterial 
klarar kraven på reversibilitet.

Laminering
År 1980 laminerades en bemålad rullgar
din av linnelärft från 1910-talet.78 Gar
dinen var dammig med en del revor och 
hål och hade tidigare lagats med tyglap
par som klistrats fast. Beskrivningen an
ger ingen motivering till metodvalet men 
nämner på slutet att gardinen rengjorts på 
klistersidan med lätt fuktad trasa. Stäng
erna monterades inte tillbaka. Därefter 
har ytterligare nio föremål laminerats 
helt, men mest delvis, vid mindre partier. 
Metoden används bara när ingen annan 
metod fungerar men aldrig på äldre före
mål som bedöms vara konst- eller kultur
historiskt värdefulla.

Rullgardin av linnelärft. FK. Privat ägo.

Gardinen frigjordes från stänger och stygn var
efter den klistrades mot en silkesslöja preparerad 
med 10 % EP1, sampolymert på basis av vinyl
acetat (PVA). EK. Privat ägo.

Klistringen utfördes med värme från strykjärn 
som höll cirka 80 °C.
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KAPITEL 8

Restaureringar, 
rekonstruktioner och 
kompletteringar
Ett skadat föremål måste ibland restaureras genom rekonstruktion och/ 
eller komplettering. Syftet med restaurering är att göra föremålet begrip
ligt utan att offra dess konst- och kulturhistoriska integritet. Inte heller 
dess estetiska värden får förändras.

R
estaureringar kan ge upphov till 
flera svåra problem men öppnar 
också stora möjligheter att demon
strera kulturen kring föremålet. Begrep

pen rekonstruktion och komplettering har 
en stark koppling till restaurering. Unika 
eller mycket skadade föremål kan rekon
strueras i sin helhet med ett rekonstruerat 
nyvävt tyg, men blir då en kopia. Vid kon
servering däremot utförs inga rekonstruk
tioner eller kompletteringar i föremålet.

Åtgärdernas omfattning

Gamla textilföremål brukar ha tidigare 
gjorda reparationer med förändringar av 
former, överfärgningar, nya foder eller 
speciella lagningar efter slitage. Föränd
ringarna i föremålet speglar församling
ens, ägarens och kanske bygdens historia.

I samband med skadebedömningen görs 
konst- och kulturhistoriska analyser, som 
sedan blir utgångspunkten för åtgärds- 
nivån. Hänsyn har då tagits till föremålets

dokumentvärden, det vill säga autentici
tet, pedagogiskt värde, sällsynthet, repre
sentativitet, kvalitet och kondition.

Avgörandet för ett föremåls autentici- 
tetsvärde är dess form och formgivning, 
material, bruk och funktion, traditioner 
och tekniker samt andra yttre och inre fak
torer.

Textilrestaureringar omfattas normalt 
av total eller partiell isärtagning, rengö
ring, underlagning samt utfyllnad av fel
ande partier.

I vissa fall rekonstrueras föremålens ur
sprungliga utseenden med kompletterande 
tillsatser vars syfte i första hand är este
tiskt betingat. En diskret utförd komplet
tering kan lika bra som en markant, fram
häva föremålens hela utvecklingshistoria. 
Med hjälp av tillsatser, som bör vara rever- 
sibla, kan föremålens ursprungliga funk
tioner och utseenden åskådliggöras.

Inom textilkonserveringen förekom även 
så kallade överflyttningar då dekoren på 
slitna föremål flyttades över till ett nytt tyg.
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Normalt krävdes tillstånd från riksan
tikvarien för att i varje enskilt fall få göra 
ingrepp i de kyrkliga textilierna, men på 
grund av sin sakkunniga ledning gällde 
inte detta Pietas. Uppgifter om dessa ruti
ner finns återgivna i en mängd artiklar i 
samband med Pietas 25-årsjubileum. I en 
av dem står skrivet: ”Vederbörande för
samling eller institution har endast att in
sända föremålet ifråga direkt till ateljén. 
Riksantikvariens annars nödvändiga ytt
rande och medgivande är i fråga om Pie
tas generellt. Någon prövning av det en
skilda fallet förekommer alltså icke. Efter 
erhållet kostnadsförslag, vilket upprättas 
så gott som till självkostnadspris, får äga
ren säga det avgörande ordet.”

Restaureringens resultat
Rengjorda textilföremål som blivit lagade 
och kompletterade kan ibland återfå sina 
tidigare estetiska värden. Ett bra resultat 
medför ofta att ägaren fortsättningsvis vill 
bruka föremålet.

1908-1929

Vid 1900-talets början hade en mer nyan
serad syn på restaureringsfrågor börjat till- 
lämpas i Sverige. Resonemangen i Pietas 
styrelse kring textilföremålens behand
ling, föreföll ske på samma sätt som inför 
restaureringsarbeten i byggnader, där re
sultatet skulle visa hela byggnadens ut
vecklingshistoria med förändringar och 
tillsatser, inte endast sitt tänkta ursprungs
tillstånd. Detta synsätt hade prövats 1907 
vid konserveringen av drottning Margare
tas gyllene kjortel.

Styrelsemedlemmarna i Pietas hade be
slutat att föremålen de fick i sin vård skul
le konserveras, vilket medförde ett princi
piellt avståndstagande till kompletteringar 
över huvud taget. Men successivt fick man 
en liberalare inställning än tidigare.

Från början rengjordes föremålen en
dast från löst sittande damm. Skrynklor 
och veck i tyget slätades ut för att de tra
siga partierna bättre skulle kunna fästas 
mot nytt infärgat stödtyg.

Under periodens senare hälft började 
rengöring i betydelsen av vattentvätt att 
tillämpas vilket kunde betyda isärtagning 
av föremålen. När de störande smutslag
ren togs bort fick föremålen delvis tillbaka 
sina estetiska värden.

När föremålen väl tvättats var steget 
inte långt till att också utföra komplette
ringar och rekonstruktioner. Ingreppen 
gjordes uteslutande för att snygga upp och 
göra föremålen mer attraktiva och där
med fortsatt användbara. För dessa åtgär
der användes definitionen restaurering el
ler rätt och slätt åtgärder.

Av naturliga skäl domineras Pietaska- 
talogens innehåll av kyrkliga textilier. Det 
var dem föreningen avsåg att rädda. Pri
vatägda och arkeologiska textilier doku
menterades inte med samma noggrannhet 
men konserverades lika varsamt som de 
kyrkliga textilierna och troféerna. Trots 
varsam konservering ville församlingarna 
ofta fortsätta att använda sina textilier. 
Det fanns dock undantag och till och med 
i omvänd riktning.

Ett typiskt exempel på komplettering 
visar de åtgärder som utfördes i en redan 
tidigare omsydd mässhake. Föremålet kon
serveras på vanligt sätt men komplette
rades med ett nytt sidenfoder. Byte av fo
der är en estetisk åtgärd som Pietas tidiga
re varit återhållsam med och den signale
rar dessutom fortsatt användning, se sidan 
156.

Under åren 1908-1922 hade 5 foder 
bytts ut. Under året 192.3 sattes 20 nya fo
der in i mässhakar, antingen byttes de ut 
eller också sattes det nya fodret ovanpå 
det gamla.

Ett föremål som nyligen tillförts Sta
tens historiska museums textilsamling, åt-
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En privatperson som ägde en rysk 1700-talskåpa av brokad önskade få den omgjord så att den skulle 
kunna användas som tapet. Kåpan sprättades sönder och sammanfogades till ett stycke. EK.

Mässhake av svart sammet. På framstycket bred 
bård av sidenatlas rikt broderad i silver och guld 
i plattsöm, läggsöm och kontursöm. Även kors- 
armarna och nederdelen har smala guld- och 
silverband. På ryggstycket kors av samma slag.
I halsen knypplad smal spets. Runt om hela 
mässhaken vågig silvergalon. Kring korsen en 
sydd spets av garner i gult silke. Foder av grå
svart bomullstyg. FK. Dannäs kyrka, Sm.

Åtgärder 1923. Lossade trådar i broderiet 
tillsydda. Felande uddspets i korsets kant ersatta 
med nya av gulgrått silke. Även den trasiga 
spetsen i kanten har ett band av silvergalon 
tillsatt. Nytt foder av gulgrått siden tillsatt. EK. 
Dannäs kyrka, Sm.

156 DEN LJUSSKYGGA TEXTILKONSTEN



Fogdöbonaden från 1400-talet. Bonad i 
tvistsömsbroderi av yllegarn på tvistväv av 
Ungarn. Orneringen framställer scener ur 
Kristi liv. På båda sidor inskrifter. Bonadens 
längd var 312 cm och dess höjd 180 cm. 
Dessutom fanns 4 småbitar. FK. Statens 
historiska museum, Sthlm.

gärdades inför en utställning. Pietas- 
beskrivningen är ovanligt fåordig och 
tillbakahållen.

I Branting - Lindbloms ”Medeltida 
vävnader och broderier i Sverige” som 
utkom 1928, nämns bonaden kortfattat 
på sidan 75: ”Viktigast bland medel
tida, bevarade tvistsömsbroderier i 
vårt land, är bonaden från Fogdö kyr
ka i Södermanland, varav största de
len befinner sig i Strängnäs’ museum,
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Fogdöbonaden. I Pietasbeskrivningen finns inga rubriker för tillstånd eller åtgärder. 
Däremot finns ett stycke som meddelar att: "På begäran av riksantikvarien har bonaden 
söndertagits och de olika delarna placerats på sina ursprungliga platser. Felande stycken 
av bonaden utfylldes med grov handvävd lärft. Bonadens slut finns kvar - men ej början." 
Efter rekonstruktionen blev bonadens mått: längd 795 cm och höjd 89-91 cm. EK.
Statens historiska museum, Sthlm.
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medan fyra bitar av densamma tillhöra 
Statens historiska museum. Sent 1400-tal”.

Sigurd Curman valdes in i styrelsen 
1913, blev riksantikvarie 1923 och ord
förande i Pietas. Han fick därmed stora 
möjligheter att genomföra sina estetiska 
idéer också vid restaurering av textiler. 
1923 är året då det estetiska intrycket blir 
avgörande för åtgärdsnivån, viktigare än 
en pietetsfull behandling.

1930-1949

När textilierna från Birka konserverades 
blev de impregnerade med en lösning av 
bivax, lanolin och cederträolja som lösts 
i lättbensin. Med impregneringen skulle 
textilfibrerna, om möjligt, återges sin ur
sprungliga mjukhet och spänst. Impregne
ringen beskrevs som konserverande åtgär
der, trots att det definitionsmässigt låg 
närmare restaurering. Med samma syfte, 
att aktivt återge textilfibrerna sin forna 
spänst och mjukhet, impregnerades alla 
arkeologiska textilfragmenten rutinmäs
sigt ända fram till 1975.

Kompletteringar och rekonstruktioner 
blev allt vanligare särskilt av de kyrkliga 
textilierna. Trasiga dekorer ersattes eller 
kompletterades med nyknypplade spetsar 
och nyvävda band. Det förekom även 
”tillmötesgående” konserveringar när för
samlingarna bland annat önskade att de
koren skulle flyttas över från originaltyget 
till ett tyg i annan färg eller kvalitet.

En röd sidenmässhake från Borgs kyr
ka i Östergötland sändes in till Pietas 1914. 
Mässhaken konserverades på vanligt sätt 
genom att lösa trådar och trasiga partier 
fästes ned mot mässhakens tyg. Sjutton år 
senare, 1931, kom den åter in till Pietas 
för konservering, på församlingens begä
ran. De ville få de praktfulla guldspets
arna kompletterade.

Förutom komplettering av guldspetsen 
sattes, efter rengöring och utslätning, ett 
nytt foder in. Mässhaken blev en riktig

Mässhaken från Borgs kyrka som den såg ut när 
den lämnade Pietas 1914. FK. Norrköping, Ög.

På församlingens begäran kompletterades de 
praktfulla guldspetsarna. Kompletteringarna 
1931 gjordes i linnetråd i en färgton som kom 
dem att sammansmälta med den gamla spetsen 
på ett sätt som gav mässhaken ett "helt intryck". 
Den nya spetsen knypplades efter mönster av en 
gammal hälsingespets som "vävdes i med guld
tråd". EK. Borgs kyrka, Norrköping, Ög.
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prydnad för kyrkan. Spetsen är en av de 
äldsta vi har i Sverige och många spets- 
intresserade personer besöker kyrkan för 
att studera mässhakens spets som, i tex
tilkretsar, kallas ”Borggallret”.

Ett par år senare skulle ett par mycket 
trasiga håvar lagas för att sedan kunna 
användas. En sådan restaurering skulle bli 
ett alldeles för dyrbart arbete. Lösningen 
blev komplettering med ett lager nytt tyg 
runt de gamla håvarna.

Håven före "konservering". Kropps kyrka, Sk.

Håven var i så dåligt skick att den inte kunde 
repareras varför den kläddes in i ny sammet på 
vilken de gamla broderierna placerades. EK. 
Kropps kyrka, Sk.



Ett nytt sidentyg med liknande kinesiskt mönster köptes in och vissa mönsterdetaljer 
målades i för att mer likna originaltyget. Svennevads kyrka, Nä.

Är 1936 konserverades en mässhake av 
kinesisk brokad med brun botten. Mässha
ken hade märkning med siffrorna 1735 
och bokstäverna C.G.W. o E.M.H. i me
tall. I mässhakens nederkant hade en råtta 
troligen mumsat i sig ett stycke av sidenet 
som nu behövde kompletteras.

En mycket modig restaurering gjordes 
1944 i ett mässhaksbroderi som ansågs 
klumpigt utfört och estetiskt störande. Ar
betet pågick under nästan ett år men resul
tatet blev en succé. Broderiet hade återfått 
sin forna stil och elegans. Beklagligt nog 
innehåller beskrivningarna sällan några 
resonerande motiveringar till så omfattan
de ingrepp. I det här fallet kunde en dis

kussion om autenticitet eller konstnärligt 
värde ha varit värdefull. (Sidan 161.)

En vanlig rutin för att dokumentera 
speciellt intressanta uppdrag var genom 
presentation i artiklar i Fornvännen eller 
någon annan kulturtidskrift. Om mässha
ken i Madesjö skrev Agnes Geijer en arti
kel i Fornvännen 1950.

En väl inarbetad rutin vid omfattande 
kyrkorestaureringar var att kyrkans hela 
textilsamling skickades in till Pietas för 
skyddsförvaring. Rutinen erbjöd ypperli
ga tillfällen att ingående syna varje före
mål i sömmarna.

Vid slutet av 1940-talet sändes en sam
ling textilier in till Pietas för konservering.
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Detalj av mässhaksbroderiet före 
konservering. FK. Madesjö kyrka, Sm.

Överbroderiet borttaget. EK. Madesjö kyrka, Sm.
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Däribland fanns en mässhake med ett tex
til- och konsthistoriskt intressant foder. 
Efter en mer ingående undersökning visa
de sig hela samlingen, inte bara fodret, 
vara intressant från forskningssynpunkt.

Ärendet föranledde ett ovanligt åtgärds- 
förslag med följande lydelse:

”Vi har nu tagit isär delarna och ren
gjort det blommiga fodret till den av flera 
delar sammansatta mässhaken. Som jag 
förmodade visar sig detta nu vara ett ut
omordentligt vackert och mycket sällsynt 
persiskt brokadtyg från 1600-talets i:a 
hälft. Det kan inte råda någon tvekan om

att det vore meningslöst att återigen sät
ta in det på den vandaliserande plats som 
foder i en ful mässhake från 1700-talets 
mitt. Det bör behandlas som en museisak 
och förvaras som en sådan. Det föreligger 
alltså nu två stycken med största mått: 
112x100 cm och 100x85 cm- Båda måste 
efter en lätt konservering sättas upp på ett 
stödjande tyg. Om sedan detta skall sättas 
upp under glas i en ram eller om de place
ras i en monter är ju en smaksak. Jag tror, 
jag skulle förorda det senare. Huvudsaken 
är att det väl skyddas och görs åtkomligt 
för den som vill se. Då ställer sig också

Delarna av den persiska brokaden togs ur 
mässhaken och sattes upp på ett nytt tyg av 
konstsilke. Den ursprungliga mässhakens 
form rekonstruerades. Framstycke EK.
Falu Kristine kyrka, Dr.

Resterna av den vita mässhaken med den rosa
färgade solen. Alla resterande delar av den ur
sprungliga mässhaken, inklusive vadden, rekon 
struerades summariskt in i en ny mässhake. EK. 
Falu Kristine kyrka, Dr.
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Delar av den persiska brokaden. Ryggstycke EK. Falu Kristine kyrka, Dr.

frågan om vad man skall göra av de åter
stående delarna av mässhaken: framsidans 
1700-talstyg med den rosafärgade solen 
och de trasiga stycken av svagt mönstrad 
1600-talsbrokad, som utgjort ryggstycket 
samt slutligen bomullsvadden, som funge
rat som stoppning. Jag anser att det senare 
lugnt kan kastas; för det förstnämnda skul
le jag rekommendera ett med det fina fod
ret analogt förfarande: att de bevaras som 
fragment, ev. hoprullade så att föga plats 
behövs i montern.

Jag hoppas att Ni accepterar dessa syn
punkter, men vore tacksam för ett medde
lande därom.”

Tydligen tackade församlingen ja till 
förslaget om det persiska tyget och nej till 
förslaget att kasta övriga delar. Föremålen 
gjordes i ordning för att ställas ut i kyrkan

och för att bli intressanta blickfång var det 
viktigt att göra dem estetiskt tilltalande.

1950-1974

Under perioden utfördes många forsk- 
ningsinriktade uppdrag där föremålen 
sprättades isär och rekonstruerades till ur
sprungligt utseende. Isärtagningar gjordes 
för att föremålets alla delar skulle kunna 
tvättas och slätas ut ordentligt. Åtgärder
na underlättade mönsterpassningen när 
tygstyckena skulle passas in i de rekon
struerade föremålens ursprungliga utseen
de. Delarna syddes upp på ett infärgat 
stödtyg vilket också tjänade som komple
ment i de partier där originaltyget sakna
des.

Många föremål som konserverades un
der perioden 15108-1929 togs in till textil-
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"Då broderiet, såsom varande den värdefulla och intressanta 
beståndsdelen i mässhakens utstyrsel, löpte fara att slitas ned, 
begärdes och erhölls tillstånd av församlingen att få återställa det 
i dess ursprungliga form." Det stora stycket till höger satt tidigare 
på mässhakens framsida. Dannäs kyrka, Sm.

enheten för omkonservering. Med 1957 års 
synsätt bedömdes en nyinkommen mäss
hake som slutanvänd. Att lägga ner arbete 
på en ”museal konservering”, som konser
vering kallades då, var det inte tal om ef
tersom mässhaken hade en ”ful” sammet 
men ett märkvärdigt broderi.

Ett liknande fall med en mässhake som 
skulle exponeras i en utställning löstes på 
liknande sätt. I det här fallet fördes delar 
av det ursprungliga föremålet tillbaka till 
den tygvåd som krävdes för att kunna till
verka en mässhake. Utställningen Folk- 
ungatid, katalognummer 118.
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Mässhake av praktfull granatäppelmönstrad sammetsbrokad från 1400-talet. 
Mässhakens foder var hopsatt av 8 brokadstycken vilka "var sköra och slitna 
samt for illa av den olämpliga placeringen." Foder av norditaliensk tillverkning 
från 1300-talet. EK. Uppsala domkyrka, Up.

1300-talsfodret sprättades loss, de olika delarna tvättades och spändes och 
sattes upp på lärft. Nytt foder sattes in i sammetsmässhaken och kantades 
med nya gula band. EK. Uppsala domkyrka, Up.
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Ytterligare en rekonstruktion av liknan
de slag gjordes av en mässhake som sytts 
om, lappats och lagats flera gånger under 
sin 500-åriga historia. Församlingen hade 
fått sig tillsänt konserveringsforslag från 
Pietas två gånger, 1935 och 1945, men ha
de bestämt avböjt båda gångerna. Tredje

gången, 1957, gick förslaget igenom och 
konserveringen genomfördes. En rekon
struktion gjordes där saknade partier kom
pletterades med det infärgade stödtyget av 
linne. Mässhaken rekonstruerades inte till 
sin ursprungliga klockform utan formades 
efter originaltygets kvarvarande fragment.

Mässhake av mörkblå, nu delvis något bleknad 
sidendamast med mönster av granatäpplen. 
Italien, 1400-talets andra hälft. Dekor av 
Kölnerbårder. Framsidan före konservering. 
Haverö kyrka. Me.

Samma mässhake före konservering. Ryggsidan. 
Korsarmarna tillverkade av ett stycke Kölnerbård 
som delats på längden. Haverö kyrka, Me.
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Mässhaken isärtagen och 
rekonstruerad. Framsidan 
efter konservering. Bårdens 
nedre del har rekonstruerats 
av de före detta korsarm- 
arna. Haverö kyrka, Me.

Mässhaken är rekon
struerad och visar 
ryggsidan efter konser
vering. Märkena efter 
korsarmarna syns 
fortfarande tydligt. EK. 
Haverö kyrka. Me.
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Pietasbeskrivningen ger ingen motive
ring till varför ingreppen görs, inte heller 
förs något resonemang kring mässhakens 
ursprungliga värden, vilket säkert inte var 
onormalt under den här tiden. Intresset 
var förmodligen helt och hållet inställt på 
Kölnerbårdens rekonstruerade längd och 
mässhakstygets textilhistoriska värde.

Ar 1959 kom Fogdöbonaden ännu en 
gång in för uppfräschning och ommonte

Detalj. Fogdöbonaden återkom 1959 för upp
fräschning. Den monterades på ett nytt linnetyg 
och där delar saknades rekonstruerades vissa 
detaljer med tråckelstygn i något avvikande färg. 
Rekonstruktionen antyder diskret samman
hanget i den trasiga bilden. EK. Statens historiska 
museum, Sthlm.

ring.
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1975-1999

Mässhaken före konservering. Ett litet stycke 
av vänster korsarm saknas efter ett skadedjur
angrepp. Tryde kyrka, Sk.

I början av perioden utfördes restaurering
ar på liknande sätt som under den före
gående; med isärsprättningar, delar som 
tvättades var för sig och slätades ut, med 
efterföljande återmontering på infärgat 
stödtyg, för att därefter läggas in i kyr
kans/museets förvaringsmöbel.

Rutinerna fortsätter som förut med lik
nande åtgärder men i mycket mildare form.

Estetiska restaureringar som anpassats 
för exponering i utställningar gör att äga
ren lockas att använda föremålet, vilket 
inte var avsikten.

Ett exempel är en mässhake med skadad 
dekor från Tryde. Frågan är om mäss
haken ska användas eller bara förvaras lig-

Silvergalonen underlagades med infärgade 
linnelappar, som även användes för att kom
plettera den skadade delen av dekoren. EK. 
Tryde kyrka. Sk.
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gande eller hängas undan. I beskrivningar
na motiveras åtgärdsnivåerna så gott som 
aldrig. Sådana kompletteringar som bil
den efter konservering visar, genomförs 
uteslutande i syfte att höja föremålets este
tiska värde.

Antependium tillverkat av en praktfull profan 
rock av sammetsbrokad. Antependiet hade 
troligen funnits i kyrkan sedan 1500-talet.
S:t Petri kyrka, Malmö, Sk.

En annan typ av komplettering och re
konstruktion gjordes 1981 av delarna från 
ett antependium. Vid närmare undersökning

Antependiet togs isär 1981 och av delarna 
rekonstruerades en rock efter sent 1400-taIssnitt. 
Delarna fästes upp på ett ripsartat bomullstyg. EK. 
S:t Petri kyrka, Malmö, Sk.
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upptäcktes att antependiet var sammansatt 
av delar från en praktrock, sydd av vacker 
sammetsbrokad från 1400-talet. Efter kon
serveringen sändes rocken tillbaka till för
samlingen som under tiden skaffat en pas
sande förvaringsmöbel där rocken kunde 
förvaras liggande.

Pietasbeskrivningen innehåller ingen 
motivering till rekonstruktionen men ty
pen av rock finns behandlad i ett avsnitt i 
festskriften till Agnes Geijers 80-årsdag, 
Opera Textilia.

Mitran förmodades ha tillhört ärkebiskop Bezelin 
som dog 1043. Innan fragmenten fästes mot stöd
tyget mättes delarna upp och rekonstruerades i 
ett infärgat tyg av linnebatist. När dekorbanden 
placerats på stödtyget blev mitran orimligt hög 
för att kunna vara en mitra från 1000-talet. UK.
S:t Petridomen i Bremen, Tyskland.

Inför utställningen Den svenska histo
rien i Statens historiska museum 1993, re
konstruerades rocken i ett nytt tyg med 
applicerade sammetsmönster, som sedan 
patinerades. Rekonstruktionen utfördes un
der ledning av Börje Ed, chef vid Operans 
kostymateljé i Stockholm.

Uppdraget med Bremenbiskoparna har 
till stora delar handlat om rekonstruktio
ner. Av de 93 föremålens alla fragment 
har de flesta kunnat rekonstrueras. Frag
mentariska föremål brukar vanligtvis mon
teras på en rekonstruerad modell som ock
så fungerar som stöd. Modellen tillverkas 
av ett infärgat, nytt tyg där fragmenten 
kan placeras in. I de partier där original-

Mitran före frampreparering och konservering. 
Förutom nackbanden återstod endast några 
ytterst små sidenfragment. Dekorbanden 
av metall hade däremot bevarats. FK.
S:t Petridomen i Bremen, Tyskland.
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Fragmenten lossades från det bruna stödtyget och fästes sedan in mellan 
två lager crepeline. Bakom metallbanden formades en kanal av crepeline.
I kanalerna fördes tunna ståltrådar in som stöd för "hornen". Nu visas endast 
de delar som fanns kvar av mitran. Om nya rön kring mitrans formutveckling 
upptäcks kan delarna utan problem monteras om. EK. S:t Petridomen i 
Bremen, Tyskland.

delar saknas, kompletteras formen av stöd
tyget.

Under perioden märks en tendens att 
de intressanta och redan kända föremålen 
konserveras både en eller flera gånger. År 
1995 återkom en textilsamling från Falun 
till textilenheten med bland annat en mäss

hake som konserverats och rekonstruerats 
redan 1948 (avsnitt 1930-1949). Samlingen 
skulle nu läggas in i en ny förvaringsmö
bel och behövde därför ”ses över”. Pietas- 
beskrivningen innehåller ingen motivering 
till varför rekonstruktionen utfördes. Ett an
nat exempel på omkonservering och re-
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Formen rekonstruerad 1948. År 1996 lossades 
delarna från det gamla stödtyget och placerades 
istället på en tygklädd skiva. EK. Falu Kristine 
kyrka, Dr.

Före konserveringen syntes märken efter ett sned- 
klippt halssprund vilket visade att brokaden en 
gång i tiden suttit som foder i den vita mässhaken 
med den rosa solen. EK. Falu Kristine kyrka, Dr.

Mässhakens ryggsida före konservering 1996. 
Svennevads kyrka. Nä.

Mässhakens ryggsida efter konservering 1996. 
Den rengjordes ytligt, slätades ut och fodret som 
sattes in 1936 togs bort. Det var missprydande 
och hade inte längre någon funktion eftersom 
mässhaken inte vidare skulle brukas. 
Svennevads kyrka, Nä.
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konstruktion är en mässhake från Svenne- 
vad som konserverades och komplette
rades 1936 (avsnitt 1930-1949). Samtidigt 
som det grova skyddsfodret togs bort, åter
fördes mässhaken i stort sett till det skick 
den hade 1936, sånär som på det kinesiska 
tyget vid ryggsidans nederdel, som nu fick 
vara kvar.

Sammanfattning

I Pietasbeskrivningarna kan skillnaden mel
lan olika perioders sätt att välja åtgärds- 
nivåer studeras. Under tiden 1908-zz kon
serverades föremålen relativt varsamt och 
ägarna blev upplysta om värdet hos deras 
fina gamla textilier. Efter 19Z3 förändra
des bilden från obetydliga ingrepp till mer 
omsorgsfulla åtgärder som syftade till es
tetiska resultat. Antalet kompletteringar 
ökade. Åtgärderna anpassades efter kun
dernas önskemål om att kunna använda de 
nyrestaurerade, gamla textilierna.

Vid 1950-talets början fanns ett växan
de behov av att studera föremålens textil
tekniska egenskaper och de kyrkliga texti
lierna undersöktes grundligt. De arkeolo
giska textilfynden impregnerades och tro
féerna syddes in mellan crepeline i vilket 
också deras former rekonstruerades och 
kompletterades. Uppdragen från privat
personer utfördes i allmänhet efter ägar
nas önskemål.

Under perioden 1950-74 framstår åren 
i957S8 som höjdpunkten för de textilhis
toriska konserveringarna, då många före
mål av konsthistoriskt värde studerades 
och rekonstruerades.

Under åren 1975-80 var attityden till 
de textilhistoriska konserveringsmetod- 
erna ungefär desamma som tidigare. Efter 
hand minskade antalet rekonstruktioner 
och mängden kompletteringar blev färre. 
Istället inriktades verksamheten på före
byggande konservering. Aktiva ingrepp med

Rekonstruktion, komplettering under perioden 
1908-99

□ Föremål

■ Rekonstruktion

□ Komplettering

1908-29:
3%

96%

1930-49:

85%

1950-74:
15%

80%

1975-99:

12%

84%
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rekonstruktioner gjordes i få fall som till 
exempel antependiet som blev en rock på 
grund av ett ökat forskningsintresse kring 
dräkthistoria.

Diagrammen visar antalet rekonstruk
tioner och kompletteringar samt den unge
färliga fördelningen under textilkonserve

ringens första århundrade. Diagrammen 
är uppdelade i perioderna 1908-2.9,1930- 
49,1950-1974 och 1975-1999.

För att få en överblick över rekonstruk
tioner och kompletteringar under de senaste 
trettio åren gjordes en indelning i tioårs
perioder, 1970-79,1980-89 och 1990-99.

Rekonstruktion, komplettering i tre tioårsperioder

□ Föremål

■ Rekonstruktion

□ Komplettering

1970-79:

18%

79%
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Omkonserveringar

Textilenhetens målsättning har alltid varit att på ett varsamt sätt utföra 
hållbara konserveringar. Trots noggranna undersökningar och varsamma 
konserveringsmetoder har många föremål ändå behövt konserveras om.

A
nledningarna till de olika omkon
serveringarna har skiftat, men ge
nerellt sett har modesvängningar 
och strömningar i tiden haft den största 

betydelsen för beslut om nya ingrepp. 
Fortsatt bruk och sambandet mellan ut
ställningar, forskningsintresse, omvärlds
händelser och omkonserveringar kan ur
skiljas. Av Pietaskatalogens cirka 7 000 
beskrivna föremål har ungefär 11 procent 
konserverats om, några två eller till och 
med tre gånger.

Fortsatt bruk
Fortsatt bruk har varit en vanlig anledning 
till omkonservering. Den kära mässhaken 
eller det fina antependiet användes vidare 
efter konserveringen med nya skador och 
omkonservering som följd. I Pietas brev
växling uttrycker församlingarna sitt miss
nöje med de ibland ”dåligt gjorda repara
tionerna” då textilierna gått sönder efter 
ha använts bara några få gånger. När ett 
konserverat föremål returnerades bifoga
des vanligtvis ett följebrev med en kortfat
tad förklaring och anvisning om framtida

hantering. Trots det fungerade inte kom
munikationen. Församlingen förväntade 
sig att få tillbaka ett brukbart föremål som 
skulle hålla för slitage en lång tid fram
över.

Kyrkorestaureringar
Sambandet mellan kyrkor som restaureras 
ofta och textilier som konserveras om blir 
tydligt i Pietas register. Textiliernas place
ring har sällan planerats in vid projekte
ringen, varken praktiskt eller ekonomiskt 
och deras förvaring har vanligtvis upp
täckts ganska sent när restaureringen re
dan påbörjats. Då, i all hast, har man sökt 
en lämplig förvaringsplats som många 
gånger kommit att bli textilenhetens loka
ler. Av praktiska skäl har församlingarna 
passat på tillfället att få sina textilsam
lingar genomgångna och uppsnyggade, och 
även de föremål som konserverats tidigare 
sändes med. Under tiden som textilierna 
behandlades ordnades deras framtida för
varing. Arbetsgången ledde många gånger 
till att textilierna inte fanns på plats när 
kyrkan återinvigdes.
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Sveriges domkyrkorna har restaurerats 
och restaurerats om, en del flera gånger. 
De har tillsammans en stor och dyrbar 
konstskatt i sina gamla textiler. När slita
get hade gått för långt hängdes de undan 
på kyrkvindar, i skrubbar eller lades i kis
tor. Efter hand under 1900-talet har dessa 
textilier återfunnits och tagits om hand, 
många gånger för att ingå i domkyrkor
nas museer. Under tiden har textilierna 
förvarats och konserverats hos Riksantik
varieämbetet.

Kurser
I pastoratsforbundets regi anordnades så 
kallade pastoratskurser för församlingar
nas personal. Kyrkvaktmästare, kyrkvär
dar och präster undervisades bland annat 
om hur kyrkans textilier bäst skulle vår
das, hanteras och förvaras. Med nyvunna 
kunskaper från kurserna satte åtskilliga 
församlingar igång med planering för en 
godkänd förvaring av sina gamla textilier.

För textilierna rekommenderades ge
nomgående liggande förvaring, speciellt 
för de föremål som skulle tas ur bruk och 
inte längre kunde användas i liturgiska 
sammanhang. Dessa förvaras nu i special
tillverkade möbler, vanligtvis placerade i 
sakristian. Medan förvaringsmöblerna in
skaffades lämnades textilierna in till tex
tilenheten där de konserverades för första, 
andra eller tredje gången inför sin nya roll 
som museiföremål och på samma villkor 
som dessa, det vill säga med plan förva
ring, anpassat klimat, rent och mörkt.

Utställningar och forsknings
intresse
Föremål som var intressanta för forsk
ningen blev i regel omsorgsfullt undersök
ta innan de ställdes ut. Emellanåt räckte 
det med att föremålens kondition kontrolle
rades och att de eventuellt snyggades upp

för att se fräschare ut. De mest intressanta 
föremålen undersöktes mer ingående, med 
hel eller delvis isärtagning, tvättning och 
utslätning som följd. Mer omsorgsfulla 
undersökningar med åtföljande behand
ling gjordes också inför planerade publi
kationer eller på grund av antikvariernas 
deltagande i seminarier och konferenser

□ 1908-29 
■ 1930-49
□ 1950-74
□ 1975-99

33%

Omkonserverade föremål totalt 1908-1999.

Exempel på textilutställningar 1908-99: Pictor- 
utställningen, Pietasutställningen, Liljevalchs 
1929, Thomasutställningen, Örebroutställningen, 
Textilkammaren, Linnés Hammarby, Lund och 
Linköping.
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med textilhistoriska teman. För att få bra 
och tydliga fotografier eller bli ett vackert 
blickfång i en utställning tvättades texti
lierna.

Museitextilier
De textilier som inte längre kan förvaras 
på lämpligt sätt i sina ursprungliga miljö
er har skänkts till eller deponerats i Sta
tens historiska museum eller i närmaste 
länsmuseum. De föremål som har särskil
da konst- eller kulturhistoriska värden ex
poneras gärna i museernas permanenta ut
ställningar. På samma sätt som i kyrkomu- 
seerna konserveras vissa textilier om när 
utställningen ändras eller moderniseras.

Privatägda föremål
Få föremål ägda av privatpersoner har bli
vit omkonserverade vilket kanske främst 
beror på ägarens personliga ansvar för 
sina föremål. De informerar sig ofta aktivt 
om hur föremålen ska behandlas för att 
bäst kunna bevaras.

Exempel
1908-29

Ett av de få privatägda föremålen som Pie
tas konserverade under denna period var 
också det första föremålet som konserve
rades om. Det gällde en privatägd matta

Omkonserverade 1 %

Konserverade 99 %

Under perioden 1908-29 konserverades 1133 
föremål av vilka 10 konserverades om.

som lagats med siden 1909. Redan året ef
ter hade sidenet slitits sönder och mattan 
behövde lagas om men då med linnetyg 
som stöd. Även de andra under denna pe
riod omkonserverade föremålen hade an
vänts och nötts. Nya skador kom till 
främst på grund av missförstånd om hur 
mycket användning föremålen tålde.

En kär mässhake
År 1918 fick Pietas i uppdrag att konservera 
en mycket omtyckt mässhake av blå siden
damast med ett stort palmett- och kron- 
mönster. Framstycket var sparsamt orne- 
rat med endast en ruta av guldband. Sam
ma sorts band hade använts för kantning 
av mässhaken.

Ryggsidans dekor bestod av ett rikt bro
derat kors. Broderiet var utfört på en kar- 
mosinröd atlasbotten med blommor och 
blad av vitt, gult, grönt och blått siden. 
Applikationerna var utsirade med kontu
rer, bottnar, knutar och rundlar av guld; 
dels guldsnodd, dels läggsöm i vacker färg
verkan. Nedtill ett vapen som enligt Ru
dolf Cederström skulle vara kurfurstens av 
Wiirtzburg vapen. Mässhakens foder var 
av vit lärft kantat med guldband. Under 
guldbanden en kant av vit lärft. FFela mäss
haken är ett typiskt 1500-talsarbete.

Mässhaken var ganska skadad. Appli
kationerna hade lossnat, guldtrådar hade 
lossnat på korsets mitt, ett par blad sakna
des. Framstycket var mycket nött och stora 
stycken var borta liksom banden i nedre 
kanten. Korsets guldkant var ”rätt sönder”.

Konserveringen bestod i att lossade de
lar av broderiet syddes till. Lossade guld
trådar fästes. Damasten förstärktes och hå
len fylldes ut med blått, slätt siden. Kanten 
lagades och förstärktes nedtill med ny 
lärft.

Tio år senare kom mässhaken åter in 
för konservering. Den hade använts flitigt 
och nya trådar hade lossnat liksom en del 
av applikationerna.
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Mässhakens framsida före konservering år 
1918. Skänninge kyrka, Ög.

Mässhakens ryggsida före konservering år 1918. 
Skänninge kyrka, Ög.

Åtgärderna 1928 inskränkte sig till 
fästning av lossade trådar och skadade 
delar varpå mässhaken skickades tillbaka 
till församlingen att användas vidare.

Drygt tjugo år senare kom mässhaken 
åter in med nya skador. Enligt Pietasbe- 
skrivningen tillhör vapnet längst ned på 
korset ”Philip Adolf v. Ehrenberg - biskop 
1623-1629 - Würzburg”. Mässhakstyget 
daterades nu till perioden 1550-1600.

Sidenet hade blivit uppslitet och brus
tet, broderiet hade lossnat. Bandet i kan
ten var ofullständigt. Hela mässhaken var 
skrynklig och sneddragen.

Det skadade sidenet underlagades och 
broderiet fästes. Bandet kompletterades.

Fodret lossades och hela mässhaken spän
des ”väl”. Sidenet täcktes delvis med cre- 
pelin. En ny galge tillverkades.

Kommentar

Mässhaken konserverades eller snarare 
restaurerades 1918 och 1951. I samband 
med kyrkans renovering 1927 lämnades 
mässhaken in för konservering vilken ge
nomfördes 1928.

Mässhaken hade typiska skador av han
tering i samband med bruk. Vid restaure
ringen 1951 hade den dessutom fått så kal
lade hängskador orsakade av en felaktig 
galge. Den nya galgen var förmodligen 
formskuren och tygklädd, vilket betyder
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Mässhaken hade stora skador vid axlarna, förmod
ligen orsakade av en alltför liten galge. Under
lagningen var en nödvändig åtgärd med tanke på 
den påfrestning mässhaken utsattes för genom 
hängande förvaring. EK. Skänninge kyrka, Ög.

Utanpå mässhaken sattes ett skyddande lager av 
crepeline. Detta kunde tjäna som en slags indika
tor, ett varningstecken, när slitaget gått för långt. 
EK. Skänninge kyrka, Ög.

att mässhaken fortsättningsvis skulle för
varas hängande. Beskrivningen nämner 
inget om skyddsfodral eller om mässha
ken kunde användas vidare eller inte. Av 
okända skäl finns inga fotografier tagna 
efter åtgärderna vid något av de tre tillfäl
lena.

1930-49

Antalet utställningar ökar under denna pe
rioden. Med Agnes Geijer som ny ledare 
för verksamheten förs nya grepp och pro
dukter in i konserveringsprocessen. I flera 
fall går Agnes Geijer tillbaka till sådana 
föremål som Agnes Branting konserverat 
eller lämnat orörda. Så gott som alla om- 
konserverade föremål togs isär, tvättades 
och slätades ut för att sedan sys ihop. 
Medan konserveringen pågick genomför
des också den konsthistoriska forskningen.

Då fanns det ju möjligheter att studera ty
gernas och broderierna avigsidor.

Redan i början av perioden syns en tyd
lig tendens till att mer omfattande åtgär
der vidtogs vilket gav bättre möjligheter 
till forskning. De omfattande åtgärderna 
gjorde det möjligt att bättre uppfatta bland

Omkonserverade 5 °/o

Konserverade 95 %

Under perioden 1930-49 konserverades 1649 
föremål av vilka 79 konserverades om.
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annat tygernas och broderiernas mönster
former hos slitna föremål. För att göra 
detta möjligt behövde tygerna rengöras 
och slätas ut.

Nedanstående exempel är ett antepen
dium som togs emot av Pietas 1914 och 
Agnes Branting bedömde det då som obruk
bart på grund av dess skörhet. Hon rekom
menderade med andra ord att det skulle 
läggas undan. År 1929 ställdes det ändå ut 
bland många andra praktföremål i en ut
ställning. Några år efter utställningen, 
1934, gick antependiet igenom en rejäl 
behandling hos Pietas.

I januari 1914 fick Pietas in ett ante
pendium som senare returnerades till för
samlingen utan åtgärd.

Beskrivningen i Pietas lyder: ”Antepen
dium 1600- talet. Rutigt röd sammet, sku
ren och oskuren, gul atlas med röda siden
applikationer fastsydda med kant av gula 
snoddar.”

I juni samma år skickas antependiet till
baka till ägaren. Under rubriken Ej kon
serverad meddelas ”Då det visade sig att 
antependiet svårligen på grund av sin öm
tålighet icke kunde tagas i bruk blev ante
pendiet återtaget utan att konservering 
vidtagits.”

Samma antependium finns 1929 med i 
Historiska museets utställning ”Kyrklig 
Textil Konst i Sverige under åtta århund
raden”.

I katalogtexten beskrivs det som: ”An
tependium, sammansatt av kvadrater av 
rutformigt skuren sammet och sådana av 
gul sidendamast täckta med kring en mitt
blomma ordnade rankor utförda i röd si
denapplikation och röda och gula sil
kesbroderier. I samma teknik men med 
sammanhängande rankmotiv äro arbeta
de tvenne vertikala våder samt en antepen
diet på tre sidor omgivande bård. 1600- 
talets mitt.”

Sannolikt har antependiet exponerats i 
utställningen utan föregående konservering 
eftersom det fem år senare konserverades 
hos Pietas.

Enligt Agnes Geijers Pietasbeskrivning 
1934 är antependiet ”utfört av en duk eller 
täcke av profan karaktär. Ytan består dels

Antependium Pnr 211/14. Helhet. Förmodligen 
var antependiet ändå i ganska bra skick, dock inte 
så bra att det kunde tåla vidare slitage. Med var
sam hantering och bra förvaring skulle det ändå 
kunna bevaras och fungera som museiföremål. 
Gusums kyrka, Ög.
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av kvadrater av skuren och oskuren sam
met som imiterar gåsögonmönster varie
rande med broderade ovaler, dels av löp
ande bårder som på fyra håll bildar hörn. 
Broderiet är utfört i applikation med snod
dar och röd atlas mot en botten av gul halv- 
sidenatlas. Utförandet är ovanligt jämnt 
och verkar ateljémässigt. Antependiet är 
ytterst på sidorna iskarvat med slät gul 
halvsidenatlas. Upptill är broderiet iskar
vat med linne som varit gulfärgat men nu 
är färglöst. Foder av grovt mörkt lärft.

Tillstånd: Broderierna voro överallt mer 
eller mindre skadade. Det vill säga halvsi
denet var brustet så att linneunderlaget 
ligger bart. På åtskilliga håll har det klist
rats under med gult lärft, troligen samti
digt med att det omgjordes till antependi
um, ty den linneskoning som sitter i över
kanten har på skyddade partier samma 
klart gula färg. Den gula atlasen är även
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Antependium Pnr 1500/34, detalj. Av ekono
miska skäl skyndades konserveringsarbetet 
på och man tvingades ta till en ganska osäker 
snabbmetod för att göra antependiet stabilt. 
Av vilken orsak framgår inte i beskrivningen. 
Gusums kyrka, Ög.

där den varit skyddad klart gul men för 
övrigt blekt. Atlasstycket vid ena sidan 
upprivet. Skevt.

Åtgärder: Alla broderade fyrkanter och 
bårder underfodrades med shantung och 
nedsyddes. Då omarbetet skulle hållas 
inom en kostnadsram och detta drog allt
för mycket tid underklistrades en del mot 
samma tyg varefter det kunde nålsys gle
sare. Bandet i nederkanten ersattes med 
nytt. Det släta upprivna atlasstycket slöjat 
med crepeline. Skevheten i hopsättningen 
rättad i möjligaste mån”.
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Kommentar
Åtgärderna 1934 är ingen traditionell om
konservering eftersom inga ingrepp gjorts 
tidigare men, i detta fall kan kanske från
varon av ingrepp 1914 vara en lika aktiv 
handling som en dåligt utförd åtgärd. Någ
ra små, enkla, estetiska åtgärder 1914 ha
de kanske räddat antependiet från den se
nare, ganska hårdhänta klistringen.

J950-74

Under perioden omkonserverades 14 av de 
föremål som åtgärdats 1918 (24 stycken).

Detta är den mest aktiva perioden för 
metodutveckling och textilhistorisk forsk
ning. År 1959, efter en del förhandlingar, 
togs drottning Margaretas gyllene kjortel 
in till textilenheten för omkonservering. 
Argumenten var att den behövde konser
veras om främst av estetiska skäl och att 
1907 års undersökning och konservering 
varit ofullständig och otillfredsställande 
från dräkthistorisk synpunkt (se kapitel 4).

Forskningsuppdrag
Det finns många exempel på omkonserve
ringar under den här perioden. En tidigare 
konserverad men outforskad dyna får re
presentera ett för perioden typiskt fall. Det 
handlar om en stolsdyna som kom in till 
Pietas 19u (Pnr 110/11). Dynan som till-

Omkonserverade 10%

Konserverade 90 %

Under perioden 1950-74 konserverades 2537 
föremål av vilka 243 konserverades om.

För att kunna utföra konserveringen blev man 
tvungen att lossa det senast tillkomna överdraget 
av tryckt linne på tre sidor. Då detta också ansågs 
värdefullt fick det sitta kvar vid den fjärde sidan. 
Lösa lappar syddes till för att inte dynans stopp
ning skulle falla ur. Stånga kyrka, Go.

hörde Gotlands fornvänner ingår numera i 
museisamlingen hos Länsmuseet på Got
land.

Agnes Branting beskriver 1911 dynan 
före konservering som en ”Stolsdyna, stor
lek 50x53 cm. Röd bomullsdräll (gås
ögon). Fem cirklar i korsform. I den mel
lersta ett kors, i de andra två cirklar en 
inuti hvarje större cirkel. Hörnen marke
rade med en bård. Alla mellanmönster i 
stramt hållna linieornament utförda med 
en läderremsa fastsydd med en languette- 
söm af gråhvit linnetråd. Hufvudena (cir
kels bårder) utf. dessa band med två rader 
läderremsor fyllda med flätsöm af linne. 
Languetten går blott åt en sida.

Det röda stoffet urblekt. Kudden mycket 
sönder och stora hål har varit öfverklädd 
med ett öfvertyg af gråhvitt linne ornerat 
med svartbrunt vaxtryck i saracenskt möns
ter med drakar, hundar, lejon och fåglar.
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Äfven detta stoff sönder. Stoppad med lin
netrasor.

Fodret af blått lärft lappat med blå, 
röda och hvita lappar.

Efter konservering. Alla söndriga par
tier på det röda ursprungliga stoffet under- 
fodrat med gråvitt råsiden och lagningen 
skedde med silke i rödaktig ton.”

Agnes Geijer fick 1950 en uttrycklig 
uppmaning från Gotlands Fornsal att göra 
en ”studie” över dynan som hade kon
serverats hos Pietas 1911. Fiennes korta 
beskrivning lyder som följer: ”Dyna kon
serverad av Pietas 1911. Röd drällvävnad 
med ornamentalt broderi. Daterad till me
deltiden respektive 1800-talets slut. Blått 
lärft på baksidan och innehållsrik stopp
ning. Ovanpå det blå lärftet fragment av 
medeltida tygtryck. Se utförlig beskriv

ning av A. Geijer, ”Stånga kyrkas medelti
da antependium” i Gotländskt arkiv 1950.

Tillstånd: Allt var smutsigt och trasigt 
och den mjuka stoppningen gav ingen 
stadga för det murkna tyget.

Åtgärder: Alla delar plockades isär och 
tvättades, sedan fjädern avlägsnats. Rätsi
dan underfodrades vid sköra partier och 
uppsattes på stöd. Tygtrycket uppsattes på 
lärft på antagligen ursprungligt avstånd 
från varandra”.

Uppsatsen

Uppgifterna i Gotländskt arkiv skildrar hur 
delarna tagits isär och tvättats varpå mönst
ret på bland annat det tryckta yttertyget 
kunde urskiljas. Detta kunde sedan passas 
ihop tack vare Agnes Geijers kännedom om 
dessa karaktäristiska, avpassade mönster.

Det röda, broderade tygstycket efter konservering. Stånga kyrka, Go.
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Hon menade att man med det tryckta ty
get avsett att imitera en så kallad Lucca- 
brokad, det vill säga en italiensk siden
vävnad från tiden omkring 1400. Med 
hjälp av mönsterrapporten kunde man se 
att det hela utgjort en fyrkant, omkring 90 
cm lång och cirka 75 cm bred och av re
sultatet skulle ett antependium kunna re
konstrueras. Agnes Geijer jämför med en

välbevarad mässhake från Husaby i Sta
tens historiska museum.

Bestämningen av den broderade över
sidan blev mera problematisk. Sömnads- 
tekniken läggsöm med förgyllda läder
remsor förekom ofta under medeltiden. 
Men med tanke på tyget (gåsögonvävna- 
den), huvudsakligen av bomull, som bro
deriet var utfört på, måste teorin om med-
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eltiden avskrivas. Både Ornamentiken och 
tyget hörde förmodligen mer hemma i 
1700-talet, men i Agnes Geijers fortsatta 
funderingar verkade hela broderiet vara 
”en medveten pastisch från det eklektiska 
1800-talet, det vill säga från dess senare 
hälft”.

Uppsatsen slutar med en diskussion om 
dateringen och om hur den passar ihop 
med kyrkans övriga inventarier. I inventa
rieförteckningen talas det 1594 om ett 
större antal hyenden, år 1680 återstår två. 
År 1858 omtalas bland ”obrukbara per
sedlar som kunna avskrivas” bland annat 
ett gammalt altarkläde, vilket skulle kun
na vara det nu rekonstruerade tygtrycket.

Agnes Branting gjorde en för sin tid ty
pisk konservering som 1950 ansågs otill
räcklig från forskningssynpunkt. Även Ag
nes Geijer gjorde ett för sin tid vanligt in
grepp. Ett av Agnes Branting varsamt be
handlat föremål togs isär och blev en sam
ling intressanta tygstycken och en väldigt 
spännande utredning om tygernas ursprung 
och datering. Frågan är varför dynan kon
serverades 1950. Den användes inte läng
re, den var förmodligen ett inregistrerat 
museiföremål och låg i gott förvar bland 
Gotlands Fornsals övriga föremål.

Vid en förfrågan hos Länsmuseet på 
Gotland zooz, om dynan fanns kvar i sam
lingarna berättade antikvarien som hitta
de delarna att man försöker hålla tygbit
arna samlade men att risken finns att de 
tappar sitt inbördes sammanhang vid var
je generationsskifte på museet.

1975-99

Bland de föremål som omkonserveras un
der denna period är Bockstensmannens 
dräkt och stora delar av S:t Petrikyrkans i 
Malmö textilier. Bland annat gjordes ett 
antependium om till ett framstycke till en 
senmedeltida praktrock och nästan alla 
föremål från Linköpings domkyrka vilka 
redan konserverats under 1910-talet konser-

Omkonserverade 10%

Konserverade 90 %

Under perioden 1975-99 konserverades 1580 
föremål av vilka 401 konserverades om.

verades om. Inför invigningen av den nya 
textilkammaren i Statens historiska muse
um 1985, omkonserverades många av fö
remålen som ställdes ut. En izoo-talsmäss- 
hake från Skara domkyrka konserverades 
om 1984. (Se nedan.)

Konserveringsmetoderna under perioden 
var från början de traditionella med isär
tagning, tvättning och utslätning och på 
vanligt sätt studerades textilierna noga un
der konserveringsprocessen vilket ibland 
ledde till en del rekonstruktioner.

Skaramässhaken
Ett exempel på omkonservering är en me
deltida mässhake från Skara domkyrka. 
Kyrkan uppfördes ursprungligen på 1100- 
talet och byggdes om under izoo- och 
1300-talen. Sedan dess har den genomgått 
många öden och gång på gång har den 
härjats av bränder som skadat kyrkan 
både till det yttre och inre. Trots dessa 
händelser är ändå äldre inventarier välbe- 
hållna. Bland dessa finns en röd, broderad 
mässhake från izoo-talet. Ursprungligen 
hade den skurits i en så kallad klockform 
men av okända skäl blivit omsydd. Vid 
ändringen hade de överblivna delarna pla
cerats in i ett altarringskläde. De båda fö
remålen beskrivs av Agnes Branting i en 
artikel i Svenska Slöjdföreningens Tidskrift 
191579. Där rekonstruerar hon med bilder 
och ritningar den ursprungliga klockmäss-
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haken. Varken mässhaken eller altarrings- 
klädet konserveras vid detta tillfälle.

Det skulle dröja till 1930 innan det var 
dags för konservering. Då beskrivs mäss
hakens tyg som mycket slitet och oerhört 
skört. Trådar hade lossnat och den var 
mycket trasig uppe vid halsen.

Under konserveringen underlagades 
mässhaken med ett sidentyg, lösa trådar 
syddes ned och fodret lagades med tyg. Par
tiet närmast halsen täcktes med rosafär
gad crepeline och i förebyggande syfte till
verkades en formskuren, särskilt stor häng- 
are som stoppades omsorgsfullt med vadd.

Skaramässhakens framsida före konservering Mässhakens ryggsida före konservering och
och rekonstruktion. Lägg märke till den stoppade rekonstruktion.
galgen.

Mässhaken 1984 under 
konservering. Framsömmen 
öppnad och mässhakens 
framstycke utvikt. Mässhaken 
tvättades och slätades ut.
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År 1984 fick textilenheten i uppdrag att 
föra ihop delarna från altarringsklädet 
och mässhaken för att rekonstruera den 
medeltida klockformade mässhaken.

I beskrivningen nämns svårigheter med 
att tolka vissa delar och stygn i mässha
ken men fästningen av delarna är utförd 
så att de utan skada kan lossas och place
ras på annan plats.

Genom rekonstruktionsarbetet berika
des samlingarna i Västergötlands museum 
i Skara med ett av Sveriges äldsta kyrk
liga textilföremål.

Ett tygstycke undgår omkonservering

1196z års Pietaskatalog beskrivs ett siden
stycke funnet i Egypten. Det ingår nu i 
Victoriamuseets samling i Uppsala. Styck
et är vävt i tvåvarpskypert (samitum) och 
det är flerfärgat, ursprungligen i rött och 
blått, det röda är nu förändrat till brunak- 
tigt. Mönstret avtecknar sig mot blå bot
ten och består av två röda medaljonger 
med bockar och jaktleoparder med blå 
teckning och gröna halsband. Mellan me
daljongraderna finns en rikt utformad pal
mett i tre färger. Ursprungligen har stycket 
varit trapetsformat. Förmodligen rör det 
sig om en ärmbesättning som utgjort gar
nering på en kaftan.

Uppgifter i Pietaskatalogen beskriver 
materialet som skört, speciellt i kanterna. 
Sidenstyckets sägs härröra från Antinoe

Del av altarringsklädet före rekonstruktion.
De broderade delarna lossades från altarrings
klädet och placerades in på klockmässhaken. 
Västergötlands museum.

och ursprungligen av persisk-sassan idisk 
tillverkning.

Agnes Geijer hänvisar i sin kortfattade 
Pietasbeskrivning vidare till en planerad 
publicering och i verksamhetsberättelsen 
för 196z togs konserveringsuppdraget upp 
i punkt 8 med följande text: ”Forskning i 
olika länders museer rörande sidenväv- 
nadskonstens historia förde även till Vic- 
toriamuseet i Uppsala, universitetets egyp- 
tologiska samlingar. Här påträffades ett 
märkligt stycke siden, som måste anses 
härröra från de omfattande grävningar, 
vilka omkring sekelskiftet försiggick vid 
Antinoe, en av Hadrianus anlagd stad i 
Övre Egypten. I sin egenskap av provins
huvudstad hade Antinoe en stark blomst
ringstid under 300- och 400-talen, men 
gick sedan tillbaka. De mycket rika Anti- 
noéfynden, frarrtförallt just sidentygerna, 
väckte på sin tid en livlig vetenskaplig de
batt. Tyvärr har en stor del av underlaget 
för diskussionen, alltså sidentygerna som 
persiska och från sassanidisk tid, förstörts 
genom fyndens vårdslösa behandling. Så 
mycket värdefullare är därför det återfun
na stycket, som torde vara det största och
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Skaramässhaken. Hela mäss
haken underlagades för att 
sedan fästas mot ett stödtyg av 
infärgad bomullssatin. Mäss
hakens mått rekonstruerades 
och figurbroderierna från 
altarringsklädet placerades in 
på sina ursprungliga platser. EK.

Klockmässhakens framsida 
1984 efter konservering och 
rekonstruktion.

Rekonstruktionsritning av 
klockmässhaken, 1984.
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Detalj av det sassanidiska tygstycket. Bilden tagen genom plexiglaset.

bäst bevarade som över huvud taget nu åter
står av alla dessa fynd.

Konserverat och med skyddande mon
tering befinner det sig nu på en specialut
ställning i Essen.”

Trettiosex år senare, 1998, inför en ut
ställning i det nyrenoverade Museum Gus- 
tavianum i Uppsala kom det sassanidiska 
sidenstycket, tillsammans med en mängd 
andra textilfragment, in till textilenheten 
för besiktning och konserveringsforslag. 
Man ville veta om sidenstycket behövde 
monteras om eller konserveras. Vid jäm
förelse med bilderna från 196z kunde kon
stateras att det inte fanns någon anledning 
att öppna den plexiglasförpackning det 
monterats i tidigare. Tyget såg ut att vara

i bra kondition och det hade varit olämp
ligt att bryta förpackningen och störa mik
roklimatet innan en annan, bättre metod, 
utarbetats. Sidenstycket återgick till mu
seet utan åtgärd med rådet att förvara det 
svalt och skyddat från UV-ljus.

Sammanfattning
Mängden omkonserveringar har naturligt 
nog ökat med tiden. Under perioden 1908- 
1929 var i % av de konserverade föremå
len omkonserveringar. Från tiden 1930- 
1949 ökade dessa till 5 % och under 1950- 
1974 var de dubbelt så många. Från tiden 
1975-1:999 har så mycket som 25 % av 
periodens totala mängd uppdrag varit om-

190 DEN LJUSSKYGGA TEXTILKONS'



konserveringar. Totalt har 11 % av de kon
serverade föremålen konserverats om. Grovt 
räknat, och i genomsnitt, konserveras före
målen om vart fyrtionde år. Anledningar
na till omkonservering är flera. Sambanden 
mellan utställningar, forskningsintresse, 
publikationer, konferensdeltagande och 
fortsatt bruk av kära mässhakar framstår 
ganska klart i Pietaskatalogen. Museiföre- 
mål konserverades inte om på grund av 
slitage utan mer av modebetonade skäl. 
Till exempel kan en färg eller ett stödtygs 
struktur verka gammalmodig, omodern 
och blekt av för lång exponering i ljus.

De kyrkliga föremålen löper den störs
ta risken att konserveras om, speciellt de 
omtyckta föremålen men även de som är 
konst- eller textilhistoriskt intressanta. De 
omtyckta föremålen brukas med risk för

ytterligare slitage och ofta önskar ägaren 
att kunna använda de fina nykonservera- 
de textilierna ännu några år. För konser
vatorn innebär sådana önskemål ibland 
etiska ställningstaganden.

Frågor

• Hur långt kan man tillåta sig att vara 
tillmötesgående med att restaurera de 
gamla värdefulla föremålen?

• När övergår patinan i förfall?

• När är det dags att lägga undan de 
gamla fina textilierna?

• Hur många gånger kan ett föremål kon
serveras om innan det förlorar alla län
kar till den genuina tanken tillverka
ren hade om föremålet?
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Etik estetik

Restaurerings- och konserveringsetiken styrs av regler som skapats, 
skärpts och förbättrats med tiden. Reglerna har upprättats av enskilda 
konservatorer80 och av olika organisationer8' där kravet på nya medlem
mar grundas på deras kompetens och vilja att ha höga etiska mål för sitt 
arbete.

A
lla konservatorer organiserade i 
Nordiska Konservatorförbundet 
är också anslutna till den europe
iska organisationen ECCOSz vars etiska 

regler nämner konservatorns skyldigheter 
gentemot kunden, kollegorna och yrket.

Etik och moral

Termen etik83 används emellanåt mer eller 
mindre rutinmässigt då restaurerings- och 
konserveringsforslag utformas. Ordet mo
ral84 berörs däremot inte lika ofta, vare sig 
i diskussioner, uppsatser, artiklar eller pro
gram för konserveringsåtgärder.

I våra vanligaste lexikon har både etik 
och moral definitioner som rör sed och 
sedlighet. Etik definieras som det filosofis
ka studiet över moraliska regler, medan 
moral är en människas praktiska handlan
de, så som det styrs av mer eller mindre 
uttalade regler.

Enligt läkarkårens normer, vilka kon
servatorer gärna jämför sig med, definie

ras etik som moraliska principer och mo
ral definieras som en handling, vare sig 
den utförs eller inte.

Att ha en etik är därför att förfoga över 
en uppsättning normer eller rättesnören. 
Att vara moralisk är att äga styrka nog att 
följa dessa normer, även då de går emot 
ens egna intressen eller skapar obehag för 
en själv. Detta kan sammanfattas med att 
moral är de handlingsregler man faktiskt 
tillämpar medan etiken är vetenskapen 
om dessa regler.

Som alltid när det gäller filosofiska ter
mer är det omöjligt att säga vilken defini
tion som är den rätta, den riktiga eller ens 
den vanligaste. Var och en som ger sig in i 
filosofiska resonemang tvingas att själva 
leverera en definition av begreppen så att 
hon/han får en plattform att stå på. Olika 
etiska system skiljer sig ibland från varan
dra just genom olika uppfattningar om 
vad som är gott i sig. En etik enligt vilken 
en handlings värde beror på sinnelaget 
hos den som utför handlingen kallas sinne-

192 DEN LJUSSKYGGA TEXTILKONSTEN



lagsetik, medan en etik enligt vilken en 
handlings värde beror på handlingens kon
sekvenser kallas konsekvensetik.

Sir Bernhard M. Fielden, chef för Inter
national Centre for the study of Preserva
tion and Restoration of Cultural Property 
(ICCROM85) har sammanfattat konserve- 
ringsarbetets viktigaste etiska regler i följ
ande punkter:

i. Föremålets kondition före, under och 
efter behandlingen samt alla metoder, 
material och preparat som används vid 
behandlingen skall noga dokumenteras, 

z. Föremålet är ett dokument. Dess histo
riska vittnesbörd får ej förstöras, förfal
skas, förändras eller avlägsnas.

3. Principen om minsta möjliga ingrepp 
skall alltid tillämpas.

4. Varje ingrepp skall bygga på en orubb
lig respekt för föremålets estetiska, his
toriska och fysiska integritet.

Estetik - den goda smaken
Att endast låta den goda smaken eller det 
estetiska86 intrycket bestämma resultatet 
av en operation skulle förmodligen vara 
direkt oetiskt för en läkare. När det hand
lar om konserveringsresultat kan förhål
landet ibland vara det motsatta eftersom 
ett estetiskt tilltalande objekt sannolikt 
inte utsätts för restaurering lika ofta som 
ett oestetiskt objekt. Föremål som behand
las med omsorg om såväl materiella och 
kulturhistoriska som estetiska kvaliteter 
har förmodligen större förutsättningar att 
bevaras trots fortsatt bruk.

Konservering är för mycket sköra före
mål den mest skonsamma åtgärdsnivån. 
Vanligtvis begränsas behandlingarna till 
fästning av skadade eller lossnade frag
ment och vid behov tas skadlig smuts bort. 
I samverkan med goda förvaringsförhåll- 
anden får föremålen möjlighet att bevaras 
för framtiden. Konserveringsnivån inne
fattar inga åtgärder av estetisk art.

Restaurering däremot omfattar mer ge
nomgripande åtgärder som kräver ställ
ningstaganden av både etisk och estetisk 
art. Restaureringsarbetet kan innebära re
konstruktioner, olika rengöringsnivåer, val 
av kompletteringsmaterial eller retusche
ringar. Balansgången mellan etik och este
tik är inte alltid enkel och självklar, speci
ellt inte när de kyrkliga textiliernas skön
het ska bevaras.

Att ordet estetik väljs framför skönhet i 
det offentliga språkbruket bygger på upp
fattningen att estetik är en vetenskaplig 
analys av bland annat skönhet, som anses 
vara mer kopplat till våra omedelbara, 
sinnliga intryck. Estetik är således inte 
smak eller tyckande utan bygger på veten
skapliga teorier och vedertagna begrepp.

Dokumentation - ett verktyg i 
etikens tjänst
De föremål som konservatorn arbetar med 
är dokument vars historiska vittnesbörd 
inte får förstöras, förfalskas, förändras el
ler avlägsnas. Principen om minsta möj
liga åtgärd ska alltid tillämpas. Varje in
grepp ska bygga på en orubblig respekt 
för föremålets estetiska, historiska och fy
siska integritet.

Som utgångspunkt för planerade kon
serverings- och restaureringsingrepp bör 
kulturhistoriska analyser göras liksom ve
tenskapligt grundade undersökningar av 
föremålet, dess material och tillstånd samt 
orsaker till dess nedbrytning. Detsamma 
gäller alla metoder, material och preparat 
som används vid behandlingen som noga 
ska dokumenteras. Dokumentationen in
går som en viktig del i det etiska hand
lingssättet.

God affärssed - etisk regel
Brott mot god affärssed sker då ett åt
gärds- och kostnadsförslag lämnas utan
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förklaringar till en kund som inte har kän
nedom om hur stora ingrepp som krävs för 
att skydda föremålets historiska värden. 
Åtgärdsförslaget bör innehålla upplysning
ar om syften och konsekvenser och föreslå 
åtgärder. På så sätt kan ägaren i någon 
mån kontrollera den slutliga kostnaden.

Att ta emot och konservera stöldgods 
är straffbart. Att handla med antikviteter 
vid sidan av sin verksamhet som konser
vator är inte försvarbart varken yrkes
etiskt eller moraliskt.

Regeln att inte handla med eller på an
nat sätt blanda sig i affärer med antikvite
ter gäller i allra högsta grad museitjänste- 
män och andra personer anställda inom 
kultursektorn.

Exempel

1908-1929

Under åren 1906-07 arbetade Agnes Bran- 
ting med ordnandet av Uppsala domkyr
kas skrudkammare och märkte då att 
skrudarna var i starkt behov av omvård
nad. Hon insåg att det fanns två olika om
ständigheter att ta hänsyn till om föremå
len skulle åtgärdas. Frågan var om före
målen skulle återtas i normalt bruk eller 
om de för all framtid enbart skulle förva
ras i magasin. Oavsett framtida funktion 
och olika behandling måste ingreppen va
ra varsamma och kunniga. Utifrån dessa 
hänsyn konserverades bland annat drott
ning Margaretas gyllene kjortel 1907. 
Den fästes upp på ett tunt vitt sidentyg, 
utan föregående tvättning. Inga andra es
tetiska tillägg gjordes annat än rekon
struktioner och kompletteringar av kjolens 
saknade delar. Till detta användes samma 
vita sidentyg som kjorteln fästes upp mot.

Agnes Brantings avsikt med det vita ty
get var att resterna av originalföremålet 
skulle framstå klart och tydligt. I den rå
dande andan av pietetsfullhet valdes den

för kommande tider viktiga faktorn estetik 
bort.

I Fataburen 1907/1 beskriver Agnes 
Branting konserveringsarbetet med en me
deltida stola ”jämte andra kyrkliga tex
tilföremål” från Mariakyrkan i Sigtuna. 
Dessa textilier hade lämnats in till ateljé 
Licium för konservering. Hon beskriver 
hur stolans foder nyligen hade lagats på 
ett pietetslöst sätt ”med en grof och hård 
väfnad af oblekt linne”. Stolan var då den 
kom till Licium hopvriden som en snodd 
varför den först spändes ut till sin ur
sprungliga form. ”Hvad konservering, be
träffar företogs ingenting annat än fastsy- 
ning av lösa flikar, som höllo på att falla 
bort.”

Efter konserveringen gjordes en jämfö
rande studie av stolans form liksom orne- 
ringen och dess material. Artikeln slutar 
med en förhoppning om att flera föremål 
av samma art skulle bringas i dagen så att 
jämförelser skulle kunna göras för att vin
na större klarhet rörande kyrklig textil 
konst ”som hittills i vårt land varit så föga 
beaktad”.

Redan vid starten 1908 var Agnes 
Branting och Pietas styrelsemedlemmar 
klara över att beståndet av äldre svenska 
textilier skulle tas om hand på ett pietets
fullt sätt. De var villiga att godta vanlig 
nötning av åldriga, sköra och ömtåliga 
textilföremål. Däremot kunde de inte stå 
ut med det högst godtyckliga förfarandet 
som dessa ”högst kostbara ting” fått utstå 
och reagerade livligt mot den exempellösa 
vanvård de kyrkliga föremålen utsattes 
för.

Pietas verksamhet inriktades i första 
hand på konservering vilket innebar ”ett 
botande och stärkande, icke restaurering, 
som ju även innebär förnyande” och ”mot 
varje hårdhänt metod ville man oavlåtligt 
vara på sin vakt”.

Ordet etik förekommer inte i Förening
ens programförklaring 1908, men ande
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meningen fanns där. Föreningen Pietas 
grundades i en anda av pietet - ett ord 
som var vanligt i kultursektorn vid sekel
skiftet 1900.

Känsligheten för de historiska dokumen
tens autenticitet var påtaglig. Med auten
ticitet avsågs under denna period föremå
let med alla föregående tiders ändringar. 
Få föremål fördes tillbaka till sina ursprung
liga utseenden. Det ansågs inte pietetsfullt.

I Pietaskatalogen noterades konserve
rings- respektive restaureringsåtgärder be
roende på vilken åtgärdsnivå som hade 
valts. Vid sekelskiftet 2000 definieras alla 
arbeten rutinmässigt som konservering.

Den försiktiga, pietetsfulla och rigida 
konserveringsnivån medförde senare en 
del kritik för bland annat ofullständiga 
undersökningar, alltför varsamma åtgär
der och ömtåliga stödmaterial. Många av 
de föremål som konserverades under den
na period har restaurerats eller konserve
rats om under 1900-talets senare del.

Sigurd Curman hade, genom sina in
satser som konservator i föreningen Pie
tas, möjligheter att påverka åtgärdsnivåer 
och materialval. Hans idéer grundade sig 
ofta på estetiska resultat. Det innebar en 
revidering av den tidigare stränga inställ
ningen till restaureringar, han ansåg att 
med rengöring och tillsatser skapades hel
het åt det historiska dokumentet och med 
dessa synpunkter lade han grunden för 
moderna restaureringsprinciper inom tex
tilkonserveringen.

1930-1949

Agnes Geijer vände sig gärna till Sigurd 
Curman i konserveringsfrågor och med 
hans stöd inriktades verksamheten än mer 
på textilforskning. Den nya kursen fick till 
följd att föremålen undersöktes mer ingå
ende med omfattande isärtagningar. Trots 
djupgående åtgärder och kompletteringar 
definierades arbetet som konservering. 
Det som under perioden 1908-1929 defi

nierades som konservering kallades under 
1940-talet för ”museilagning”.

En traditionell textilkonservering un
der perioden omfattades av att föremålet, 
helt eller delvis togs isär, smuts avlägsna
des (tvättning) och rynkor och veck i tyget 
slätades ut. Sköra partier stabiliserades 
genom underlagning med infärgat stödtyg 
som också fungerade som retusch under 
hål och skador i tyget. Därefter montera
des föremålet och kompletterades eventu
ellt med nytillverkade delar. Ordet etik 
användes inte inom textilkonserveringen 
och inte heller inom den övriga kulturmin
nesvården. När ett föremål behandlats ex
tra varsamt betecknades detta som en pie
tetsfull behandling.

1950-1974

Agnes Geijer jämförde ofta Pietas med ett 
sjukhus och kallade föremålen för patien
ter. Genom jämförelsen med ett sjukhus 
betonade hon att några absoluta regler 
inte kunde fastställas för de olika katego
rierna av ”patienter” Pietas hade. I Forn- 
vännen 1950/1 berättar hon i artikeln Pie
tas textilkonservering:

”Man måste i regel besluta från fall till 
fall. Jämför man emellertid tidigare kon
serveringar med sådana från de senaste 
10-12 åren konstateras en allmän tendens 
att göra mera. I likhet med vad fallet är 
inom närliggande områden gör man nu
mera ofta kompletteringar, som äro ägna
de att framhäva föremålets rent estetiska 
värde, vilket nästan aldrig skedde under 
pionjärtiden, med dess hårda renlärighet 
ifråga om originalets integritet. Men även 
beträffande rent konserverande åtgärder 
går man nu betydligt längre, vilket ofta 
även estetiskt ger ett mera tillfredsställan
de resultat än förut. Dessa åtgärder äro 
framför allt rengöring och utslätning av 
vävnaderna (spänning) samt i vissa fall ke
miska prepareringar. I fråga om dylika
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åtgärder rådfrågas gärna den kemiska 
sakkunskapen hos den inom verket redan 
existerande konserveringsanstalten, med 
vars ledare, ingenjör Gillis Olson, ett nära 
samarbete alltid ägt rum. ”

Under perioden behandlas föremålen ge
nomgående med omfattande ingrepp. Man 
vill bota varje fiber så långt som möjligt. 
Genom jämförelsen med ett sjukhus in
träder också personalen i vissa roller. Lä
karen ställer diagnosen och kirurgen gör 
ingreppen.

Textilföremålen betraktas som patien
ter, på vilka ställs diagnoser. Behandlingar 
ordineras för att göra dem friska vilket i 
praktiken innebar isärtagning, rengöring, 
utslätning och eventuellt rekonstruktion 
och komplettering. Efter behandlingen var 
de hela, rena och fina.

Under denna period är beskrivningarna 
i Pietaskatalogen ganska kortfattade. I någ
ra fall bedöms föremålen vara oestetiska 
eller ha vanprydande kompletteringar. Det 
är ibland svårt att förstå varför åtgärder 
har utförts, speciellt under tider då ekono
min varit knapp och antalet fotografier 
begränsats till antingen en bild före eller 
efter konservering. Agnes Gei jer diskute
rade konserveringfrågor med många fram
stående museipersoner och särskilt med 
konservator Hanna Jędrzejewska. Via brev
växling diskuterade de olika metoder för 
textilkonservering utan att ordet etik ens 
berördes. Brevväxlingen handlande främst 
om hur textilier bäst skulle kunna stödjas 
genom en kombination av klistring och 
sömnad.

Flera organisationer grundades under 
1940- och 50-talen, till exempel The Inter
national Institute for Conservation of His
torie and Artistic Works (IIC) 1950.

Man gjorde inte bara flera konserve
ringar under denna period, man gjorde 
även stora ingrepp utan motivering vilket 
visas i nedanstående exempel med för sin

tid (1958) typiska textilhistoriska åtgär
der. Det handlar om en mitra som lånades 
in från ett museum och exponerades i en 
utställning året innan den åtgärdades.

Föremålsbeskrivning Skara dka Pnr 3521/58
”Mitra gjord av ett medeltida siden, se
kundärt använt. Stomme av svart linne, 
fyrdubbelt i varje sida, hög svängd form, 
1600-talet. Mellanstycket av röd sammet 
utan styvning eller foder. I kanten guld
band, tuskaft med tät, grov guldtrådsvarp, 
1600-talstyp. Intet foder kvar. Ej heller 
nackband.

Det medeltida sidentyget s.k. diasper- 
vävnad, mycket blekt, nu gulbeige, tuskaft- 
bindning, ursprungligen i rött mönster 
mot gulgrön eller gul botten. Ovanligt 
smått, symmetriskt mönster av djur och 
bladformer omkring träd. Mönsterrapport
ens bredd drygt 5 + 5 cm, höjd iz,5 cm. 
- Italiensk tillverkning, 1300-talet. - Ena 
sidan placerad på tvären av mönstret.

Tillstånd: Sidenet bitvis genomslitet 
samt smutsigt och fläckigt.

Åtgärder: Sidenet lossades och tvätta
des, varvid emellertid en del svarta mär
ken återstod. Eftersom det sällsynta siden
tyget uppenbarligen skulle skadas om det 
åter fastades på det grova och ostadiga 
underlaget placerades de båda delarna 
mellan plexiglas. Slutligen beslöts efter 
samråd med landsantikvarie Ullenius, att 
det ena stycket skulle deponeras i Statens 
historiska museum, medan det andra 
stycket och stommen återsändes till Skara. 
Statens historiska museum skulle betala 
kostnaden för monteringen.”87

Kommentar
Att beskriva textilier som smutsiga eller 
förmoda att ett grovt tyg nöter sönder ett 
tunt tyg har ofta använts som argument 
för djupare åtgärder. Med all säkerhet ha
de mitran kunnat bevaras som den var 
utan vare sig isärtagning eller tvättning.
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Mitrans framsida. FK. Västergötlands museum, 
Skara.

Mitrans baksida. FK. Västergötlands museum, 
Skara.

Detalj av tyget. UK. Västergötlands museum, Skara.
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Eftersom mitran inte längre var i bruk 
fanns knappast risken att det värdefulla 
sidenet skulle nötas sönder. Om avsikten 
hade varit att rädda det autentiska före
målet hade det mycket väl kunnat läggas 
in i en passepartout och behandlats som 
något värdefullt, med rester från bland 
annat 1300-talet. Nu räddades först och 
främst det sällsynta 1300-talstyget till Sta
tens historiska museum medan resten åter
sändes till Skara. Tyvärr togs inga bilder 
efter konservering och utan dokumentatio
nen kommer dessa och liknande åtgärder 
alltid att verka tveksamma från etisk syn
punkt.

1975-1999

På sommaren 1975 anordnade Nordiska 
Konservatorförbundet (NKF-S:s) tillsam
mans med IIC88 en kongress om konserve
ring. Vid seminariet om ”Textilkonserve

ringen och dess problem” diskuterades 
bland annat för- och nackdelar med lami
nering jämfört med sömnad som stödjande 
åtgärd. Trots att Fieldens etiska regler 
fanns vid den tiden verkar inte ordet etik 
ha berörts vid diskussionerna.

Under 1980-talets första del, i samband 
med inrättandet av konservatorsutbild- 
ningen i Göteborg, började etikbegreppet 
användas. Fångsamt, efter 1985, var or
det etik något sånär inarbetat och efter 
NKF:s XI kongress i Reykjavik 1988, med 
temat ”Konserveringsetik” blev ämnet en 
självklar del i diskussionerna om konser- 
veringsproblematiken.

I textilenhetens verksamhet tog konser
vatorerna upp etiska problemställningar 
vilket särskilt kom att märkas i konserve
ringsforslagen som upprättades. Skulle tex
tilierna tvättas? Var det i så fall försvar
bart att enbart hävda de estetiska värdena?

1908-99 fä Konservering

I~1 Estetiska åtgärder

H Föremål toltalt 1908-99
1975-99

1950-74

1940-49

1908-29

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750

Totalt sett var man under perioden 1950-74 mest inriktad på estetiska värden, 74 % av den 
totala mängden behandlade föremål åtgärdades av estetiska skäl. Under perioden 1975-99 
vänder trenden till förmån för konservering och tendensen att inte göra mer än nöden kräver 
blir märkbar. Antalet föremål som åtgärdades av estetiska skäl utgör 71 °/o av det totala antalet 
behandlade föremål.
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Intresset för etikens regelverk och dess 
olika användningsområden blev i hög grad 
ett uppmärksammat och angeläget dis
kussionsämne. Från de etiska riktlinjerna 
leddes diskussionen vidare in på värdebe
greppen ”estetik, autenticitet och prove
niens89

Under 1999 mattades intresset för att 
använda ordet konserveringsetik. I stället 
blev begreppen varsamhet och varaktig
het på modet igen och inom byggnadsres- 
taureringen återkom bland annat orden 
pietet och pietetsfullt.

Sammanfattning
Det pietetsfulla sätt som Föreningen Pietas 
arbetade efter varade fram till 1923. Då 
blev ingreppen mer omfattande och mer 
estetiska än etiska. Isärtagning och tvätt
ning fördes in i definitionen konservering.

Vid Pietas förstatligande utfördes inte 
särskilt många konserveringar. De flesta 
föremålen restaurerades med djupgående 
åtgärder och kompletteringar. Vid enstaka 
tillfällen utfördes konserveringar som då 
kallades för museilagningar.

Med undantag av de 15 första åren la
de man stor vikt vid de estetiska resulta
ten. Många av de föremål som konserve
rades därefter är nu omkonserverade, just 
för att de under senare perioder uppfattats 
som fula, smutsiga och skrynkliga.

Samtidigt som man under 1950- och 
60-talen livligt debatterade reversibilitet
ens betydelse och tidens nyupptäckta kon
serveringsmetoder och material, sprätta
des de flesta föremålen isär vid ”konser
veringen”. Isärtagningarna gjordes för att 
konserveringsarbetet skulle gå snabbare 
och med mindre slitage vid utslätningen. 
Dessutom yppade sig tillfällen till textil- 
historisk forskning då tygernas och brode
riernas avigsidor kunde studeras. Tillsam
mans med rekonstruerade delar eller kom
pletteringar med band och nyknypplade 
spetsar blev föremålen vackra, intressanta 
och förståeliga.

Förutom textilforskningen har olika 
strömningar i tiden påverkat val av åt- 
gärdsnivåer och lusten att pröva de senast 
framställda materialen har till stor del 
styrt vilka metoder som ansetts nödvän
diga.
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Montering för utställningar

I många sammanhang förväxlas konservering med den montering som 
görs för att föremål över huvud taget ska kunna ställas ut utan att skadas. 
Textilier är hållbara i vissa sammanhang men sköra i andra. Normalt be
höver föremålen någon sorts stöd för att inte hänga sönder av sin egen 
tyngd. Förmodligen har sammanblandningen av begreppen uppstått då 
fragmentariska föremål rekonstruerats och pusslats ihop på ett komplet
terande underlag.

K
yrkliga textilier konserverades och 

monterades vanligtvis för place
ring bakom glas och ram. De ex
ponerades på samma sätt som vilket konst

föremål som helst under 1900-talets första 
hälft. Mässhakar och korkåpor montera
des främst på tygklädda skivor som place
rades något sluttande i montern. I dag pla
ceras föremålen på formskurna skivor av 
polykarbonat eller liknande. Dessa kläs 
med filt och runt skivans kanter sätts van
ligtvis en remsa i passande tyg och färg. I 
vissa fall kan mässhakar, om de är i god 
kondition, hängas på en formskuren galge 
som placeras i en hållare. Korkåpor mon
teras i regel på en konformad eller A-for
mad stomme. Kläder brukar exponeras 
tredimensionellt för att deras funktion och 
snitt tydligt ska kunna uppfattas. Hur 
monteringarna utformas beror i hög grad 
på var föremålen ska exponeras. I museer 
finns till exempel större utrymmen än i de 
små sammanhang som normalt finns i en

kyrkas sakristia. Det förekommer att mu
seerna bygger upp miljöer för att förhöja 
stämningen kring de utställda föremålen.

Montrar, belysning och 
montering
1908-29

Efter Strängnäsutställningen 1910 blev det 
modernt med utställningar av kyrkliga fö
remål. År 1912. ordnades utställningen 
”Äldre kyrklig konst” i Härnösand och i 
Hudiksvall sattes en liknande utställning 
upp 1913.

Vid Skandinaviska Museiförbundets 
Möte 1916 anordnades en utställning på 
Nationalmuseum i Stockholm med bland 
annat kyrkliga föremål. I en av avdelning
arna, bland de utställda föremålen, arbe
tade Pietas brodöser inför publik, se sidan 
201. Mässhakarna vid sidan om borden till
hör Linköpings domkyrka. De är uppsatta 
på formskurna, tjocka galgar som vilar på
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ett vitmålat fundament. Tapeten i bakgrun
den har satts upp som en avdelare och ska
par rumskaraktår.

De gamla kyrkliga textilierna ansågs 
vid den här tiden vara konst- och kultur
historiskt värdefulla föremål och ställdes 
därför ut tillsammans med till exempel al
tarskåp och kyrksilver.

Sommaren 1921 öppnades en jubile
umsutställning av ”Äldre kyrklig konst” i 
Luleå. Den omfattade bland annat medel
tida skulpturer, träsniderier från 1700-ta- 
let, målningar, textilier och silver från me
deltiden och senare århundraden. I rum
men gjordes stora ansträngningar för att 
skapa en dämpad stämning av gammal 
stenkyrka. Utställningsrummens väggar re-

veterades och beströks med vit limfärg 
med en liten tillsats av grått vilket gav ett 
ålderdomligt och dammigt intryck. Alla 
inbyggda arkitekturdelar kläddes med ett 
något ojämnt sulfitpapper och beströks 
med samma färg som på väggarna, sedan 
den först blandats upp med sågspån. Däri
genom uppkom en knottrighet på papp-

Brodöser vid det främre bordet konserverar en 
korkåpa från Stora Tuna kyrka i Dalarna. Vid det 
bakre bordet slätas dekoren från en kistklädsel 
ut. Arbetsförhållandena ser inte särskilt bekväma 
ut för brodöserna och föremålen skulle inte heller 
klara någon längre tid i det direkta dagljuset.
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ytan, som i hög grad liknade den revetera- 
de väggens yta.90

Stora satsningar gjordes tydligen för 
att skapa rätt miljö för de inventarier som 
skulle visas.

Utställningen ”Kyrklig textil konst i 
Sverige under 8 århundraden” anordnades 
av Statens historiska museum i Liljevalchs 
konsthall, under januari 192.9. I utställ
ningen fanns såväl historiska som moder
na textilier. De hade dels lånats ur museets 
eget förråd, dels lånats från kyrkor, offent
liga och enskilda samlingar. En stor del lå
nades från domkyrkornas textilsamlingar, 
i första hand från Uppsala domkyrka, sär
skilt ur dess allt från 1200-talet obrutna 
paramentsvit.

Även yngre föremål lånades in. Fram
för allt från barocken, då Sverige tack 
vare segerrika krig blev en politisk stor
makt och stormännen använde betydande 
summor av sina vunna rikedomar till kyr
kornas prydande. De praktfulla och upp
seendeväckande textilierna var av såväl 
svensk som utländsk härkomst.

Man ville också med stolthet visa upp 
vad som fanns av nytillverkade kyrkliga 
textilier. Under de senaste 25 åren hade 
svenskt konsthantverk åstadkommit flera 
betydande verk. På utställningen represen
terades dessa av Handarbetets vänner, Li- 
cium, Libraria liksom av enskilda konst
närer.

Föremålen ställdes ut i Konsthallen i 
miljöer som särskilt formats för att fram
hålla deras egenskaper. Enstaka kyrkliga 
miljöer byggdes upp och begravningspa- 
ramentiken samlades i ett om forna tiders 
sorgepompa erinrande kapell.

Som introduktion till utställningen upp
manades besökarna att köpa böckerna 
”Textil skrud i svenska kyrkor från äldre 
tid till 1900” av Agnes Branting (Stock
holm 1920) samt ”Medeltida vävnader 
och broderier i Sverige” av Agnes Bran

ting och Andreas Lindblom, nyligen ut
kommen (1928).

Hur textilierna monterades finns inte 
beskrivet men förmodligen gjordes det un
gefär på samma sätt som visas på bilden 
från Nationalmuseum.

I många kyrkor ordnades mindre ut
ställningar eller också sattes enstaka före
mål in i ramar som hängdes på väggen. 
Detta gällde mest sådana föremål som ta
gits ur bruk och som församlingen ändå 
ville visa. Senare, efter 1975, togs många 
av dessa arrangemang ned från kyrkvägg
arna, montrarna slaktades och föremålen 
lades in i specialtillverkade förvarings
möbler.

1930-49

Utställningen 10 000 år i Sverige

Tidigare visade de flesta utställningarna 
öppna miljöer. Nu var det montrar som var 
på modet. När Pietas flyttade in i det ny
byggda Historiska museet var andra världs
kriget i full gång. Trots det började man 
på hösten 1942 planera för den nya stora 
utställningen ”10 000 år i Sverige”.

Det var ont om material på grund av 
kriget men de allmänna principerna var 
klara. Större delen av de medeltida textili
erna var av den karaktären att de behövde 
utrymme för att komma till sin rätt. Men 
golvutrymmet i montrarna var begränsat, 
vilket inverkade på dispositionen. Vidare 
måste installationsarbetet göras fort och 
billigt. Det hela var avsett som ett provi
sorium och utfördes på kort tid men ut
ställningen kom att stå kvar ända till slu
tet av 1970-talet. Hela textilrummet fär
digställdes på ungefär fyra månader.

I en halvt fristående monter gjordes för
sök att i höjdled få jämn belysning på fö
remål som var placerade nära glaset och 
åskådaren. Ljuskällan placerades verti
kalt vid monterns ena sida. Man experi
menterade över huvud taget med monter-
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ljuset och dess bästa vinklar för att det inte 
skulle blända besökaren.

Textilierna skulle ställas ut i ett mörkt 
rum med infällda väggmontrar med inner- 
belysning. Meningen var att textilierna 
skulle skyddas mot dagsljus vilket man re
dan då ansåg orsaka blekning. Lika vik
tigt var det att kunna tillfredsställa kraven 
på att föremålen skulle få framträda i en 
belysning som gjorde dem konstnärlig rätt
visa och att föremålen skulle komma på 
lagom avstånd från ögat.

Agnes Geijer var aktiv i museifrågor 
och speciellt i frågan om ljussättning i mon
trar och riskerna med textiliernas blek
ning. Det framfördes en önskan om en 
skriftlig redogörelse för de erfarenheter

Täcke av halvblekt linne, använt som antepen
dium. Hela mönstret sytt i små stygn, så kallade 
petit point av mångfärgat silke. Täcket eller ante
pendiet utgör 3/4-delar av det ursprungliga före
målet. Efter konservering monterades små ringar 
i överkanten och täcket placerades in i en slags 
glasad låda med fin ram. Lägg märke till den 
kombinerade funktionen hos ramen som också 
fungerar som bokställ. Täby kyrka, Up.

hon hade av belysningsfrågor i samband 
med Historiska museets textilexponering. 
Det ville hon inte men däremot lämnade 
hon en muntlig redogörelse för sin uppfatt
ning vid Museimannaföreningens sam
manträde i december 1944.
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Fysikaliska nedbrytningsrisker
Vid den här tiden hade man blivit mer 
vaksam på de kemiska och fysikaliska ned- 
brytningsriskerna. Ett exempel är en kalk
duk från Västra Ryd som konserverades 
1936 och som förmodligen monterades in 
bakom glas och ram vid något senare till
fälle för att duken skulle kunna visas på 
kyrkans vägg. Kalkduken är tillverkad av 
linnebatist med två sorters broderi. I mit
ten ett broderat LB och GEH samt Anno 
1711 med guldtråd direkt på tyget. Duken 
är kantad med en knypplad uddspets av 
guldtråd.

Ar 1990 kom kalkduken tillbaka för 
omkonservering.

I 1936 års beskrivning nämns inget om 
monteringen, inte heller i beskrivningen 
1990. År 1990 sägs heller inget om till
ståndet, endast att tyget är mycket skört 
och fläckigt samt har många små hål. 
Spetsens guldtråd beskrivs vara delvis nött 
och kärntråden i silket har kommit fram.

Pietasbeskrivningen meddelar att duken var 
mycket smutsig och trasig. Kalkduken behand
lades med en lång och omsorgfull tvättning samt 
spänning. Därefter underlagades hål och sköra 
partier med infärgad batist. Beskrivningen inne
håller inga uppgifter om man använt tvättmedel 
eller andra kemikalier vid konserveringen.
Västra Ryds kyrka, Ög.
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Vid konserveringen 1990 tvättades kalk
duken i Hostapon T och kranvatten. De 
trasiga och sköra partierna underlagades 
med stödtyg i olika nyanser anpassade ef
ter kalkdukens skador och fläckar. De tidi
gare nu blekta lagningarna tonades ner 
genom ett underlag av tunn svart bomull. 
Därefter fästes duken upp på en tygklädd 
skiva av syrafri kartong. Ena hörnet av 
duken lämnades öppet för att det ska gå 
att se avigsidan. Skivan och kalkduken 
täcktes med ett skyddsöverdrag av bom
ull.

Detta är ett utpräglat exempel både på 
omkonservering men också på hur den fö
rebyggande konserveringen slagit igenom. 
Många av de textilier som tidigare hade 
monterats för att kunna exponeras i kyr
korna togs nu in för montering på tygkläd- 
da skivor som lades in i nya förvarings
möbler. Det samma gäller de textilföre
mål som fanns i montrar i kyrkorna. Ock
så dessa textilier har placerats liggande, 
mörkt och svalt i nya förvaringsmöbler.

Glaset i ramen hade fått en dimmig beläggning 
som formats efter broderiets mönster. Även 
hålen i kalkduken syns på glaset och kartongen. 
Västra Ryds kyrka, Ög.

Museum Gustavianum
Ar 1947 konserverades en senantik (eller 
koptisk) tunika som skulle ingå i Victoria- 
museets utställning i Uppsala.

I samband med ombyggnaden av Mu
seum Gustavianum i Uppsala 1998 beslu
tades att tunikan skulle ingå också i den 
nya utställningen. Under åren i utställ
ningen hade den deformerats en del och 
behövde därför åtgärdas.

Tunikan placerades därefter på en tyg
klädd skiva och i bärfodrets överkant syd
des en kanal med ett band som håller tuni
kan på plats. Skivan med tunikan placera
des något sluttande i en monter, sidan 206.
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Tunikan som var ytterst skör och ömtålig var 
smutsig och fläckig. Under Åtgärder i Pietas- 
katalogen står det: "Tvättning och läggning.
Hela tunikan inlagd i mörk crepelin. En bit tyg av 
mörk bomull hängdes löst på insidan över ställ
ningen den placerats på". Avsikten med tyget var 
att det skulle dämpa tunikans trasiga utseendet 
en aning. Museum Gustavianum, Uppsala, Up.

Crepelinet som tunikan täcktes med 1947 
klipptes aldrig upp i halsringningen vilket 
med stor sannolikhet räddat tunikan från att 
hänga sönder. Museum Gustavianum, 
Uppsala, Up.

Tunikan lossades från ställningen eftersom Efter dammsugning slätades tunikan ut
det hade bildats en del veck och skrynklor. genom lätt fuktning med ånga. Ett bärfoder
Museum Gustavianum, Uppsala, Up. av infärgat linne placerades löst inne i tunikan.

Eftersom tunikans tyg var fläckigt och flam- 
migt lades flera mindre tyglappar av olika 
nyanser in under de skadade partierna. 
Museum Gustavianum, Uppsala, Up.
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1950-74

Antalet utställningar ökade påtagligt men 
föremålen monteras oftast som tidigare. 
Möjligen använde man redan de skonsam
maste sätten och höll sig till dem.

Ett undantag från liggande exponering 
gjordes när Växjö domkyrka 1969 byggde 
ny utställning för sina textilier. Bland före
målen fanns ett par mitror som man öns
kade exponera med hornen upprätt. Ut
ställningen togs ner och gjordes om vid 
1990-talets slut.

En ryttarkappa från Lyon
För att kunna exponera mycket fragmen
tariska föremål tredimensionellt behöver 
dessa monteras mot ett stödtyg. Ett sådant

Efter konservering placerades långa, formskurna 
masonitskivor i mitrorna. Skivorna var tygklädda 
och vadderade. Med ett par skruvar fästes ski
vorna i monterns vägg. Växjö domkyrka, Sm.

Kappans delar tvättades och slätades ut. Därefter 
rekonstruerades kappan och delarna monterades 
mot ett tyg av rött linne. Kappan förvarades häng
ande på en docka ända tills den återlämnades till 
sin ägare i Lyon.

uppdrag fick textilenheten från textilmu
seet i Lyon på 1960-talet. Det rörde sig om 
en ryttarkappa från Antinoé. Den är till
verkad av ett tyg i en mycket fin yllekvali
tet och hade en ovanlig skärning med färg
granna besättningar av siden.

Birgitta och det Heliga landet
I samband med utställningen ”Birgitta och 
det Heliga landet” i Historiska museet 1973, 
fick textilenheten ett intressant uppdrag.
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Det handlade om att konservera en mössa 
av vit linnelärft, från 1300-talet, som ha
de tillhört den heliga Birgitta. Mössan ägs 
av Udens kloster i Holland.

Vanligtvis tillverkades stommar och 
stödmodeller av pappstafetter och form- 
skuret tyg som fylldes med fetvadd i lämp
lig mängd.

Heliga Birgittas mössa var otroligt trasig och 
hade lagats vid några tillfällen. Den hade ett 
sekundärt taftöverdrag utanpå, ursprungligen 
i guldfärg, nu gulvitt. Mössan bildas av två rek
tangulära stycken sammansydda över hjässan 
med en gallerliknande spetssöm.

/
|7

Det sekundära taftöverdrag togs bort. Mössan 
rengjordes och underlagades med tunn 
bomullsbatist. Hakbandet syddes ned mot vit 
crepeline och sammanfogades.

För att uppnå en tredimensionell upplevelse 
placerades mössan på en nytillverkad stomme 
av plexiglas.
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Ett par av Carl von Linnes västar placerades på 
traditionella stommar gjorda av pappstafetter 
och fetvadd. Stommens fyllning håller ut formen 
och ger västarna ett jämnt stöd. Linnémuseet, 
Uppsala, Up.

1975-99

Textilenheten var involverad i flera stora 
utställningar under den här tiden. Bland 
annat kan nämnas en nyuppställning i 
Uppsala domkyrkas textilkammare 1975, 
utställningen Sigismund Vasa och hans sö
ner i Historiska museet 1975, Bockstens- 
mannen i Varbergs museum och Islamut
ställningen i Historiska museet T985. År 
1986 invigdes den nya Textilkammaren i 
Historiska museet där också de färdigkon- 
serverade textilierna från ärkebiskopsgrav- 
arna i Bremen ställdes ut tillfälligt. År 
1988 öppnade Medelhavsmuseet en ut
ställning kallad Palmyra - Öknens drott

ning. En utställning sattes upp i Linnés 
Hammarby 199z, en permanent utställ
ning av familjen Linnés textilier. Ungefär 
samtidigt ordnades en permanent textilut
ställning i Lunds domkyrkomuseum.

Monteringar
Korkåpor är stora föremål som innehåller 
mycket tyg. De har ofta vackert broderade 
ryggsköldar och vackra bräm. Korkåpor 
ställs vanligen ut monterade på stödskivor 
som kan lutas mot monterns bakre vägg. 
I samband med de nya utställningarna vil
le man ha en tredimensionell exponering 
som kunde visa upp både tyg och broderier. 
Man tillverkade då en konformad stomme 
som gav bra stöd under hela kåpan. Det 
senare var extra viktigt eftersom utställ
ningarna beräknades stå i många år.

Tidigare hade korkåporna hängts på 
ställningar med en galgliknande konstruk
tion upptill. De gav endast stöd för axel-
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Konerna tillverkades i två delar.

Korkåporna fästes på konen med tunna, rostfria 
nålar för att inte halka av konen. Nålarna fästes 
i en smal tygremsa monterad i korkåpans foder. 
Lunds domkyrkomuseum, Sk.

Delarna monterades ihop inne i montern där 
de också kläddes med mjuk filt och ytterst ett 
bomullstyg. Upptill, vid halsringningen och ned
till kantades med tygremsor i passande färg.

partiet och detta medförde en del så kalla
de hängskador på kåporna.

Öknens drottning
Medelhavsmuseet hade lånat in en mängd 
föremål från Nationalmuseet i Damaskus 
för utställningen ”Palmyra - Öknens drott
ning”. Föremålen var många och de be
hövde konserveras för att kunna ställas ut. 
Efter konservering monterades tunikorna 
på dockor tillverkade av syrafri kartong. 
Barnkläderna exponerades i en egen mon
ter. Med spegelväggar i montern skapades 
rymd och en massverkan i den trånga mon
tern.
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Barnkläder från Halabiyah, Syrien.
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Bremenutställningen disponerade två rum. Det 
ena informerade om projektet och det andra var 
en mörklagd utställningssal. För att skapa en at
mosfär av krypta byggdes biskoparnas gravar 
upp mitt på golvet. I botten på "gravarna" fanns 
fotografier i skala 1:1 som belystes underifrån. 
Föremålen placerades grawis i montrar längs 
väggarna.

Bremenutställningen i Stockholm
Föremålen från Bremengravarna bjöd på 
många utmaningar när det gällde att göra 
dem utställningsbara. Eftersom de flesta 
var fragmentariska och svårdaterade var 
det viktigt att inte montera fragmenten för 
gott i någon osäker rekonstruktion. Pro
blemet syns speciellt i biskopens huvudbo
nad - mitran - från grav 6 (se kapitel 8, 
Restaureringar).

Innan de första textilierna från Bremen 
sändes tillbaka till S:t Petridomen visades 
de i en tillfällig utställning i Statens histo
riska museum i Stockholm. När utställ
ningen sattes upp 1986 var endast en liten 
del av föremålen monterade. De minst 
fragmentariska föremålen valdes ut och 
kunde också exponeras på lutande skivor 
klädda med brun filt.

Mässhaksfragmenten lades på skivor klädda 
med brun filt eftersom de bruna sidenfragmenten 
framträdde klarare mot mörkt underlag än mot 
ljust när de belystes med 50 lux. Med ett ljust 
underlag syntes endast fragmentens konturer.
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En tid efter utställningen i Statens his
toriska museum inrättades ett domkyrko- 
museum, med två utställningssalar för tex
tilierna, i S:t Petridomen i Bremen.

Textile Conservation in Sweden
I anknytning till Nordiska konservatorför
bundets kongress i Stockholm 1975 an
ordnades en utställning i Historiska museet. 
Utställningen planerades av personal från 
bland annat Husgerådskammaren, Livrust- 
kammaren, Nationalmuseum, Armémuse
um och textilenheten. Utställningens namn 
var ”Textile Conservation in Sweden, IIC- 
NKF, Problems and Practice”. Skärmar, 
montrar och bord sattes upp i Barockhallen 
i museet.

Ur magasinen plockades de mest intres
santa föremålen ut. Man ville visa upp 
lyckade konserveringar som till exempel 
en altardyna. Dynan från Söderala kyrka 
hade funnits i Historiska museets textilsam-

Bilden visar textilenhetens bidrag till Nordiska 
konservatorförbundets utställning. På borden 
ligger troféer, antependier och mässhakar. 
Längst bort visas en av Sturedräkterna. I montern 
längst fram syns en liten kinesisk dockfigur.
Den hade konserverats hos textilenheten 1966 
för Husgerådskammarens räkning. Den bortre 
skärmen visar en av de nyinkomna gravarna från 
Bremen och mittmontern innehåller bilder på en 
dyna som vid konserveringen visade sig bestå av 
flera överdrag till dynor.
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ling sedan länge och hade konserverats i 
omgångar. När dynan hade tagits isär är 
oklart men den innehöll flera intressanta 
överdrag som redovisades i utställningen. 
Det understa, ett överdrag till en dyna med

ett vackert korsstygnsbroderi, konservera
des 1974. Ett annat exempel är dräkten till 
en tiggarmunk i dockformat som verkligen 
räddades genom en mycket elegant kon
servering.

Figuren föreställer en 
tiggarmunk klädd i en 
sidendräkt som var mycket 
blekt och trasig, särskilt 
ärmarna och kjolen. 
Husgerådskam maren, 
Sthlm.
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Dockan efter konservering. 
Hela dräkten togs isär. Alla 
delar tvättades, slätades ut 
och lades in mellan crepeline 
varefter det hela monterades. 
Plattan behandlades med 
färgfästande medel. 
Husgerådskammaren,
Sthlm.
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Förebyggande konservering

Vid förebyggande konservering fokuserar man främst på den miljö före
målen förvaras i och på hur de hanteras för att bevaras i ett långsiktigt 
perspektiv. De åtgärder man vidtar bidrar till att fördröja den naturliga 
nedbrytning som ständigt sker med all materia.

B
egreppet förebyggande konserve
ring användes sällan före 1985 
men dess andemening har ändå 
tillämpats i museernas och kyrkornas dag

liga vårdarbete och är numera sanktione
rat som ett eget ämnesområde såväl inom 
som utanför Sverige.

Under 1990-talet införde nästan alla 
svenska museer förebyggande konservering 
i sina generella målsättningar. Från bör
jan uppfattades begreppet som den opti
mala åtgärden för bevarande och man me
nade att de aktiva konserveringsåtgärd- 
erna därmed skulle kunna uteslutas. Den 
uppfattning är totalt felaktig.

Ambitionen att eliminera miljöns skad
liga inverkan har stor betydelse i det före
byggande arbetet. Insatserna är knutna till 
särskilda krav som till exempel en bra och 
väl isolerad byggnad med avpassat kli
mat, reglerbara belysningar samt generö
sa inredningar tillverkade i neutrala mate
rial. Hantering och ljus är också viktiga 
faktorer att ta hänsyn till.

Klimat
Textilfibrer är ett levande och hygrosko
piskt material som har stor förmåga att ta

upp och avge fukt, olika för olika fiber
slag. Stabila fukt- och temperaturförhål
landen är avgörande faktorer för textilma
terialets bevarande.

Mängden luft som kan förekomma i ett 
tyg bestäms i första hand av dess tjocklek 
och porositet. Hos textilier som är löst ut
bredda eller hänger fritt kan jämvikt in
träda efter några timmar om luftväxlingen 
är livlig.

Temperaturen har inom de gränser den 
varierar inomhus ett ganska stort inflytan
de på textilföremålens bevarande. Om tem
peratur eller fuktighet förändras snabbt 
och ofta, sker fibernedbrytningen fortare.

Fukt

Textilfibrernas absorptionsförmåga har be
tydelse för kläders upptagande av kropps- 
fuktighet men även för hur fukt och väta 
påverkar textilfibrernas egenskaper vid 
tvätt. Fuktighetens inverkan på textilier är 
mest framträdande hos tyger av naturfib
rer och vissa konstfibrer (viskos). Textil
fibrer av syntet, med undantag av nylon, 
uppför sig däremot mer likartat i torrt och 
vått tillstånd på grund av sin näst intill 
obefintliga fuktabsorption.

216 DEN LJUSSKYGGA TEXTILKONSTEN



Textilfibrernas fuktinnehåll kan anges 
antingen som fuktkvot eller fukthalt. Fukt
kvoten uttrycker fuktinnehållet i procent, 
beräknat på materialets absoluta torrvikt. 
Fukthalten uttrycker fuktinnehållet i pro
cent beräknat på vikten fuktigt material.

Vid 65 procent relativ fuktighet (RF) i 
luften har ull en fuktkvot på 15 procent, 
vid RF 100 procent ökar fuktkvoten till 3 5 
procent. Ullfibern sväller mycket när den 
tar upp fuktighet och dess diameter ökar 
med 18 procent. Polyester har vid RF 65 
procent en fuktkvot på 0,5 procent, vid RF 
100 procent ökar fuktkvoten till 1 procent. 
Polyester tar upp mycket lite fuktighet och 
sväller endast en aning då dess diameter 
ökar med 0,5 procent.

Fibrernas fuktinnehåll vid jämvikt med 
den omgivande luften ökar och minskar 
med dennas relativa fuktighet.

Textilföremål som förvaras på öppna 
hyllor i instabilt och hastigt svängande 
klimat bör täckas med ett stycke urtvättat 
bomullstyg. Pendlande klimat förorsakar 
mekaniska skador på textilfibrerna, speci
ellt om de innehåller vassa smutspartiklar. 
Det kan ta flera veckor innan jämvikt in
ställer sig i hårt packade textilier och då 
fungerar bomullstyget som en buffert för 
ytskiktet i föremålet.

Temperatur

Temperaturen har inom de gränser den va
rierar inomhus ett ganska stort inflytande 
på textiliernas fuktinnehåll. Fibrer som 
upphettats och till exempel torkats vid för
höjd temperatur, får som regel nedsatt 
fuktupptagningsförmåga.

Man brukar räkna med att en tempera
turändring på i °C motsvarar en ändring 
av RF med 5 procent. En temperaturök
ning leder till en sänkning av luftens rela
tiva fuktighet och tvärtom.

Alla organiska föreningar sönderdelas 
i olika grad vid uppvärmning, så kallad 
termisk nedbrytning.

I värme över 25 °C utvecklas skadein
sekter bäst och relativ luftfuktighet över 
68 procent gynnar uppkomst av mögel. RF 
under 45 procent orsakar uttorkning av 
textilmaterialen.

Rekommenderad temperatur i förva- 
ringsutrymmen är 15-18 °C och en relativ 
fuktighet (RF) kring 40-60 procent.

Ett retuscherat parti i en skadad biskopskåpa 
från medeltiden. Små stycken av infärgat 
atlassiden har fästs i de största skadorna.
Det nya sidenet har större förmåga att absorbera 
fukt än de gamla tygerna. Vid pendlande 
klimat bildas därför bubblor i tyget. Uppsala 
domkyrka, Up.
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Ljus

UV-strålning är skadlig för textilfibrer av 
alla slag. Tillsammans med luftfuktighe
ten, temperaturen och syrehalten är inver
kan av ljusets våglängder en viktig nedbryt- 
ningsfaktor att ta hänsyn till såväl vid för
varing som vid exponering i utställning.

En klar indikation på att fibernedbryt
ning inletts är att ett föremåls färger bleks 
eller förändras.

Förutom att textilfibrerna skadas av 
ljus skadas även behandlingar som textili
erna genomgått, främst färgningen. Alla 
naturliga färgämnen är känsliga för ljus. 
En färgsubstans med till exempel mörka 
färgnyanser kan absorbera värme- och 
ljusenergi och på så vis påbörja och sedan 
öka en oxidationsprocess. Ljus i kombina
tion med förhöjd temperatur och ökad luft

fuktighet påskyndar åldrandeprocessen hos 
textilfibrerna.

Utställning och belysning

Den allmänna principen för exponering 
av textilier har varit att de placerades i ett 
rum utan dagsljus som även utan direkt 
sol har stor blekningsförmåga.

En väl utvecklad utställningsteknik har 
stor betydelse för textiliers bevarande. Det 
är även viktigt att föremålen hamnar på 
ett behagligt avstånd från betraktaren och 
att de belyses på ett konstnärligt korrekt 
sätt. Textilföremålets yta bör belysas gan
ska vinkelrätt. En alltför snäv infallsvin
kel ger släpljus som tar bort färgverkan 
och förvanskar föremålets utseende.

Vid ljusmätning är de viktigaste begrep
pen ljusflöde, ljusstyrka, luminans och be-
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Två testremsor med från början likadana prover. Den övre radens provremsa har under ett 
års tid varit utställd i ett rum med dagsljus. Den andra remsan har förvarats i ett mörkt rum. 
Sidenproverna är applicerade mot klisterpreparerad crepeline som har både blekts och brustit.
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lysningsstyrka. Ljusflödet är den effekt 
som utstrålas från en lampa inom ögats 
känslighetsområde. Man räknar inte med 
den värme som utstrålas och därför anges 
inte ljusflödet i watt utan i lumen (lm).

Ljusstyrkan mäts i candela (cd). Man 
brukar definiera i cd som ljusstyrkan i lm hos 
en ljuskälla med ytan 1/60 cm2. Ljusstyr
kan från ett vanligt stearinljus är cirka i cd.

Luminans är ljusstyrkan per ytenhet av 
ljuskällan och mäts i candela per kvadrat
meter (cd/m2).

Belysningsstyr kan anger ljusflödet per 
ytenhet belyst yta och mäts i lux (lx), det 
vill säga lumen per kvadratmeter (lm/m2).

Eftersom textilier är extremt känsliga 
för UV-strålning rekommenderas 50 lux.

Förpackningsmaterial
Förpackningar är ingenting nytt. Material 
hämtat från naturen har långt in i 1800- 
talet varit det dominerande förpacknings
materialet. Vilken typ av material som 
nyttjades anpassades till den substans som 
skulle packas in. När man transporterade 
mycket sköra ting som glas och porslin 
var det vanligt att använda halm, men 
också mossa.

Den verkliga expansionen på förpack- 
ningsområdet skedde efter andra världs
kriget, under 1950- och 60-talen då de nya 
plasterna, frysboxarna och de djupfrysta 
varorna slog igenom. Frystorkningsmeto- 
den åstadkom det ”färdiga” potatismoset 
som blev en lockande förpackningsnyhet 
för den jäktade husmodern på 1960-talet.

Dessa allmänt använda förpackningar 
och förvaringsmetoder anammades snabbt 
inom föremålskonserveringen.

Hantering
Textilföremål kan vara stora och utrym
meskrävande, vilket inbjuder till att de 
viks och packas på ett för materialet skad

ligt sätt. Bästa sättet att skydda föremålen 
från så kallade förvaringsskador är mini
mal hantering och bra förvaring där före
målen kan ligga utbredda. Liggande för
varing skonar föremålen från slitage sam
tidigt som möjligheter ges att studera före
målen utan att de behöver lyftas och han
teras.

Anspråken på liggande förvaring stäl
ler sig i många fall orealistiska. Därför 
bör man söka efter godtagbara alternativa 
lösningar med både liggande och hängan
de förvaring. Ibland kan det vara bättre 
att vika eller rulla stora och otympliga fö
remål som annars riskerar att gå sönder 
vid hantering. Små föremål som lätt kan 
försvinna i mängden bör placeras i en 
egen förpackning.

Förvaring

Textilier förvaras vanligtvis i skåp eller 
hyllsystem tillverkade i trä eller metall. 
Skåpen kan vara inredda med lådor där 
textilier ska förvaras liggande eller också 
bara med en stång där föremålen hängs på 
en specialformad galge. Skåpen måste ha 
god luftcirkulation och de ska vara lätta 
att hålla rena. Om de placeras vid en yt
tervägg bör man lämna flera centimeter 
till väggen för att undvika riskerna med 
kondensbildning.

Förvaringen bör ordnas i mörklagda lo
kaler som utrustats med en jämn och till
räckligt ljus belysning för att man ska kun
na studera föremålen.

Märkning

En god hjälp för att undgå onödigt letande 
och onödig hantering är tydligt märkta fö
remål, hyllor, skåp och lådor. Varje före
mål bör ha en tydlig märkning med sam
ma placering för likartade föremål. Märk
ningen kan göras med permanent bläck på 
en bit urtvättat och krympt bomullsband. 
Märkbandet bör placeras vid en fåll, söm 
eller i ett foder där det är lätt att hitta.
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A*
Märkbläcket har haft en frätande påverkan på tyget.

Biologisk inverkan
Smuts är det största tillhållet för mikroor
ganismernas verksamhet. Mikroorganis
mer är direkt eller potentiellt närvarande i 
vilken smutspartikel som helst.

Mögel

Textilier angrips lätt av mögel. Det gäller 
speciellt om de är smutsiga och om de un
der lång tid förvaras i fuktigt klimat. Det 
finns över 3 000 olika arter av mögel. Alla 
reagerar under skilda förhållanden efter 
sina individuella krav. Det betyder att oli
ka mögel reagerar vid olika fukt- och tem
peraturförhållanden. Upptäckten av mö
gel- eller skadedjursangrepp brukar leda 
till ingående undersökningar av föremålets 
förvaringsförhållanden. Vanligtvis brukar 
mögelangrepp initieras vid en fläck eller i
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ett smutsigt parti på föremålet. Att hålla 
föremålen och förvaringsutrymmena rena 
är en bra förebyggande åtgärd.

Mögel uppstår där det finns fukt och smuts.
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Skadedjur

Det är viktigt att man regelbundet går ige
nom sina textilsamlingar för att så tidigt 
som möjligt upptäcka skadedjursangrepp. 
Djuren trivs bra på ställen där de får vara 
ostörda. I förebyggande syfte bör man hål
la rent i skåp och lådor och dammsuga i 
skrymslen och vrår.

Bekämpningsmedel
Det gäller att snabbt ta reda på vad för 
slags skadeinsekt man har att göra med 
och fortast möjligt isolera angreppet. Be
kämpningar kan utföras på många olika 
sätt, beroende på vad för slags material 
och vilken slags angrepp man har att göra 
med.

Det finns idag stora möjligheter att 
oskadliggöra skadedjuren med, för vår 
miljö ofarliga bekämpningsmetoder, bland 
annat nedfrysning eller upphettning.

Användningen av gifter, i vilken form 
det vara må, kräver stor kunnighet och 
skolning. Insektsbekämpning gjordes förr 
av museets personal. Men vid större an
grepp bör man anlita någon känd och väl
renommerad saneringsfirma för att utföra 
bekämpningen.

Eulan

Preparatet Eulan AL91 tillverkades av I.G. 
Farbenindustri A.G. i Leverkusen vid Köln. 
Det första preparatet som fördes i handeln 
var vattenlösligt och kallades Eulan F och 
fanns redan omkring 1921. Eulan AL där
emot löstes i en kemisk vätska som utan 
att skada ömtåliga plagg även sades ha en 
renande förmåga. Enligt uppgifter skulle 
de båda preparaten vara kemiskt identis
ka. Vad de bestod av var en hemlighet. På 
begäran av Nordiska museet utförde Ke
miska Kontrollbyrån i Stockholm en analys 
vilken visade att preparaten bestod av en 
blandning av kiselfluorvätesyrat salt9* och 
organiska ämnen. Att bestämma de orga

niska ämnenas struktur var omöjligt. Men 
tyska undersökningar visade att de med 
Eulan preparerade tygerna var absolut 
maläkta och absolut oangripbara för mal.

I Finland hade malbehandlade textilier 
sköljts i vatten varefter de fått en mjölak
tig beläggning. När beläggningen avlägs
nades blev färgerna i tyget klarare. Blåfär
gade textilier som betats med sur reaktion 
kunde inte eulaniseras utan att färgen 
blektes något.

Den typ av produkten som textilenheten 
använde sig av heter Eulan U 33. Den för
bjöds att användas i Sverige från och med 
januari 199z.

DDT

DDT framställdes redan 1874 av Otto Zeid
ler och under mer än sextio år var således 
dess viktigaste egenskaper okända. Så åter
upptäcktes det och avslöjades som mänsk
lighetens välgörare. DDT var som kemisk 
förening ingen nyhet men upptäckten till
skrivs ändå den schweiziske kemisten Paul 
Miiller. Han arbetade med att försöka hit
ta ett effektivt bekämpningsmedel mot 
skadeinsekter på odlade växter. År 1942 
lanserade han klorföreningen DDT. Dess 
främsta och mest omtalade användning 
blev till en början mot sjukdomsspridande 
insekter som flugor, loppor, löss och myg
gor. Många skadegörare, som tidigare to
talt spolierat skördar och härjat i förråd, 
kunde nu hållas i schack. För museerna 
var förstås de mer långlivade substanser
na mest intressanta. När de nya organiska 
bekämpningsmedlen kom fram efter andra 
världskriget hälsades de med entusiasm. 
Den mest använda av dessa blev DDT, 
som var effektivt mot insekter utan att ha 
nämnvärt skadliga effekter på människa. 
Efter några års användning av DDT hade 
25 miljoner människor räddats från att in
sjukna i malaria.

Inom jordbruket inleddes också en stor
skal ig besprutning av grödor som hotades
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av olika insekter. Även den var till en bör
jan mycket framgångsrik. Användning av 
DDT i jord- och skogsbruket förbjöds i 
Sverige 1970, främst beroende på dess sta
bilitet och dess påverkan på rovfåglarnas 
skalkörtel. Äggskalen blev för tunna för 
att hålla under ruvningen. Däggdjuren 
påverkas inte på samma sätt av DDT, på 
grund av att medlet inte tas upp genom 
huden. DDT fanns i preparat mot huvud
löss fram till mitten av 1980-talet. År 
1948 erhöll Paul Müller Nobels medicin
pris, men den substans han belönades för 
är nu förbjuden.

Pyretroider m.m.

De bekämpningsmedel som använts av 
textilenheten är förutom Nordiska museets 
desinfektionsugn, arsenik, DDT, Lindan 
eller Pyretroider.

Bland andra tämligen långlivade be
kämpningsmedel som användes fanns Lin
dan och på senare tid de syntetiska Py- 
retroiderna, till exempel Permetin. Orga
niska fosforföreningar som Malation och 
Diklorvos är mer kortlivade. Därför har

Ritning till textilskåp för Solna kyrka.

till exempel Diklorvos bakats in i plattor 
för att sippra under längre tid. De organis
ka bekämpningsmedlen har också succes
sivt kunnat ersätta preparat med innehåll 
av arsenik, bly och kvicksilver. Pyretroi- 
dernas användning har ökat betydligt un
der 1980- och 90-talen.

Frysning

Vid en hastig nedfrysning från rumstempe
ratur till -zo eller -40 °C kan ingenting 
överleva, varken som ägg, larv, puppa el
ler fullgången insekt, av våra vanligaste 
skadedjur.

Fortsatt bruk, förvaring och 
hantering
1908-1929 

Glas och ram
Efter konserveringen skickades föremålen 
tillbaka till ägaren, vanligen församlingen. 
Mässhakarna hängdes oftast in i skåp.

I samband med konserveringen fick 
antependier nya ringar i överkanten. De 
hängdes upp på altaret, ibland det ena ut-

Ritning till ett 
skrudskåp från 
1920-talet, ut
förd av arkitekten 
Erik Fant.Arkitekt Erik Fant.
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anpå det andra. I vissa fall rullades de och 
lades in i skåp.

Vissa, speciella föremål som försam
lingarna ville visa upp placerades bakom 
glas och ram. Monteringarna blev som en 
slags montrar när de hängdes på väggen.

Monteringar av liknande slag finns el
ler snarare fanns i mängd i de svenska 
kyrkorna. I samband med pastoratskurser- 
na fick kyrkans personal lära sig att gamla 
föremål inte mådde bra av att hänga. De 
borde ligga plant och skyddat i ett skåp. 
Monteringarna togs ned och föremålen togs 
ur sina ramar varefter de placerades i ny- 
gjorda förvaringsmöbler där föremålen var 
bättre skyddade från fukt och sotangrepp.

1930-1949
Cellophan
Det ursprungliga patentet på cellon och 
cellophan innehades av den stora färgtrus- 
ten I.G. Farbenindustri i Tyskland som 
också hade patent på Cellit och Zapon
lack. Cellon93 eller Cellophan94 skulle kun
na vara en ersättare för glas som ju är 
tungt och skört. De salufördes under be
nämningen diofan och alofan. Utmärkan
de för de båda materialen var att de med 
lätthet kunde rivas sönder. En nackdel var 
deras känslighet för värme. Om cellon ut
sattes för eld eller värme från en värme
platta, smälte den och förvandlades till en 
drypande svart lack. Egenskapen av eld- 
fängdhet hos cellon hade utnyttjats i Ame
rika i stor utsträckning som konserve
ringsmedel för pappersdokument. Under 
upphettning och starkt tryck pressades tun
na acetatfolier på papperets båda sidor. 
Av sikten var att skydda dokumenten från 
nedbrytning vid hantering.

I kontakter med Riksarkivet 1938, sök
te Agnes Geijer efter nya möjligheter att 
stödja och förvara sköra textilmaterial. 
För arkeologiska textilier skulle cellon el
ler cellophanets genomskinlighet komma 
väl till pass.

Sedan 1936 framställdes detta material 
i Sverige av A.B. Nordisk Silkescellulosa i 
Norrköping.

Efter en försöksperiod konstaterades 
att cellophanpåsarna inte motsvarade för
väntningarna. De var sköra och enligt upp
gifter från I.G. Farbenindustri kunde cel
lon smälta vid 80-120 °C. Cellophan var 
eldfängt och kunde brinna som papper, 
men mindre snabbt, och uppgavs efter
lämna aska. Inget av materialen användes 
särskilt länge, kanske mest på rund av sin 
skörhet och eldfängdhet.

Bekämpning av skadedjur
Med jämna mellanrum gick man igenom 
Statens historiska museums textilmagasin 
och sanerade. Under 1940- och 50-talen 
sprutades magasinet med en så kallad Ma- 
letta-spruta. DDT användes också liksom 
malkulor. Ett annat bekämpningsmedel 
var kolokvintlösning i vilken föremålet 
doppades. Kolokvint är frukter av Citrul- 
lus colocynthis och fungerar som ett kraf
tigt verkande laxermedel. Det var den lax- 
erande egenskapen som gjorde att man an
såg att den kunde fördriva mal, vilket inte 
alls är riktigt. Den togs ur bruk vid 1950- 
talet mest på grund av att den hade skad
lig inverkan på människan. Förmodligen 
gjordes en del skadedjursbekämpning vid 
textilenheten utan att det blivit beskrivet 
i Pietaskatalogen. För övrigt har skade- 
djursangripna föremål lämnats till Nord
iska Museet för gasning och senare har 
Anticimex tagit hand om problemen. I någ
ra fall under 1990-talets första del kunde 
textilier med misstänkta angrepp läggas in 
i enheten frysbox där föremålen fick ligga 
cirka 10 dagar varefter de togs ut i rums
temperatur några dagar, för att läggas in i 
frysboxen igen i 10 dagar.

Eulan
Eulanets nytta debatterades och Pietas kon
servator Rudolf Cederström, ansåg att Eu
lan förmodligen var verksamt mot malan-
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grepp men att det däremot inte var verk
samt mot redan lagda ägg. Vidare fram
höll han att textilier som ska malbehand- 
las först måste rengöras men hur noga de 
än behandlas kan äggen ändå stanna kvar.

Enda nackdelen med Eulanpreparerade 
tyger var att händerna fick en kärv och 
sträv känsla, och likaså smakade tyget bit
tert när man sög på det. Eulan hade kom
mit för att stanna trodde man. År 1963 
preparerades tre ylleföremål med Eulan 
hos textilenheten.

Klimatkontroll
När beslutet tagits att trofékonserveringen 
skulle utföras hos Pietas gjordes en under
sökning av klimatet i Kungl. Armémuse
ums lokaler där troféerna skulle förvaras. 
En utredning beställdes hos Elugo Theo- 
rells Ingenjörsbyrå i Stockholm som skulle 
undersöka temperaturfördelningen i ett Crit- 
tall-uppvärmt rum. Undersökningen ”ut
fördes enligt system Crittall, det vill säga 
med rör inputsade i härför utfört rabbitz- 
tak.” Det visade sig att ett Crittall-upp- 
värmt rum hade en lägre temperatur på 20 
cm avstånd från taket än ett radiatorupp- 
värmt rum eller ett konvektionsuppvärmt 
rum.

Temperaturen, 17 °C i rummet och 19 °C 
vid taket, ansågs inte vara farlig för de 
föremål som skulle exponeras där, näm
ligen fanor och standar, därför ansågs Crit- 
tall-uppvärmningen bäst. Med vid sam
manträdet var ingenjör Gille, överstelöjt
nant Jacobsson, arkitekt Schill, dr Gei jer 
och amanuens Bellander.

Belysning
Agnes Geijer och Gillis Olsson skriver om 
sina erfarenheter vid byggandet av den 
första utställningen i Statens historiska 
museums nya byggnad. Diskussioner om 
valet mellan glödlampor eller lysämnes- 
rör hade varit aktuella. De båda kunde 
konstatera att lysrören var farliga att an

vända vid permanenta utställningar av tex
tilier men användbara för kortare proviso
rier.

Den för textilier ofarligaste belysningen 
var glödlampor men bara om de monte
rades i trummor som kunde leda bort vär
men.

Strax efter utställningens öppnande kom 
ett meddelande om att en direkt skade
görelse till följd av lysämnesrörens kor- 
tvågiga strålning hade kunnat påvisas. 
Det hade visat sig att cellulosalack, med 
vilket silvermynt överdragits till skydd 
mot anlöpning, hade en tydlig tendens till 
sönderfall efter exponering i lysrörsbelys- 
ning under en lång period.

1950-1974
Plast
Genom frys- och frystorkningstekniken blev 
plasten ett material att räkna med. Plasten 
hade på kort tid efter andra världskriget 
blivit det dominerande förpackningsmate
rialet.

På 1960-talet köptes stora mängder plast 
in till textilenheten. Plasten användes för 
tillverkning av fodral till mässhakar och 
troféer och många föremål rullades in i 
plast.

En svets köptes också in för att kunna 
tillverka fodralen som man också sålde.

Masonit
Föremål som inte längre tilläts användas 
monterades i förebyggande syfte på ett så
dant sätt att vidare användning blev ute
sluten. Metoden gick ut på att en tygklädd 
skiva av masonit monterades inne i före
målet som gjordes i ordning för att kunna 
ställas ut (exponeras) i kyrkan eller bara 
att förvaras liggande. Monteringen i ned
anstående exempel gjordes 1951 och var 
början på en metod som användes långt in 
på 1980-talet.

Ett 1600-talsantependium av vit silver
brokad lindades runt en masonitskiva med

224 DEN LJUSSKYGGA TEXTII KONSTEN



måtten 90x120 cm med mittpartiet synligt 
och kanterna invikta. Innan antependiet 
monterades spändes det ut och de trasigas
te ställena lagades med så kallade red
ningar.

Transporter
I ett nummer av Svensk Kyrkotidning 1956 
presenteras en ”kappsäck” för transporter 
av mässhakar. Artikeln var undertecknad 
av riksantikvarien Bengt Thordeman och 
överantikvarien Bertil Berthelson. Uppfin
narna av kappsäcken var Riksantikvarie
ämbetet och unicatillverkaren Aktiebola
get Tidan i Mariestad. Riksantikvarieäm
betet sände också ut en skrivelse med bifo
gad ritning på kappsäcken till alla kyr
koråden. En Unica-kappsäck med utvän- 
diga mått 125x25x10 + 5 cm och av ämbe
tet föreslagen inredning skulle kosta 167 
kronor.

Författaren till skrivelsen ansåg att 
”kappsäcken förefaller stark och snygg 
samt utmärkt lämplig för transport av 
mässhakar av numera vanlig modell men 
däremot icke användbar för skrudar av 
äldre modell.” Anledningen till utveck
lingen av Unica-kappsäcken var att pake
ten med textilier från församlingarna 
ibland var trasiga vid framkomsten och i 
vissa fall hopknycklade i små kartonger.

Man rekommenderade att mässhaken 
rullades tillsammans med ett skynke av 
tyg eller polyetenplast vilket skulle fästas 
vid rullen och vara minst 50 cm längre än 
mässhaken.

Rullen med mässhake och förpacknings
material skulle sedan placeras i kappsäcken 
som hade en särskild inredning där rullen 
kunde hänga.

Att rulla in mässhakarna i polyeten
plast var ett uttryck för sin tid. Efter 1976 
används silkepapper eller bomullstyg när 
textilier rullas.

Om textilföremål tillåts ligga perma- 
nentförpackade i plast i pendlande klimat

Ett banér som placerats i ett plastfodral 1964.
Det fanns kvar på fanan ännu på 1990-talet.
Både plasten och fanan såg ut att vara i mycket 
god kondition. I nedre högra spetsen finns ett litet 
vädringshål. Veckholms kyrka, Up.

Pietasbeskrivningen nämner inget om vilken typ 
av material antependiet monterades på eller 
varför man valt just det materialet. Att det var 
masonit framkom nyligen vid omkonserveringen. 
Kvillinge kyrka, Ög.
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föreligger risken för kondens inne i pake
tet. Med kondensen följer risk för mögel
angrepp.

Nitrösa gaser
Inför sin resa till Amerika 1959 hade Ag
nes Geijer ett resonemang med tekniska 
avdelningens chef Arne Strömberg. Reso
nemanget handlade bland annat om glyce- 
rinets förtjänster som mjukgörare. Hon 
hade hört att amerikanarna ofta hade gly-

Unica-kappsäcken utan inredning var avsedd för 
mässhakar med stelt och upphöjt broderi.

Unica-kappsäcken med inredning var avsedd för 
mässhakar utan något stelt och upphöjt broderi.

cerin i sköljvattnet för att behålla fuktig
heten hos textilierna. Arne Strömberg an
såg att detta kunde orsaka mögelangrepp. 
Säkrare var i så fall att använda lanolin, 
löst i sprit. Eventuellt kunde till exempel 
fanor med fördel läggas i tätslutande plast
påsar fyllda med nitrösa gaser, till exem
pel kvävegas (nitrogen). Detta ansågs bäst 
för ett långsiktigt bevarande. Tyvärr blev 
det sista försöket aldrig genomfört.

1975-1999

Under 1970-talets senare del började mån
ga se klara nackdelar med den tätslutande 
plasten, och på 1980-talet formas nya tan
kar om vad vi faktiskt tillför föremålen 
med plasten. Dessa iakttagelser beredde 
plats för syrafria papper och kartonger 
och i utställningssammanhang undviks trä
slag som björk och ek, limmer och lacker 
blir näst intill förbjudna.

Galgar
Många mässhakar på felaktiga galgar 
hängde sönder. Nya galgarna formades i 
trä efter mässhakarnas axelform för att 
belastningen skulle fördelas jämnt över 
hela ytan. Till galgen tillverkades också 
mässhaksfodral av urtvättat bomullstyg. 
Galgar och fodral har använts från 1920- 
talet fram till 1999.

Förvaring - en bevarandeåtgärd
Under sjuttiotalet ökade textilenheten sina 
kontakter med församlingarna dels genom 
personliga besök, dels genom att tillsam
mans med andra enheter från Riksantik
varieämbetet hålla kurser i vård och för
varing av textilier. Ett budskap vid kurser
na var att textilierna skulle förvaras lig
gande i en låda. Mellan träbotten och fö
remålet rekommenderades ett skyddande 
skynke av urtvättat linnetyg.

Många församlingar skaffade sig spe
cialritade förvaringsmöbler med lådor i 
det från kurserna rekommenderade trä-
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slaget svenskt lövträ, dock ej ek. De flesta 
möblerna tillverkades i björk vilka ytbe- 
handlades genom målning eller lackning.

Under 1990-talet startade en debatt an
gående förvaringsmaterialen och deras ev
entuellt skadliga emissioner. Debatten ut
löstes delvis av motsägelsefulla rekommen
dationer kring bland annat träslagen, fär
gerna och lackerna. Skulle man måla med 
äggoljetempera eller blev det bättre med 
alkydfärg?

Projektet Neutrala material
Vid Riksantikvarieämbetets antikvarisk
tekniska avdelning initierades 1998 ett fy
raårigt FoU-projekt med namnet Neutrala 
material i museimiljö. Projektet syftar till 
att få fram en snabb och bra mätmetod 
som kan användas vid bedömning av lämp
liga museimiljöer och även material. Pro
jektet har inriktat frågeställningarna kring 
hur ämnen emitterar från olika inrednings
material och om emissionerna kan orsaka 
nedbrytning av föremål som förvaras i ut
ställningar och magasin. Genom mätning
arna av luftens koncentration av ättiksy
ra, myrsyra och formaldehyd samt korro
sionsgraden på metallkuponger av bly, 
zink, stål, koppar och silver ska emissio
nernas omfattning kartläggas. Även temp
eratur och luftfuktighet mättes för att se 
om det eventuellt fanns samband mellan 
klimat och emissionsnivåer.

Mikroklimat
Ibland förpackas arkeologiska föremål i 
påsar av laminatplastfilm där en så kallad 
absorbent används som kan skydda och 
informera om innehållets kondition. Men 
vad händer med plasten vid ett långsiktigt 
bevarande?

Är ett syrefritt mikroklimat den bästa 
förutsättningen för långsiktigt bevarande? 
Vad händer med föremålet om förpack
ningen bryts för ofta? Genom erfarenhet 
vet vi att åldrade textilier som utsätts för

Tack vare de formskurna galgarna och fodralen 
kunde slitaget minskas. Tyget i fodralen skyddar 
föremålet när de tas ut och hängs in.

hastiga klimatväxlingar tar skada. Fibrer
na sväller eller krymper beroende på i vil
ken miljö förpackningen öppnas. Eftersom 
textilmaterialet redan är skört bryts fib
rerna lätt när de anpassar sig till den om
givande luften.

Kyrkliga textilier
De förebyggande insatserna styrs många 
gånger av ekonomiska villkor men blir 
nästan alltid lönsamma i längden. För de 
textilier som i århundraden bevarats i kyr
kor och museer är situationen lite svårare. 
Många av dessa föremål befinner sig vad 
gäller förebyggande konservering i ett 
ingenmansland där de används vid ensta
ka, högtidliga tillfällen trots att de egent
ligen ingår i kyrkans samling av undan
lagda föremål. Även om viljan hos kyr-
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kans personal är god så finns det sällan 
samma resurser som museerna har. De har 
sällan tillräckliga kunskaper och möjlig
heter för att kunna kontrollera förvarings- 
klimat och har inte heller personal som 
har till yrke att vårda museiföremål.

Smarta textilier och andra 
material
Det finns tyger med tillsatser som tar död 
på bakterier. Med bakterierna försvinner 
ofta eventuell dålig lukt. Målet är att den 
bakteriedödande effekten ska finnas kvar i 
tyget efter zoo tvättar. Vissa tyger kan 
reglera temperaturer efter omgivningen. 
De kan kyla eller värma bäraren. Men det 
finns också nya rön om textilier som änd
rar färg eller som utsöndrar hälsobringan
de, väldoftande eller uppiggande substan
ser. Mikrokapslar är ingen helt ny teknik, 
men den är ny för textilindustrin, en av 
flera innovationer som nu håller på att

Många av Sveriges kyrkor har skaffat sig för
varingsmöbler där de sköraste textilföremålen 
kan förvaras liggande. Som en hjälp då föremå
len tas ut ur lådorna har dessa ibland tygklädda 
skivor i botten.

göra sitt intåg i denna traditionstyngda 
bransch. Syftet är att åstadkomma så kal
lade funktionella textilier, där textiliernas 
vanliga funktioner kompletteras med så 
kallade ”skräddarsydda” egenskaper.

Inom den kommersiella förpacknings
industrin för matvaror börjar en mängd 
olika material komma fram. Förpackning
arna kan antingen absorbera eller avge 
olika ämnen. De specialanpassas för sitt 
innehåll, speciellt för att bevara, skydda 
och informera om innehållets kondition. 
Den mest användbara typen av aktiva för
packningar är den med syreabsorbenter. 
De tar bort allt syre ur förpackningen och
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hindrar därmed innehållet från att utsättas 
för olika kemiska reaktioner95. Förpack
ningar av detta slag kräver naturligtvis täta 
plasthöljen som idag undviks vid förvaring 
av textilier. Traditionellt förvaras textilier 
i närkontakt med urtvättat tyg av natur
fibrer eller syra fritt papper och syrafri kar
tong. Skepticismen mot plast tror man, 
består mest i rädsla för vilka ämnen som 
kan emitteras ur de syrakänsliga plasterna.

Man har gjort försök med att tillföra 
antioxidanten E-vitamin till plastförpack
ningar. Tillsatsen E-vitamin förhindrar bå
de plasten och förpackningens innehåll att 
förstöras96. En annan typ av förpackningar 
är de så kallade smarta. Dessa kan infor
mera om innehållets temperatur eller var
na när antalet mikroorganismer ökar i för
packningen.

Även pappersindustrin utvecklar nya 
funktioner för sina produkter. Bland annat 
kan en elektronisk etikett vidarebefordra

mycket mer information än den traditio
nella streckkoden. Etiketten kan till exem
pel lämna information om temperaturen 
hos förpackningens innehåll när den vid
rörs.

Med stor sannolikhet kan man anta att 
gamla textilier värda att bevara bland an
nat kommer att förpackas med denna tek
nik och skyddas med dessa material i fram
tiden.

Frågor
• Kan dessa nya material vara använd

bara inom föremålsvården?
• Ef ur länge varar effekten?
• Hur ofta måste förpackningarna bytas 

ut?
• Blir de i längden billigare än de tradi

tionella materialen?
• Kommer de i så fall att ersätta det ma

nuella arbetet?
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Slutord

Föreningen Pietas medlemmar menade att kyrkornas gamla textilier skulle 
betraktas som konstföremål på samma sätt som altarskåpen och kalkmål
ningarna. Textiliernas konst- och kulturhistoriska värden skulle återupp
rättas för att ingå som en del i kyrkans helhet.

F
ör att kunna se framåt måste man 
ibland vända blicken bakåt. Tack 
vare bildandet av Föreningen Pietas 
och arbetet där finns idag en obruten serie 

beskrivningar där konserveringsmetoder
nas utveckling kan avläsas genom nästan 
ett sekel.

Pietaskatalogen
Efter cirka hundra års verksamhet och 7 000 
konserverade föremål innehåller Pietas- 
katalogen en unik samling beskrivningar 
av textilföremål från förhistorisk tid till 
1900-talets första hälft. Pietaskatalogen 
omfattar först och främst beskrivningar av 
kyrkliga textilier men även många be
skrivningar av fanor och troféer ur Statens 
trofésamling. Uppdragen från museer och 
privatpersoner finns också beskrivna men 
är mindre utförliga. Trots att konserver
ingen av de arkeologiska textilierna ut
gjort en betydande del av verksamheten 
har de en undanskymd plats i katalogen.

Kyrkan har genom århundradena, kan
ske mer än någon annan institution, tagit 
konsten i sin tjänst. Vid sidan av arkitek

turen och musiken har textilkonsten spelat 
en betydande roll för gudstjänstlivet. Den 
svenska kyrkan äger idag en väl bevarad 
textilskatt, som kvantitativt och kvalita
tivt kan jämföras med vad de stora kultur
länderna har att uppvisa. Förklaringen är 
sannolikt den svenska fattigdomen men 
också pietetskänslan. Fattigdomen gav få 
möjligheter att skaffa nya textilier. De gam
la lagades och fick göra tjänst tills de bli
vit hårt slitna men slängdes ändå sällan 
utan lades undan i sakristiornas klädskåp 
eller på kyrkvindarna. När de bortglömda 
textilföremålen hittades vid sekelskiftet 
1900 kunde mycket av deras forna glans 
och skönhet återställas.

Vilka värden vill vi behålla?
Att göra en värdebedömning är en bra me
tod för att inte förbise eller undervärdera 
information. En sådan bedömning gör att 
man inte tar bort något i onödan eller så
dant som man någon gång i framtiden 
kanske skulle ha velat ha kvar.

Från de gamla textilierna kan en mängd 
information hämtas och det är först när vi
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förstår informationen som den blir verk
ligt intressant. Slitna och lagade dräkter 
är historiska dokument som berättar om 
hur flitigt och hur länge de använts och 
eventuell smuts ger information om hur 
dräkterna burits. Eftersom sådan informa
tion försvinner vid rengöring av föremålet 
är man ofta mer benägen att bevara smut
sen än att se till de rent estetiska värdena. 
Samtidigt tror vi att viss smuts kan ha en 
nedbrytande effekt på textilmaterialet. Ef
tersom vi ännu inte vet vilken slags smuts 
som bryter ner textilmaterialet, ställs vi 
inför det svåra valet att antingen behålla 
smutsen med de risker detta eventuellt inne
bär eller att rengöra föremålet och därmed 
uppnå en större estetisk upplevelse.

Bedömningen är ofta subjektiv och va
rierar från person till person samt från en 
tid till en annan. ”Estetiskt tilltalande” be
tyder inte samma sak år 1908 som i960 
eller 1999 eftersom bedömningen baserats 
på samtidens fakta om föremålet. Därför 
är det viktigt att behandla föremålen med 
stor försiktighet.

Frågor för framtiden:

• Vilka värden vill vi behålla?
• Är smuts patina?
• Är vi säkra på att smuts bryter ned textil- 

material?

Konserveringsmetodernas
utveckling
Genom museimännen i Pietas styrelse ha
de organisationen statlig anknytning re
dan från starten år 1908. Det fanns också 
ett önskemål från politikerhåll att ateljén 
skulle bli ledande på metodutvecklingsom
rådet. Med förstatligandet 1949 blev verk
samheten officiellt godkänd och organise
rades tidigt så att antikvarierna svarade 
för kontakterna med ägarna i frågor som 
gällde ekonomi och förvaring. De under

visade också i vård och hantering av kyr
kans textilier.

Brodöserna, biträden och senare även 
konservatorerna, utförde det praktiska ar
betet som till stora delar finansierades ge
nom uppdragsverksamhet. Till följd av or
ganisationens uppbyggnad begränsades kon
servatorernas möjligheter att arbeta med 
förebyggande konserveringsmetoder. Ex
empelvis hade man inte möjlighet att följa 
upp hur kombinationen av konserverings
metoder och stödmaterial verkade under 
olika förvaringsförhållanden.

Antal konserveringar per år och konservator. 
Medeltal.

□ 1908-29

■ 1930-49

□ 1950-74

□ 1975-99

45

Under perioden 1908-1929 konserverades före
målen med varsamhet. Inga djupgående åtgär
der utfördes. Brodöserna var timanställda, de 
hade långa arbetsdagar och arbetade även på 
lördagarna. Under perioderna 1930-1949 och 
1950-1974 var restaureringarna genomgripande 
och krävde många timmars arbete. Flera biträden 
anställdes för att klara konserveringen av trofé
erna. Under åren 1975-1999 minskade de 
genomgripande åtgärderna successivt och insat
ser i förebyggande syfte prioriterades. Myndig
heten omorganiserades i början av perioden och 
konserveringsbiträdet blev konservator. En ny 
ordning inträdde med regelbundna och tids
krävande planeringsmöten. Konservatorerna 
tog över upprättandet av åtgärds- och kostnads- 
förslagen, och blev också delaktiga i före- 
dragsverksamheten och dokumentationen.
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Från 1908 och fram till 1965 hade tex
tilenheten ett nära samarbetet med teknis
ka avdelningens kemister och ingenjörer. 
Genom dem kunde Agnes Branting, Agnes 
Geijer och Anne Marie Franzén både ar
beta fram metoder och få dem prövade. 
Tyvärr saknar dagens verksamhet sådana 
resurser för att bedriva metodutveckling. 
Agnes Geijers livliga brevväxling med kol
legor över hela världen speglar de våndor 
man hade när man skulle välja ”rätt” kon- 
serveringsmetod. Från hattmakarens verk
samhet lånades och anpassades ångnings- 
metoden för sammet och under åren har 
olika impregneringsvätskor som till exem
pel Modocoll, prövats. Klistrings- och lami
neringsmetoder används inte längre och 
har inte heller haft någon större använd
ning i textilenhetens konserveringsverk- 
samhet. Vattnets nytta i tvättprocessen har 
debatterats många gånger under åren. Ge
nerellt sett är den nuvarande inställningen 
till vattentvätt överensstämmande med 
den som rådde under tiden 1908-192.2.. 
Numera sker ingen onödig tvättning. Istäl
let befrias föremålen från ytlig smuts gen
om dammsugning. Vid behov slätas tyget 
ut vilket ofta är tillräckligt för att uppnå 
en estetiskt tilltalande effekt. Efter 1995 
har konservatorerna blivit mer tveksam
ma till att vattentvätta föremål eftersom 
vattenbehandlingen anses slita på textil
fibrer. Den åsikten kolliderar med Agnes 
Geijers metoder som utgick från att vatten 
har en välgörande inverkan på textilfib
rer. Förmodligen ligger sanningen någon
stans mitt emellan de båda ytterligheterna.

Förebyggande konservering
I samband med Pietas tjugofemårsjubile- 
um berättade Rudolf Cederström att inte 
mindre än r 500 föremål hade räddats un
dan förgängelsen under det gångna kvarts
seklet. ”Vårt land är ovanligt rikt på gamla 
dyrbara textilier - mässhakar, regements-

banér, gobelänger, allt saker som inte får 
förintas. Pensionera åldriga textilier är mitt 
slagord. Jag kämpade många och heta dus
ter på sin tid med ärkebiskop Söderblom 
om just den saken. Han älskade att använ
da det gamla, även om man kunde förut
spå dessa bräckliga ting en säker under
gång.”

Textilierna är i högre utsträckning än 
andra kyrkliga konstföremål beroende av 
en omsorgsfull och sakkunnig vård. Det 
innebär i många fall - trots att de genom
gått konservering - en uppenbar risk för 
deras fortsatta existens om de används 
därefter. De sköraste textilföremålen mås
te läggas undan och behandlas varsamt. 
På så sätt kan de bevaras som källa för 
forskning och som ögonfägnad. Trots att 
alla textilansvariga i församlingarna nu
mera bör ha goda kunskaper om hur före
målen ska behandlas är deras teoretiska 
och praktiska möjligheter naturligtvis inte 
jämförbara med de fackutbildade musei- 
teknikernas.

Under det tidiga 1990-talet började sy
nen på de äldre och inarbetade metoderna 
att förändras. Nu genomförs så få åtgär
der som möjligt och den minimala be
handlingen kombineras helst med liggan
de förvaring.

Den kyrkliga textilkonsten
Tack vare Agnes Brantings och Andreas 
Lindbloms forskning har vi idag stor kän
nedom om de kyrkliga textiliernas ur
sprungliga skönhet och högklassiga utfö
rande. Genom Agnes Geijer har vi lärt kän
na bland annat de orientaliska textilierna. 
Inger Estham lyfte fram figurbroderierna i 
ljuset.

I Pietaskatalogen knyts nutidens arbete 
och århundradenas arv samman till en 
lång, logisk och ännu pågående utveck
ling, både rik och konsekvent. Katalogens 
innehåll väcker aktning för det textilhisto-
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riska arvet och beundran inför arbetet som 
utförts. Men vördnaden inför våra skatter 
av gammal kyrklig konst bör självklart 
inte medföra en undervärdering av vår 
tids egen förmåga.

Det är gott och väl att de gamla före
målen letats fram, konserverats eller res

taurerats och någon enstaka gång åter ta
gits i bruk. Men ibland kanske det skulle 
vara bättre att skona de gamla textilföre
målen och ge vår egen samtidskonst ut
rymme att användas i kyrkan istället för 
de mödosamt rekonstruerade resterna av 
det som utgör vårt textila kulturarv.

Korsfästelsen symboliserad av ett likarmat kors med en törnekrona 
i korsmitten, runt om Kristi blodstrålar och spjut. Bildväv nummer fem av 
sammanlagt nio scenframställningar i en altartapet. Bildvävnaderna 
komponerades av konstnärerna Barbro och Robert Nilsson inför invig
ningen 1961 av Markuskyrkan i Skarpnäcks församling i Stockholm.
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Fotnoter

Kapitel I

i Pietas (lat.) plikttrohet, vördnad, fromhet, 
fosterlandskärlek; i romersk mytologi from
hetens gudinna. Härav pietet, vördnad, hän
syn till traditionen, samvetsgrannhet.

z Artikel ur Dagens Nyheter 18/11 1950, 
under avdelningen ”Mitt roligaste fynd”. 
Signaturen Bert.

Kapitel 2

3 Paramentföreningar väver och syr föremål 
för liturgiskt bruk (prästens ämbetsdräkt, 
altardukar m.m.).

4 Eva von Zweibergk, Handarbetets Vänner 
100 år. Kvinnorna kring Handarbetets 

Vänner, Liljevalchs 1974.

5 Ridderstedt, M., m.fl., 1994. Svenska Texti

lier 1890-1990. Bokförlaget Signum. Lund.

6 Tidningsartikel 24.10.1948 i Stockholms- 
Tidningen, under sign. -hn. "Agnes Geijer 
50 år. Textilforskaren dr Agnes Geijer fyl
ler den 26 oktober 50 år. Hon är född i 
Uppsala där hon promoverades på en av
handling om textilfynd i gravar. Efter att ha 
undervisat i konsthistoria i Fackskolan 
har hon haft amanuensbefattningar vid 
Statens historiska museum och National
museum och såsom arbetsledare i Pietas 
haft hand om våra textila dyrgripar genom 
seklerna. Genom hennes konstförfarna hän
der har passerat medeltida korkåpor och 
troféer från storhetstiden, vilka under hen
nes överinseende återfått största delen av

sitt ursprungliga utseende och sina gamla 
färger. Agnes Geijer har studerat textilier i 
de flesta europeiska länder och utgivit ve
tenskapliga arbeten om medeltida textilier i 
Historiska museet samt orientaliska bok
omslag. Filosofiprofessor ”Kurre” Geijers 
dotter är en stimulerande personlighet utan 
vetenskapligt damm i sitt väsen och med 
humorns glimt i ögat.”

7 Trofénämndens experter utarbetade och 
lade fram förslag till beräkning av kostna
der för ett stort antal fantroféer som skulle 
konserveras under en första etapp på 8 år 
från och med budgetåret 1939/40. Mot en 
summa av no 500 skr. skulle 376 st troféer 
konserveras. Efter noggranna beräkningar 
av hela samlingens konservering skulle det 
hela ta cirka 50 år att konservera hela tro
fébeståndet.

8 Statsverkspropositionen: Bil 10: Åttonde 
huvudtiteln. Bihang till riksdagens proto
koll 1949. i saml. Nr 1 Del 11, s. 65.

9 Målade kistor och skåp. Om det folkliga 
möbelmåleriet i Skåne under 1700- och 
1800-talen. Corona 1970. Lund.

10 I en instruktion 1959 beslöts att Armému
seum från och med den 1 juli i960 skulle 
ha hand om vården m.m. av statens sam
lingar av troféer och samtidigt upphävdes 
beslutet från den 7 maj 1937, att Nämnden 
för statens trofésamling skulle upphöra 
med sin verksamhet.
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: i Agnes Branting skriver en minnesartikel i 
IDUN november 1914.
”In memoriam.
Fru Augusta Rosenthal, som vid 73 års al
der efter ett par månaders sjukdom avled 
den 3 november å Stockholms sjukhem var 
en av Konserveringsforeningen Pietas' äld
sta och skickligaste medarbetare. Alltifrån 
Föreningens stiftande 1908 har fru Rosen
thal deltagit i Pietas verksamhet och har 
under sin krafts dagar utfört ett flertal sär
deles fordrande uppgifter. Bland dessa må 
nämnas konserveringen av textilskatter 
tillhöriga domkyrkorna i Uppsala, Linkö
ping, Strängnäs, Klosterkyrkan i Vadste
na, Riddarholmskyrkan samt Skogs kyrka i 
Hälsingland, vilkens märkliga 11 oo-tals 
bonad blev helad av fru Rosenthals hand. 
Man bör måhända själv ha utfört ett dylikt 
arbete för att förstå vilken skicklighet och 
vilket oändligt tålamod som erfordras för 
att omhändertaga, rengöra och laga ofta 
vanvårdade och i varje fall mycket bräckli
ga textilier. När man vet det, så må man 
också vid ett tillfälle som detta framhålla 
betydelsen av att sådant i all stillhet utfört 
verk som fru Rosenthals. Flera hundra 
värdefulla textilier ha genom hennes träg
na arbete räddats undan förgängelse. Med 
tacksamhet och tillgivenhet skall fru Ro
senthals minne bevaras i den förening, där 
hon ända intill den 1 september detta år 
var en trogen och nitisk arbetare.”

2 SVD 1922.

3 Birka III behandlar textilfynden från 
Björkö i Mälaren.

4 Inför Agnes Geijers 50-årsdag den 26.10. 
1948 fanns en artikel i Dagens Nyheter 
under rubriken: ”KONSTSTOPPNING I 
KVADRAT, är vad vi brukar tänka på när 
vi hör namnet Agnes Geijer nämnas, den 
textila filosofie doktorn som i många år lett 
det ömtåliga arbetet med lagning och ren
overingar av månghundraåriga mässha
kar, fanor och standar på föreningen Pie
tas ateljé. Men just nu när hon fyller 50 år - 
tisdagen den 26 oktober - hör dr Geijer

mera hemma i en annan del av Statens his
toriska museums stora hus än den där Pie
tas hyr in sig. Hon är museets och riksan
tikvarieämbetets statliga textilkonservator, 
vilket bland annat betyder att hon ordnat 
museets textilavdelning och att hon ideli
gen reser Sverige runt och inspekterar be
ståndet av åldriga textil föremål - och upp
täcker nya. Ty i alla de cirka 2.500 svenska 
kyrkorna har hon inte varit än.”

Artikeln refererar vidare till Agnes Gei
jers egen syn på sitt arbete. Och så talar 
jag varmt för att de medeltida kyrkoskru- 
darna inte skall användas så mycket som 
nu sker - när kåpor är fem hundra år gam
la är de inte slitvaror längre, även om silke- 
sammeten på 1400-talet var solid.

Agnes Geijer är alltså en lärd dam. Hon 
vet det mesta om inte bara europeisk textil, 
utan också om orientalisk. Hon vet vilka 
temperaturer och vilken fuktighetsgrad 
som är nyttigast för olika vävnader genom 
seklen.

Hon vet också att Sverige är ett av värl
dens rikaste länder när det gäller medeltida 
kyrklig textil, därför att reformationen här 
trots allt var ganska tolerant - i de nordiska 
grannländerna förstördes flertalet prakt
fulla skrudar på 1500-talet.

Och hon vet slutligen - vilket inte är 
minst viktigt - med humor och förståelse 
att de flesta andra människor vet ytterst lite 
om allt detta. Därför berättar hon om det 
så bra.”

15 Statens offentliga utredningar 1965:10. An
tikvitetskollegiet. Betänkande utgivet av 
Antikvarieutredningen. Stockholm 1965.

16 År 1959 i bannande ton skriver Agnes Gei
jer ett brev till kyrkoherden i Fogdö: ”Vid 
sedvanligt kontrollbesök beträffande de hos 
Libraria utförda konserveringsarbetena ob
serverade undertecknad en Helgarö kyrka 
tillhörig mässhake. Eftersom denna erbju
der speciella konserveringsproblem kom vi 
överens om att mässhaken till vidare borde 
överföras till riksantikvarieämbetet för 
nödvändiga förhandlingar... I detta sam-
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manhang inställer sig emellertid frågan om 
kyrkan förfogar över utrymme där gamla 
textilier kunna förvaras för sig, fullt skyd
dade.”

17 Eva Möller arbetade vid Riksantikvarieäm
betet och Statens historiska museums Tex
tilkonservering under 1960-talet.

18 Föredrag och diskussioner från NKF:s 
kongress i Stockholm 2.-6 juni 1975. Tex
tilkonserveringen och dess problem. Utgi
ven av Nordiska Konservatorförbundet, 
Svenska sektionen.

19 Med förbehåll menas villkor som någon 
person eller organisation kan ställa innan 
bifall ges till något.

zo Hanna Jędrzejewska var docent i konserve
ring i Warszawa.

zi Celitlim var en typ av cellulosabaserat lim. 
Det finns endast nämnt en gång i Pietaska
talogen, 19Z5, då det användes som stöd 
för en fana.

Kapitel 3

zz ”Ärkebiskop Andreas Sunessons grav i 
Funds domkyrka, 19Z6”. (Tillsammans 
med O. Rydbeck och Carl M. Fürst.)

Z3 Agnes Geijers doktorsavhandling.

Z4 Då mässhaken i ovanstående bildexempel 
konserverades lossades papperen, varefter 
de delvis konserverades och överlämnades 
till Statens historiska museum. Texten tol
kades i februari 1940 av Sölve Gardell. 
Texten är ett brottstycke ur ett brev funnet 
i en mässhake i Stöde kyrka i Medelpad. 
Breven publicerades i Svenska Dagbladet 
med en artikel skriven av Agnes Gei jer.” 
Brevutfärdaren är uppenbarligen en präst 
och mottagaren antagligen dåvarande bi
skopen i stiftet, om man får döma av ut
trycket ’Käre fader’, vilket förekommer 
som tilltal två gånger i brevet. Beträffande 
innehållet talas om ’den förfärliga hem-(sö- 
kelse)’, som drabbat mottagaren samt om
talas att till trakten kommit utskickade

från regeringen, om vilkas ärende man 
ännu ingenting fått veta. Med anledning 
härav befarade man, att stora förändring
ar skulle inträffa, vilka icke skulle vara alla 
till lags.” Vem eller vilka som var utsända 
av regeringen nämns inte.

Z5 Svenska Dagbladet, 16/6 1940, Agnes Gei- 
jer. Medeltidsvisa i mässhake. Pietas gör lit
teraturhistoriska fynd av internationellt 
intresse i en mässhake från en norrländsk 
landskyrka.

”För en tid sedan insändes till Pietas’ 
konserveringsateljé en gammal mässhake 
som var i behov av konservering. Där upp
täcktes på baksidan av de senmedeltida fi
gurbroderierna som prydde mässhaken en 
hel del papper, insydda som styvnad. I en 
tid då papper kostade stora pengar var det 
en ganska naturlig sak att man för ett så
dant ändamål använde sig av sådant som 
redan varit i bruk på något sätt, m.a.o. ma
kulatur”.

z6 Tidens tand. Textilkapitlet, Eva Fundvall, 
Riksantikvarieämbetet 1999.

Z7 Bengtsson, A., Textil ordbok, 1966. Kort
fattat varulexikon för textilbranschen. Köp
mannainstitutets skriftserie 18. Emil Kihl- 
ströms Tryckeri AB Stockholm. - Ström- 
berg/Geijer/Hald/Hoffmann, 1974. Nordisk 
Textilteknisk Terminologi, Förindustriell 
vävnadsproduktion. Johan Grundt Tanum 
Forlag, Oslo.

z 8 Guld, silver, förgyllt silver, försilvrade mem
bran, förgylld koppar, förgyllda skinnrem
sor etc.

Z9 Fiturgi (av grek. leitourgia, offentligt upp
drag) den fastställda ordningen för kyr
kans gudstjänst.

3 o Estham, I., De färger som används är vitt, 
rött, svart, grönt och violett/blått samt som 
bifärger gult och någon gång askgrått.

31 Estham, I., 1976. Kyrkliga textilier, arv, ut
veckling och vård, Verbums förlag.

3 z Textilskatter i svenska museer, ”En svensk 
Dannebrogen”, Sonja Degerman.
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3 3 Jansson, E., m.fl. 1984. ”Den bars främst i 

vårt led... En bok om fanor och standar. 
Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län. 
Uddevalla.

3 4 Hoffmann M., 1974, The warp-weigbted 
loom. Studies in the history and technolo

gy of an ancient implement. Universitets
forlaget, Oslo. Grenander Nyberg, G., 
1976, Så vävde de. Handvävning i Sverige 

och andra länder. Borås.

3 5 Nockert, M., 1989. Palmyra, öknens drott

ning. Medelhavsmuseet och Statens histo
riska museum. Södertälje. Sid. 77-105.

3 6 Kassia är en släkting till kanel. Äkta kanel 
Cinnammo'mum ceylanicum (fam. lagerväx
ter) är papperstunn, spröd, gulbrun och luk
tar starkt aromatiskt och stickande.

Kapitel 4

37 Lars Ljungström, 1987. ”Aendnu gamb- 
lare”. Fredrik Liljekvists restaurering av 
Gripsholms slott och 1890-talets restaure- 
ringsdebatt.

3 8 Branting A. Drottning Margaretas kläd- 
ning. Ord och bild. Årg. 16 (1907) sid. 
581-587.

3 9 Branting A. Drottning Margaretas kläd- 
ning. Ord och bild. Årg. 16 (1907), sid. 
581-587.

40 (Nockert 1985 sid. 5.)

41 P.M. ang. Drottning Margaretas klädning i 
Uppsala domkyrka.

”Drottning Margaretas klädning i Upp
sala domkyrka är av utomordentlig bety
delse ur såväl dräkthistorisk som rent tex- 
tilhistorisk synpunkt. Det är den enda kvin
nodräkt från omkring 1400, som bevarats 
i Norden, sannolikt även den enda i Euro
pa. Det ur olika synpunkter märkliga guld
tyget har, såvitt mig bekant, endast en mot
svarighet: den gyllene mantel, som sanno
likt tillhört kejsar Karl IV av Luxemburg 
(1316-78), nu i cirka d'Oro-museet i Vene
dig.

Dräkten har åtskilliga gånger behand
lats i vetenskaplig diskussion - bl.a. av
C.A. Jensen i Arkiv og Museum III 1908, 
av Agnes Branting ("Das goldene Gewand 
der Königin Margareta in der Domkircke 
zu Uppsala”) 1911, av Helene Dihle i Zeit
schrift für historische Waffen- und Kostüm
kunde 1921 och av Poul Nörlund i Nordisk 
Kultur XV:B 1941, varvid skäl för och 
emot dess autenticitet framförts. Ännu vän
tar emellertid detta högviktiga praktstycke 
på en allsidig och ingående undersökning. 
Vid tiden för Agnes Brantings publicerings- 
arbete var nämligen både dräktforskningen 
och den konsthistoriska och tekniska tex
tilforskningen ännu så ofullständigt ut
vecklad att man icke kan begära att den 
skall ge svar på de frågor som nu ställa sig.

I samband med Agens Brantings un
dersökningar 1906 och 1907 var dräkten 
föremål för konserveringsåtgärder. Även 
detta arbetet torde delvis böra göras om 
och kompletteras i samband med den veten
skapliga undersökningen. Stockholm den 
9 januari 1959. Agnes Geijer”.

4 2 Utlåtande beträffande ”Drottning Mar
garetas klädning”.

”På anmodan av Riksantikvarie Thor- 
deman har undertecknad denna dag till
sammans med A. Geijer undersökt den 
från Uppsala domkyrka nyligen överförda 
klädningen och med henne diskuterat oli
ka problem, som aktualiseras av detta 
märkliga dräktplagg. Härvid gjordes olika 
jämförelser, särskilt med Agnes Brantings 
för c:a 50 år sedan gjorda rekonstruktion 
av snittet. Vi äro båda eniga om, att en ny, 
grundligare undersökning är en veten
skaplig nödvändighet.

Jag delar A. Geijers uppfattning att det 
bästa och för det utomordentligt ömtåliga 
materialet mest skonsamma sättet vore att 
öppna den söm, som fortsätter sprundet 
(antingen nu detta, enligt A. Branting, är 
bak eller, som A. Geijer m.fl. anser sanno
likast, fram). Öppnas denna söm skulle 
hela dräkten kunna läggas upp i ett plan, 
varigenom vissa nödvändiga iakttagelser
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och jämförelser bli möjliga. Den föreslagna 
åtgärden skulle även underlätta nödvändiga 
konserveringsåtgärder, utan att man utsät
ter originaltyget för de påfrestningar som 
annars är ofrånkomliga.

Principiellt sett kan man givetvis fram
hålla betänkligheter mot att rubba en ur
sprunglig sammanfogning på ett föremål 
av denna unika art. Emellertid anser jag att 
fördelarna av den föreslagna åtgärden är 
så betydande att jag icke tvekar att förorda 
den. I all synnerhet om man - vilket ju är ett 
självklart villkor - dels fotograferar sam- 
manfogningen på förhand (vilket redan 
gjorts), dels noga protokollföra alla de 
iakttagelser som kunna göras både före 
och under arbetet. Stockholm den 3 febru
ari 1959. Andreas Lindblom”.

43 Efter utställningen i Historiska museet lå
nades originalklänningen tillsammans med 
kopian ut till en vandringsutställning i de 
andra unionsländerna. I samband därmed 
väcktes frågan om återbördande ånyo i 
dagspressen. En tidningsnotis har rubri
ken ”Danmark vill behålla klänningen” 
men det framgår av artikeln att danskarna 
också vill ha tillbaka Fredrik II:s bords
himmel och förstaupplagan av Jydske Lov 
från 1200-talet. Artikeln berättar också att 
den danske kulturministern Ebbe Lund- 
gaard lovade i danska Folketinget att på 
nytt ta upp frågan med sin svenska kollega 
om att få tillbaka krigsbyten från Sverige.

Kapitel 5

44 Det finns två sätt att bedöma det autentiska 
värdet hos ett lappat och lagat föremål. Det 
ena sättet är att gå tillbaka till den autentiska 
tanken hos konstnären som skapade före
målet. Den andra sättet att se på och värdera 
de kulturhistoriska förändringarna hos ett 
lappat och lagat föremål som autentiska.

Kapitel 6

45 Branting, A., Drottning Margaretas kläd- 
ning. Ord och Bild. Årg 16 (1907). Sid. 
581-587.
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46 Pnr 3928/61 samt Pnr 3952/61 (Biskops- 
kullabroderierna).

47 Drottning Margaretas gyllene kjortel, Bock- 
stensmannen och hans dräkt.

48 Pnr 3986/61 - en omkonserverad mässha
ke från Aspö kyrka i Södermanland. Vad 
vill vi bevara - ett helt föremål och vad det 
representerar eller delar av ett speciellt tyg, 
eller, exempel på ett visst mönster?

49 Organiska föreningar som består av öpp
na kolkedjor.

50 Det livsviktiga syret som vi andas in (O2) 
består av två syreatomer. Gasmolekyler 
som består av tre syreatomer (O3) kallas 
ozon, vilket är en giftig gas som skadar 
växter och djur. Ozonet som kan produce
ras av bilavgaser anses vara en av orsaker
na till skogsdöden.

51 Aerosol (grek aer ’luft’ och lat solutio ’lös
ning’) är en beteckning för ett system av 
mycket små vätskedroppar eller fasta par
tiklar som svävar fritt i en gas (i regel luft). 
Kemisk-tekniska preparat sprids ut som 
aerosoler, bekämpningsmedel och deodo
ranten I kommersiella sammanhang kallas 
aerosol ofta sprej (spray). För att trycka 
fram vätskan användes förr fluorkolväten 
(freon). Av miljöskäl används numera kol
dioxid eller propan.

52 Pnr 37/10 Mässhake från Törnfalls kyrka, 
Småland.

53 Pnr 1667/36.

54 Pnr 1998/40.

5 5 Koltetraklorid (tetraklormetan) är en färg
lös, tung vätska, som är synnerligen giftig 
och skadar levern och njurarna. Framställ
ning sker genom att koldisulfid får reagera 
med klor (med järn som katalysator). På 
grund av sin giftighet används koltetraklo
rid numera inte i handelsvaror. Som lös
ningsmedel för kemisk tvätt och liknande 
har den ersatts av perkloretylen, som är 
mindre giftigt och mer stabilt.

56 Pnr 6918/94.



Kapitel 7
57 NADCO-färgerna kallades för Indianfär

ger. På förpackningen fanns en indian i full 
fjäderskrud.

58 Nagy, K. Restoration of the grave finding 
of the 16th Century excavated in the Bolda 
Calvinist Church. ICOM 1981.

59 Bindepunkter är de stallen i en väv där 
varp- och inslagstrådarna korsar varandra.

60 Modocoll, klister för papperstapeter.

61 Geijer, A., Artikel om Modocoll i Svenska 
Museer 1960/1.

62 Geijer, A., Artikel om Modocoll i Svenska 
Museer 1960/1.

63 Ammoniumsulfat är ett handelsgödselme
del.

64 Pnr 5859/81.

65 Hostapon T = nonjonisk tensid (neutral ten- 
sid).

6 6 Thymol, Metylisopropylfenol, CioHi O, Tim- 
jankamfer, antiseptiskt fenolderivat prak
tiskt taget utan giftverkan.

67 Restaurering (till lat restaurare ’återupp
bygga’) iståndsättande av föremål som 
återställs till sitt tänkta ursprungliga skick, 
varför alla senare tillsatser, även om dessa i 
och för sig var av hög ålder, måste avlägs
nas. Restaurering kan ske enbart genom 
rengöring (tvättning) av föremål, varvid 
täckande smuts avlägsnas. Om partier i 
själva textilmaterialet eller dekoren skadats 
kan dessa ersättas med nytillverkade delar 
av liknande material som originalets.

68 Analyserna utfördes av byråingenjör Hjal
mar Ljungh vid Kungl. Järnvägsstyrelsens 
kemiska provningsanstalt i Stockholm.

69 Margareta Nockert, Tommy Wadsten, Birka- 
textilierna - också ett forvaringsproblem, 
Fornvännen 73 (1978).

70 Pnr 1820/38.

71 Ingenjör Ludwig Lodewijks arbetade i la
boratoriet för fiberforskning, vid Tekniska 
Högskolan i Delft, Holland.

72 Arne Strömberg redogör för tillvägagångs
sättet: ”Avlossade trådar ur vävnaden be
handlades på försök med olika preparat, 
dels 10 %-ig glycerin i vattenlösning, dels 
10 %-ig lanolin i bensin och dels en 5 %-ig 
lösning av metylmetakrylat (Acryloid B 72) 
i toluol (toluen). Behandlingen syftade till 
att genom glycerintillförseln få textilens ull
fibrer att svälla och spreta ut från de spun
na trådarna. Då ingen ny vattenlösning till
föres, bibehålies detta förhållande även vid 
tillsats av plast-lanolinlösningen. Den se
nare lämnar vid toluenens avdunstning en 
tunn film på varje fiber. Filmen är elastisk, 
då den innehåller lanolin och cederträolja 
som mjukningsmedel. Lanolinet bindes i 
filmen till ytskiktet av varje fiber, som så
lunda hålles väl infettad utan att textilen 
blir klibbig. Man får en långsam diffusion 
av glycerin utåt genom akrylatfilmen och 
av lanolin inåt i fibern. Den med tiden av
dunstade glycerinen ersätts sålunda efter 
hand av ullfettet lanolin, som alltfort håller 
fibern elastisk.”

73 Kryddväxten timjan påstås innehålla Thy
mol som anses ha en antiseptisk effekt och 
används flitigt inom medicinen. Det finns 
fortfarande som ingrediens i hostmedel.

74 Plenderleith, H.J., 1998. A history of Con

servation. Studies in Conservation. Volu
me 43, nr 3.

75 Kerstin Adde-Johansson, Konservering av 
Nubien-textilierna, Meddelelser om kon
servering 10, 1971, sid. 21-25.

76 Dessa metoder diskuteras ingående av A. 
Geijer, Farliga konserveringsmetoder, Svens
ka Museer 3-4, 1959.

77 Verdu, J., Bellenger, V. & Kleitz, M.O., Adhe

sives for the consolidation of textiles, pp. 64- 
69. Masschelein-Kleiner, L. & Bergiers, E, In
fluence of adhesives on the Conservation of 

textiles. Pp. 70-73. IIC. Adhesives and Con- 
solidants. Congress, 2-8 Sept. 1984. Paris.
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78 Pnr 5754/80 rullgardin. Privat ägare.

Kapitel 9

79 ”Tvänne mässhakar i Skara domkyrka”.

Kapitel 10

80 Sir Bernhard M. Fielden, Hanna Jędrze
jewska m.fl.

81 ICOM, ECCO, IIC.

8z ECCO = European Confederation of Con
servator-Restorers’ Organizations.

83 Etik (av grek. ethos, sed), sedelära, lärorna 
om principerna för det sedliga handlandet, 
moralfilosofi.

84 Moral (av latin moralis, som rör sederna) 
sedlighet, uppfattning som rör rätt och 
orätt; andlig styrka, motståndskraft; sede
lära, - etik; sedlig förmaning eller lärdom.

85 Beslut om att grunda ICCROM togs vid 
UNESCO:s 9:de Generalkonferens i New 
Delhi 1956. Syftet var att skapa intresse för 
skydd och bevarande av vårt kulturarv. 
ICCROM:s avsikt är att ständigt förbättra 
kvaliteten på konservering liksom att öka 
förståelsen för bevarande hos såväl skol
barn som statsmän. Sverige blev medlem i 
ICCROM 1969.

86 Estetik = (av grek. aisthesis, förnimmelse) 
läran om skönhetsvärdena. Ingenting är 
skönt i och för sig utan endast i den mån 
det framkallar ett skönhetsintryck hos 
åskådaren. Olika människor reagerar på 
olika sätt. Den härskande smaken under 
olika tidsperioder spelar in. Olika kulturer 
betingar olika mottaglighet för speciella

skönhetsvärden. På så sätt utvecklar sig 
estetiken till en psykologisk vetenskap, till 
en lära om hur människor reagerar inför 
olika slags konstnärliga skapelser, natur
scenerier m.m.

87 Se Folkungautställningens katalog 1957. 
Kat. nr 115.

8 8 Nordiska Konservatorförbundet är an
knutet till IIC (The International Institute 
for Conservation of Historic and Artistic 
Works). Institutets verksamhet går ut på 
att främja kunskapen om konserverings
metoder.

89 Härkomst.

Kapitel 11

90 RIG 1921 sid. 184.

Kapitel 12

91 Preparatets namn kommer av det grekiska 
”eu” = nyttig och ”lana” = ull och betydel
sen alltså ”nyttig för ull”.

9 2 Troligtvis koksalt.

93 Acetatfolie.

94 Viskoscellulosa.

9 5 Syreabsorbenterna består i allmänhet av 
järnpulver i en påse som stoppas in i för
packningen.

96 Syret sätter igång en oxidationsprocess som 
gör att fetter börjar härskna. Detta motver
kas av antioxidanter. Den E-vitamin som 
blir kvar i plasten påstås kunna vandra vi
dare in i förpackningens innehåll och skyd
da detta från att härskna och förstöras.
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BILAGA 1

Schema. Konserveringsmedel 
och konserveringsmetoder
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Pietasbeskrivning från 1911. Notera fakturaunderlaget i nedre högra hörnet.



BILAGA 2

Konserveringsmetoder för 
textilier under 1900-talet
De insamlade uppgifterna kring konserveringsbegrepp, -metoder och -material har sammanställts i ett 
schema där de är införda i kronologisk ordning. (Läses tillsammans med schemat, bilaga 1.)

Period 1 =1908-1929 
Period 2= 1930-1949
Period 3= 1950-1974 
Period 4= 1975-1999

1
År 1908-1929

Antal föremål - Slöja

2
År 1930-1949

Antal föremål - Slöja

3
År 1950-1974

Antal föremål - Slöja

4
År 1975-1999

Antal föremål - Slöja

2
År 1930-1949

Tvål - Ammoniak

2
År 1930-1949

Tvål - Ammoniak

3
År 1950-1974

Tvål - Ammoniak

4
År 1975-1999

Tvål - Ammoniak

3
År 1950-1974

Varnolen - 
Mangling

3
År 1950-1974

Varnolen - 
Mangling

3
År 1950-1974

Varnolen - 
Mangling

4
År 1975-1999

Varnolen - 
Mangling

4
År 1975-1999

Laventin - Resultat av 
konserveringen

4
År 1975-1999

Laventin - Resultat av 
konserveringen

4
År 1975-1999

Laventin - Resultat av 
konserveringen

4
År 1975-1999

Laventin - Resultat av 
konserveringen
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BILAGA 3

Rubriker med kommentarer 
till bilaga 1
Aceton
Propanon, CH COCH ,, Organiskt lösnings
medel. Den enklaste av ketonerna.

Akrylharts
Polyakrylat. Används som impregnerings- 
medel.

Alkohol
I vardagligt tal åsyftas etylalkohol,
C H OH. Användes bland annat vid ren-* s
göring av metaller.

Ammoniak
NH . Svag bas som använts för att neutrali
sera syrarester. Användes på oxiderade sil
verbroderier med mera. Med en 2-3 %-ig 
lösning penslades silverband och -brode
rier.

Ammoniumbifluorid
NH^FHF. En blandning av ammoniumbi
fluorid och PEG 400 användes för att av
lägsna rost från textilier.

Anjonisk tensid
Negativt laddad tensid.

Antal föremål
Visar grovt räknat verksamhetens årliga 
omfattning. Ibland kommer föremål in för 
undersökning vilken efter några år leder 
till åtgärder. Den första tiden, innan verk
samheten hade fasta rutiner, registrerades 
föremålen med ett Pietasnummer men kon
serverades flera år senare.

Anticimex
Svenskt företag som arbetar med skade- 
djursbekämpning.

Arkopon T
Nonjonisk tensid.

Askorbinsyra
CćH806, C-vitamin, svag organisk syra 
som användes som blekmedel av fläckar 
på en kalkduk av siden.

Avjoniserat vatten
HzO. Vatten befriat från sitt joninnehåll. 
Billigare än destillerat vatten men inte li
ka rent. För rengöring.

Barnolja
Innehåller i huvudsak flytande paraffin. 
Har använts för att mjuka upp och rengö
ra läder.

Bensin
Blandning av kolväten som framställts ur 
råolja genom fraktionerad destillation. År 
1930 rengjordes ett antependium av kläde 
grundligt med hjälp av potatismjöl och 
därefter bensin. Under 1930 tvättades yt
terligare tre föremål i bensin. Det var fram
för allt ylle- och sammetsföremål som ren
gjordes med bensin. Det köptes in litervis 
och ganska ofta och förmodligen har fler 
föremål rengjorts med bensin än de i Pie- 
taskatalogen redovisade. En vit jacka till
hörande Armémuseum tvättades i fyra li
ter bensin 1934. Bensin används flitigt fram

M7



till 1949 då bruket plötsligt upphör. För
modligen hade tvättmetoden med vatten 
utarbetats och ångningsproceduren för sam- 
metsföremålen var inarbetad.

Berol 777
Tvättmedel.

Bio-Luvil
Användes för mycket sotiga textilföremål.

Bivax/balsamterpentin
Beva. Användes till preparering av mål
ningar på till exempel fanor.

Celit
Celit är ett slags cellulosalösning som Ru
dolf Cederström vurmar för redan 1922.. 
Lösningen avsågs att användas för bland 
annat impregnering av sköra sidenfanor.

Cellofan
Ett slags plastfolie tillverkad av cellulosa 
behandlad med natriumhydroxid och kol- 
disulfid. Ar 1938 monterades ett antal av 
Nationalmuseums egyptiska textilfragment 
med en spännram och cellofan. Fragmen
ten hade dessförinnan preparerats med 
SHM:s ylle- och linnevätska.

Citron
Saften från citron användes som blek- 
ningsmedel för bläckfläckar på en nettel- 
duksliknande (linne) brudpäll, 1937. Be
skrivningen säger att bläckfläckarna blek
nade betydligt.

Citronsyra
En av de vanligaste växtsyrorna. Använ
des som blekmedel av fläckar på en kalk
duk av siden.

CMC
Karboxymetylcellulosa, förtjockningsme- 
del. Används vid tvätt. CMC tar hand om 
smutsen och ser till att den hålls kvar i 
tvättvattnet och inte kryper tillbaka in i 
fibrerna.

Crepeline
Crepeline är en tunn genomskinlig silke- 
slöja. Den användes från början inom 
bokkonservering där Rudolf Cederström 
snappade upp metoden och införde den 
hos Pietas 1926. I första hand användes 
crepeline för konservering av fantroféer. 
Senare användes det som ett första skyd
dande skikt på mycket sköra föremål. An
vändningen av crepeline har varit genom
gående i textilkonserveringens historia med 
viss nedgång från 1960-talet.

Cyanväterökning
Skadedj ursbekämpning med cyanväte, HCN. 
Rökningen utfördes av Anticimex.

Destvatten
Destillerat vatten. Är negativt joniserat, 
vilket anses renande. Användes som sista 
sköljvatten efter tvätt av ett antal egyp
tiska textilfragment som ägdes av Natio
nalmuseet. Destvatten har ofta använts för 
att neutralisera materialet från tillsatser 
av tvättmedel och vanligt kranvatten.

Dilutin
Lacknafta. Ett antependium av vadmal 
tvättades med dilutin och kvillaj abark, 
1934. Dilutin användes på samma sätt 
som bensin.

Direktfärg
Färgstoff.

EDTA
Etylendiamintetraacetat. Ett organiskt kom
plex som gärna binder metalljoner. Har an
vänts för att lösa korrosionsprodukter.

EP 1
Lim avsett för laminering.

Etanol/vatten
Vattenlösning av etylalkohol. Fläckbort- 
tagning.
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Eulan
Eulan användes för att motverka malan- 
grepp. Materialet impregnerades med väts
kan Eulan. Ryagarn var på 1960-talet ofta 
impregnerat med Eulan.

Fernissa
Eltspädd fernissa användes 1908 för att 
stabilisera målningen på en fana.

Formalin
Vattenlösning av formaldehyd, EICHO. 
Fläckurtagning.

Fousol
En broderad duk rengjordes med bensin 
och med något som benämndes som ”fou
sol”. Ingen ytterligare information finns 
lämnad om vad fousol kan ha varit.

Franskbröd
Bemålade textilier som smutsats av sot 
rengjordes med hjälp av franskbröd på lik
nande sätt som användes inom byggnads- 
restaurering. Metoden med franskbröd do
kumenterades första gången 1913. En bro
derad bård som inte kunde tvättas i vatten 
rengjordes med brödbehandling.

Fuktning
När ett föremål är skrynkligt och har hår
da veck i tyget kan det fuktas för att lätta
re kunna slätas ut. Fuktningen kan göras 
dels genom att placera och spänna ut före
målet på ett fuktig tygskynke dels kan 
skynket läggas ovanpå det utspända före
målet. Fuktning kan också ske genom att 
vatten sprayas direkt på föremålet. Vid 
några tillfällen har föremål fuktats i vat
ten i syfte att få en så kallad ”varsam” ren
göring.

Färgtester
Färgtest gjordes före tvättningen för att 
undvika obehagliga överraskningar när 
föremålet väl lagts i vatten.

Forvaringsanvisning
Utfärdade rekommendationer om framtida 
förvaring av det konserverade föremålet.

G 17 Tvättmedel
Ett miljövänligt tvättmedel.

Glycerin/glycerol
Glycerol, 1,2,3-propantriol. Trevärd alko
hol som har använts för fläckurtagning 
och som impregneringsmedel för uttorkat 
fibermaterial. Anses ha en uppmjukande 
effekt.

Hostapon T
Nonjonisk tensid.

Hyamine
Antimögelpreparat speciellt för arkeolo
giska textilier från gravar.

Igepon
Tvättmedel - tensid. Användes första gång
en vid tvätt av ett antal egyptiska frag
ment som ägdes av Nationalmuseet.

Impregnering
Arkeologiska textilier impregnerades re
gelmässigt under tiden 1930-1975.

Imålad
Nya tygbitar målades och placerades där 
delar av föremålets textilmönster sakna
des. En estetisk åtgärd.

Indanthren
Färgstoff för vegetabiliska fibrer.

Infärgning
När ett trasigt föremål behöver stöd helt 
eller partivis, sker det vanligtvis med hjälp 
av ett stödtyg. Detta färgas in så nära som 
möjligt i en nyans liknande originalets 
färg. Avsikten är att skapa ett intryck av 
helhet hos ett trasigt föremål då effekten 
blir densamma som en retusch i en mål
ning.
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Insektsdödande medel
Förmodligen Maletta.

Irgalan
Färgstoffer för animaliska fibrer.

Isärtagen/sprättad/lossad
Schemat visar en dramatisk ökning av isär
tagningar under 1950-talet. Sömmar öpp
nas/sprättas bort och föremålen tas helt 
eller delvis isär. Isärtagningar underlättar 
vid tvättning av föremål med olika mate
rialsammansättning. Yttertyg och foder 
samt mellanfoder kan ha olika smutsig- 
hetsgrad vilket ibland kräver speciellt an
passade rengöringsmetoder. Behovet av isär
tagningar har också nära samband med 
textilhistorisk forskning.

Kardborrband
Användes för upphängning av en textilta
pet.

Kemtvätt
1935 tvättades en schal av ylle i ”kemisk 
tvätt” som kunde köpas på flaska.

Klistring
Klistring förekommer när det är omöjligt 
att stödja sköra textilier genom sömnad. 
Ibland har den enda rimliga lösningen för 
t.ex. kollekthåvarnas trasiga innerpåsar 
av läder varit klistring. Även lösa trådar i 
metallbroderier, utförda på mycket hårda 
underlag, klistrades. 192z hette klistret 
man använde Pandetikon, 1936 Karlssons 
Klister (arkivuppgift). Senare (1972) när 
klistring används avses stödåtgärden la
minering.

Kolikvintlösning
Kolikvintlösning användes för malbekämp- 
ning och andra skadedjur. Till bekämp
ningen användes kolikvintäpplen eller pep
par. Sedan gammalt ansågs peppar och 
kolikvintäpplen ha en avsevärd inverkan 
på människan då kolikvintäpplen använ
des som laxermedel. Mot slutet av 1940-ta-

let ansågs dessa bekämpningsmedel som 
relativt värdelösa.

Koltetraklorid
Koltetraklorid, CC14 användes för lösning 
av vax. Nyttjas inom textilindustrin för 
kemtvätt. Eldsläckningsmedel.

Komplettering
Kompletteringar gjordes från början då 
skador och hål lagades genom att ett nytt 
tyg placerades under hålet. Lite senare 
kompletterades föremålen med nyknypp- 
lade spetsar där delar saknades. Uttryck 
som ”mässhaken kompletterades med ett 
nytt foder” förekommer ganska ofta, spe
ciellt från 1930 och framåt i tiden.

Konserveringsvätska
Hemligt innehåll men användes för im
pregnering av sköra textilier främst arkeo
logiska fynd.

Konstsiden
Många nya foder av konstsiden sattes in i 
gamla mässhakar eller ovanpå gamla smut
siga foder av siden.

Konststoppning
Tunn och fin stoppning av kjollivet i Jenny 
Linds klänning.

Kroknål
Kroknål nämns endast en gång i Pietasbe- 
skrivningarna men används fortfarande 
vid behov. I det dokumenterade fallet, 
1918, rörde det sig om att fästa lossade 
trådar på ett skrin med textilklädsel.

Kvillajabark
Kvillajabark, eller såpbark, kommer från 
såpträdet Quillaja Saponiara och tillhör 
familjen rosväxter. Såpträdet växer i Chi
le, Bolivia och Peru. Barken innehåller sa- 
poniner som är starka skumbildare. Ex
trakt ur barken används som finare tvätt
medel. Inom metallkonserveringen använ
des kvillajabark för rengöring. Pietas pro
vade kvillaja första gången 1913 på en
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tronhimmel med metallbroderier och 1921 
på en kalkduk av siden. För övrigt har 
kvillajabark använts vid tvättning av hårt 
smutsade ylleplagg.

Kypfärg Zenit
Färgstoff.

Lacknafta
Petroleumkolväte framställt ur råolja gen
om fraktionerad destillation. Har använts 
för fläckurtagning.

Laminering
Sköra föremål klistras mot ett med lim 
preparerat tyg. De båda fästs samman 
med hjälp av värme och tryck.

Lanolin/lättbensin (Birka)
De första försöken att återge fibrerna hos 
Birkatextilierna sin elasticitet och lyster 
gjordes med en blandning av lanolin och 
lättbensin. 1933.

Laventin
Nonjoniskt tvättmedel, avsett som förtvätt
medel.

"Linnevätska"
Okänt innehåll. Linnevätska användes på 
samma sätt som nedanstående yllevätska. 
Kallades ibland för SHM:s linnevätska.

Luviskol
Polyvinylpyrrolidone. Vattenlösligt binde
medel. Komponent i hårspray. Användes 
tillsammans med PEG och Bonomold för 
preparering av arkeologiska textilier. Lu
viskol gjorde textilierna mindre kladdiga.

Läderkräm Hidefood
För rengöring och uppmjukning av läder.

Lädersmörja
Lädersmörja användes för att mjuka upp 
lädret i kollekthåvarnas innerpåsar. Smör
jan bestod av lanolin, cederträolja, bivax 
och bensin.

Lösande tillsatser
Kan ha varit vad som helst. Citronsyra, 
tvättmedel eller dylikt.

Magnesium
Mg, alkalisk jordartsmetall. Applicerades 
på feta fläckar och fick verka över natten 
varefter det hela borstades bort.

Malbehandling
Inför konserveringen (1922) av ett malan- 
gripet ylleföremål anlitades Nordiska mu
seet som hade en desinfektionsugn där fö
remålet röktes. Senare har sanering i en
staka fall också gjorts med så kallad Flit
spruta.

Maltextrakt
Användes för att lösa limskikt från en kas- 
siantapet.

Manglat
Damastduk som skulle bli extra fin, det 
vill säga blank på båda sidorna.

Masonit
Skivor av Masonit kläddes med tyg varpå 
kalkdukar och annat placerades.

Melinex
Polyvinylacetat. Användes som underlag 
vid preparering av tyll med Vinamul 6525.

Metallkomplexfärg
Färgstoff.

Metylacetat/toluen
Blandning för impregnering av arkeolo
giska textilier.

Minirisk
Milt tvättmedel som användes för sköra 
men smutsiga textilföremål.

Mo/PEC/Bonomold
Modocoll = tapetklister av cellulosa/PEG 
= polyetylenglykol/Bonomold = antimö- 
gelmedel. Impregneringsmedel.
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Modocoll
Modocoll = tapetklister av cellulosa. Im- 
pregneringsmedel.

Modocoll/PEG
Modocoll = tapetklister av cellulosa/PEG 
= polyetylenglykol. Impregneringsmedel.

Mowilith
Lim för laminerings bruk.

Neutral tensid
Nonjonisk tensid.

Neutralt tvättmedel
Tvättmedel som består av nonjonisk ten
sid, exempelvis Hostaphon.

Nylontyll
Användes som skydd över arkeologiska 
textilier vid tvättning.

Nytt foder
Omtyckta föremål, t.ex. mässhakar, som 
slitits hårt och fortsättningsvis ska brukas 
får ibland nya foder insatta. Nytt foder 
monteras också in som estetisk åtgärd in
för utställningar. Under 1923 får 20 före
mål nytt foder. De gamla fodren, om de är 
originalfoder, får vanligtvis sitta kvar un
der det nya. Rubriken ”Nytt foder” kan 
kopplas ihop med rubriken ”Konstsiden” 
som är det material man helst valde till de 
nya fodren under 1940-talet. Under 1980- 
talet och 1990-talet byts flera av de tidiga
re nyinsatta fodren ut, mest av estetiska 
skäl, och en del avlägsnas så att original
fodren blir synliga igen.

Omkonservering
En betydande del av de föremål som kon
serverats tidigare har senare konserverats 
om, ibland två eller flera gånger. Med 
hjälp av schemat kan konstateras ökning
ar kopplade till närliggande utställningar, 
forskning, publikationer och symposier.

Oxalsyra
H2C204, svag organisk syra. Har använts 
för blekning av fläckar på en kalkduk av 
siden.

Passepartout
Inramning med kartong.

PEG
Polyetylenglykol.

PEG/Luviskol/Bonomold
Blandning för preparering av arkeologis
ka textilier.

pH-värde
Ett mått på vätejonkoncentration. Tvätt
vattnet och föremålets pH mättes bland 
annat för att erhålla bättre tvätteffekt.

Plast/lanolin
Impregneringsmedel.

Plastfodral
En stor mängd plastfodral tillverkades till 
föremål som skulle magasineras eller läg
gas undan en längre tid.

Plexi
Plexiglas. Ett polyakrylat som ofta använ
des som stommar och stöd vid utställning
ar. Plexiskivor användes också som stöd 
då bland annat kalkdukar placerades mel
lan två skivor.

Polyestervadd
Används som fyllning och stöd i special- 
formade dockor. Används vid utställningar.

Polyvinylalkohol
Har använts som impregneringsmedel.

Potatis
Verksam vid borttagning av fet smuts och 
fläckar. Först fuktas fläcken med den itu- 
skurna potatisen. Tyget får torka och mjö
let som bildas borstas därefter bort.
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Potatismjöl
Ar 1914 behandlades 2 ”nedrökta” korkå
por med varmt potatismjöl. Den ena kor
kåpan är av sammet, den andra siden. Båda 
kåporna har konserverats om under 1990- 
talet då de tvättats med vatten och tvätt
medel. Potatismjöl som värms upp och app
liceras på sotiga textilier har en förmåga 
att i någon mån suga till sig en del av sot
partiklarna. När mjölet kallnat och fått 
verka under ett dygn borstas det bort. Be
handlingen har ofta använts vid rengöring 
av smutsiga sammetsföremål som man inte 
gärna ville vattentvätta på grund av den 
omständiga efterbehandlingen. Efter behand
lingen med potatismj öfrengjordes samme
ten ännu en gång men då med bensin.

Pressad/struken
Nyare föremål och underlagningstyger 
pressades för att hålla ned sömsmåner och 
vik veck.

R-lösning, spädning av tryckfärg
Lösningsmedel för tryckfärg.

Rekonstruktion
En rekonstruktion utfördes 1909. En fana 
kompletterades genom att saknade delar 
rekonstruerades. Begreppet rekonstruktion 
har också använts när föremål tagits isär 
och återförts till sitt tänkta ursprungliga 
snitt. I några fall har tygets mönstret i fö
remålet målats av på ett nytt tyg som se
dan placerats vid föremålets skadade par
tier.

Remol
Användes för fläckurtagning.

Rengöring
Begreppet rengöring är ett samlingsut- 
tryck för flera aktiva åtgärder. Det är för
modligen det mest använda åtgärdsut- 
trycket inom konserveringen. Uttrycket an
vänds gärna tillsammans med vatten, typ 
av tvättmedel eller dammsugning. Det se
naste decenniet också som kombination

med t.ex. ”torrengöring eller våtrengöring”. 
Ordet rengöring i Pietaskatalogen signale
rar att smuts och/eller fläckar tagits bort 
men inte på vilket sätt eller med vilka me
toder. Under vissa perioder förekommer 
”rengöring” som enda hänvisning med 
upplysningen ”Föremålet rengjort på van
ligt sätt”. En plötsligt förändring inträder 
1923 i verksamhetens metoder och/eller 
etiska principer. En orsak kan vara den 
renlighetsiver som förekom i samband med 
härjningarna av bl.a. spanska sjukan efter 
första världskriget. En annan orsak kan 
vara en upptrappning av noggrannheten i 
dokumentationsnivån. Från 1931 ingår ren
göring i definitionen för konservering av 
textilier.

Resultat av konserveringen
En bedömning av förväntat resultat.

Sadelsåpa
För rengöring av läder, främst för innerpå- 
sen i kollekthåvar.

Saltsyra
E1C1, vattenlösning av gasen väteklorid. 
Har använts vid fläckurtagning.

Silverskum
Rengöring av metaller.

Skumtvätt
Både skumtvättmedlet Snappy och Hos- 
taphon användes vid skumtvätt. Tvättme
del och vatten piskades till skum och app
licerades på föremålet. När skummet rör
de sig lade sig en del av smutsen på ytan 
och kunde sedan sköljas bort.

Sköljd/genomspolad
Ett föremål tvättas ”varsamt” när inga 
tvättmedel tillsätts.

Slöja
Slöja är en tunn vävnad av bomull. An
vändes 1928 för lagning av en päll av lin
ne och som skydd för en kollekthåv.
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Snabbtorkning
Måste göras när risk för färgfällning finns.

Solophenyl
Färgstoffer för vegetabiliska fibrer.

Spånskivor
Stödskivor i utställningar.

Spänd/utslätad
Uttrycken spänd och utslätad har båda be
tydelsen av att ett tyg eller föremål ska bli 
slätt - utan rynkor och veck - men de bå
da åtgärderna ger olika resultat. När ett 
föremål spänns ut sker det med hjälp av 
nålar längs ytterkanterna. Vid utslätning 
av tyg eller föremål bör materialet helst 
vara riktigt vått så att det kan kladdas fast 
mot ett slätt underlag där det sedan får tor
ka. Skillnaden mellan metoderna är möj
ligheterna för tygets fibermaterial att åter
ta resterna av sin ursprungliga elasticitet. 
Vid utslätning är möjligheterna goda med
an det tyg som spänns ut med nålar i vått 
tillstånd måste anpassa sig till det förutbe
stämda måttet. Risken att tyget i ett vått 
föremål brister är ibland överhängande på 
grund av den krympning som sker i mate
rialet under torkningsfasen. För att und
vika risken med bristningar i materialet 
spänns föremålen när de torkat och fuktas 
då antingen underifrån eller från ovan
sidan. Numera används utspänning med 
nålar med stor varsamhet och då mest för 
sammetsföremål som måste ångas efter 
vattentvätt.

Stabilopenna
Användes för att retuschera stödtyger i 
partier med små skador.

Sura färger
Färgstoffer med sur pH-reaktion.

Syfte med konserveringen
En rubrik där konservatorerna noga för
klarar varför och hur föremålet behöver 
åtgärdas för att bevaras.

Synperonic, Synpersonic CX, Synper- 
sonic NX
Tensid.

Syrafri kartong
Används för bland annat passepartouter 
och skivor till kalkdukar.

Syra-metallkomplexfärger
Färgstoff.

Såpa
Såpa kom till pass för tvättning av ett par 
mycket smutsiga gardiner 1930.

Tensid
Ytaktivt ämne med syfte att sänka ytspän
ningen hos tvättvattnet och därmed göra 
det ”våtare”.

Terpentin
Lösningsmedel framställt ur barrträds- 
kåda. Används i linolja, lacker, fernissor, 
bivax m.m. I det här fallet skulle en linol- 
jefläck avlägsnas från en mässhake som 
kommit för nära en konstnärs palett.

Tetralin, färgborttagning
Tetrahydronaftalin. Användes som lösnings
medel för vaxer, hartser, gummi, oljor och 
fetter. Preparat inom textilindustrin.

Thymol/sprit
Thymol (timjanskamfer) löst i sprit använ
des som antiseptiskt medel.

Till Libraria/Licium
Mellan Pietas/textilenheten, Libraria och 
Licium pågick ett utbyte av speciella arbe
ten.

Toluen
Metylbensen, CJI CH . Aromatiskt lös
ningsmedel som använts i vissa acrylater 
och lacker. Cancerframkallande.

Trädning/stoppning
Gjordes i sköra textilier.
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Tvål
En mycket smutsig linnebonad tvättades 
1930 med vatten och tvål. Vilken typ av 
tvål finns inte angivet men förmodligen 
fanns så kallade luxflingor.

Tvättmedel
Ytaktivt ämne (tensid).

Tvättmedel syntet
Syntetiskt tvättmedel prövades för att ren
göra textilier nedsmutsade med fet sot.

Tvättning
Uttrycket hade tidigare anknytning till be
arbetning i vatten och tvättmedel. Nume
ra kan det också innefatta andra vätskor, 
exempelvis vid kemtvätt. Tvättning redo
visas sporadiskt under verksamhetens för
sta period för att öka markant 1931 då det 
dokumenterats vid 10 tillfällen. I samman
ställningen sjunker siffrorna för tvättning 
under några år vilket inte innebär att före
målen lämnats smutsiga. I verkligheten 
har tvättning skett i många fall och ansetts 
som en självklarhet som inte behövde do
kumenteras. Tvättning medför ofta isär
tagning av föremålen som på grund av 
deras olika materialinnehåll blivit ojämnt 
smutsade.

Ultraljud
Användes vid enstaka tillfällen för rengö
ring av arkeologiska textilfynd.

Vacuum-cleaner/dammsugare
År 1908 var vacuum-cleaning relativt nytt. 
Uttrycket används de första åren för att 
ganska snart övergå till att kallas damm
sugning. De flesta föremål dammsugs innan 
våta rengöringsprocesser utförs. Avsikten 
är att ta bort all löst sittande smuts som 
annars kan tränga djupare ned mellan fib
rerna. Vid konservering är dammsugning 
ofta den enda behandling ett föremål be
höver.

Varnolen
Petroleumdestillat. Användes för fläckur- 
tagning och tvättning av ylleföremål.

Vatten
År 1910 vattenbehandlades 8 föremål var
av endast 2 beskrivs som tvättade. Använd
ning av vatten som rengöringsmetod var 
annars återhållsam i Pietasbeskrivningarna 
fram till 1930 då dokumentationen blir 
mer följdriktig och tar upp både vilken åt
gärd (rengöring) man utfört och vilket me
del (vatten) som använt. År 1931 utökas 
beskrivningen även med metoden; till ex
empel ”föremålet rengjordes (åtgärd) gen
om tvättning (metod) med vatten (medel)”.

Vaxat silke
De tunna silketrådarna som används vid 
konservering förstärks genom vaxning med 
bivax.

Vichyvatten
Stockholms vattenledningar och dess vat
ten ansågs inte ha tillräckligt bra kvalitet 
för tvättning av till exempel guldbrode
rier. År 1933 tvättades en kalkduk med vi
chyvatten. Den var mycket smutsig och 
måste rengöras i flera omgångar. Det gick 
åt 8 buteljer vatten å 25 öre/st för att tvät
ta kalkdukens avsprättade övertyg. Fodret 
kasserades och ersattes med ett nytt.

Vinacryl/Vinamul
Emulsion av Polyvinylacetat (6525) från 
Skånska Ättiksfabriken i Perstorp. Vina- 
mul löses i toluol för adhesiv fästning vid 
preparering av till exempel tyll. Den pre
parerade tyllen fästs på det föremål som 
ska stödjas (klistras) med strykjärn cirka 
70-80 °C. Koncentration: 1 del 2 %-ig Vi- 
namul, 4 delar vatten.

Viskos
Syntetiskt tyg som användes för nya foder 
i bland annat mässhakar.

BILAGA 3 255



Våtrengöring
Tvättning i vatten med tillsats av neutral 
tensid.

Vädring
Efter branden i Katarina kyrka hängdes 
kyrkans sotskadade textilier på vädring un
der lång tid.

Vätesuperoxid
Väteperoxid, H O . Blekmedel. Användes 
för fläckborttagning på kalkduk av siden.

"Yllevätska"
Yllevätska användes för att stärka arkeo
logiska yllefragment efter vattentvätt. Vad 
vätskan innehöll har ännu inte framkom
mit. Första gången vätskan, som kallades 
SHM:s yllevätska, användes var vid be
handling av egyptiska yllefragment.

Zymola (enzym)
Maltextrakt. Inköptes från Köpenhamn. 
Användes för att lösa bort lim och kalkres
ter från väggspänningar av kassian. Vägg
spänningarna togs ned från väggarna i 
Ängsö slott. Zymola bryter ned de dubbla 
sockerarterna till enkla. De bildar ett gelé 
som sedan går att skölja bort.

Ångad
Luggen i en smutsig och skrynklig sam- 
metsmässhake ångades upp 192.3. Metoden 
hämtades från modist- och hattaffärerna 
där det var vanligt att få sin gamla hatt 
uppfräschad genom ångning. Inom textil
konserveringen har ångning använts för 
att återställa utseendet hos vattentvättade 
sammetsföremål. Under 1990-talet har 
ånga använts på samma sätt som 1923, 
alltså för att snygga till skrynkliga före
mål som av olika anledningar inte kan 
tvättas i vatten.

Ättika
Etansyra, CH^COOH, karboxylsyra. Någ
ra droppar ättika i sista sköljvattnet an
sågs hindra färger från att blöda men an
vändes också för att stabilisera pH-värdet 
vid tvättning av ylleföremål.

Öppnad
Redan 1908 öppnades sömmar för att lät
tare kunna genomföra varsamma kon
serveringar. Uttrycket används de första 
åren men kommer tillbaka under 1990-ta- 
let när ordet varsamhet åter är modernt.
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BILAGA 4

Personalförteckning

Namn Titel Anställningsår

Branting Agnes arbetsledare 1908-30
Rosenthal Augusta brodös 1908-14
Punch Beda brodös 1913-38
Westin Märtha brodös/biträde 192.8-55
Geijer Agnes arb.ledare, textilkonservator, antikvarie, enh.chef 1930-66
Numa Stina brodös/biträde 1937-60
Genberg Stina brodös/biträde vS\

Westman Beda biträde, askultant xo

Lindqvist Anna brodös/biträde 1938-49
Ahlner Daga brodös 1938-38
Holmqvist Varda expedition/handarbete 1938-43
Gabeling Enia brodös 1939-39
Rodehn Marianne brodös 1940-40
Karlsson Ester städerska 1941-49
Hallberg Margit brodös 194 2.-4 3
Raabo Berit biträde, elev 1943-43
Wikland Margit biträde, konservator 1943-85
Welin Ingrid biträde 1943-46
Hildebrand Ulla biträde 1944-45
Odelberg Maj amanuens 1945-54
Degerman Sonja biträde, konservator 1946-85
Franzén Anne Marie antikvarie 1950-75
Hedin Birgitta konserveringsbiträde 1950-51
Wahlgren Astrid konserveringsbiträde 1956-56
Brunnberg/Wirgin Margareta amanuens 1956-63
Blomberg J. konserveringsbiträde 1958-58
Nilsson Hedvig konserveringsbiträde 1958-58
Falkeström Ingegerd konserveringsbiträde 1958-67
Wåhlstedt Karin konserveringsbiträde 1959-59
Estham Inger amanuens, antikvarie, enhetschef 1960-93
Granar Anna konserveringsbiträde 1960-60
Möller Eva konserveringsbiträde 1960-64
Johansson Gunvor konserveringsbiträde 1961-64
Wahlström Elly kansliskrivare 1961-69
Adde-Johansson Kerstin konserveringsbiträde,-assistent, konservator 1961-76
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Namn Titel Anställningsår

Blid Henry 
Danielsson Sofia 
Lantz Berit 
Lund-Tapper Mary 
Erikson Marianne 
Bergman Ingrid 
Souidos Inez 
Johansson S.
Löf M.
Mohlin Anne Marie 
Gustafsson Kersti 
Liljekvist Ulrika 
Nordahl Inez 
Rautio Anna 
Cassel Eva Helena 
Richert Gisela 
Levin Kerstin 
Nockert Margareta 
Arvidsson G.
Sundblad M. 
du Rietz Gunilla 
Flemström Margit 
Hägg Elsa 
Holmström Anita 
Lundström Lisa 
Persson Marianne 
Söderbäck Gitte 
Borggren Anna 
Brandt Kerstin 
Berggren Gunnel 
Rådenman Birgitta 
Roos Ingrid 
Lavesson-Ulfeby Inger 
Norberg Malo 
Jacobson Margareta 
Lundwall Eva 
Wicksell Ebba 
Klement Helen 
Roos-Björklund Ingrid 
Marcus Maud 
Östrand Ann-Christine 
Roos-Björklund Ingrid 
Mattsson Britt-Marie 
Bergstrand Margareta 
Sörman Jan 
Oteli Peter 
Frej Hans
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amanuens 1962-63
amanuens 1962-62
konserveringsbiträde 1963-63
konserveringsbiträde, konserveringsassistent 1963-74
amanuens 1964-64
amanuens, antikvarie 1964-71
konserveringsbiträde, konserveringsassistent 1964-71
konserveringsbiträde 1965-65
konserveringsbiträde 1965-65
skrivhjälp 1966-76
konserveringsbiträde, konserveringsassistent 1966-72
konserveringsbiträde 1966-67
amanuens 196 6—6 6
konserveringsbiträde 1966-66
amanuens 1966-67
konserveringsbiträde 1967-68
sekreterare 1969-87
amanuens, antikvarie, enhetschef r969-96
kansliskrivare 1969-69
kansliskrivare 1969-69
kansliskrivare 1969-71
konserveringsbiträde 1970-70
konservator 1971-79
konserveringsbiträde 1971-71
konserveringsbiträde 1971-79

konserveringsbiträde 1971-95
amanuens 1971-71
amanuens, antikvarie 1972-
konserveringsassisten 1972-73
konserveringsassistent, konservator 1973-89
konserveringsassistent 1973-74

amanuens 1973-73

konserveringsassistent, konservator 1973-91
konservator 1976-77
amanuens 1976-76
konservator 1976-
antikvarie 1977-83
konservator 1977-88
amanuens 1979-79

konservator 1980-80
konservator 1980-81
amanuens 1980-80
konservator 1980-
konservator 1981-
konservator 1981-82
konservator 1982-83
assistent/vtp 1983-84
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Namn Titel Anställningsår

Stolpe Helga sekreterare 1985-94
Ridderstedt Margareta antikvarie 1985-
Högberg Susanna konservator 1986-
Jonsson Johanna konservatorsassistent 1987-88
Lindmark Lena konservatorsassistent 1988-89
Petersson Martina konservatorsassistent 1988-89
Lilja-Jensen Eva konservator 1989-89
Ahlström Eva konservator I99O-9O

Jonsson Kerstin konservator 1990-94
Nordfjell Ulrika elev, konservator 1990-
Franzén Marie-Louise antikvarie 1991-96
Andersson Birgit sekreterare 1994-95

Nilsen Lisa konservatorsassistent 1994-94

Bjuhr Rose-Marie sekreterare 1995-96
Andersson Viktoria konservatorsassistent 1995-95
Strange Rie konservatorsassistent 1995-96
Frejd-Wallmark Åsa sekreterare 1996-
Österlund Erik t.f. enhetschef 1996-96
Hedhammar Erika konservator 1996-
Engellau-Gullander Cecilia enhetschef 1997-
Fritzon Caroline antikvarie I999-OO

Candréus Cecilia antikvarie 1999-
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BILAGA 5

Stödtyger 1908-1999

Bomullstyg Bomullstyg Bomullstyg Bomullstyg

Lärft Lärft Lärft Lärft

Siden Siden Siden Siden

Stödtyg Stödtyg Stödtyg

Silkestyll Tyll Tyll

Bomullstyll Bomullstyll

Sidengaze Sidengaze

Satin Satin Satin Satin

Voile Voile Voile Voile

Siktduk Siktduk

Sammet Sammet Sammet

Tarlatan Tarlatan

Chiffon

Råsilke Råsilke

Shantung Shantung Shantung Shantung

Crepeline Crepeline Crepeline Crepeline

Slöja Slöja Slöja

Cidonia

Etamin

Nät arméns

Råsiden

Linne Linne

Atlassiden Atlassiden

Bordfilt Bordsfilt
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År 1908-1929 År 1930-1949 År 1950-1974 År 1975-1999

Silduk

Slaglärft

Blålärft

Japon Japon

Liciumsiden

Domestik

Engelskt skinn

Fansiden

Gåsögonlärft

Spännlärft

Taft Taft

Ylletyg Ylletyg

Bomullsflanell Bomullsflanell

Tapetserarlärft Tapetserarlärft Tapetserarlärft

Konstsilke

Konstsiden Konstsiden Konstsiden

Schappsiden Schappsiden Schappsiden

Hamptyg

Flanell Flanell

Dunvar Dunvar Dunvar

Jute

Fallskärmssiden Fallskärmssiden

Tapetserarväv Tapetserarväv

Gastyg Gastyg

Lakansväv Lakansväv

Stramalj

Boj

Tvättsiden

Marina

Nylonslöja, tyll

Viskos

Linnebatist

Bomullsbatist
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Förkortningar

Förkortningar som använts i boken:

AT Antikvarisk-tekniska avdelningen
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
ATk Antikvarisk-tekniska avdelningen,

enheten för konservering av 
kyrkliga textilier

CIETA Centre International d'Etudes
des Textiles Anciens 

Dr Dalarna
EK Efter konservering
EK Före konservering
Go Gotland
Gä Gästrikland
Ha Halland
Hs Hälsingland
HG The International Institute for

Conservation of Historic and 
Artistic Works

KVHAA Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien 

Me Medelpad

NKF Nordiska Konservatorförbundet
NTT Nordisk Textilteknisk Termino

logi
Nä Närke
RAA Riksantikvarieämbetet
RIK Riksantikvarieämbetets institu

tion för konservering 
SET Svenska Föreningen för Textil

konservering
SHM Statens historiska museum
SHMM Statens historiska museer
Sk Skåne
Sm Småland
Sthlm Stockholm
Sö Södermanland
UK Under konservering
Up Uppland
Vg Västergötland
Vr Värmland
Vs Västmanland
Ån Ångermanland
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Provhängning och fotografering av en rysk fana av bemålad kinesisk damast. Den blå damasten har ett 
symmetriskt mönster av krysantemum. Fanan togs vid Narva den 20 november 1700 under kung Karl 
den Xll:s eget höga befäl. Damen på stegen till vänster är Stina Numa och till höger står Märta Westin. 
Efter konservering 1940.
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Bilaga 1. Konserveringsmedel och konserveringsmetoder

ÅR 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Antal föremål 9 40 18 45 30 70 80 70 80 65 30 55 50 60 86 50

Omkonservering 1 2 5 1

Öppnad 243

Isärtagen/sprättad/lossad 2 1 7

Fernissa 1

Vacuum-cleaner/dammsugare 1

Rengöring 2 1 3

Fuktning 1 2

Spänd/utslätad 1 5

Nytt foder 1 1

Infärgning 1 3

Rekonstruktion 1

Tvättning 2

Vatten 8

Komplettering 3

Glycerin/glycerol 1

Franskbröd

Kvillajabark

Potatismjöl

Kroknål

Malbehandling

Klistring

Pressad/struken
Ångad

Imålad

Celit

Crepeline

Slöja

Bensin

Tvål

Såpa

Lanolin/lättbensin (Birka)

Vichyvatten

Dilutin

Kemtvätt

Fousol

Citron

Destvatten

Igepon

Cellofan

Lädersmörja

"Yllevätska"

"Linnevätska"

Kolikvintlösning

Potatis

Koltetraklorid

Ättika

Bivax/balsamterpentin

Konstsiden

Masonit

Lösande tillsatser 

Ammoniak

Vamolen
Plastfodral
Skumtvätt

Remol

Maltextrakt
Stabilopenna

2 10 7

2
19 32 10

2
20

1
1
3

1 2 
27

1 2
1
2

2
1
1
1

1





Den ljusskygga textilkonsten

För hundra år sedan bildades föreningen 
Pietas för att förbättra hanteringen av 
kyrkornas textilier.

Alla föremål som konserverades hos 
Pietas dokumenterades i en katalog vars 
beskrivningar av konserveringsmetoder och 
konserveringsmaterial ligger till grund för 
denna bok.

Boken vänder sig till konservatorer, 
konsthistoriker, arkeologer och museian- 
ställda, men också till alla kemister och 
arkitekter med kulturhistorisk inriktning.

ISBN 91-7209-326-9

Riksantikvarieämbetet


