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Inledning 

I mitt arbete som textilkonservator på Studio Västsvensk Konservering i Göteborg får jag ofta 

till uppgift att analysera de fynd av textilier som kommer från olika arkeologiska 

utgrävningar. Ett viktigt hjälpmedel i detta arbete är arbetsmikroskop och ljusmikroskop. De 

arkeologer som är ansvariga för en utgrävning är ofta mycket intresserade av de textila 

fynden och den information analysen av dem kan tillföra tolkningen av ett större 

sammanhang. För att kunna bidra med så korrekta uppgifter som möjligt till denna tolkning 

kände jag att jag behövde öka mina kunskaper i analys av arkeologiska textilfibrer med hjälp 

av ljusmikroskop. I början av 2014 gjorde jag en förfrågan till Riksantikvarieämbetet i Visby 

om möjligheten att komma och arbeta i deras analyslaboratorium i syfte att under 

handledning öka min kompetens i analys av arkeologiska textilfibrer med hjälp av 

ljusmikroskop. Då jag fick ett positivt svar på min förfrågan ansökte jag därefter om medel ur 

Syskonen Bothéns stiftelse för resa och boende. Då min ansökan beviljades kom jag överens 

med Katrin Hinrichs Degerblad, som skulle vara min handledare, att jag under andra veckan i 

september skulle tillbringa tre arbetsdagar på RAÄs analyslaboratorium. Vi kom även 

överens om att jag skulle arbeta tillsammans med Amica Sundberg från Historiska Museet i 

Stockholm som även hon hade önskemål att arbeta i RAÄs laboratorium i samma syfte som 

jag. Vi fick förmånen att vara på RAÄ som gästkollegor. 

 

Upplägg 

Första dagen började vi med att titta på laboratorielokalerna och den analysutrustning som 

finns där. Därefter gick vi igenom vilka förväntningar vi hade inför projektet, vad 

målsättningen med vårt arbete skulle vara och vad som var rimligt att hinna med under tre 

dagar. 

Slutligen bestämde vi oss för följande upplägg för projektet: 

Projektets namn skulle vara Textilfiberanalys – Metodutveckling. Målet var att ta fram en 

provserie för att komma fram till vilka analysmetoder som är relevanta vid mikroskopanalys 

av arkeologiska textilfibrer för bestämning av textilmaterialet. En del i detta arbete var att 

försöka komma fram till en metod att göra permanenta mikroskopsprover, dels för analys av 

fiberytan, dels för analys av tvärsnitt av textilfibrer.  

 

De monteringsmetoder vi skulle arbeta med bestämdes till:   

Prov placerat mellan objektglas och täckglas, medium paraffinolja 

Prov placerat på kolstubbe för analys i svepelektronmikroskop, SEM 

Prov placerat mellan objektglas och täckglas, medium Meltmount (permanent prov, fiberyta) 
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Prov placerat mellan objektglas och täckglas, medium Pertex (permanent prov, fiberyta) 

Prov ingjutet i medium Epofix (permanent prov, tvärsnitt) 

Prov ingjutet i medium Clarocit (permanent prov, tvärsnitt) 

Meltmount, Clarocit och Epofix är medier som traditionellt mest används för ingjutning av 

prover för analys av tvärsnitt av färgprover. 

Pertex används på sjukhuslaboratorier för framställning av permanenta mikroskopsprover. 

Förutom proverna placerade på kolstubbe som skulle analyseras i SEM så skulle proverna 

analyseras i ett polarisationsmikroskop av märket Nikon Optiphot med följande inställningar: 

vanligt ljus påfallande, vanligt ljus genomgående, polariserat ljus samt med ultraviolett ljus, 

UV. Varje undersökning skulle göras i två olika förstoringar, vilka skulle bestämmas under 

arbetets gång.  

Fotodokumentationen skulle göras med digitalkamera DS-Fi2 som var monterad på 

polarisationsmikroskopet. Till mikroskopet var kopplat en dator med skärm och en större 

skärm. 

 

Inför projektet hade Amica och jag samlat in prover från olika textilföremål och material som 

vi ville arbeta med.  

Som begränsning bestämde vi att arbeta med sammanlagt åtta olika prover och att vi skulle 

välja ut fyra prover var av de vi hade tagit med. Vi valde ut en blandning av prover där vissa 

material var kända och vissa okända. Två var inte arkeologiskt funna. Proverna vi bestämde 

att arbeta med blev:  

A – Tjärsvabb 

B – Blåfärgad textil 

C – ”Päls” 

D – Diamantkypert 

E – Rep 

F – Segelduk 

G – Tyg i hampa 

H – Sidendamast 
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Polarisationsmikroskop med monterad digitalkamera och datorskärm. Större skärm t. h.                 

Foto: Kerstin Ljungkvist 

 

Genomförandet 

Under de två första dagarna förbereddes proverna för analys. Ett provtagningsprotokoll 

upprättades för varje prov.  

Ingjutningar i gjutformar gjordes i medierna Epofix och Clarocit. Detta fanns förberett genom 

att gjutformar, en för varje medium, med håligheter var fyllda till hälften. I håligheterna 

lades en märklapp med provets beteckning i ena änden och några fibrer av varje prov i den 

andra änden. För att fixera fibrerna i önskat läge fästes de med en droppe snabblim. 

Därefter fylldes håligheterna med ytterligare medium.  

När gjutmassan stelnat togs proverna ut ur formarna. Både Epofix och Clarocit hade en klar 

massa men ytan på Clarocit var opak. 

Ingjutningarna slipades på sliprondell för att få fram en yta där man kommit ner till provet så 

att analys av tvärsnittet var möjligt. 

Ingjutningar av prov mellan objektglas och täckglas gjordes i medierna Meltmount och 

Pertex.  Meltmount är fast till halvfast i rumstemperatur. Ingjutning gjordes så att först 

placerades provet mellan objektglaset och täckglaset. Därefter värmdes mediet på en 

värmeplatta till mellan 50° och 100° för att bli flytande. För att mediet skulle förbli flytande 
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utfördes arbetet med objektglaset placerat på värmeplattan. Med hjälp av en tunn trästicka 

placerades mediet vid kanten av täckglaset och genom kapillärkraft sögs det in under 

täckglaset.  

Pertex är trögflytande i rumstemperatur och var förpackat i en tub vilket gjorde det lätt att 

utan kladd få ut en liten mängd av innehållet. När vi arbetade med Pertex placerades provet 

på objektglaset, en droppe av mediet placerades på provet och täckglaset placerades ovanpå 

prov och medium. Arbetet utfördes under draghuv. 

De permanenta mikroskopsproverna fick torka i dragskåp. 

Proven som skulle analyseras i svepelektronmikroskop, SEM, förbereddes genom att åtta 

stubbar med klibbig yta, en för varje prov, sattes på pinnar i en låda. Proven placerades på 

den klibbiga ytan, ett prov per stubbe. Därefter placerades proverna i en vacuumkammare 

där de belades med ett tunt lager guld, sputtring, för att få ett så bra analysresultat som 

möjligt då material som inte leder elektricitet annars kan vara svårt att analysera med SEM.  

Den tredje och sista dagen ägnades så gott som helt åt att titta på proverna i 

polarisationsmikroskopet och fotografera dem. Vi bestämde att utgå ifrån att alla prover 

skulle fotas i förstoringarna 4x och 10x då vi tyckte att förstoringen 20x inte gav någon 

ytterligare information. 

 

 

Slutsats 

Att gjuta in prov i medierna Epofix och Clarocit med efterföljande slipning för att få fram en 

yta med ett tvärsnitt för att analysera textilfibrer fungerade om det ingjutna provet var en 

styv textilfiber. Om provet var en mjuk och flexibel textilfiber lade den sig parallellt med 

slipytan vid slipningen och i stället för ett tvärsnitt ser man vid analys fiberns yta.  

Ingjutning av prov mellan objektglas och täckglas i medierna Meltmount och Pertex gav ett 

snarlikt resultat vid analys i mikroskop. Båda medierna var helt klara som glas efter härdning 

och gav en tydlig bild av provet vid analys i mikroskop. Dock innebar de två medierna olika 

arbetssätt. Att arbeta med Meltmount var mer komplicerat och det krävs träning för att 

behärska metoden. Det var lättare att undvika luftbubblor i ingjutningarna med Pertex än 

med Meltmount.                                                                                                                                     

På grund av tidsbrist gjordes inga prover i paraffinolja mellan objektglas och täckglas. 

Eftersom tekniken inte fungerade kunde analys av proverna som förberetts för SEM inte 

genomföras.  
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Det blev tre intensiva och lärorika arbetsdagar med intressanta diskussioner och 

kunskapsutbyte. Trots att vi gjorde en hård begränsning i antalet prover vi skulle arbeta med 

så kunde vi inte slutföra arbetet enligt den upplagda planen på grund av tidsbrist. 

En lärdom är att noggrant analysarbete tar tid. 

 

Kerstin Ljungkvist 

Göteborg 2014-12-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Prov av rep, medium Meltmount, förstoring x4, påfallande ljus.                                    

Bild 2: Prov av rep, medium Epofix, förstoring x20,                                                                        

Bild 3: Prov av tyg i hampa, medium Pertex, förstoring x4, genomfallande ljus                       

Bild 4: Prov av segelduk, medium Meltmount, förstoring x10, polariserande ljus 
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