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ABSTRACT 
 
In this thesis, bacteria and mold infestation of silk artefacts are investigated through a 
literature review, a survey sent out to textile conservators, an interview with a mycologist, 
and an examination of a mold infested robe used as a case study. The robe was examined 
using methods, including ATR-FTIR, found in scientific literature and methods, including light 
microscopy, retrieved from the conservators’ recommendations in the survey. The purpose of 
retrieving methods from various sources was to bridge the identified knowledge gap between 
practitioners’ and scientists’ perception of what kind of microbes cause deterioration of silk. 
The focus of the case study was to assess the ability of the adapted methods to provide 
information on the infestation.  
 
The study found that the different methods used in investigating an infested silk textile affect 
the perception of microbes causing deterioration. The study establishes that silk can be 
infested both by bacteria and by mold, and that the risk increases if the silk is part of a 
composite object. The study also concludes that the deteriorating effect of mold on silk is still 
not ascertained. 
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FÖRORD 
”Fram på natten drömde han om siden. Hela världen var av siden och inget mera. Det var sidengräs och 
sidenträd och djur av siden. Bara han själv var inte siden. Han blev rädd för allt detta siden och vaknade 
med ett krampaktigt grepp om trastäcket.” Ur Nässlorna blomma av Harry Martinson (1935, s. 189). 
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ORDLISTA 
Aerob nedbrytning: biologisk nedbrytning i närvaro av syre 

Endopigment: pigment förekommande i mikroorganismens cellstrukturer 

Enzym: proteiner, ofta globulära, som katalyserar kemiska reaktioner utan att förbrukas i reaktionen 

Exopigment: pigment som utsöndras av en mikroorganism  

Extracellulär: utanför cellen 

Fylogenetik: beskriver släktskapet mellan olika organismer  

Fylum (plural: fyla): taxonomisk rang  

Gramfärgning (Grams metod): klassificeringsmetod för bakterier 

Gram-negativa bakterier: erhåller en rosa färg vid infärgning med Grams metod 

Gram-positiva bakterier: erhåller en blå färg vid infärgning med Grams metod 

Heterotrof: organism som inte själva kan producera den näring den behöver 

Inokulera: mögelsporer eller bakterier ympas in på ett substrat t.ex. i form av en lösning som appliceras på 
substratet 

Metabolit: ämnesomsättningsprodukt  

Mikroorganism/ Mikrob: i denna uppsats används termerna som synonymer och begreppen definieras 
till att endast omfatta bakterier och mögelsvampar (både encelliga svampar, såsom jäst, samt flercelliga 
svampar) 

Proteas: ett enzym som katalyserar nedbrytningen av bindningar mellan proteiners aminosyror 

Proteolytisk organism: organism som kan hydrolysera proteinmaterial till peptider och peptider till 
aminosyror genom produktion av extracellulära hydrolytiska enzymer kallade proteas och peptidas 

Taxonomi: klassificering av organismer enligt det hierarkiska systemet: domän- rike- fylum/stam/division- 
klass- ordning- familj- släkte- art, där art är den mest specifika klassificeringen 

Xerofil: mögelarter som är torktåliga och kan överleva i torra miljöer 
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1. INTRODUKTION 
Denna uppsats undersöker vilka mikroorganismer som angriper siden. Vidare studeras vilka metoder som 
används av praktiserande textilkonservatorer, och vilka som används av forskare, för att undersöka och 
rengöra siden angripet av mikroorganismer. Utvalda undersökningsmetoder samt en rengöringsmetod 
utvärderas i en fallstudie på ett naturligt åldrat sidenföremål. 

1.1 Bakgrund 
Det odlade silket har använts i textilproduktion under 5000 år (Matsumoto m.fl., 2007, s. 384). Silke avser 
fibern, medan siden avser tyget. Silkets egenskaper, såsom kombinationen av styrka och lätthet med dess 
smidighet och lyster, har gjort det eftertraktat till dräkt genom tiderna (Vilaplana m.fl., 2015, s. 1433). Silke 
har under perioder varit lika värdefullt som guld. Till följd av dess höga pris och svårigheten att komma 
över har silket ansetts vara en statusmarkör. Silke har därför använts till kyrkliga textilier och liturgiska 
dräkter (Karlsdotter, 2019, s. 233; Matsumoto m.fl., 2007, s. 384) såväl som till kunglig ceremonidräkt 
(Nilsson, 2015). Kulturhistoriska sidenföremål bevaras således både i kyrkor och i museum.  

I naturen är mikroorganismer, såsom bakterier och mögel, viktiga aktörer i det biologiska kretsloppet genom 
deras förmåga att bryta ned dött, organiskt material. Men i relation till kulturhistoriska föremål kan 
mikrobiella nedbrytningsmekanismer orsaka stora skador (Ekroth Edebo, 1999, s. 328). Förekomsten av 
mikrobiella angrepp, såsom av mögel och bakterier, i museer, arkiv och kyrkor är befäst (Bastholm m.fl., 
2022; Bloom m.fl., 2010; Borrego m.fl., 2012). Men i dagsläget råder ingen konsensus om i vilken 
utsträckning mögel och bakterier angriper eller kan göra skada på silke. I uppsatsens förarbete identifierades 
påväxt på en sidenmorgonrock i Nordiska museets samling (figur 1). Morgonrocken utgör fallstudieobjektet 
för denna undersökning.  

 
Figur 1: Sidenmorgonrocken med synlig påväxt i nederkant 

 

Garside (2010, s. 103) menar att silke är den naturliga fibern med störst motståndskraft mot mikrobiella 
angrepp. Men tillverkningsprocesser, ålder och förvaring i fel klimat kan dock göra att silke angrips (Caneva 
m.fl., 1991, s. 64). Likaså kan damm och limrester attrahera mikroorganismer (Caneva m.fl., 2008, s. 127). 
Det är bekräftat att naturlig åldring gör silke mer mottagligt för mikrobiella angrepp. Silke är mycket känsligt 
för nedbrytning av faktorer i den omgivande miljön (Vilaplana m.fl., 2015, s. 1433), såsom temperatur, 
relativ luftfuktighet (RF) och ljus (Sawoszczuk m.fl., 2018, s. 1013). Dessa faktorer styr takten av hydrolys 
och oxidation. Processerna genererar kortkedjade polymerer som ofta är vattenlösliga och de försvagar 
fibrernas naturliga motståndskraft mot mikrobers enzym, såsom fibrernas kristallinitet och mikrostruktur 
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(Caneva m.fl., 2008, s. 127; Garside, 2010, s. 99; Kavkler m.fl., 2014, s. 317). Utöver detta ligger föremål i 
museimagasin, arkiv och kyrkor orörda länge, därmed får den eventuella mikrobiella påväxten tid att 
etableras.  

Trots detta är litteraturen kring mikrobiella angrepp på siden mycket sparsam (Ciferri m.fl., 2003, s. 191). 
Inom ämnet textilkonservering saknas publikationer om specifika metoder för behandling av angripna 
sidenföremål helt. Fallstudier som undersökt kulturhistoriska föremål menar att sidenföremål kan angripas 
av mögel, men forskningen menar att möglet sällan har någon nedbrytande effekt på siden. Mycket få 
fallstudier (Brzozowska m.fl., 2018; Turnau m.fl., 2020) undersöker förekomsten av bakterier på 
kulturhistoriska sidenföremål. Forskningen menar att vissa bakterier kan bryta ned siden, men att de arter 
som angriper siden är sådana arter som angriper proteinbaserade material generellt. Få arter som specifikt 
angriper siden är kända. Detta forskningsglapp motiverar en studie som ökar kunskapsnivån inom 
konserveringsfältet om mikrobiella angrepp av siden.  

1.2 Forsknings- och kunskapsläge 
Studier som gjorts om förhållandet mellan mikroorganismer och siden kan delas in i sex kategorier: 1) 
fallstudier av kulturhistoriska sidenföremål som vid undersökningstillfället redan var angripna av mikro-
organismer. 2) studier där siden för undersökningstillfället inokuleras med mikroorganismer (dvs. 
mögelsporer ympas in på sidenet). 3) studier där mikroorganismer i ett första skede isoleras från 
kulturhistoriska sidenföremål för att sedan inokuleras på ett substrat. Utöver dessa förekommer en fjärde 
kategori med publikationer som avhandlar nedbrytning av siden och där mikroorganismer anges som en 
nedbrytande faktor. En femte kategori där studierna avhandlar undersöknings- eller rengöringsmetoder för 
siden men inte i relation till mikrober, samt en sjätte kategori som inte behandlar sidenföremål, men som 
applicerar eller undersöker metoder som denna studie bedömer kunna vara applicerbara på sidenföremål.  

Tabell 1 visar en sammanställning av de publikationer som granskats i uppsatsens förstudie. Publikation-
ernas forskningsområde samt metoder som applicerats i undersökningen, antingen för undersökning, 
rengöring eller både och, presenteras tillsammans med referensen. För en utförlig presentation av 
publikationerna hänvisas till kapitel 3. Litteraturstudie. 

Tabell 1: Sammanställning av de publikationer som granskats i litteraturstudien 

Kategori Forskningsområde Metod Referens 
 

1 Undersökning av mikrobiell diversitet 
(mögel) på dalmatika av siden och cellulosa  

Stereomikroskopi, ljusmikroskopi. 
Odling av isolerade arter på 
odlingsmedium (morfologi bedömdes), 
ATP-tester. Biocider 

Giuliani & Nugari, 1993 

1 Rengöringstest av en mögelangripen 
sidenkimono 

Rengöring med svagt surgjort vatten 
och ultraljud. Visuell och kolorimetrisk 
utvärdering. Ljusmikroskopering, 
FTIR 

Tian m.fl., 2005 

1 Bakteriell biofilms roll i vidhäftning av 
damm 

Svepelektronmikroskop (SEM) Tarnowski m.fl., 2007 

1 Metoder för undersökning av mögelangrepp ATR-FTIR. FTIR-mikrospektroskopi Kavkler m.fl., 2011 
1 Fallstudie, röntgen för undersökning av ytan 

hos ett sidenbroderi under mögelangrepp 
Röntgen  O’Connor & Brooks, 2015 

1 Undersökning av mikrobiell diversitet 
(mögel) på sidenmässhake med 
bomullsfoder  

PCR-DGGE; våtrengöring Lech m.fl., 2015 

1 Metoder för undersökning av mikrobiell 
flora (mögel) på museiföremål 

Mikroskopering. Odling (bedömning 
av morfologi), DNA-sekvensering, 
API-test 

Kavkler m.fl., 2015 

1 Undersökning av mikrobiell flora (bakterier) 
på sidentapeter 

Pyrosekvensering Brzozowska m.fl., 2018 
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1 Rengöringstest av en delvis mögelfläckad 
sidenmorgonrock 

Undersökning under UV-ljus. 
Våtrengöring, kelatorer, Glucanex, 
geler  

Menache, 2019 

1 Metoder för rengöring av mögelfläckat 
sidenprogramblad 

Våtrengöring Tímár-Balázsy & Eastop, 
2020 

1 Utvärderar lågtemperaturgenerad 
heliumplasma (som aerosol) och zeoliter 
som saneringsmetod/ skydd mot mikrober 
(bakterier och mögel) 

Odling av isolerade arter 
(sedimentering, fysiska prover, 
svabbning med tops), på 
odlingsmedium. DNA-sekvensering, 
SEM, SEC 

Turnau m.fl., 2020 

2 Studie om proteolytisk nedbrytning av silke, 
bakterier och mögel  

Odling på avkokt silke, råsilke och på 
sericin; dragtest, ljusmikroskopi 

Heyes & Holden, 1926 

2 Studie om proteolytisk nedbrytning av silke, 
bakterier 

Ljusmikroskopering, SEM. DNP, 
aminosyraanalys 

Nakanishi & Yamamoto, 
1974 

2 Studie om proteolytisk nedbrytning av silke, 
mögel 

SEM Sato, 1977 

2 Studie om proteolytisk nedbrytning av silke, 
bakterier 

SEM, dragtester Minoura m.fl., 1990 

2 Studie om proteolytisk nedbrytning av silke, 
bakterier 

Jordbegravningstest Ishiguro & Miyashita, 1996 

2 Rengöringstest av mögelfläckad råsilke-duk 
grunderad med animaliskt lim och alun 

Accelererad åldring (ljusexponering). 
Oxalsyra + ättiksyra, peroxid, 
blekmedel. Aminosyraanalys, visuell 
bedömning 

Becker m.fl., 1996 

2 Studie om proteolytisk nedbrytning av silke, 
bakterier och mögel 

Jordbegravningstest. Odling på avkokt 
siden. SEM, dragtester 

Seves m.fl., 1998 

2 Studie om proteolytisk nedbrytning av 
accelererat åldrat silke, bakterier och mögel 

Accelererad åldring (xenonljus/ värme-
exponering). Odling på åldrade och 
icke-åldrade sidenprover. Dragtester 

Seves m.fl., 2000 

2 Studie om proteolytisk nedbrytning av silke, 
bakterier 

Odling på minimal medium (fibroin enda 
kol- och kvävekällan); gelfiltrering 
(GPC), SDS-PAGE 

Forlani m.fl., 2000 

2 Studie om proteolytisk nedbrytning av silke, 
bakterier 

SEM, HP-SEC, dragprovning, ATR-
FTIR 

Arai m.fl., 2004 

2 Metoder för att identifiera aktivt mögel på 
siden 

Headspace solid phase microextraction 
kombinerat med gaskromatografi och 
mass-spektroskopi 

Sawoszczuk m.fl., 2018 

3 Beskriver mekanismer för uppkomst av 
foxing på råsilke 

Analys av komponenter i foxingfläckar 
med ITP, TLC 

Arai, 2000 

3 Undersöker mikrobiell flora på siden 
(bakterier); utvärderar mikrobernas 
nedbrytande förmåga 

DNA-sekvensering, API-test, odling 
på siden; dragprovning 

Ciferri m.fl., 2003 

3 Saneringsmetoder för mögelangripna 
textilier 

Odling av isolerade arter på textilprov; 
sanering med aceton/ IMS/ 
isopropylalkohol/surfaktant/ 
lacknafta/ dammsugning/ frysning 

Downes, 2013 

4 Översikt över mikrobiell nedbrytning av 
silke 

- Burgess, 1954 

4 Översikt över mikrobiell nedbrytning av 
silke 

- Rebrikova, 1978 

4 Översikt över mikrobiell nedbrytning av 
silke 

- Caneva m.fl., 2008 

4 Översikt över mikrobiell nedbrytning av 
silke 

- Tiano, 2009 

4 Översikt över mikrobiell nedbrytning av 
silke 

- Garside, 2010 

4 Miljömässiga faktorer som bryter ned silke Accelererad åldring, pH-analys, UV-
VIS spektrofotometri, FTIR, 

Vilaplana m.fl., 2015 
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aminosyraanalys, gelfiltrering (SEC), 
dragtest 

4 Översikt över mikrobiell nedbrytning 
(mögel) av silke och rengöringsmetoder 

- Landi, 2016 

4 Översikt över mikrobiell nedbrytning av 
textil (bakterier och mögel) och 
saneringsmetoder 

- Gutarowska m.fl., 2017 

5 Metoder för rengöring av ytsmutsad 
sidentextil 

Laser. Visuell bedömning, mikro-
skopering, kolorimetri, viskometri, 
FTIR 

von Lerber m.fl., 2005 

5 Metoder för utvärdering av skador orsakade 
av miljömässiga faktorer 

ATR-FTIR (kvantitativ bedömning) Koperska m.fl., 2015 

5 Metoder för rengöring av siden med 
blödande färger 

Hydrogel + 
dekametylcyklopentasiloxan (D5) 

Smets m.fl., 2019 
 

6 Biologiska agenter för avfärgning av melanin Enzym från Basidiomyceter, Ascomyceter, 
aktinobakterier och bakterier 

Matsuo m.fl., 1993 

6 Översikt över relationen mellan 
mikroorganismer och kulturhistoriska 
föremål, samt mekanismer för mikrobiell 
nedbrytning 

- Florian, 1997 

6 Översikt över mikrobiella proteas - Rao m.fl., 1998 
6 Nomenklatur för beskrivning av foxing på 

papper 
Visuell undersökning, stereoskopisk 
analys, SEM, EDX, livskraftighetstest 

Florian, 2000 

6 Metoder för rengöring av ytsmutsad textil Laser Sutcliffe m.fl., 2000 
6 Metoder för rengöring av mögelfläckar på 

papper 
Enzym, lösningsmedel. FTIR, SEM, 
kolorimetri, ramanspektroskopi 

Centeno m.fl., 2003 

6 Studie om mögelfläckar på lin Odling på infärgat linnetyg, visuell 
bedömning, reflektionsspektroskopi, 
ljushets- och färgförändring (beräkning 
av CIELAB färgkoordinater) 

Abdel-Kareem, 2007 

6 Metod för rengöring av foxing och mögel på 
papper 

Laser Ciofini m.fl., 2013 

6 Biologiska agenter för avfärgning av melanin Koppar-pyridin-komplex Tavzes m.fl., 2013 
6 Foxing på cellulosatextil Litteraturstudie. ATP/ AMP-tester, 

undersökning under UV-ljus, (XRF 
och Bathophenanthrolin 
indikatorpapper för järnkomponeneter 
i fläckarna). Dammsugning 

Zweifel, 2017 

6 Översikt över färger producerade av 
mögelsvampar som angriper pappersföremål 

Litteraturstudie Melo m.fl., 2019 

6 Rengöringsmetoder för foxing på 
cellulosatextil 

Visuell bedömning, undersökning 
under UV-ljus, pH och 
konduktivitetsmätning. Rengörinstest: 
Våtrengöring, EDTA, Glucanex, 
surfaktant, agarosgel med HBED 

Mina, 2020 

6 Utvärdering av rengöringsmetoder för 
mögelfläckar på bomullstextil 

Våtrengöring, maskintvätt, denaturerad 
sprit, enzymatisk rengöring, ultraljud, 
reetha, perkloretylen 

Sachdeva m.fl., 2020 

6 Metoder för avfärgning av kinoner pH-reglerade hydrogeler Barrulas m.fl., 2020 
 

Sammanställningen visar att siden kan angripas av både mögel och bakterier, som påvisats i fallstudier av 
kulturhistoriska sidenförmål (kategori 1), medan studier som inokulerar siden med mikroorganismer för 
undersökningstillfället främst studerar bakteriers inverkan på siden (kategori 2 och 3). Få av de granskade 
publikationerna omnämner specifika metoder för undersökning och rengöring av siden angripet av mikro-
organismer (återfinns i kategori 1-3), medan rengöringsmetoder specifikt utvecklade för cellulosatextil 
förekommer rikligare (återfinns i kategori 6). 
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1.3 Problemformulering 
Silke är ett organiskt och hygroskopiskt material som adsorberar fukt ifrån den omgivande luften. Ett ökat 
vatteninnehåll i fibrerna gör dem mottagliga för angrepp av mikrober. Silke är känsligt för miljöbetingade 
nedbrytningsmekanismer och åldrat silke löper större risk att angripas av mikroorganismer. 

Denna studie motiveras av ett rådande kunskapsglapp kring mikrobiella angrepp på siden, där erfaren-
heterna och tillvägagångssätten skiljer sig åt mellan forskare och praktiker. Fallstudier av kulturhistoriska 
föremål bekräftar att mögel kan angripa sidenföremål, samtidigt som forskning visar att silke svårligen 
angrips av mögel och att mögel sällan orsakar silke någon strukturell skada. Trots att forskningen både 
påvisat bakterier på kulturhistoriska föremål och belagt bakteriers nedbrytande effekt på siden finns inga 
studier på hur denna problematik ska hanteras i praktiken. Forskning inom andra områden (konservering 
av papper och av cellulosatextil) har påvisat att mögel- och bakteriepåväxt även kan orsaka fläckar på 
materialet det växer på. Mycket få studier tar upp denna problematik i relation till sidenföremål, vilket 
förorsakar att undersöknings- och rengöringsmetoder för detta saknas.  

Kunskapsglappet har två möjliga förklaringar: antingen att det inte är ett problem med fläckbildande 
mikroorganismer på siden, eller så har detta område ännu inte utforskats. Denna studie ämnar undersöka 
vilken förklaring som är mest sannolik och försöker överbrygga kunskapsglappet genom att applicera 
metoder rekommenderade i forskning respektive av praktiker i undersökningen av ett fallstudieföremål. 

1.4 Syfte och målsättning 
Syftet är att genom en explorativ ansats generera och inhämta kunskap om mögel- och bakterieangrepp på 
siden som kan bidra till en ökad kunskapsnivå, samt att genom sammanställning av kunskapsläget möjliggöra 
reflektion och utvärdering av praktiken som kan ligga till grund för metodutveckling på området. 

Målsättningen för denna uppsats är att kartlägga vilka mikroorganismer som angriper siden och vilken skada 
de förorsakar sidenet. Vidare ska uppsatsen utforska vilka metoder som används inom området 
textilkonservering, av forskare respektive praktiserande textilkonservatorer, för att undersöka och rengöra 
siden angripet av mikroorganismer. Undersökningen ska utvärdera de föreslagna metodernas applicerbarhet 
på mikrobiellt angripet siden.  

1.5 Frågeställningar 
Följande forskningsfrågor undersöks:  

•  Vilka mikroorganismer angriper siden och vilken skada förorsakar de sidenet? Under vilka förutsättningar 
angrips siden av mikroorganismer? 

•  Vilka metoder används i praktiken och vilka föreslås i forskningen inom textilkonservering för att 
undersöka och rengöra siden angripet av mikroorganismer? 

•  Hur fungerar några av de föreslagna metoderna i praktiken?  

1.6 Avgränsningar 
Studien avgränsas till historisk textil av silke. Begreppet historisk textil används i denna kontext för att särskilja 
studieobjekten från arkeologisk textil, där det senare används som en underkategori till det förstnämnda för 
att beskriva textil som påträffats i utgrävningar, termerna anger ingen diskrepans i ålder (Abdel-Kareem 
2007, s. 528).  
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Mikroorganismer utgör ingen homogen systematisk grupp, istället kännetecknas de av sin mikroskopiska 
storlek (National Cancer Institute, u.å.). Vilka organismer som omfattas av begreppen mikroorganismer och 
mikrober skiljer sig åt (Finnish Food Authority, u.å.; University of Bergen, u.å.) och åsikterna går isär om 
begreppen endast omfattar encelliga organismer (FASS, u.å.), eller även inkluderar flercelliga organismer 
(Livsmedelsverket, u.å.). I denna uppsats används termerna mikroorganism och mikrob som synonymer och 
begreppen definieras till att endast omfatta bakterier och mögelsvampar (både encelliga svampar, såsom jäst, 
samt flercelliga svampar), då det är dessa mikroorganismer som är av störst betydelse i relation till 
kulturarvsföremål (Ekroth Edebo, 1999, s. 328). Studien avgränsas till att endast omfatta aerob nedbrytning 
av heterotrofa mikroorganismer, dvs. nedbrytning orsakad av mikroorganismer som behöver tillgång till 
fritt syre och inte själva kan producera den näring de behöver. 

Studien gör ej anspråk på att utvärdera samtliga undersöknings- och rengöringsmetoder som föreslås i 
litteraturen och av praktiker. Urvalet av metoder har anpassats till de metoder som funnits tillgängliga och 
till undersökningens tidsram. Undersökningsmetoderna som tillämpats för denna studie ger endast 
möjlighet att studera fibrernas ytmorfologi. Vissa studier hävdar att fibrer angripna av mögel bryts ned 
inifrån medan ytan kan lämnas oförstörd (Kavkler m.fl., 2011, s. 580), medan andra av de studerade 
undersökningarna visar att skadorna oftast är begränsade till ytan och lämnar de inre delarna av fibern 
oförstörda (Garside, 2010, s. 103; Kavkler m.fl., 2014, s. 322). Fallstudien undersöker inte den eventuella 
förekomsten av bakterier på morgonrocken. 

Sanering av mikrobiella angrepp är ett omfångsrikt ämne, således avgränsas denna studie till att omfatta 
behandlingar lämpliga för när ett fåtal angripna sidentextilier upptäcks. Mass-sanering eller 
katastrofberedskap i relation till bakterie- och mögelangrepp avhandlas ej. Sanering och rengöring är 
åtgärder som oftast inte särskiljs. Båda åtgärder syftar till att avlägsna mikrober för att förhindra återväxt 
och ytterligare nedbrytning. Sanering och rengöring sker ofta samtidigt och genom användandet av en och 
samma metod. Denna studie fokuserar på metoder, som utöver en sanerande effekt, även har en potentiellt 
rengörande effekt. Sanering avgränsas därmed i denna studie till att vara synonymt med rengöring och 
omfattar inte kemiska eller fysikaliska saneringsmetoder. Hälsoaspekter i relation till mikroorganismer 
avhandlas mycket kortfattat.  

Garside (2010, s. 99) menar att det är finansiella, etiska och praktiska förutsättningar som sätter gränserna 
för vilka åtgärder som kan göras med ett angripet föremål. Denna uppsats avgränsas till att främst behandla 
etiska och praktiska förutsättningar för när en metod kan tillämpas. Finansiella förutsättningar behandlas 
mycket kortfattat men är i praktiken en starkt avgörande faktor.  

1.7 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Undersökningen är tvärvetenskaplig och omfattar de fyra områdena konservering, textilvetenskap, biologi 
och kemi. Undersökningen kräver en metodnära teori, dvs. en teori som är praktiskt tillämpbar i analysen 
av undersökningens resultat. Den valda teoretiska utgångspunkten grundas därför dels i den 
materialbaserade konserveringen där det kausala förhållandet mellan miljö och ett föremåls kondition är en 
central idé, dels i preventiv konservering som utgör en viktig del inom materialbaserad konservering.  

Michalski (1990) introducerade teorin om distinkta faktorer vilka har en nedbrytande effekt på materiella 
aspekter av kulturarvsföremål. De faktorer som Michalski (1990, s. 591) identifierade var: fysiska krafter 
(försummelse/ katastrof), vandalism/stöld, brand, vattenskador, skadedjur [pests], föroreningar, ljus/ strålning, inkorrekt 
temperatur (fluktuationer/ för höga värden) och inkorrekt relativ luftfuktighet (fuktigt, över eller under kritiska värden, 
fluktuationer). Waller (1995) adderade ytterligare en nedbrytningsfaktor relaterande till föremålens 
immateriella värden: försumlig förvaltning. Teorin om de tio nedbrytningsfaktorerna är idag accepterad bland 
konservatorer världen över. Michalski (1990, s. 589) introducerade även de fem nivåerna för kontroll av 
nedbrytningsfaktorer som kommit att bli kärnan i preventiv konservering: undvik, hindra, upptäck, åtgärda, 
behandla. Nedbrytningsfaktorn skadedjur benämns på engelska pests och definieras som ”levande organismer 
med förmåga att vanställa, skada och förstöra det materiella kulturarvet” (Canadian Conservation Institute, 
2022). Således inkluderas även mögel och bakterier i denna nedbrytningsfaktor. Nedbrytningsfaktorerna 
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anses kunna samverka och skapa förvärrande synergieffekter (Strlič m.fl., 2013, s. 83), något som är av 
största vikt att beakta i denna studie då mikrobiell påväxt bland annat varierar med varierande luftfuktighet, 
ljus och värme. Mikrobiell nedbrytning kan alltså inte förstås som en isolerad företeelse, utan måste ses som 
samverkande med och förvärrad av, andra nedbrytningsfaktorer (Garside 2010, s. 99). 

Rice (2011, s. 118) definierar smuts [soil/dirt] som “matter out of place” och vidareutvecklar detta med att slå 
fast att smuts är alla typer av “depositer eller missfärgningar, oavsett ursprung, vilka är oönskade [på 
textilen]” (Rice, 2011, s.119). Rice menar att orenheten inte behöver vara synlig för att klassificeras som 
smuts om den istället kan identifieras genom doft eller beröring (Rice, 2011, s. 119). En fläck [stain] definieras 
på AIC Wiki (2021a) som följer: smuts eller missfärgning som är inbäddad i substratet, vilket medför att en 
fläck är svår att avlägsna. Fläckar är resultat av åldringsprocesser, främmande substanser, kemiska reaktioner 
eller felaktig hantering (Tímár-Balázsy & Mátéfy, 1993, s. 330). En fläck kan kategoriseras efter dess 
ursprung: antingen kan en fläck vara en del av föremålets materiella biografi och vittna om funktion och 
användning, eller så kan fläcken vara orsakad “oavsiktligt”. Den förstnämnda typen av fläckar bör bevaras, 
medan den senare typen kan avlägsnas från föremålet utan etiska förbehåll (Tímár-Balázsy & Mátéfy, 1993, 
s. 330). Mögelfläckar hör till den sistnämnda kategorin och bör därför avlägsnas från textilen. Mögel- och 
bakterieangrepp kan klassificeras både som smuts (det är oönskat material) och som fläckar (de kan svårligen 
avlägsnas).  

Brooks och Eastop (2006, s. 171-172) menar att den kategoriska uppdelningen mellan ren och smutsig varierar 
med kontexten som ett föremål befinner sig i, vidare menar de att rengöringen av en textil bedöms utifrån 
en uppfattning om hur textilen borde se ut. När de immateriella aspekterna av ett föremål tas i beaktande 
kan det som tidigare uppfattats som ”smuts” bli värdefullt att bevara (Brooks & Eastop, 2006, s.172). Utifrån 
dessa ståndpunkter argumenterar Brooks och Eastop (2006) för fyra olika rådande rengöringsdiskurser som 
påverkas av den samhälleliga kontexten i vilken konservatorn och föremålet ingår i. Den första är hushålls-
diskursen där renhet kopplas till god moral. Följden blir att en textil måste rengöras eftersom den är ”smutsig” 
(Brooks & Eastop, 2006, s.172). Rengöring, som den sker i hemmet, är skild från rengöring inom 
textilkonservering, men den underliggande allmänna hållningen att renhet förknippas med god moral kan 
influera textilkonservatorers arbete (Brooks & Eastop, 2006, s. 173) och gjorde så i större utsträckning förr. 
Under de senaste decennierna har fläckarnas bevisvärde i större utsträckning börjat beaktas, något som 
uppmärksammas i både relik-diskursen och den evidensbaserade diskursen. De båda diskurserna delar 
uppfattningen att fläckarna ska ses som en påminnelse om ett skeende och att de därmed har ett symboliskt 
värde (Brooks & Eastop, 2006, s. 173). Således bör fläckarna ej avlägsnas, utan i motsats bevaras eftersom 
de blivit en del av föremålet, de har blivit ”helig smuts” (Brooks & Eastop, 2006, s. 174). Detta kan även 
användas i bevisföringen om ett föremåls ursprung och historia (Brooks & Eastop, 2006, s. 177). Den sista 
diskursen som Brooks och Eastop (2006) lägger fram relaterar i högre grad till hushålls-diskursen och benämns 
den konsthistoriska diskursen. I denna strävas det efter återställandet av föremålens estetiska kvaliteter och att 
återuppnå ett idealtillstånd. Dessa fyra diskurser är samtidigt existerande och påverkar konservatorn i 
besluten om åtgärd. Målet med en konserveringsinsats är att avhjälpa effekterna av tidigare skador, att 
begränsa framtida nedbrytning och att göra detta med minsta möjliga ingrepp (Garside, 2010, s. 100). Minsta 
möjlig åtgärd är ett grundläggande koncept och etiskt förhållningssätt inom konservatorsprofessionen (Caple, 
2000, s. 65). Vad som är den minsta möjliga åtgärden kan bara definieras i förhållande till åtgärdens uppsatta 
syfte (Muñoz-Viñas, 2005, s. 189). 

För att kunna utforma en åtgärd med minsta möjliga åverkan på föremålet måste således åtgärdens syfte 
först utrönas. Caple (2000) har utvecklat ett referensverktyg för konservatorer som kan användas i 
beslutsprocessen om åtgärd (”RIP-triangeln”). Verktyget är en visualisering av konserveringåtgärders tre 
motstridiga mål och principer i form av en triangel (figur 2). I det nedre vänstra hörnet återfinns Revelation 
[friläggning] som symboliserar rengöring/ restaurering. Det är aktiviteter som strävar efter att återställa 
föremålet till hur det en gång sett ut. Fokus ligger på estetiska aspekter och på att skapa förståelse för 
föremålets funktion. I det nedre högra hörnet står Preservation [bevarande] som omfattar de åtgärder som 
strävar efter att bevara föremålet, aktiva (stabiliserande) som passiva. I triangelns topp finns Investigation 
[utredning] vilket omfattar alla de undersökningar och analyser (även destruktiva) som syftar till att frilägga 
information om föremålet. Caple (2000, s. 29) beskriver föremålens väsen i form av en flytande skala mellan 



18 
 

historiska dokument och estetiska entiteter. Caple (2000, s. 30) menar att beroende av var på skalan ett föremål 
befinner sig kommer åtgärderna att skilja sig åt. Målet med och principerna som styr de insatser som görs 
för att bevara båda dessa aspekter kan visualiseras i den triangel som tidigare beskrivits. Metodens relativa 
bidrag till respektive triangelhörn avgör var i triangeln den specifika åtgärden sedan inplaceras. Inplaceringen 
av ett konserveringsfält, eller en hel studie, bestäms av summan av samtliga ingående processer i fältet eller 
studien (Caple, 2000, s. 34). Även Brooks och Eastops (2006) rengöringsdiskurser kan relateras till triangeln, 
i denna visualisering visar pilarna åt vilket/vilka av de tre motstridiga målen som respektive diskurs strävar 
(figur 2). 

Denna undersökning vill bidra till en ökad kunskapsnivå om mögel- och bakterieangrepp på siden, samt de 
undersöknings- och rengöringsmetoder som finns för detta idag (utredningssyfte) med förhoppningen att 
detta leder till förbättrade bevarandemöjligheter för sidenföremål (bevarandesyfte). Undersökningen som 
helhet inplacerar sig därför till höger och en bit ovanför triangelbasens mitt i Caples triangel (figur 2). 

 
Figur 2: Visualisering av hur denna undersökning relaterar till konserveringsområden och specifika 
konserveringsprocesser. Efter Caple (2000, s. 34) 

1.8 Källmaterial och källkritik 
Källmaterialet som nyttjats för denna uppsats består av tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar, enkät- och 
intervjusvar samt empiri genererad i en fallstudie. 

Den tryckta litteraturen som studerats består till merparten av standardverk inom konserveringsfältet, dessa 
anses tillförlitliga om än något utdaterade. Detsamma gäller standardverk inom biologifältet. Forskning om 
bakterier och mögelsvampar går hela tiden framåt och taxonomiska indelningar förändras till följd av nya 
undersökningar med hjälp av DNA-teknik.  
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För att fånga upp nyare tendenser i forskningen har vetenskapliga tidskrifter inom konservering och 
mikrobiologi studerats. Trots att artiklarna är granskade kan det ibland upplevas som att dessa artiklar är 
vinklade för att framhäva forskningen, i synnerhet då artiklarna redovisar en revolutionerande metod. Denna 
slagsida förstärks ytterligare av att forskningen om ämnet ännu är mycket begränsad. Då det inte finns så 
mycket skrivet om detta har det funnits begränsat med undersökningar att luta sig på. 

För att erhålla en uppfattning om de gängse metoder som brukas inom textilkonservering för sanering och 
undersökning och rengöring av bakterie- och mögelangrepp skickades en enkät ut till svenska och 
internationella textilkonservatorer. Frågornas utformning påverkade svaren. Dubbelfrågor förekom, detta 
kan ge upphov till mångskiftande tolkning hos respondenterna. Om så var fallet har detta gett studien lägre 
grad av reliabilitet. När studien får en låg grad av reliabilitet till följd av missuppfattade frågor innebär det 
att studien även får en låg grad av validitet, dvs. studien mäter kanske endast delvis, eller inte alls, det som 
avsetts att mätas eftersom slumpen påverkar svaren (Trost & Hultåker, 2016, s. 63). Två olika sätt att tillse 
validering är genom innehållsvaliditet (god överensstämmelse mellan teori, undersökningsvariabler, metod 
och resultat) och samtidig validitet (olika tekniker används i undersökningen av samma objekt) (Patel & 
Davidson, 2003, s. 99–100). I denna undersökning eftersträvas den samtidiga valideten både genom 
jämförelse mellan fallstudiens tillämpade metoder, samt genom triangulering mellan fallstudie, 
enkätundersökning och intervju. 

Intervju som metod är det mest fördelaktiga sättet att få reda på ”vad någon vet eller vad någon tänker på” 
(Merriam, 1994, s. 100). Men allt som kommer fram i en intervju har medvetet eller omedvetet valts ut av 
respondenten och respondentens motiv till medverkan påverkar informationen (Merriam, 1994, s. 99). Även 
utformningen av intervjufrågorna påverkar svaren som erhålls. För att undvika detta utformades 
intervjufrågorna öppet och svaren granskades kritiskt. 

En del av problematiken med fallstudier är att det utifrån undersökningen inte går att dra generella slutsatser. 
Yin (2007, s. 28) menar att samma kritik kan riktas mot experimentforskning och att alla typer av studier 
behöver replikeras innan en generalisering kan göras. Yin skriver vidare att fallstudier är ”generaliserbara 
när det gäller teoretiska hypoteser, men inte populationer” (Yin, 2007, s. 28). Denna fallstudie kan därmed 
inte ge svar om hur ofta mögel- och bakterieangrepp på siden sker, men fallstudien kan trots detta bidra 
med ett generaliserbart underlag för teorin att siden angrips av mögel och bakterier.  
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2. TEORI: Silke och mikrobiella nedbrytningsfaktorer 

2.1 Silke och dess nedbrytning 

2.1.1 Kemisk struktur 
Silke, här begränsat till odlat silke, är en proteinfiber som bildas då fjärilslarver av arten Bombyx mori spinner 
sina kokonger vid förpuppningen. Det viskösa proteinet utsöndras från två modifierade salivkörtlar på 
larvens huvud och sträcks ut till en fiber när larven rör huvudet i formen av en åtta (Matsumoto m.fl., 2007, 
s. 386). Fibern som bildas består av två parallella filament av det högkristallina proteinet fibroin, 
sammanbundna av det amorfa proteinet sericin (Tímár-Balázsy och Eastop, 2020, s. 43). Silke är 
huvudsakligen uppbyggt av rena proteiner och innehåller endast låga halter av sockerarter och mineral 
(Matsumoto m.fl., 2007, s. 384). Råsilke innehåller en blandning av vax, färgämnen, polysackarider och 
oorganiska ämnen som tillsammans utgör ca. 3 % av fibern (Zhang & Wyeth, 2010, s. 626).  

Silket från den domesticerade silkesmasken Bombyx mori är det mest välkända och kommersialiserade. 
Serikultur, odlingen av silkesmaskar för massproduktion av silkesfibrer, har en mångtusenårig tradition i Kina 
och Bombyx mori lämpar sig väl för odling i större kvantiteter (Matsumoto m.fl., 2007, s. 385). Det odlade 
silket från Bombyx mori har en finare tjocklek än det silke som utvinns från vilda arter (exempelvis från 
Antheraea mylitta och Antheraea pernyi), med en diameter på omkring 10–25 µm (Matsumoto m.fl., 2007, s. 
385) och är det silke som främst används inom textilproduktion (Mauersberger, 1947, s. 680). 
Fibroinfilamenten har en diameter på mellan 6-11 µm (Chen m.fl., 2019) och är triangulära (Garside, 2010, 
s. 102). I tvärsnitt av fibern syns de två fibroinfilamentens triangulära form omslutna av sericinet så att ett 
elliptiskt tvärsnitt bildas. Silke där sericinet är kvar kallas råsilke. Förhållandet mellan sericin och fibroin i 
råsilke är 1:4 (Zhang & Wyeth, 2010, s. 626). Råsilkefiberns yta kan vara ojämn i sericinlagret som en följd 
av hasplingen (Mauersberger, 1947, s. 638). 

Efter ett till tre dygn är kokongen fullbordad och larvens metamorfos inleds. Vid framställningen av silke 
kvävs puppan för att förhindra att silkesfilamenten klyvs genom fjärilens utbrytning, sedan hasplas fibrerna 
av från kokongerna (Mauersberger, 1947, s. 686). Sericinet gör fibern styv, vilket kan vara fördelaktigt i 
hantering och framställning av silkestråd. Ofta avlägsnas sericinet genom avkokning efter att silkefibrerna 
spunnits till tråd (Akyuz, 2019, s. 447) och endast de två separerade fibroinfilamenten kvarstår (Tímár-
Balázsy & Eastop, 2020, s. 43). Avkokning kan göras genom någon av följande processer: 1) avkokning i 
vatten vid hög temperatur 2) avkokning i tvållösning eller annan alkalisk lösning 3) avlägsnande med hjälp 
av proteolytiska enzymer (exempelvis från Aspergillus flavus) (Becker m.fl., 1995, s. 142–143; Caneva m.fl., 
2008, s. 128). 

Fibroin är ett fibröst protein, vilket innebär att proteinet har en utsträckt och repetitiv tertiärstruktur (den 
tredimensionella strukturen hos ett protein) (Matsumoto m.fl., 2007, s. 388). Fibroinet byggs upp av två 
strukturella proteinkedjor: en tyngre fibroinkedja (H-fibroin, med molekylvikten ca. 375 000 Da) med 
repetitiv uppbyggnad, samt en lättare fibroinkedja (L-fibroin, med vikten ca. 25 000 Da) utan repetition i 
aminosyrasekvenserna. Dessa två fibroinkedjor binds samman av en kovalent intermolekylär 
disulfidbindning samt av glykoproteinet P25, vilket är bundet till fibroinkedjorna med icke-kovalenta krafter 
(Matsumoto m.fl., 2007, s. 388; Vilaplana m.fl., 2015, s. 1434). Ett glykoprotein är en sammansättning av 
proteiner och kolhydrater kovalent bundna till varandra (Karolinska Institutet Svensk MeSH, u.å.). L-fibroin 
och P25 är globulära proteiner och förekommer mest troligt i silkets amorfa delar (Ha m.fl., 2005, s. 2565). 

Fibroinet har alternerande kristallina och amorfa delar och silke är således ett semi-kristallint material där de 
kristallina delarna utgör ca. 65% (Matsumoto m.fl., 2007, s. 389). De kristallina delarna utgörs främst av de 
små aminosyrorna glycin (Gly), alanin (Ala) och serin (Ser) i proportionerna 3:2:1, men även av en liten del 
tyrosin (Tyr). Aminosyrorna kombineras till dipeptid-enheter enligt följande: Gly-X (där X är Ala, Ser eller 
Tyr). Dipeptiderna av Gly-X förekommer främst som enheter i hexapeptider av varianterna ∼Gly-Ala-Gly-
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Ala-Gly-Tyr∽ samt ∼Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Ser∽, vilka tillsammans utgör 70% av de kristallina områdena. 
I de kristallina regionerna följs repetitionen av dipeptiderna strikt, vilket gör att kedjan av H-fibroin bildar 
en veckad sekundärstruktur av β-flak. β-flaken är anti-parallella och då de byggs upp av dipeptider där glycin 
förekommer som varannan monomer, konfigureras flaken så att dess ena sida endast har sidogrupper av 
väte (-H) från glycin, medan dess andra sida består av metylgrupper (-CH3) från alanin, hydroximetyl-
grupper (-CH2OH) från serin och tyrosins fenolderivat. β-flaken konfigureras så att sidorna innehållande 
väte placeras mot varandra, medan de innehållande andra sidogrupper placeras mot varandra. β-flaken har 
därmed en fullt utsträckt β-konfiguration och proteinkedjorna kommer mycket nära varandra tack vare de 
dominerande aminosyrornas små sidogrupper. Närheten mellan kedjorna gör att starka sekundära 
bindningar kan bildas, främst intermolekylära vätebindningar mellan karbonyl- och aminogrupper. Dessa 
bindningar skapar proteinets tertiära struktur (Matsumoto m.fl., 2007, s. 390; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, 
s. 44; Vilaplana m.fl., 2015, s. 1434). Flakens plana ytor hålls även samman av van der Waalskrafter (Tímár-
Balázsy & Eastop, 2020, s. 44). Se figur 3 för en visualisering av fibroinets struktur.  

De kristallina områdena är orienterade längs med silkefibern (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 44) och 
separeras och omges av amorfa delar. De amorfa regionerna har ett högt innehåll av tyrosin, samt 
aminosyror med polära och stora sidogrupper vilket gör att regionerna antingen har en α-helixstruktur eller 
slumpmässigt ordnad struktur. Även icke-orienterade β-flak förekommer (Koperska m.fl., 2015, s. 577; 
Vilaplana m.fl., 2015, s. 1434). Även i amorfa områden har fibroinet hög ordningsgrad och orienteringsgrad 
(Arai m.fl., 2004, s. 2385). Silkets supra-molekylära struktur (struktur bestående av flera molekyler) kan 
beskrivas som fransat fibrillär (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 45). En fibrill byggs upp av en lång, tunn 
kristall av utsträckta polymerkedjor. På ytan av fibrillerna förekommer ”fransar” bestående av 
polymerkedjornas amorfa delar, således är varje polymerkedja förekommande både i kristallina och amorfa 
regioner (Ioelovich, 2016, s. 926–927; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 11).  

Fibroinkedjorna binds samman av den globulära proteingruppen sericin som har en varierande molekylvikt 
på 20 000–310 000 Da (Matsumoto m.fl., 2007, s. 388). Sericin byggs upp av 18 olika aminosyror, varav 30 
mol % utgörs av serin (Becker m.fl., 1995, s. 143), men merparten av aminosyrorna har bulkiga, polära och 
hydrofila sidokedjor (Bawazeer & Alsoufi, 2017, s. 48337). Den stora mängden aminosyrarester med polära 
sidogrupper, varav 60% utgörs av hydroxylgrupper, gör sericin lösligt i hett vatten (Tímár-Balázsy & Eastop, 
2020, s. 43). 

 
 
Figur 3: Fibroinets struktur. N-terminal är peptidkedjans vänstra ände. Kedjan avslutas där med en aminosyra 
med en fri aminogrupp. C-terminal är peptidkedjans högra ände avslutad med en aminosyra med en fri 
karboxylgrupp. Modifierad med tillstånd från Ha m.fl. (2005). Upphovsrätt 2005 American Chemical Society 
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2.1.2 Nedbrytningsmekanismer 
Silkets mikrostruktur avgör dess mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper (Matsumoto m.fl., 2007, s. 
387). Fiberns mekaniska styrka kommer sig av de kristallina delarnas utsträckning och höga proportion i 
förhållande till de amorfa delarna, samt av de kristallina delarnas parallella orientering gentemot fiberns 
riktning (fibern har en hög grad av orientering) (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 11). Fibroinets 
högkristallina områden med stabila vätebindningar ger silke hög draghållfasthet och rivstyrka. Silkefibern 
har dock låg elastisk återhämtning, vid utsträckning över 2% kan den ursprungliga längden inte återfås, då 
uttänjning bryter vätebindningarna. Då de flesta proteinkedjorna redan är fullt utsträckta har silke låg 
töjbarhet. Silkets smidighet beror på svaga van der Waalsbindningar mellan β-flaken som gör att flaken kan 
glida över varandra. Det är även β-flakens förmåga att reflektera ljus som ger silket dess glans (Tímár-Balázsy 
& Eastop, 2020, s. 44-45).  

När silket befinner sig i sitt isoelektriska område (pH 3–7) är det mer motståndskraftigt mot kemisk 
nedbrytning. Saltbryggor (jonbindningar) kan då formas mellan proteinkedjornas sidogrupper och mellan 
laddade sidogrupper på aminosyrorna. I denna pH-region är silket neutralt laddat, således attraheras inga 
negativt eller positivt laddade smutspartiklar och silket blir även mindre känsligt för svängningar i den 
relativa luftfuktigheten (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 42). 

Silkets kristallina delar är rigida och stela. De förhindrar penetration av vatten och kemiska och biologiska 
ämnen (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 11). I de amorfa delarna kan segment av polymerer lättare röra 
sig, vilket bidrar till fiberns flexibilitet och elasticitet. Det gör även att vatten och andra kemiska ämnen, 
såsom enzymer, lättare kan tränga in i de amorfa delarna. Ofta begränsas ett sådant angrepp på fibrerna i ett 
inledande skede till amorfa delar, eftersom de kristallina delarna bibehålls tätt packade. Men med tid kan 
reaktionerna spridas till kristallina delar genom att sekundära bindningar mellan polymerkedjor bryts stegvis. 
Detta kallas ”zip-mekanismen” (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 11; s. 45).  

Förändringar i åldrade silkefibrer till följd av miljörelaterade nedbrytningsfaktorer gör fibrerna känsligare 
för mikrobiell nedbrytning. Miljörelaterade nedbrytningsfaktorer kan inducera nedbrytningsmekanismer 
som hydrolys och oxidation. Processerna genererar kortkedjade polymerer som ofta är vattenlösliga, och 
naturliga motståndskrafter såsom fibrernas kristallinitet och mikrostruktur försvagas så att mikrobers enzym 
kan tränga in i fibrerna (Garside, 2010, s. 99). Silke blir även mer surt när det bryts ned, detta till följd av att 
polymerer i fibroinets amorfa delar genomgår kedjebrott vilket frilägger bulkiga, sura aminosyrarester 
(Garside m.fl., 2010, s. 130). Försurningen gör sidenet mer fördelaktigt för mögel att gro på (Garside, 2010, 
s. 99). 

Det är främst i silkets amorfa delar som hydrolys kan initieras. Hydrolys katalyseras av syror eller baser och 
orsakar depolymerisation av silkeproteinet. I sur hydrolys bryts proteinets peptidbindningar och saltbryggor. 
Även vätebindningar och disulfidbindningar kan påverkas (Koperska m.fl., 2015, s. 577; Tímár-Balázsy & 
Eastop, 2020, s. 47). Aminosyrorna glutamin och asparagin förekommande i sericin kan genomgå 
deamidering vid sur hydrolys. Det innebär att aminosyrorna omvandlas till sin respektive syra (Becker m.fl., 
1995, s. 146). Hydrolys katalyserad av svaga baser påverkar främst proteinkedjornas ändar, men även 
tvärbindning kan ske. Även om silkets mekaniska egenskaper inte påverkas nämnvärt kan basisk hydrolys, 
genom brutna saltbryggor och vätebindningar som förändrar den sekundära och tertiära strukturen, leda till 
att silket blir mer känsligt för andra former av nedbrytning (Koperska m.fl., 2015, s. 577; Tímár-Balázsy & 
Eastop, 2020, s. 47). 

Oxidation kan induceras av ultraviolett strålning eller värme. Det är främst de amorfa delarna av silket som 
är känsliga för oxidation. I amorfa delar finns de aromatiska aminosyrorna tyrosin, tryptofan och fenylalanin. 
De kan absorbera ultraviolett strålning och tyrosin och tryptofan genomgår lätt fotooxidation. 
Aminosyrornas sidogrupper oxideras då till kromoforer, vilka orsakar att silket antar en gul, grå, brun eller 
rosa ton (Matsumoto m.fl., 2007, s. 398; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 45). Oxidation ger även upphov 
till fria radikaler vilka kan bryta intilliggande peptidbindningar så att ytterligare kromofora förändringar 
induceras. Brott av intermolekylära bindningar i amorfa regioner gör även att silket lättare kan penetreras av 
enzymer (Kavkler m.fl., 2011, s. 574). Nedbrytningsprodukter från oxidationen är benägna att tvärbinda. 
Tvärbindning sker främst i amorfa regioner vilket gör silket sprött (Koperska m.fl., 2015, s. 577; Tímár-
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Balázsy & Eastop, 2020, s. 46). Ljusinducerad oxidation kan även bryta svavelbryggorna som styr fiberns 
sekundära och tertiära strukturer (Koperska m.fl., 2015, s. 577). Värme orsakar uttorkning av silkefibern, 
samt kan aktivera termisk oxidation. Dessa processer gör att silket gulnar snabbare än vid fotooxidation, 
men värmen har inte lika kraftig inverkan på dragstyrkan som ljusnedbrytning har (Tímár-Balázsy & Eastop, 
2020, s. 46). Tillgång till vatten påskyndar oxidation inducerad av både ljus och värme (Koperska m.fl., 2015, 
s. 577). 

Fluktuationer i den relativa luftfuktigheten påverkar silke. I hög luftfuktighet kan peptidbindningar brytas 
vilket efterlämnar fria karbonyl- och aminogrupper (Koperska m.fl., 2015, s. 577). Perioder av torrare klimat 
leder till uttorkning av materialet. Den höga andelen peptidbindningar samt de polära sidogrupperna, främst 
förekommande på serinet, gör att silke kan binda starkt till vatten och därmed kan bibehålla flexibiliteten 
även vid en relativ luftfuktighet av 40 % (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 45). Under detta kommer de 
grupper på fibern vilka skulle ha bundit till luftens vatten istället att tvärbinda med varandra. Eftersom 
platserna för vatten att binda till då blir färre, och då vatten agerar mjukgörare, blir silket sprött och dess 
jämviktsfuktkvot (EMC) minskar (Florian, 1997, s. 10; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 45). Florian (1997, 
s. 10) anger att ett nytt silke vid 20°C och 50% RF har en jämviktsfuktkvot på 7,5-8 % av sin torrvikt, 
respektive 30% vid 100% RF. Tímár-Balázsy och Eastop (2020, s. 45) skriver att fibroin vid den relativa 
luftfuktigheten 65 % har en jämviktsfuktkvot på 30 % av sin torrvikt.  

Råsilke, bestående av fibroin och sericin, antas vara mer känsligt för biologiska angrepp än avkokt silke där 
sericinet är avlägsnat (Garside, 2010, s. 99). Detta beror på att sericin är vattenlösligt, vilket gör det mer 
benäget att angripas av mikroorganismer än den tätt packade strukturen hos fibroin (Caneva m.fl., 2008, s. 
127; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 47). Fibroins motståndskraft mot enzymatisk hydrolys beror delvis 
på fibrernas släta yta och avsaknaden av passager till fiberns inre (Arai m.fl., 2004, s. 2385), delvis på den 
veckade β-strukturen (Seves m.fl., 1998, s. 206). Fysiska krafter kan göra fibrerna känsligare för angrepp då 
det skadar yttre skyddande lager och genom att öka fibrernas ytarea där mikroorganismer och smuts kan 
ansamlas (Garside, 2010, s. 99).  

Mottagligheten för mikrobiell nedbrytning styrs bland annat av fibrernas grad av kristallinitet, 
fiberpolymerernas molekylvikt (relaterande till graden av polymerisation, dvs. polymerkedjornas längd), 
samt deras stereokemi (dvs. hur atomerna är arrangerade i molekylerna); Mer massiva och välordnade 
polymerer är mer motståndskraftiga mot mikroorganismer (Garside, 2010, s. 99). Tack vare den höga graden 
av kristallinitet löper silke generellt lägre risk att angripas av mikroorganismer än cellulosafibrer (Caneva 
m.fl., 2008, s. 127). Således startar ofta angrepp i de ämnen som tillsats textilen, till exempel i appretur 
(organiska ämnen med kortkedjiga polymerer) eller i smuts på fibrerna. Även näringsämnen kvardröjande 
från när textilen var i bruk, exempelvis additiver, smuts och svett, fingeravtryck, i tillägg till kolväten (från 
petroleumförbränning, användning av pesticider, eller som rester från tillverkningsprocessen) kan förankra 
mikroorganismer till substratet (Garside, 2010, s. 97; Tarnowski m.fl., 2007, s. 23). För silke gäller även att 
mikrober kan etablerats på fibrernas sericinlager som i sin tur kan leda till efterföljande kolonisering av hela 
textilen (Garside, 2010, s. 103). Nedbrytningsgraden som kommer ske beror även på föremålets fysiska 
uppbyggnad. Ett tätvävt tyg av hårt spunna fibrer är mer motståndskraftigt, då det finns färre tillgängliga 
platser för mikrober att angripa. Att textilfibrer är spunna gör även att nedbrytningen kan se olika ut på en 
och samma fiber, eftersom fibrer inuti tvinningen är mer skyddade (Garside, 2010, s. 99), detta gör att ett 
enskilt prov inte kan anses vara representativt för hela textilens nedbrytningsgrad. Även textilens ytstruktur 
har en inverkan: ytor med reliefverkan, såsom broderier och damast, ansamlar damm där mikroorganismer 
kan få fäste (Caneva m.fl., 2008, s. 127). Ett etablerat angrepp i tillsatser eller damm kan sedan spridas till 
fibrerna och genom mikroorganismernas utsöndring av enzymer påverkas då även textilsubstratet kemiskt 
(Ekroth Edebo, 1999, s. 336; Garside, 2010, s. 99).  

Vid avkokning förlorar silket upp till 25% av vikten. För att kompensera viktförlusten (tyget såldes per vikt) 
och ge silket ett tyngre fall har silke genom tiderna förtyngts med olika tillsatser. Metallsalter av olika slag är 
det som använts i störst utsträckning för att förtynga silke, bland annat salter av tenn och bly. Även organiska 
ämnen såsom gummi arabicum, bresilja och katechu har använts. Socker har använts för att göra silke av 
ljusa färger styvare (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 45; s. 104). Dessa tillsatser påskyndar nedbrytning av 
silkefibrerna (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 105) och organiska tillsatser kan även ha en tilldragande 
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effekt på mikroorganismer (Ekroth Edebo, 1999, s. 333). Metallbroderier (främst av koppar eller andra 
tungmetaller) samt vissa betningar (tenn) och färgämnen kan istället motverka angrepp av mikroorganismer 
(Kavkler m.fl., 2011, s. 574). 

2.2 Mikrobiella nedbrytningsfaktorer 
Lech m.fl. (2015, s. 137) definierar biologisk nedbrytning som: processer till följd av aktivitet av 
mikroorganismer vilka introducerar oönskade förändringar hos kulturarvsföremål. Den observerade 
biologiska nedbrytningen bör förstås som konsekvensen av aktiviteten hos en samverkande grupp 
mikroorganismer med mycket hög anpassningsförmåga, snarare än som orsakad av individuella arter (Lech 
m.fl., 2015, s. 137; Warscheid, 2000, s. 188). Det finns två typer av biologisk nedbrytning: aerob, nedbrytning 
i närvaro av syre, och anaerob, nedbrytning i frånvaro av syre (Arshad & Mujahid, 2011, s. 11).  

Mikroorganismer utgör ingen homogen systematisk grupp, istället kännetecknas de av sin mikroskopiska 
storlek (National Cancer Institute, u.å.). I denna uppsats används termerna mikroorganism och mikrob som 
synonymer och begreppen definieras till att enbart omfatta bakterier och mögelsvampar (både encelliga 
svampar, såsom jäst, samt flercelliga svampar), då det är dessa mikroorganismer som är av störst betydelse 
i relation till kulturarvsföremål (Ekroth Edebo, 1999, s. 328). Figur 4 illustrerar en förenklad representation 
av det fylogenetiska släktskapet mellan livsformer. 

 
Figur 4: En förenklad representation av det fylogenetiska släktskapet mellan livsformer. Efter Caneva m.fl. (2008, 
s. 61) och Ciccarelli m.fl. (2006) 

2.2.1 Mögel 

2.2.1.1 Morfologi  
Mögel är svampar av mikroskopisk storlek. Svampar är en livsform som utgör sitt eget rike inom biologin. 
Riket delas in i sex stora fyla: Microsporidia, Chytridiomycota (gisselsvampar), Glomeromycota, Zygomycota, 
Ascomycota (sporsäcksvampar) och Basidiomycota (basidiesvampar). Svamparnas morfologi (växtsätt) är 
artberoende, men kan även påverkas av det omgivande klimatets gynnsamhet för svamparten. Det vanligaste 
växtsättet är filamentöst, där filamenten utgörs av hyfer och tillväxten sker i hyfernas spetsar (Raven m.fl., 
2013, s. 281). Hyferna har en diameter av 2-12 µm (Caneva m.fl., 2008, s. 66). Svamparnas cellväggar består 
till största delen av polysackariden kitin. De flesta svampar har septerade hyfer (hyfer med tvärväggar), 
Zygomyceter saknar tvärväggar och hyfcellerna delar cellkärnor i en gemensam cytoplasma (Caneva m.fl., 2008, 
s. 66; Raven m.fl., 2013, s. 282). Den samlade massan av hyfer från en organism bildar dess mycelium. Som 
en följd av svamparnas stora ytarea i förhållande till dess ringa volym kommer de mycket nära underlaget 
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de växer på, avståndet är oftast inte mer än några mikrometer mellan svampen och substratet. Svamparna 
kan därmed skapa lika nära kontakt till sitt substrat som bakterier (Raven m.fl., 2013, s. 283). Florian (1997, 
s. 118) skriver att inaktivt mögel oftast är torrt, vitt och pudrigt och att det kan aktiveras av rätt 
klimatförutsättningar, medan aktivt mögel är fuktigt, smetigt och varierar i färg.  

2.2.1.2 Förökning 
Förökning hos mögelsvampar är precis som morfologin beroende av arten och omgivningens 
förutsättningar för svampens överlevnad. Generellt kan sägas att mögelsvampar reproduceras genom 
mikrometersmå förökningskroppar, sporer, som antingen produceras sexuellt eller asexuellt. Sexuell 
förökning ger upphov till specialiserade sporer som benämns utifrån svampens taxonomiska tillhörighet (ex. 
Askospor/ Zygospor). Asexuell förökning sker i form av sporer. Sporerna kan antingen produceras i 
sporangium (sporangiets hela innehåll omvandlas till en mängd sporer), eller ifrån konidiogena celler, 
(cellerna bildar en spor eller en kedja av sporer vilka kallas konidier). Vissa arter reproduceras även asexuellt 
genom fragmentering av hyfer (Caneva m.fl., 2008, s. 68; Raven m.fl., 2013, s. 284). Den stora mängden 
förökningskroppar som produceras gör möglets spridningspotential stor, men trots den lilla storleken är 
sporerna ändå tyngre än luft och kräver därför luftrörelse för att spridas (Ekroth Edebo, 1999, s. 330).  

Mögelsvampars starka färger och pudriga textur beror ofta på sporerna (Florian, 1997, s. 117; Raven m.fl., 
2013, s. 284). Sporerna är både väsentliga för svampens spridning, men fungerar även som vilo- och 
överlevnadsform. När sporerna är i vila orsakar de ingen materialnedbrytning, men utgör ett hälsoproblem 
för personer som hanterar materialet (Ekroth Edebo, 1999, s. 332; Florian, 1997, s. 118). Florian (1996, s. 
122) menar att mögelsporer kan vara livskraftiga i upp till 20 år. Sporer har generellt en tjock cellvägg, som 
ibland är pigmenterad (Caneva m.fl., 2008, s. 68). Vissa sporer gror direkt i kontakt med ett gynnsamt 
substrat. För andra sporer krävs en period av mogning eller någon form av aktivering. Aktiveringen kan ske 
i form av termisk chock eller av en kemisk substans. Studier har visat att surfaktanter, organiska syror, 
alkoholer och andra lösningsmedel kan aktivera sporer (Caneva m.fl., 2008, s. 68; Florian, 1997, s. 118; s. 
120). 

Hyfer växer koncentriskt ut från den groende sporen eller konidien (Florian, 1997, s. 112), vilket gör att 
svampkolonier ofta är runda. Det är i kolonins mitt som sporbildningen börjar och kommer vara som 
kraftigast, således är även mitten den mest färgade delen. Sporbildningen ökar sedan utåt i kolonin. Kolonins 
periferi är oftast ofärgad, men är den mest biokemiskt aktiva delen (Ekroth Edebo, 1999, s. 332). I ett poröst 
material kan mycelets tillväxt vara svår att upptäcka med blotta ögat innan det mognat så pass att sporer 
bildas på ytan. Då kan spridningen i materialet redan vara mycket utbredd (Ekroth Edebo, 1999, s. 331-
332). Sklerotier bildas av cellvävnad och hyfer, de är vilande strukturer som formas för att motstå 
ogynnsamma klimatförhållanden. De har förmågan att gro och bilda mycel och kan även bilda konidier, och 
i vissa fall askosporer (Ellena m.fl., 2021, s. 492; Florian, 1997, s. 112). 

Zygomyceter är en polyfyletisk grupp bestående av filamentösa svampar. De förekommer som jordlevande 
svampar och som parasiter på insekter och växter. Den främsta formen av reproduktion hos Zygomyceter är 
asexuell reproduktion genom sporer. Arter inom Zygomyceter som även reproduceras sexuellt kan skapa 
vilande sporer, zygosporer, inuti ett tjockväggigt zygosporangium. Rhizopus och Mucor är släkten inom 
Zygomyceter (Raven m.fl., 2013, s. 288-289). 

Ascomyceter (Sporsäckssvampar) har antingen encelligt eller filamentöst växtsätt. Asexuell reproduktion sker 
genom konidier. Sexuell reproduktion inkluderar att askosporer bildas inuti en, ofta makroskopisk, 
säckformad askokarp bestående av tätt sammanvävda hyfer. Byssochlamys, Chaetomium, Acremonium, 
Parengyodontium, Phaeosphaeria och Cladosporium är släkten inom Ascomyceter (Raven m.fl., 2013, s. 291). 

Asexuella former, anamorfer, av Ascomyceter och släkten för vilka inte alla arters sexuella reproduktion är 
känd klassificeras som Deuteromyceter (mitosporiska/ imperfekta svampar). Här återfinns bland annat släktena 
Penicillium, Aspergillus (och dess teleomorf, dvs. sexuella fas, Eurotium), Fusarium, Trichoderma och Alternaria 
(Caneva m.fl., 2008, s. 115; Raven m.fl., 2013, s. 291; s. 294-295). 
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Fylumet Basidiomyceter inkluderar bland annat vanliga matsvampar med makroskopiska fruktkroppar. Arter i 
detta fylum reproduceras främst sexuellt genom bildandet av basidiesporer. Basidiomyceter inkluderar släktena 
Ganoderma Peniophora och Fomes (Raven m.fl., 2013, s. 296).  

Mögelsvampar med proteolytisk aktivitet återfinns inom såväl Zygomyceter som Ascomyceter och Deuteromyceter 
(Strzelczyk, 2004, s. 153).   

2.2.1.3 Metabolism 
Svampar är heterotrofa organismer, dvs. organismer som inte själva kan producera den näring de behöver. 
Istället måste de inhämta näring från omgivningen genom att kemisk bryta ned organiskt material, såsom 
kolhydrater och proteiner. Beroende av hur svampar tillskansar sig födan kan de sägas vara saprotrofer (går 
på dött material), parasiter eller mutualistiska symbionter (Raven m.fl., 2013, s. 283). De som angriper 
kulturhistoriskt material är uteslutande saprotrofer (Florian, 1997, s. 112). Svampar agerar viktiga nedbrytare 
i biosfären, men i relation till kulturhistoriska föremål kan de göra stor skada.  

Mycelet är svampens vegetativa form, och är den del som interagerar kemiskt med substratet för att inhämta 
näringen som svampen behöver. Det är därmed mycelet som orsakar materialnedbrytning (Ekroth Edebo, 
1999, s. 330; Strang & Kigawa, 2009, s. 1). Nedbrytningen sker genom utsöndring av extracellulära enzym 
som bryter ned fibrernas komplexa makromolekyler till mindre, lättsmälta molekyler som aminosyror, enkla 
sockerarter och fettsyror. Molekylerna absorberas tillsammans med vatten från substratet genom svampens 
rigida kitincellväggar, oftast vid hyfernas tillväxttoppar (Florian, 1997, s. 112). Svamparter är substrat-
specifika. Vilket substrat de angriper avgörs av enzymerna arten kan producera, men som grupp angriper 
svampar nästintill allt (Raven m.fl., 2013, s. 279). Mögelsvampar är opportunister, dvs. de nyttjar helst enkla 
sockerarter som fruktos eller glukos som är lätta att bryta ned. Utöver denna energi- och kolkälla behöver 
svamparna även tillgång till bland annat kväve, syre, svavel, fosfor, kalcium, natrium, järn, samt andra 
spårämnen. Ofta är orenheter i materialet en tillräcklig näringskälla för att ett mögelangrepp ska få fäste 
(Ekroth Edebo, 1999, s. 333).   

2.2.1.4 Mögelsvampars utbredning 
Luftburna partiklar av biologiskt material (bioaerosoler) kan bestå av svamphyfer, sporer och konidier 
(förökningskroppar), flyktiga ämnen från svamparnas metaboliska aktivitet och av bakterier (Florian, 2003). 
Bioaerosoler kan fångas upp vid provtagning av luftkvaliteten. Studier som gjorts av utomhusluften världen 
över visar att Cladosporium är det dominerande mögelsläktet och utgör över hälften av den uppmätta 
luftsporan, ett mått på mängden luftburna sporer och konidier i luften, efterföljt av släktet Alternaria. De två 
släktena Aspergillus och Penicillium utgör en liten del av luftsporan, men är mycket spridda över världen; i 
tempererade klimat dominerar Penicillium, medan Aspergillus förhärskar i tropiska klimat (Florian, 1997, s. 
113). Vissa studier visar även att inomhusluftens spora främst utgörs av dessa släkten, dock i lägre halter 
(Florian, 1997, s. 114). Medan andra forskare menar att mängden mikroorganismer inomhus kan vara lika 
stor eller större än mängden i vanlig jord (Tarnowski m.fl., 2007, s. 13). Cirka 40 % av de luftburna 
konidierna är livskraftiga, vilket innebär att de kan gro när de landat på ett substrat. Studier som gjorts om 
mögel som förekommer på kulturarvsföremål visar att de fyra vanligaste släktena i luftsporan även återfinns 
på alla föremålstyper världen över (Abdel-Kareem, 2010, s. 86). Kavkler m.fl. (2014, s. 336) menar att 
släktena Alternaria, Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, Penicillium och Trichoderma utgör en allmänt 
förekommande musei-funga (mångfalden av förekommande svamparter). Aspergillus/Eurotium har även 
beskrivits som ”kyrkomöglet” (Bloom m.fl., 2010). Kavkler m.fl. (2014, s. 336) menar att olika typer av 
mögel inte kan tillskrivas en viss epok eller miljö, då samma mögelsläkten har isolerats från objekt från olika 
tider och från olika platser.  

2.2.2 Bakterier 
Bakterier är encelliga organismer där cellkärnorna inte är omslutna av ett membran (prokaryota organismer). 
Prokaryoterna omfattar två riken: Arkéer och Eubakterier. Domänen Bakterier återfinns inom riket Eubakterier 
och delas in i 23 fyla (Caneva m.fl., 2008, s. 60). 
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Bakteriernas morfologi är heterogen och kan variera under livscykeln. De vanligaste morfologierna är 
mikrometersmå kulformiga (kocker), stavformiga och spiralformiga utseenden (Caneva m.fl., 2008, s. 61; 
Ekroth Edebo, 1999, s. 328). Eubakteriernas cellvägg består av peptidoglykaner. Utifrån skillnader i 
cellväggen delas Eubakterier in i gram-positiva och gram-negativa bakterier, beroende av hur de reagerar på 
infärgning med Grams metod: Gram-positiva bakterier erhåller en blå färg och gram-negativa bakterier 
erhåller en rosa färg (Caneva m.fl., 2008, s. 62). 

Bakterier reproduceras endast asexuellt, det sker genom formation av en endospor inuti den vegetativa cellen 
(Caneva m.fl., 2008, s. 62). Heterotrofa bakterier kan delas in i olika grupper utifrån deras enzymatiska 
aktivitet: Proteolytiska bakterier kan hydrolysera proteinmaterial till peptider och peptider till aminosyror 
genom produktionen av extracellulära hydrolytiska enzymer som kallas proteas och peptidas (Caneva m.fl., 
2008, s. 64). De flesta proteolytiska bakterier kan även bryta ned aminosyror så att ammoniak avges. 
Proteolytiska bakteriearter återfinns bland annat inom släktena Pseudomonas och Streptomyces (Caneva m.fl., 
2008, s. 64). 

Bakterier är mycket fuktkrävande. De behöver ett kontinuerligt högt vatteninnehåll i cellerna för att överleva 
och kräver ett högt vatteninnehåll i substratet. Undantaget är sporbildande bakterier. Dessa kan bilda 
endosporer med kraftiga väggar som klarar av att stå emot ogynnsamma klimatförhållanden. Vissa forskare 
menar att dessa bakterier har en förhöjd patogen natur (Strang & Kigawa, 2009, s. 1). Strang och Kigawa 
(2009, s. 1-2) skriver att tillväxten för en majoritet av bakteriearter avstannar om den relativa fuktigheten 
hålls under 90 % och att all tillväxt stoppas under 70 %. Andra faktorer som påverkar bakterietillväxt är 
tillgången till syre, men även temperatur, substratets näringsvärde och dess pH spelar roll (Caneva m.fl., 
2008, s. 65). Bakterier vidhäftar på substrat genom elektrostatiska krafter, cellstrukturer och exopolymerer. 
Innan adhesion sker måste bakterierna komma tillräckligt nära substratet, vilket sker genom elektrostatiska- 
och van der Waalskrafter (Tarnowski m.fl., 2007, s. 12). Även om det omgivande klimatet upphör vara 
gynnsamt för bakterierna så kan deras toxiner och patogenicitet kvarstå (Strang & Kigawa, 2009, s. 2). 

2.3 Faktorer som påverkar mikrobiell aktivitet 
Mögel, i form av sporer eller konidier, och bakterier förs med luftströmmar och av insekter, såsom mal, till 
kulturhistoriska föremål (Strang & Kigawa, 2009, s. 1; Tarnowski m.fl., 2007, s. 12; Turnau m.fl., 2020). 
Bakterier kan även ta sig in i museisamlingar via förorenat vatten vid översvämningar, eller utvecklas i 
stillastående vatten i byggnaden (Strang & Kigawa, 2009, s. 1).  

Det bästa sättet att undvika påväxt av bakterier och mögel på silke är att upprätthålla ett för 
mikroorganismerna ogynnsamt klimat (Bastholm m.fl., 2022, s. 79; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 298). 
Tillväxten av mikroorganismer beror av tillgång av näring, fukt och fritt syre, men styrs även av temperatur 
och pH (Ekroth Edebo, 1999, s. 332). Hur förekomsten av mögel kan begränsas genom förebyggande arbete 
beskrivs i standarden SS-EN 16790:2016 ”Bevarande av kulturarv – Samordnad skadedjurskontroll för 
skydd av kulturarvet” (Svenska institutet för standarder, 2016). Standarden bygger på alternativa 
bekämpningsmetoder som är hållbara både för människor och miljö. 

Den relativa luftfuktigheten (RF) är ett mått på mängden vattenånga i en given mängd luft under givna 
temperatur- och tryckförhållanden. Den relativa luftfuktigheten anger således hur mycket fukt som luften 
faktiskt håller i relation till hur mycket fukt luften maximalt kan hålla vid den givna temperaturen och 
uttrycks i procent (Florian, 1997, s. 6). Temperatur har en direkt invers påverkan på den relativa 
luftfuktigheten, när temperaturen höjs så sjunker RF, och omvänt (Florian, 1997, s. 125). Alla material har 
ett specifikt vatteninnehåll för varje given RF-nivå (Thomson, 1986, s. 68).  

Flera författare (Garside, 2010, s. 98; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 298) menar att tillväxten av 
mikroorganismer på ett substrat generellt kräver förhållanden med en relativ luftfuktighet över 65 %. 
Garside (2010, s. 98) tillägger att tillväxten gynnas av dålig luftcirkulation och temperaturer över 24°C. 
Thomson (1986) identiferade tidigt risker för samlingar och hur de kan undvikas. I Thomsons standardverk 
The Museum Environment (1986, s. 87) föreslår han, beaktande fuktabsorberande material, att den relativa 
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luftfuktigheten bör hållas inom 45- 65%. Thomson (1986, s. 87) menar att risken för mögelangrepp inträder 
då den relativa luftfuktigheten stiger över 70-75 %. Sedan Thomsons verk gavs ut har nya klimatriktlinjer 
för museum satts upp. Riktlinjer för hygroskopiska material uppsatta av Bizot group och riktlinjer för 
samlingar av blandade material uppsatta av AICCM och AIC rekommenderar en temperatur mellan 15-
25°C och en relativ luftfuktighet på 40-60 % (ICOM CC, 2014).  

Bastholm m.fl. (2022) har rapporterat mögelutbrott i ett danskt museum, trots att de rekommenderade 
klimatriktlinjerna efterföljdes och RF hölls under 60 %. Författarna kunde slå fast att det rörde sig om 
xerofila (dvs. torktåliga) mögelsvampar inom sektionen Restricti i släktet Aspergillus (Bastholm m.fl., 2022, s. 
85). Bland annat isolerades arten Aspergillus halophilicus från två föremål av siden, mögelarterna identifierades 
med DNA-teknik. Kavkler m.fl. (2014, s. 321) menar att en sänkning av den relativa luftfuktigheten för att 
förhindra tillväxt av xerofila mögelsvampar istället kan få konsekvenser som uttorkning av textila material. 
Då vatten agerar mjukgörare i naturliga fibrer kan uttorkning göra sköra material än skörare (Garside, 2010, 
s. 106).  

Utöver svårigheterna med att hitta balanserade värden för RF, kan det trots klimatstyrning bildas fuktiga 
mikroklimat (Sawoszczuk m.fl., 2018, s. 1014). Utöver detta är det fortfarande många institutioner 
bevarande kulturhistoriska föremål, inklusive silke, som inte har någon kontrollerad klimatstyrning och 
därför löper en förhöjd risk att drabbas av perioder av höga RF-värden (Benjaminson, 2012, s. 109; 
Sawoszczuk m.fl., 2018, s. 1014).  

Faktorer som styr under vilka förutsättningar angrepp av mikroorganismer på siden sker presenteras nedan. 

2.3.1 Fukt  
Mögeltillväxt regleras av vattentillgången i substratet. Även korta perioder av fuktighet är skadligt för 
textilier, då en koloni av mikrober kan hinna etableras (Garside, 2010, s. 98). Förutsättningarna som gynnar 
att konidier gror och som gynnar hyfernas tillväxt är desamma (Florian, 1997, s. 125). När hyfer utvecklats 
behövs, enligt Strang & Kigawa (2009, s. 2), minst 65% RF för att möglet ska överleva. Garside (2010, s. 
98) menar att mögelsvampar som väl etablerats kan uppehålla ett gynnsamt klimat genom att generera fukt 
som gynnar både dem och andra mikrober.  

Vatteninnehållet i ett substrat kan uttryckas antingen som vattenaktivitet eller som en jämviktsfuktkvot (EMC, 
efter engelskans equilibrium moisture content). Vattenaktiviteten, aw, är ett mått på tillgången till fritt vatten i 
substratet som mikroorganismerna kan bruka vid tillväxt. Det beskrivs av de fysikaliska egenskaperna hos 
vatten och antar ett värde mellan 0-1. Rent vatten har ett högt ångtryck (aw = 1), vilket innebär att vattnet 
lätt förångas. De flesta mikroorganismer kräver ett aw mellan 0,85 och 0,95 (Florian, 1997, s. 125). 
Vattenaktiviteten avgörs av substratets hygroskopicitet och porositet, samt av den relativa luftfuktigheten 
och substratets yttemperatur (Caneva m.fl., 2008, s. 40). 

När temperaturen sjunker blir luftens kapacitet att hålla vatten lägre och det överflödiga vattnet adsorberas 
då av organiska material (Florian, 1997, s. 7). Jämviktsfuktkvoten är ett kvantitativt mått på vatteninnehållet 
i ett material som är i jämvikt med den omgivande luften vid en viss temperatur och relativ luftfuktighet, 
dvs. inget vatten tas vare sig upp eller avges av materialet. EMC anger viktförändringen i procent vid 
torkning av materialet. En ökning av den relativa luftfuktigheten gör att EMC i materialet ökar, medan det 
råder ett omvänt förhållande mellan EMC och temperaturen (Florian, 1997, s. 8). Vid 100% RF når EMC 
materialets mättnadspunkt och materialet känns fuktigt men är inte blött. Vatten som adsorberas utöver 
mättnadspunkten hålls i porer och kapillärer och kommer göra materialet blött (Florian, 1997, s. 126).  

Vattnet som utgör EMC är bundet till fibrerna på olika sätt och med olika styrka och kallas strukturellt vatten. 
Silkefibrernas peptidbindningar och polära sidogrupper, främst förekommande på serinet, kan skapa starka 
kovalenta bindningar till det strukturella vattnet, detta vatten kallas bundet vatten och är inkorporerat i 
molekylstrukturerna. Det bundna vattnet har ett aw lägre än 0,2. Det kan varken frysa eller interagera i 
kemiska reaktioner. Fibrernas peptidbindningar och polära sidogrupper kan även binda med svagare 
vätebindningar till det strukturella vattnet, detta vatten kallas monolager-vatten. Till monolager-vattnet kan 
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andra vattenmolekyler binda med svaga elektrostatiska krafter, detta vatten kallas multilager-vatten. Mono- och 
multilager vatten har ett aw på 0,2–0,7, de kan inte interagera i kemiska reaktioner och har svårt att frysa. 
Utöver detta finns även fritt vatten i materialet som har ett aw på över 0,7. Detta vatten kan interagera i kemiska 
reaktioner, fryser lätt och avges lätt vid uttorkning (Florian, 1997, s. 9; s. 126; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, 
s. 45).  

Det är endast mono-, multilager- och det fria vattnet som rör sig vid förändringar i jämviktsfuktkvoten, trots 
att det bundna vattnet inkluderas i EMC (Florian, 1997, s. 9). När ett organiskt material avger fukt till följd 
av en sänkning av den relativa luftfuktigheten kommer detta att ske långsammare än när fukt adsorberas vid 
en höjning av den relativa luftfuktigheten. Detta resulterar i att vid en given luftfuktighet kommer ett 
material som avger fukt ha en högre jämviktsfuktkvot än samma material som adsorberar fukt, fenomenet 
kallas hysteres. Detta gör även att ett material som en gång adsorberat fukt erhåller en jämviktsfuktkvot som 
är högre än den var för materialet som nytt (Florian, 1997, s. 9) och därmed har ett åldrat material större 
förmåga att hålla vatten än ett nytt material (Caneva m.fl., 2008, s. 47), om inte materialet tvärbinder (Florian, 
1997, s. 10; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 45). 

I tillägg till materialets historiska adsorption och desorption påverkas jämviktsfuktkvoten av materialets 
fysiska struktur, dess porositet, mängden kristallina delar i förhållande till amorfa delar i polymererna, samt 
tillgänglig ytarea (Florian, 1997, s. 10). Allt detta gör att vid en given temperatur och en given relativ 
luftfuktighet kommer olika material löpa olika risk att drabbas av mögel och bakterier, eftersom materialens 
fuktinnehåll skiljer sig.  

För mikroorganismer är vatten både livsviktigt och en förutsättning för att biokemiska reaktioner ska kunna 
äga rum (Ekroth Edebo, 1999, s. 333). Varje mikroorganism har förmågan att utvecklas inom ett specifikt 
aw-intervall. Generellt ligger detta intervall mellan 0,75-0,99 (Caneva m.fl., 2008, s. 40). Vatteninnehållet i 
mikroorganismer uttrycks i fukthalt (MC, efter engelskans moisture content) och är ett procentuellt mått på 
vatteninnehållet i relation till organismens vikt. MC är inte direkt påverkat av RF och temperatur eftersom 
organismerna reglerar fukthalten genom osmos (Florian, 1997, s. 126). Substratet som en metaboliskt aktiv 
mögelsvamp lever på måste tillhandahålla vatten så att vatteninnehållet i mögelsvampens celler ligger mellan 
80 till 90% (Florian, 1997, s. 126). Mögelsvampar utvinner vatten från materialet de lever på, de kan inte ta 
upp vatten från den omgivande luften (Florian, 1997, s. 11). Således är de beroende av vatteninnehållet i 
substratet. Det är endast det fria vattnet i fibrerna och i viss mån multilager-vattnet som kan nyttjas av 
mögelsvampar och bakterier (Florian, 1997, s. 126). Det är materialets vattenaktivitet och inte dess 
jämviktsfuktkvot som styr om det riskerar att angripas av mikrober, en högre vattenaktivitet gör materialet 
mer mottagligt för angrepp av mögel och bakterier (Florian, 1997, s. 9). Ett lågt EMC men högt aw skyddar 
således inte mot mikrobiell attack. Ett material kan ha ett högt EMC och trots detta en låg vattenaktivitet; 
om det förekommer lösta ämnen i vattnet så sänker det vattenaktiviteten och gör därmed vattnet otillgängligt 
för mikroorganismer (Florian, 1997, s. 126).  

Xerofila mögelsvampar har ett specifikt aw mellan 0,6–0,8, motsvarande 60-80% RF, vilket innebär att de är 
torktåliga och kan överleva i torra miljöer (Caneva m.fl., 2008, s. 40). Dock är tillväxten långsam (Strzelczyk, 
2004, s. 153). Överlevnadsförmågan beror på konidiernas höga vatteninnehåll (52–75% MC) och lagrade 
polyoler, såsom glycerol, vilka agerar vattenreglerare (Florian, 1997, s. 119). Xerofila mögelarter återfinns 
bland annat inom släktena Aspergillus, Eurotium och Penicillium (Florian, 1997, s. 127; Strzelczyk, 2004, s. 153). 

2.3.2 Syre 
Majoriteten av mögelsvampar och många bakterier är aeroba, dvs. de behöver tillgång till fritt syre (Ekroth 
Edebo, 1999, s. 334). Vissa arter inom de imperfekta svamparna och en del bakterier är fakultativa aerober, 
dvs. de kan växa även i avsaknad av syre (Caneva m.fl., 2008, s. 70). 
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2.3.3 Substratets pH-värde 
De flesta mögel har en optimal tillväxt vid pH 4-6, men många arter kan leva utanför detta område (Caneva 
m.fl., 2008, s. 69; Ekroth Edebo, 1999, s. 334). Bakterier föredrar ett neutralt eller basiskt pH (Ekroth Edebo, 
1999, s. 334; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 298).  

2.3.4 Temperatur 
Mikrobiell nedbrytning kan ske inom temperaturområdet -10 till +80°C, där den nedre gränsen bestäms av 
fryspunkten för vattenlösningar i mikroorganismernas celler och den övre gränsen av att cellkomponenter 
förstörs. De flesta mikroorganismer är mesofila och trivs bäst i temperaturer runt 20-35 °C, lägre 
temperaturer kan ge långsammare tillväxt (Caneva m.fl., 2008, s. 45; Ekroth Edebo, 1999, s. 334), men 
mögeltillväxt kan ske ner till temperaturer av 4°C (Florian, 1997, s. 6). 

2.3.5 Ljus 
Då svampar inte är autotrofa organismer saknar de klorofyll och behöver därmed inte tillgång till ljus 
(Ekroth Edebo, 1999, s. 334). Ljus kan däremot inducera sporbildning i vissa arter och intensifiera 
pigmenteringen (Ekroth Edebo, 1999, s. 334; Szczepanowska & Lovett, 1992, s. 155). Ljuset påverkar även 
luftrörelserna i ett rum vilket kan ha en avhjälpande effekt på uppkomsten av mikroklimat (Ekroth Edebo, 
1999, s. 336), då cirkulerande luft gör att avdunstning från hygroskopiska material sker snabbare (Ekroth 
Edebo, 1999, s. 333).   

2.3.6 Mikroklimat 
Ekroth Edebo (1999, s. 333) definierar mikroklimat som: ett lokalt avvikande klimat som uppstår till följd 
av dålig luftcirkulation eller vid kontakt med en kall yta. Florian (1997, s. 5) framhåller att ett rums 
makroklimat kan skilja sig mycket från dess olika mikroklimat. Det är makroklimatet som regleras med 
klimatanläggningar, men det är mikroklimaten som möjliggör tillväxt av mögel och bakterier (utom i de fall 
då en katastrof, såsom översvämning, skett). Mikroklimat med fuktiga områden, blöta fläckar eller områden 
utsatta för kondensvatten utgör god grogrund för mikroorganismer även i ett annars stabilt klimat (Tímár-
Balázsy & Eastop, 2020, s. 298). Florian (1997, s. 11) menar att även de cykliska temperaturförändringar 
som sker till följd av adsorption (exotermisk reaktion) och desorption (endotermisk reaktion) av fukt i 
organiska material skulle kunna förändra mikroklimatet i materialet så pass att mögel gror. Damm agerar en 
viktig roll i uppkomsten av mikroklimat. Dels förhindrar damm luftgenomströmning över ytan, dels har 
dammet en stor ytarea (i förhållande till den lilla storleken) som kan adsorbera mycket fukt (Florian, 1997, 
s. 12). Damm kan även fungera som näringskälla för mikroberna då det innehåller organiskt material. I 
experiment utförda av Tarnowski m.fl. (2007) påvisades att förekomsten av bakteriella exopolymerer medför 
att dammpartiklar vidhäftar på silkefibrer. Andra interaktioner mellan damm och mikroorganismer 
exemplifieras av Ekroth Edebo (1999, s. 336) som påpekar att möglets luddiga yta fångar in damm och av 
Brzozowska m.fl. (2018, s. 79) som skriver att dammpartiklar kan bidra till försurning av sidenföremål, vilket 
gynnar mikroorganismer, såsom mögelsvampar, som föredrar en sur miljö. 

Ekroth Edebo (1999, s. 333) menar att svampmycelet är känsligt för uttorkning och avdödas snabbt vid 
torka, medan mögelsporerna går i dvala. Tímár-Balázsy & Eastop (2020, s. 298) påpekar däremot att när en 
svampkoloni väl etablerat sig kan den uppehålla sitt eget fuktiga mikroklimat. 

2.4 Skador till följd av mikrobiella angrepp 
Blandningen av fibrer, färgämnen och eventuell appretur gör textilier till komplexa föremål av sammansatta 
material. Denna komplexitet återspeglas i hur nedbrytning av mikroorganismer tar sig uttryck. Mikrobiell 
nedbrytning sker oftast genom mikroorganismernas utsöndring av extracellulära enzymer. Enzymerna 
utsöndras för att bryta ned substratets makromolekyler till mindre polymerer som svampen eller bakterien 
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kan tillgodogöra sig som näring. Polymererna dras sedan in genom cellmembranen för att ytterligare 
processas av organismens inre enzymer (Garside, 2010, s. 99).  

Garside (2010, s. 99) menar att mikrobiell nedbrytning ofta startar som en estetisk påverkan synlig i form 
av missfärgningar eller fläckar på materialet, ofta med tillägg av en mustig doft, och att detta kan ske långt 
innan fibrerna påverkats strukturellt. Missfärgningar och fläckar uppstår till följd av pigmenterade sporer 
och hyfer, intracellulära pigment, eller utsöndrade exopigment, kromofora nedbrytningsprodukter från 
textilen, eller till följd av nedbrytningen av färgämnen (Garside, 2010, s. 99). Får angreppet fortgå sker 
enzymatisk nedbrytning av fiberpolymererna genom antingen sura eller basiska processer som ger 
strukturella skador på fibrerna (Ekroth Edebo, 1999, s. 336; Garside, 2010, s. 99). 

Skador som kan ske till följd av mikrobiell nedbrytning presenteras i följande avsnitt. Utöver de nedan 
presenterade skadorna är många mikroorganismer irriterande för luftvägarna eller direkt patogena. Detta är 
problematiskt för textilkonservatorer som i hög grad exponeras för dem (Garside, 2010, s. 99). 

2.4.1 Fysiska skador 
Fysiska skador på substratet orsakas av mögelhyfers tillväxt (Kavkler m.fl., 2014, s. 317). Substratet får större 
ytarea och blir därmed mer mottagligt för vidare angrepp, men det fragmenterade substratets kemiska 
komposition förändras inte. Oftast sker mekaniska nedbrytningsprocesser samtidigt som kemiska processer 
(Caneva m.fl., 2008, s. 19).  

2.4.2 Kemiska nedbrytningsprocesser 
Kemiska nedbrytningsprocesser av materialet sker till följd av mikroorganismens metabolism. Att mikro-
organismerna har en stor yta i förhållande till den ringa volymen gör att de kommer mycket nära substratet, 
således går diffusionen av metaboliska produkter in i substratet snabbt (Caneva m.fl., 2008, s. 21). 

2.4.2.1 Biofilm 
Vissa mögelsvampar och de flesta bakterier har förmågan att bilda ett finfördelat slemlager som förankrar 
dem till substratet, lagret benämns biofilm. Vidhäftningen är avgörande för att mikroorganismerna ska kunna 
interagera med substratet (Caneva m.fl., 2008, s. 18). Den biofilm som här avses är aerofytisk, dvs. en biofilm 
som bildas i interferensen mellan ett fast substrat och luften. I denna typ av biofilm erhåller 
mikroorganismerna näring genom utsöndrandet av enzym som binder näringsämnen från substratet 
(Tarnowski m.fl., 2007, s. 12). 

Biofilmen består delvis av kolloidala, extracellulära polymera substanser (EPS) vilka har förmågan att 
balansera förändringar i luftfuktighet och temperatur, samt kan avväga pH- och osmotiska förändringar 
(Warscheid, 2000, s. 187). Biofilmen har således förmågan att uppehålla ett radikalt annorlunda klimat än 
omgivningen, med hänsyn till fuktnivå, pH och kemisk sammansättning (Caneva m.fl., 2008, s. 19; Kavkler 
m.fl., 2014, s. 317). Biofilmen består till största del av polysackarider, men även av proteiner, nukleinsyror, 
humussyror, lipider och andra kolhydrater och bildas till följd av mikroorganismernas metabolism (Caneva 
m.fl., 2008, s. 19; Tarnowski m.fl., 2007, s. 12; s. 23). Dessa delvis aggressiva produkter ackumuleras i 
biofilmen och kan ge upphov till kemiska förändringar i substratet (Caneva m.fl., 2008, s. 19). Biofilmen 
stimulerar mikroorganismernas metabolism genom att utöka det koloniserade området, genom att 
näringsämnen vidhäftas till den klistriga ytan, genom att mikroorganismerna kan skapa ett metaboliskt 
nätverk (”cross-feeding”) och genom att biofilmen möjliggör intracellulär kommunikation genom utbyte av 
genetisk information (Warscheid, 2000, s. 188). Utöver detta har biofilmen hög jonutbytesförmåga, vilket 
gör att den kan stå emot biocider och delvis även tvättlösningar.  

I biofilm formad av fibroinnedbrytande bakterier vidhäftar andra mikroorganismer, såsom mögelsvampar, 
som kan dra nytta av fibroin-nedbrytarnas metaboliter och/ eller fibroinets nedbrytningsprodukter för 
tillväxt, och därigenom vålla fibrerna skada (Seves m.fl., 2000, s. 128).  
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2.4.2.2 Acidolys och komplexolys 
Acidolys är nedbrytning till följd av att mikroorganismerna avger syror. Både organiska och oorganiska syror 
avges. Xerofila mögelsvampar producerar en stor mängd organiska syror (Caneva m.fl., 2008, s. 21). Syrorna 
har en lytisk (lösande) effekt då de interagerar direkt med materialets molekyler (Caneva m.fl., 2008, s. 21). 
Organiska syror kan interagera med substratet genom protoninteraktioner eller genom kelatering av 
metalljoner (komplexolys) (Caneva m.fl., 2008, s. 22). Utöver detta kan fibrer försvagas och fläckar uppstå 
till följd av att syrorna orsakar pH-förändringar i substratet och i pH-känsliga färgämnen (Garside, 2010, s. 
99; Kavkler m.fl., 2014, s. 317; Tarnowski m.fl., 2007, s. 12). Försurning kan även gynna arter av 
mikroorganismer som kräver en sur miljö (Caneva m.fl., 2008, s. 22).  

2.4.2.3 Basiska reaktioner 
De flesta proteolytiska bakterier kan bryta ned aminosyror så att ammoniak avges (Caneva m.fl., 2008, s. 
64). Ackumulerad ammoniak höjer substratets pH-värde vilket kan möjliggöra tillväxt av mikroorganismer 
som kräver en basisk miljö (Caneva m.fl., 2008, s. 24). 

2.4.2.4 Enzymatisk nedbrytning 
Enzymer är proteiner, ofta globulära, som katalyserar kemiska reaktioner utan att förbrukas i reaktionen. 
Det innebär att enzymerna kan användas om igen och således kan en liten mängd enzym katalysera en stor 
mängd reaktioner (Caneva m.fl., 2008, s. 26). För att enzymet ska kunna katalysera en reaktion måste det 
binda till minst en av reaktanterna med bindningar som inte är kovalenta. Dessa bindningar är svaga och 
således måste yt-interaktionen mellan enzymets aktiva yta och reaktanten ske i tre dimensioner. Detta gör 
att enzymen har en hög specificitet för vilka reaktioner de kan katalysera (Caneva m.fl., 2008, s. 26). 

Proteas katalyserar nedbrytningen av bindningar mellan proteiners aminosyror. De kan delas in i två 
huvudkategorier: endohydrolas (bryter ned polymerer på vilken plats som helst i polymerkedjan och alstrar 
två kortare proteinkedjor) och exohydrolas (angriper polymerändar, vilket orsakar att aminosyror från 
ändarna avlägsnas) (Caneva m.fl., 2008, s. 28). Mögelsvampar avger enzymer upplösta i det cytoplasmiska 
vattnet. Detta vatten tillsammans med vatten och näringsämnen från substratet tas sedan åter upp av 
mögelsvampen (Florian, 1997, s. 11). Frilagda näringsämnen kan även attrahera skadeinsekter (Strang & 
Kigawa, 2009, s. 2). 

2.4.2.5 Pigmentering av substratet  
Mikroorganismernas pigmentproduktion beror av tillgång till näringsämnen, förekomsten av metaller i 
substratet, samt miljömässiga faktorer som temperatur, pH-värde och ljus (Caneva m.fl., 2008, s. 29; Ekroth 
Edebo, 1999, s. 334; Szczepanowska & Lovett, 1992, s. 155). Vissa mögelarter producerar mer pigment då 
de utsätts för ljus (Florian, 1997, s. 6), däribland arter i släktet Fusarium (Szczepanowska & Lovett, 1992, s. 
156). Szczepanowska och Lovett (1992, s. 156) fann att ljus inte hade någon synlig påverkan på 
pigmentproduktion hos arter inom släktena Aspergillus, Chaetomium och Penicillium. Även genetiska faktorer 
påverkar pigmentproduktion. Pigmenten kan bildas som endopigment, dvs. förekommande i 
mikroorganismens cellstrukturer, eller som exopigment, dvs. utsöndras till substratet av mikroorganismen 
(Caneva m.fl., 2008, s. 28). Exopigment kan vara vattenlösliga eller fällas ut som amorfa eller kristallina 
partiklar (Caneva m.fl., 2008, s. 30). 

Pigment producerade av heterotrofa bakterier och mögelsvampar kan delas in i polyketider och karotenoider 
(Caneva m.fl., 2008, s. 28; s. 30; Melo m.fl., 2019, s. 169). Polyketider och deras derivat är de mest frekvent 
producerade pigmenten av mögelsvampar och omfattar bland annat kinoner och melaniner (Melo m.fl., 
2019, s. 169). 

Melaniner är sekundära metaboliter hos många mögelsvampar och vissa bakterier. De förekommer även i 
cellväggarna hos vissa mögelarter, bland annat hos arter i Aspergillus och i Cladosporiums sklerotier (Florian, 
1997, s. 140). Melaniner är fenolpigment med hög molekylvikt och färger från brunt till svart. De har en 
skyddande funktion i de levande mikroorganismerna mot UV-strålning, uttorkning, temperaturförändringar 
och mot hydrolytiska enzym. De är olösliga i vatten, organiska lösningsmedel och sura lösningar men kan 
blekas med väteperoxid eller UV-strålning eller lösas i alkaliska lösningar (Caneva m.fl., 2008, s. 30; Florian, 
1997, s. 140). Vid blekning reduceras melaninet, men vid åter-oxidering kan den mörka färgen återuppstå 
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(Florian, 1997, s. 140). Således krävs metoder för att avlägsna pigmentet istället för att endast kemiskt 
förändra det om fläckar ska kunna avlägsnas. Tavzes m.fl. (2013, s. 308) påpekar att avlägsnandet av melanin 
implicerar att all hyfväxt måste avlägsnas, något som är mycket svårt då hyferna vuxit in emellan fibrer.  

Trots att mögelsvampar inte är fotosyntetiserande organismer har karotenoider isolerats hos många släkten, 
däribland hos Penicillium. Karotenoider skyddar mögelsvampen mot oxidativ stress och producerar orangea, 
gula eller röda färger (Melo m.fl., 2019, s. 171).  

Bacillus, Pseudomonas och Streptomyces är pigmentproducerande bakteriesläkten (Gutarowska m.fl., 2017, s. 
2390). 

2.4.3 Unken lukt 
En unken lukt kan uppstå som följd av ett lätt mikrobiellt angrepp och långt innan strukturell skada skett 
på substratet (Garside, 2010, s. 99). Vid tillväxt avger bakterier och mögel flyktiga organiska ämnen som 
skapar den unkna lukten (Ekroth Edebo, 1999, s. 339). 
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3. LITTERATURSTUDIE 
Till grund för undersökningen ligger en kvalitativ litteraturstudie. De översikter över mikrobiella angrepp 
på kulturhistoriska föremål och på textil som studerats avhandlar ofta siden mycket kortfattat. Ibland 
utelämnas siden helt (Sterflinger, 2010). Översikterna slår fast att sericin lättare angrips än fibroin och att 
råsilke därför löper större risk att angripas än avkokt silke (Gutarowska & Michalski, 2012, s. 270). Både 
mögel och bakterier omnämns i översikterna och bakterier anges vara det som huvudsakligen bryter ned 
siden (Montegut m.fl., 1991, s. 2390). Oenigheten som råder om i vilken utsträckning, och av vilka 
mikroorganismer, siden angrips motiverar en litteraturgenomgång av ämnet.  

Ett för undersökningen representativt urval har gjorts. Sökningen har bland annat genomförts i Scopus, 
AATA Online och universitetsbibliotekets tjänst Supersök. Information som inhämtats från 
litteraturgenomgången har legat till grund för utformningen av forskningshypotesen, litteraturen har därmed 
använts induktivt (Creswell, 2014, s. 64). Utöver detta har även litteratur som rapporterar om mikrobiell 
nedbrytning av silke analyserats kvantitativt för att undersöka vilka bakterier och mögelsvampar som 
omnämns kunna angripa siden. Resultatet från detta presenteras som grafer i nästföljande avsnitt. 

3.1 Kvantitativ analys av mikrobiella angrepp på siden  
De publikationer som redovisats översiktligt i tabell 1 i avsnitt 1.2 Forsknings- och kunskapsläge presenteras i 
detta kapitel mer djupgående. Den kvantitativa granskningen har gjorts av publikationer som ingår i 
kategorierna ett (kulturhistoriska sidenföremål som vid undersökningstillfället var angripna av 
mikroorganismer), två (siden inokulerat med mikroorganismer vid undersökningstillfället) och tre 
(mikroorganismer isolerade från kulturhistoriska sidenföremål som sedan inokulerats på ett substrat). Figur 
5 och figur 6 visar mögelsläkten, respektive bakteriefyla som i publikationerna omnämns kunna angripa 
siden. Sammanställningen har gjorts genom summering av omnämnda arter inom ett visst mögelsläkte, 
respektive arter i ett visst bakteriefylum, från totalt 25 unika publikationer.  

 

Figur 5: Diagrammet visar antal gånger ett mögelsläkte omnämnts kunna angripa siden i de granskade 
publikationerna 
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Figur 6: Diagrammet visar antal gånger ett fylum av bakterier omnämnts kunna angripa siden i de granskade 
publikationerna 

Den kvantitativa analysen av granskad litteratur visade att det mögelsläkte som flest gånger omnämns 
angripa siden är Aspergillus. Arter inom Aspergillus har belagd proteolytisk aktivitet och vissa författare menar 
att arter inom Aspergillus även kan hydrolysera fibroin (Giuliani & Nugari, 1993, s. 306; Sato, 1977; 
Sawoszczuk m.fl., 2018, s. 1016). Vissa arter inom Aspergillus har melaniner i cellväggarna (Florian, 1997, s. 
140) och har därmed färgade hyfer som kan orsaka fläckar på materialet svampen växer på. Det mögelsläkte 
som omnämndes näst flest gånger i litteraturen i relation till silke var Penicillium, ett karotenoidproducerande 
och proteolytiskt mögelsläkte (Melo m.fl., 2019, s. 171; Seves m.fl., 1998, s. 207).  

Båda dessa mögelsläkten är mycket spridda över världen (Florian, 1997, s. 113) och omnämns ingå i en 
allmänt förekommande musei-funga (Kavkler m.fl., 2014, s. 336). Aspergillus/Eurotium har även beskrivits 
som ”kyrkomöglet” (Bloom m.fl., 2010). Både inom Aspergillus och Penicillium återfinns xerofila mögelarter 
(Florian, 1997, s. 127; Strzelczyk, 2004, s. 153) som kan överleva torra miljöer, såsom klimatiserade 
museimagasin.  

Den kvantitativa analysen av granskad litteratur visade att det bakteriefylum som flest gånger omnämns 
angripa siden är Proteobakterier och näst flest gånger omnämns Firmicutes. I fylat proteobakterier ingår bland 
annat släktet Pseudomonas, vars arter påvisats hydrolysera både sericin och fibroin (Gutarowska m.fl., 2017, 
s. 2389; Seves m.fl., 1998, s. 204) samt orsaka fläckar på siden (Caneva m.fl., 2008, s. 128). I proteobakterier 
ingår även det fibroinolytiska släktet Variovorax (Forlani m.fl., 2000). I fylat Firmicutes ingår bland annat 
släktet Bacillus som är ett pigmentproducerande bakteriesläkte (Gutarowska m.fl., 2017, s. 2390) med 
förmåga att hydrolysera både fibroin och sericin (Gutarowska m.fl., 2017, s. 2389).  

3.2 Mikrobiella angrepp på siden  

3.2.1 Fysiska skador och luktproblematik 
Garside (2010, s. 103) menar att silke är den naturliga fibern med störst motståndskraft mot mikrobiella 
angrepp. Caneva m.fl. (2008, s. 127) tillägger att detta endast är giltigt då silke betraktas isolerat och inte då 
silke utgör en del av ett sammansatt föremål. Garside (2010, s. 103) skriver att studier visat att fibroin även 
är motståndskraftigt mot det hydrolytiska enzymet cocoonas som utsöndras av silkesfjärilen vid kläckning av 
puppan: cocoonas löser sericinet, men inte fibroinet. Till följd av mikrobiell nedbrytning kan trådar i tyget 
bli mer kompakta och sammanhållningen mellan inslag och varp kan försämras (främst i arkeologiskt siden). 
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Dock verkar silke inte vara lika känsligt för dimensionella förändringar inducerade av mikrober som växt- 
och ullfibrer. En förklaring till detta är silkeproteinets fibrösa karaktär (Garside, 2010, s. 103). 

Garside (2010, s. 103) skriver att silkefiberns motståndskraft mot mikroorganismer gör att det sällan blir 
andra skador än mindre gropbildningar på fibrerna även under gynnsamma tillväxtförhållanden för 
mikrober. Fibriller på fiberytor kan bli synligare, men det behöver inte innebära att den inre fiberstrukturen 
har skadats (Garside, 2010, s. 103). Författaren menar att råsilke är känsligt för angrepp av mikroorganismer, 
men att det endast är sericinet som skadas, dvs. fiberns struktur bibehålls. Angrepp kan dock leda till 
luktproblematik, förändrad känsla av tyget samt missfärgningar (Garside, 2010, s. 103). Fysiska skador på 
fibrerna, såsom svaga regioner och mikrofrakturer, kan göra att mögelhyfer får fäste och kan växa till på 
silke, om än långsamt (Garside, 2010, s. 103). O’Connor och Brooks (2015, s. 231) beskriver hur ett 
sidenföremål efter en vattenläcka fick hela ytan täckt av en fibrös matta av mögel, mögeltyp anges inte. 
Svamptrådarna trängde även in i hålformade skador som orsakats av ett tidigare insektsangrepp.  

3.2.2 Kemiska nedbrytningsprocesser 
Tiano (2009) hävdar att siden bryts ned av mikroorganismer som angriper proteinfibrer generellt och att 
arter specifikt kända för att angripa siden inte är identifierade. Ciferri m.fl. (2003, s. 196) menar att rena 
stammar av mögelsvampar inte gror på siden. I motsats till dessa två författare rapporterar Sawoszczuk m.fl. 
(2018, s. 1016) att mögelarterna Alernaria alternata, Chaetomium globosum, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger 
och Penicillium chrysogenum kan bryta ned fibroin, då dessa mögelarter i experiment uppvisade tillväxt på 
avkokt silke. Gutarowska m.fl. (2017, s. 2389-2390) skriver att mögelsläktena Aspergillus, Chaetomium, 
Cladosporium, Penicillium samt Rhizopus besitter förmågan att bryta ned både sericin och fibroin genom 
proteolytisk aktivitet. Dock hävdar Gutarowska m.fl. (2017, s. 2389) att det främst är bakterier som angriper 
silke. Författarna skriver att bakteriesläktena Aeromonas, Arthrobacter, Bacillus, Chrysemonas, Pseudomonas, 
Streptomyces, Serratia samt Variovorax kan bryta ned både sericin och fibroin. Forlani m.fl. (2000) påvisar i sin 
artikel att den gram-negativa bakterien Variovorax paradoxus kan producera extracellulär, sur proteas vilken 
har förmågan att hydrolysera fibroin. Bakterien kan därmed nyttja fibroin som enda källa till näring. 

En av få studier som redovisar att mögelsvampar kan orsaka strukturella skador på fibroin är en studie 
utförd av Sato (1977). Studien refereras återkommande i senare forskning (Sawoszczuk m.fl., 2018; Seves 
m.fl., 1998; Szostak-Kotowa, 2004), ofta redovisad som ett avvikande exempel. Studien är skriven på 
japanska och för denna uppsats har enbart abstraktet kunnat konsulteras. I abstraktet framgår att experiment 
genomfördes där fibroin antingen inokulerades med exemplar av Aspergillus niger eller behandlades med 
koncentrerad saltsyra (HCl). Effekterna av behandlingarna analyserades med svepelektronmikroskop. Sato 
(1977) fann att Aspergillus niger genom produktion av sura proteaser och andra enzym har en likvärdigt 
nedbrytande effekt på fibroin som koncentrerad saltsyra. Vidare så redovisas att de morfologiska 
förändringar i fibroinets ytstruktur som möglet gav upphov till liknade skador orsakade av ljus, värme och 
väteperoxid. Sato (1977) påpekar även att mögelangreppet förändrade kvävehalten i fibroinet. Garside 
(2010, s. 103) menar att nedbrytningen av fibroin av Aspergillus niger endast sker om silket redan skadats av 
bakterier eller av kemisk attack. 

Genom undersökning i svepelektronmikroskop (SEM) kunde Tarnowski m.fl. (2007, s. 17) se att 
trådformiga expolymerer utsöndras av bakterier på silke. Författarna påvisade att mikrober föredrar att 
kolonisera fiberbrott och fiberändar. Detta går i linje med forskning presenterad i Burgess (1954, s. 235) 
översikt som även kunnat konstatera att bakteriernas enzym frilägger lansettformade fibriller. Arai m.fl. 
(2004, s. 2388) studerade avkokt, icke-nedbrutet silke och silke angripet av proteas i SEM. Ytan hos avkokt, 
icke-nedbrutet silke är mycket slät och uppvisar i SEM endast svaga längsgående linjer som kommer sig av 
fiberns fibrillära uppbyggnad. Vid angrepp av proteas erhåller silkefibrerna en ojämnare yta där fibrillernas 
longitudinella riktningar syns tydligare (Arai m.fl., 2004, s. 2388). 

Ciferri m.fl. (2003, s. 193) undersökte den mikrobiella floran på tre olika typer av avkokt silke, ett samtida 
kypertvävt med neutralt pH, ett kimonofoder från 1980-talet, samt ett kimonofoder från 1930-talet. Inget 
mögel, enbart bakterier, påvisades på samtliga prover. Metoderna för artbestämning av bakterierna 
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inkluderade odling (morfologin, förekomsten av sporer och gram-färgning tillämpades för identifikation), 
biokemiska API-test samt DNA-sekvensering. Metoder för att utvärdera silkets nedbrytning orsakad av 
bakterierna inkluderade dragtester och odling på sterilt fibroin. Författarna fann att det äldsta silkematerialet 
var angripet av flest olika bakteriearter (15 stycken) och menar att mångfalden beror på att det åldrade 
sidenet varit utsatt för omgivande klimat under längst tid. Majoriteten av de isolerade bakterierna var gram-
positiva och tillhörde klassen Bacilli. För att undersöka de isolerade bakteriearternas förmåga att bryta ned 
fibroin inokulerades tjugo utvalda arter på det samtida silket samt på odlingsmedium där tillsatsen av 
pulveriserat fibroin var den enda källan till kol och kväve. De gram-positiva bakterierna Micrococcus luteus och 
Bacillus subtilis uppvisade tillväxt. En tillsats av kalciumjoner i odlingsmediet var nödvändig för enzym-
produktionen och i Micrococcus luteus fall, nödvändig för att hydrolys av fibroin skulle ske (Ciferri m.fl., 2003, 
s. 205). 

Att Micrococcus luteus och Bacillus subtilis uppvisade tillväxt innebär att de besitter förmågan att hydrolysera 
fibroin för att utvinna nödvändiga näringsämnen, och därmed bryter ned silke. Experimenten visade att 
arterna troligen producerar flera olika proteas vilka kan hydrolysera fibroin, men det är inte klarlagt om dessa 
enzym är specifika för fibroin (fibroinas) eller om de även bryter ned andra protein (Ciferri m.fl., 2003, s. 
205). Andra studier har visat att produktionen av proteas hos bakterier styrs av levnadssubstratet (Rao m.fl., 
1998).  

Ciferri m.fl. (2003, s. 198) drog slutsatsen att de ämnen som frisätts då Micrococcus luteus och Bacillus subtilis 
hydrolyserar fibroin kan nyttjas som näring av andra bakteriearter. Dessa andra arter kan därmed kolonisera 
fibroin, men utan att de orsakar fibrerna direkt nedbrytning. Andra författare understryker att även de arter 
som inte direkt bryter ned substratet kan orsaka indirekta skador, såsom missfärgningar och unken lukt 
(Garside, 2010, s. 98). Dock nämns dessa skador aldrig i direkt relation till siden utan i mer generella ordalag. 

Ciferri m.fl. (2003, s. 198) påpekar att analysresultaten endast omfattar de bakteriearter för vilka det varit 
möjligt att isolera bakterieceller från sidenföremålen. Bakterier vilka vidhäftar starkt till substratet, 
exempelvis då en biofilm bildats, har i experimenten inte kunnat avlägsnas. Således bör den faktiska 
mikrobiella floran på föremålen anses vara mer omfattande än dessa analysresultat kunnat påvisa. 
Dragtesterna kunde inte ge tillförlitliga svar i bedömningen av silkets nedbrytningsgrad orsakad av 
mikroorganismer då egenskaperna hos de olika provbitarnas trådar skiljde sig mycket åt (Ciferri m.fl., 2003, 
s. 196). 

Heyes och Holden (1926), redovisande sina experiment på tennförtyngt och infärgat siden, visar att samtliga 
undersökta arter inom släktet Aspergillus kan växa på siden. Efter två månaders odling gjordes 
draghållfasthetstester som visade att textilen inte hade påverkats negativt. Vidare menar författarna att de 
missfärgningar som uppstått var orsakade av färgade sporer och att möglets hyfer inte hade trängt in i 
fibrerna (Heyes & Holden, 1926, s. 262). Dock utvärderades förekomsten av hyfer endast i ljusmikroskop. 
Testerna visade att substratets färgämne har inverkan på tillväxttakten: Färgämnet Alkali Blue har en 
hämmande effekt och odling på blekt, tennförtyngt siden gick trögare än på färgat siden, vissa arter växer 
inte alls (Heyes & Holden, 1926, s. 262). I motsats till detta rapporterar Abdel-Kareem (2007, s. 538) att av 
ofärgat (linne-)tyg, tyg färgat med gurkmeja och tyg färgat med indigo så var mögeltillväxten mest utbredd 
på ofärgade tyger, där även de största färgförändringarna skedde. Färgämnen i textilen befanns således 
utgöra ett visst initialt skydd mot mögelangrepp. 

Heyes och Holden (1926) skriver vidare att ofärgat, tennförtyngt siden och ofärgad, icke-förtyngd silkestråd 
inokulerade med bakterier inom släktet Bacillus erhöll en försämrad draghållfasthet jämfört med ett icke-
angripet siden om odling skedde vid förhöjda temperaturer. Odlingsexperiment vid rumstemperatur 
påverkade inte silkets draghållfasthet och författarna påpekar att en förhöjd temperatur i sig kan leda till 
sämre draghållfasthet hos silke (Heyes & Holden, 1926, s. 263), något som även redovisats i senare studier 
(Vilaplana m.fl., 2015, s. 1434).  

Odlingstest på råsilke visade att av de undersökta arterna orsakade Bacillus mycoides den kraftigaste 
nedbrytningen av sericin. Aspergillus carbonarius, Aspergillus candidus och Aspergillus pulverulentus växte väl på 
råsilke och de två sistnämnda förorsakade även en intensivt gul missfärgning (Heyes och Holden, 1926, s. 
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263). Även mikrobernas förmåga att nyttja sericin för tillväxt studerades. Odlingsexperimenten utfördes på 
råsilke, råsilke som avkokats i varierande grad så att sericinet helt eller delvis avlägsnats, samt på avkoket 
från råsilke. För experimentet nyttjades spunnen råsilkestråd. Den spunna tråden skiljer i kemisk 
komposition från råsilke i det att spinnolje-rester, innehållande fria fettsyror, ger tråden en viss syrlighet. 
Trots detta kunde vissa slutsatser dras utifrån experimenten: Det silke som avkokats två gånger, så att mycket 
av sericinet avlägsnats, uppvisade störst tillväxt av de undersökta mögelarterna (Aspergillus niger, Aspergillus 
carbonarius, Aspergillus pulverulentus, Penicillium chrysogenum, Penicillium expansum, Rhizopus japonicus samt Mucor 
racemosus). Förutom Penicillium expansum som grodde snabbare på råsilke och på helt avkokt silke. De råsilke-
prover som angripits av mögel visade inte några försämrade draghållfasthetsvärden, men prover inokulerade 
med Bacillus mycoides och Bacillus proteus erhöll en försämrad draghållfasthet (Heyes & Holden, 1926, s. 264).  

Avkoket från råsilket avdunstades till ett sediment av sericin som användes som odlingsmedium. Odling på 
avkoket visade att Rhizopus japonicus, Rhizopus nigricans, Mucor racemosus, Penicillium expansum samt Penicillium 
chrysogenum växte lätt och mycket på sericin (Heyes & Holden, 1926, s. 264). Aspergillus candidus, Aspergillus 
niger, Aspergillus carbonarius samt Aspergillus pulverulentus växte med svårighet (Heyes & Holden, 1926, s. 264). 
Den enda bakteriearten som uppvisade kraftig tillväxt var den härdiga arten Bacillus proteus, avsaknaden av 
bakterier antogs bero på att förekomsten av spinnolja gjorde substratet surt (Heyes & Holden, 1926, s. 265).  

Burgess (1954, s. 235) menar att avkokt silke, som frigjorts från orenheter, har liknande motståndskraft som 
regenererade cellulosafibrer mot mögel. Regenererad cellulosa i sin tur, menar Burgess (1954, s. 233), är 
mottaglig både för mögel- och bakterieangrepp, men i lägre grad än obehandlad bomull. Burgess (1954, s. 
235) påpekar att silkeskokonger och råsilke kan angripas av mikrober vid förvaring i en varm och fuktig 
miljö. Författaren menar att mögelarter inom Aspergillus och Penicillium samt bakterierna Bacillus subtilis och 
Bacillus mesentericus kan missfärga och försvaga silke. 

Bakteriesläktet Streptomyces omnämns i flera publikationer som potentiell nedbrytare av silke. I en studie 
utförd av Ishiguro och Miyashita (1996) studerades avkokt silke i ett jordbegravningstest. Författarna fann 
att bakterier inom släktena Bacillus, Pseudomonas, Serratia och Streptomyces koloniserade silket och menar därför 
att dessa släkten kan bidra till nedbrytning av silke. Nakanishi och Yamamoto (1974) redovisar att två 
oidentifierade arter inom släktet Streptomyces kan producera proteas med förmågan att bryta ned silke, men 
författarna rapporterar även att fibroin är svårangripet. Caneva m.fl. (2008, s. 128) skriver att Streptomyces 
kan hydrolysera sericin. Minoura m.fl. (1990) rapporterar att fibroin behandlat med metanol kunde 
hydrolyseras av proteas från Streptomyces griseus, behandling med metanol förändrar dock fibroinets 
fysiskalisk-kemiska egenskaper. 

Den jordlevande bakterien Streptomyces griseus förmåga att hydrolysera fibroin har även undersökts av Arai 
m.fl. (2004). Författarna undersökte även kollagenas och α-kymotrypsins hydrolyserande förmåga på 
fibroin. High performance size-exclusion chromatography (HP-SEC) användes för att studera fibrernas 
polymerisationsgrad. Genom att studera draghållfastheten hos fibroin kunde författarna slå fast att 
proteolytisk attack har en negativ påverkan på värden för brottgräns och brottförlängning (Arai m.fl., 2004, 
s. 2386). Proteas från Streptomyces griseus hade störst negativ påverkan på draghållfastheten och orsakade den 
största viktförlusten. Den högre nedbrytningsgraden orsakad av Streptomyces griseus antogs bero på detta 
proteas låga specificitet för en specifik kemisk struktur på klyvningsplatsen (för förklaring se avsnitt 2.5.2.3 
Enzymatisk nedbrytning) (Arai m.fl., 2004, s. 2385). Längre exponeringstid och större mängd enzym i 
förhållande till substratet orsakade allvarligare viktförlust, trots detta menar författarna att viktförlusten var 
försumbar och att enzymattack endast har en begränsad påverkan på polymerisationsgraden hos fibroin 
(Arai m.fl., 2004, s. 2385). Författarna föreslår att enzymerna orsakar lokal protolys av fibroinet längs 
fiberaxeln på de platser som är mer lättåtkomliga för proteas (Arai m.fl., 2004, s. 2386). Dessa lokalt 
nedbrutna partier orsakar den angripna fiberns sämre draghållfasthet. Utifrån dessa fynd slår författarna fast 
att mikrobiell nedbrytning av fibroin kan påverka fibrernas fysiska egenskaper trots att ingen påverkan på 
fibervikt eller molekylvikt noteras (Arai m.fl., 2004, s. 2387). Arai m.fl. (2004, s. 2387) menar att mikrobiell 
nedbrytning av silke startar i de amorfa regionerna. Författarna påvisade att den relativa andelen tyrosin, 
valin och andra aminosyror med polära och bulkiga sidogrupper, dvs. aminosyror förekommande i de 
amorfa regionerna av fibroin, minskade vid ett inducerat enzymatiskt angrepp. Det indikerar att dessa 
aminosyror brutits ned till lösliga peptider som tagits upp av mikroorganismen. Som en följd av detta ökar 



39 
 

den relativa proportionen kristallina områden i fibern, som kunde påvisas av författarna i undersökning med 
Attentuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) (Arai m.fl., 2004, s. 
2387). 

Seves m.fl. (1998, s. 207) har isolerat den gram-positiva bakterien Bacillus polymyxa, tillsammans med de 
gram-negativa bakterierna Aeromonas hydrophila, Chryseomonas luteola, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas 
paucimobilis, samt två oidentiferade arter i släktet Pseudomonas från silkeskokonger. Författarna rapporterar att 
bakterien Pseudomonas (Burkholderia) cepacia kan hydrolysera fibroin och därmed nyttja fibroin som ensam kol- 
och kvävekälla (Seves m.fl., 1998, s. 204). Författarna menar att deras experiment tyder på att Pseudomonas 
(Burkholderia) cepacia besitter egenskapen att producera fibroinas (Seves m.fl., 1998, s. 210). Denna bakterie 
påvisades även kunna forma en välutvecklad biofilm på avkokt silke (Seves m.fl., 1998, s. 204). Seves m.fl. 
(1998, s. 206) skriver vidare att bakterierna Bacillus megaterium och Pseudomonas paucimobilis (gram-negativ art i 
släktet Pseudomonas) kan bryta ned sericin och nyttjar sericin och möjligen föroreningar på råsilke för tillväxt, 
men att arterna troligen inte besitter någon förmåga att bryta ned fibroin då de i experimenten uppvisade 
dålig tillväxt på avkokt silke. Författarna isolerade även mögelarterna Chaetomium globosum, Cladosporium 
cladosporioides, Rhizopus stolonifer och en oidentifierad art inom Penicillium från silkeskokonger. Författarna 
påpekar att samtliga av dessa mögelarter besitter proteolytisk förmåga, trots detta kunde ingen av 
mögelarterna hydrolysera fibroin (Seves m.fl., 1998, s. 207). Seves m.fl. (1998, s. 206) menar därför att silke, 
och även råsilke, är ett substrat som mögel har svårt att växa på. Men författarna skriver att bakterieangrepp 
som försämrar silkefibrernas fysiska struktur kan möjliggöra för påföljande mögelangrepp, dock betraktar 
författarna då mögelsvamparna som ”ytkolonisatörer” som inte kan hydrolysera fibroin och därmed inte 
orsakar silket någon strukturell skada (Seves m.fl., 1998, s. 210).  

Senare studier av samma författare omfattar laboratorieexperiment som visar att fibroin utsatt för accelererat 
åldrande, genom ljus- respektive värmeexponering, är mottagligt för angrepp av tre arter av mögelsvampar 
(Aspergillus niger, Cladosporium cladosporoides, Penicillium chrysogenum) som inte kunde angripa de icke-åldrade 
kontrollproverna (Seves m.fl., 2000). Accelererat åldrande reducerar bland annat fibrernas brottstyrka och 
författarna föreslår att åldrade fibrers förändrade kemiska och mekaniska egenskaper frilägger kol och kväve 
i proteinkedjorna som mögelsvamparna kan nyttja för tillväxt (Seves m.fl., 2000, s. 127). Studier visar att 
ljusexponering minskar fibrernas dragstyrka och resulterar i ett ökat innehåll av aminogrupper (Seves m.fl., 
1998, s. 210). Ljusexponering påverkade inte fibroinets mottaglighet för bakterier nämnvärt. Fibroin åldrat 
genom värmebehandling erhöll en något ökad mottaglighet för bakterierna Arthrobacter aurescens, Bacillus 
megaterium, Chrysemonas luteola och Variovorax paradoxus. Arthrobacter aurescens och Variovorax paradoxus 
förekom i högst koncentration, bakterierna har förmågan att bilda en biofilm på fibrerna (Seves m.fl., 2000, 
s. 127).  

Turnau m.fl. (2020) isolerade mikroorganismer från 600 år gamla jagelloniska tapeter. Mikroorganismer 
inokulerades på modernt silke och odlingen visade att Cladosporium allicinum, Aspergillus jensenii och 
Parengyodontium album växer rikligt på silke. Även Ganoderma carnosum, Byssochlamys spectabilis och Acremonium 
polychromum samt bakterien Methylobacterium mesophilicum uppvisade tillväxt. Genom size-exclusion chromatography 
(SEC) bekräftade Turnau m.fl. (2020) att samtliga undersökta arter förorsakade en minskning av 
molekylvikten, dvs. förkortade fibroinkedjorna. Aspergillus jensenii och Acremonium polychromum hade en något 
mindre påverkan, Parengyodontium album orsakade komplett nedbrytning av silket efter tre månader (Turnau 
m.fl., 2020). 

3.2.3 Pigmentering av substratet 
Av samtliga granskade artiklar som presenterats i tabell 1 är det mycket få som omnämner fläckbildning 
som en faktor i beskrivningen av mikrobiella angrepp på silke och ingen av studierna undersöker specifikt 
mikrobiell fläckbildning på silke. Caneva m.fl., 2008 (s. 128) skriver i boken Plant Biology for Cultural Heritage: 
Biodeterioration and Conservation att Pseudomonas aureginosa, som kan bilda gröna, röda, eller fläckar med annan 
färg beroende av substratets pH har bekräftats orsaka fläckar på silke. Bakteriearten har även identifierats 
på andra proteinfibrer (Tiano, 2009).  
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Att mögel orsakar fläckar på textil är ett sedan länge erkänt problem. Rebrikova (1978, s. 2) skriver i en 
konferensartikel presenterad på ICOM Committee for Conservation 5th Triennial Meeting i Zagreb 1978 att 
mögelsvampar som angriper textil har kraftfulla kromogena ämnen och att mögeltillväxten är 
”ackompanjerad av formation av fläckar av olika färger, eller så har de ett mörkt mycelium som tränger in i 
fibrer och ändrar textilens färg”. I samma artikel rapporterar Rebrikova (1978, s. 3) att Penicillium purpurogenom 
kan bryta ned silke, men nämner inget om missfärgningar på silket. Denna tendens är återkommande i 
samtliga publikationer, då missfärgning avhandlas görs det endast i generella termer. I Sheila Landis 
standardverk (2016, s. 18) beskrivs endast att ”mögel ofta efterlämnar svarta eller grå fläckar orsakade av 
hyfer som sammantvinnats med textilfibrerna”.  

I en studie utförd av Giuliani & Nugari (1993) på en dalmatika med varp av lin och bomull och inslag av 
silke användes olika metoder för att identifiera mögel. En inledande mikroskopering påvisade förekomsten 
av sporer och fragmenterade perithecier av släktet Chaetomium, samt reproduktiva strukturer av Aspergillus 
och Penicillium. Arter inom släktet Chaetomium orsakade svarta missfärgningar som var belägna djupt inne i 
materialet. Genom kultivering och ATP-tester kunde författarna slå fast att möglet i de svarta 
missfärgningarna inte längre var aktivt. Möglet förorsakande diffusa gråaktiga fläckar var fortfarande 
livskraftigt (Giuliani & Nugari, 1993, s. 306). Möglet som förorsakade de diffusa gråaktiga fläckar 
artbestämdes utifrån morfologin hos de uppodlade proverna; Aspergillus flavus-oryzae och Penicillium 
chrysogenum förekom i de gråaktiga fläckar. Förekomsten av Aspergillus flavus-oryzae var rikligare i alla 
uppodlade kulturer. Således slog författarna fast att Penicillium chrysogenum mest troligt var en kontamination 
(Giuliani & Nugari, 1993, s. 306). Författarna skriver att Aspergillus flavus-oryzae har belagd proteolytisk 
aktivitet och att Aspergillus flavus-oryzae enbart förekom på inslagstrådarna av silke (Giuliani & Nugari, 1993, 
s. 306). Aspergillus flavus används industriellt för att avlägsna sericin från råsilke (Caneva m.fl., 2008, s. 128) 
och har därför mest troligt ingen nedbrytande effekt på fibroin.  

Florian (1997, s. 118) skriver att mögel har en pudrig yta på grund av förekomsten av konidier. Konidierna 
kan vara grön-, rosa- eller svartfärgade. Dessa färger, menar Florian (1997, s. 118), orsakar inga fläckar på 
ett material som är torrt och pudret kan avlägsnas utan att fläckar kvarstår på textilen. Det är pigmenten 
som utsöndras av de aktivt växande hyferna som orsakar fläckar (Florian, 1997, s. 118). Tiano (2009) menar 
att skador orsakade av mikroorganismer på siden omfattar missfärgningar, olikformade fläckar med 
varierande färger och varierande grad av diffunderade pigment, utöver att sidenet kan bli skört. 

I experiment utförda av Downes (2013, s. 32) växte Chateomium globosum på siden och bildade orangebruna 
fläckar, en bild på missfärgningen visas, men fläckarna diskuteras inte i texten. De flesta av mögelarterna 
undersökta av Turnau m.fl. (2020) förändrade tygets färg och bakterier bildade en biofilm på fibrerna. 
Färgförändringarna diskuteras inte men visas med en bild: Acremonium polychromum orsakade att silke gulnade 
och grågröna fläckar med en koncentrerad mitt och diffus radiering uppstod. Arterna Ganoderma carnosum, 
Aspergillus jensenii och Acremonium polychromum producerade kristaller inbäddade i mycelet. Biomineralisering, 
dvs. alstring av mineral av levande organismer, sker inom svampriket oftast genom formation av 
kalciumoxalat (Connolly, 1997, s. 279).  

Burgess (1954, s. 235) hävdar att uppkomsten av bruna missfärgningar på silke orsakas av att melanin bildas 
genom oxidationen av tyrosin. Tyrosin förekommer främst i silkets sericin, men även i amorfa delar av 
fibroin (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 44). Garside (2010, s. 103) menar att silke missfärgas när det 
angrips av mikroorganismer, men i mindre utsträckning än cellulosamaterial under samma förhållanden. 
Även Garside (2010, s. 103) lyfter oxidation av tyrosin som anledning till att missfärgningar på silke uppstår. 
Gutarowska m.fl. (2017, s. 2390) menar att mikrobiella fläckar på textil uppstår då utsöndrade exopigment 
diffunderar in i textilen. Författarna skriver att melanin är det vanligast förekommande pigmentet, att det 
produceras i mögelhyferna och att det orsakar mörka fläckar på textil. Gutarowska m.fl. (2017, s. 2390) 
menar att missfärgningar även kan uppstå om mikroorganismerna orsakar pH-förändringar i materialet, 
vilket kan orsaka kemiska förändringar i färgämnen.  

I Heyes och Holdens (1926) experiment orsakade Bacillus mycoides en brunaktig missfärgning på råsilke och 
delvis avkokt silke. Även de prover som inokulerats med mögel blev missfärgade. Samtliga prover kokades 
i 15 minuter i en tvållösning och trots detta kvarstod missfärgningar på flertalet av proverna som inokulerats 
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med mögel. Missfärgningarna förekom främst på de prover där mögelarterna i odlingen hade färgade sporer. 
Missfärgningarna fastslogs under ljusmikroskop vara döda sporer som fortfarande satt fast på fibrerna. 
Själva fibrerna hade inte förändrat färg eller skadats på annat sätt (Heyes & Holden, 1926, s. 264). 

Grå-bruna fläckar har observerats orsakas av Cladosporium herbarium och Penicillium chrysogenum på 
sidendamast och av en art inom släktet Chaetomium på en medeltida fana av siden. Dessa mögelsvampar 
producerar inget proteas som kan bryta ned silke, således hänförs deras tillväxt istället till smuts 
förekommande på textiliernas yta (Caneva m.fl., 2008, s. 127).  

Foxing förekommer som gula, bruna eller roströda fläckar på papper och andra fiberbaserade material 
(Ciofini m.fl., 2013; Melo m.fl., 2019). Begreppet används av textilkonservatorer främst om brunfärgade 
fläckar på cellulosatextil (Mina, 2020). Men en undersökning bland textilkonservatorer världen över, 
genomförd av Zweifel (2017), visade att termen även används om fläckar på silke och ull. Zweifel (2017, s. 
38) konstaterar att foxing främst uppstår på historisk textil och textil som har förvarats en längre tid. Trots 
att begreppet används frekvent av yrkesverksamma konservatorer, finns det inte mycket skrivet om foxing 
på textil. I äldre litteratur återfinns begreppet ironmould [järnmögel] (Zweifel, 2017, s. 38), denna beskrivning 
av foxing-fenomenet återspeglar dagens omtvistade karaktärisering av foxing. 

Det råder oenighet bland forskare och yrkesverksamma kring vilka fläckar som egentligen bör benämnas 
foxing. Florian (2000) har utarbetat en nomenklatur för beskrivning av foxingfläckar på papper, men för 
textil saknas detta. Det råder även oenighet kring vilka faktorer som orsakar foxing. Gällande foxing på 
papper finns två rådande synsätt: den biotiska teorin, där fläckarna anses orsakas av mikroorganismer. Två 
anledningar till foxing som denna teori föreslår är: melaninpigment (som finns i mögelsvampens strukturer 
och i utsöndrade enzym) och/eller mikroorganismers katalys av oxidation av cellulosa vilket leder till fläckar 
(Zweifel, 2017, s. 40). Den abiotiska teorin, menar att fläckarna orsakas av faktorer såsom oxidering eller 
metallföroreningar i pappret (Melo m.fl., 2019, s. 168). Andra forskare menar att foxing uppstår när biotiska 
och abiotiska faktorer samspelar (Mina, 2020, s. 6). Vad gäller foxing på textil är förklaringarna färre och 
begränsade till cellulosatextil, undantaget en studie av Arai (2000), men både den biotiska och abiotiska 
teorin förekommer. Joner av övergångsmetaller kan till exempel ha introducerats till textilierna under deras 
användningsperiod, när de tvättats i kokkärl av koppar eller järn. Järnjoner kan även ha tillförts cellulosatextil 
genom den vanliga proceduren att tillsätta blått pigment vid tvätt av vita textilier för att motverka gulheten 
som uppkommer när cellulosa oxiderar. Det järnbaserade pigmentet preussiskt blå användes frekvent i slutet 
av 1800-talet för detta ändamål. Stärkning av textil var vanligt förr. Den tillförda stärkelsen utgör en 
näringskälla för mikroorganismer, vidare kan stärkelsen göra att textilens fuktupptagning blir ojämn, med 
partiell nedbrytning som följd (Zweifel, 2017, s. 39).  

Arai (2000, s. 184) ansluter sig till den biotiska foxingteorin och har genom experiment kunnat påvisa att 
brunfärgade foxingfläckar uppstår på papper då melaniner skapas genom en Maillard-reaktion (icke-
enzymatisk reaktion) mellan olika nedbrytningsprodukter, mest troligt mellan cello-oligosackarider och γ-
aminosmörsyra och andra aminosyror från xerofila mögelsvampars metabolism, främst inom arterna 
Aspergillus penicilloides och Eurotium herbariorum. I Japan har råsilke som förvaras länge innan försäljning 
uppvisat gulbruna fläckar. Arai (2000, s. 188) benämner dessa fläckar foxing och påvisade genom 
odlingsexperiment att mögelsvampen Aspergillus penicilloides växte endast i fläckade områden. Då Arai 
konstaterat att denna mögelart kan orsaka foxing på pappersföremål drog författaren slutsatsen att Aspergillus 
penicilloides även kan förorsaka foxing på råsilke under klimatförhållanden med en relativ luftfuktighet över 
70% (Arai, 2000, s. 188). Samma mögelart har identifierats på ett föremål av röd sidendamast, men där 
orsakade svampen brutet vita fläckar (Lech m.fl., 2015). 

3.3 Undersökningsmetoder för mögel- och bakterieangrepp på siden 
Landi (2016, s. 58) menar att identifikation av mögelarter endast är av ett akademiskt intresse och inte är 
avgörande för den efterföljande behandlingen. Även Florian (2003, s. 173) är av denna uppfattning. Hon 
menar att artidentifikation ofta utförs som en del av dokumentationsarbetet och för att utröna om det rör 
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sig om hyperallergena eller toxiska mögelarter. Identifikationen görs ofta efter att rengöringsarbetet utförts, 
eftersom identifikation kan dra ut på tiden om traditionella odlingsmetoder används (Florian, 2003, s. 174).  

I motsats till Landis och Florians ståndpunkter konstaterar Caselli m.fl. (2018, s. 1) att för att förstå den 
nedbrytande effekt som mikroorganismer har på ett föremål och för att kunna ta fram en effektiv strategi 
för det framtida bevarandet, behöver typen av mikroorganismer som angripit föremålet identifierats. Även 
Lechs m.fl. (2015) resonemang om att biologisk nedbrytning bör ses som följden av aktiviteten av en grupp 
mikroorganismer, snarare än orsakad av individuella arter styrker vikten av identifikation; diversiteten hos 
de angripande mikroorganismerna behöver karaktäriseras för att nedbrytningen ska kunna förhindras. 
Ciferri m.fl. (2003, s. 196) påpekar att då en art identifieras på ett substrat behöver inte detta betyda att 
denna art besitter förmågan att metabolisera substratet, eftersom dess förekomst kan vara slumpartad. 

3.3.1 Okulär undersökning 
Omfattningen av mögelangrepp bedöms ofta okulärt inom textilkonservering. Landi (2016, s. 58) beskriver 
hur viktigt det är att leta efter ”the tell-tale signs of mould” innan ett föremål tas in i en samling. De 
parametrar som anges för undersökning av om det förekommer aktivt mögel är: tecken på tredimensionell 
ytväxt eller ”mustig” lukt. UV-ljus kan användas för att undersöka förekomsten av mikroorganismer 
(Gutarowska m.fl., 2017; Zweifel, 2017), men ämnen i textilen såsom adhesiv, optiska blekmedel eller vissa 
färgämnen, kan försvåra analysen eftersom dessa ämnen också är fluorescerande (Garside, 2010, s. 100). Ett 
exempel på detta är Menaches (2019, s. 18) arbete där de fluorescerande ytorna på en mögelangripen 
sidenmorgonrock som iakttagits under UV-ljus hänfördes till saltansamlingar i textilen. 

3.3.2 Detektion av flyktiga organiska ämnen  
En okulär besiktning fångar endast upp de aspekter som är synliga på ytan av ett föremål. Sawoszczuk m.fl. 
(2018) framhåller problematiken som uppstår när ett föremål bestående av flera lager siden angrips av mögel. 
Författarna har undersökt möjligheten att detektera flyktiga organiska ämnen, vilka avges från aktivt mögel, 
med hjälp av headspace-solid phase micro-extraction och gaskromatografi kombinerad med masspektroskopi som 
ett alternativ till okulär besiktning av sidenföremål. Författarna kunde påvisa att varje mögelart avgav en 
individuell sammansättning av flyktiga organiska ämnen och att mängden flyktiga organiska ämnen som 
avges står i relation till mögelsvampens förmåga att bryta ned substratet (Sawoszczuk m.fl., 2018, s. 1023). 
Aspergillus niger efterföljt av Chaetomium globosum avgav de största mängderna flyktiga organiska ämnen och 
var därmed de arter som uppvisade den kraftigaste proteolytiska aktiviteten. I denna undersökning 
uppvisade Penicillium chrysogenum, Alernaria alternata och Aspergillus fumigatus en relativt låg proteolytisk 
aktivitet, vilket författarna menar beror på fibroinets motståndskraft mot enzymatisk nedbrytning 
(Sawoszczuk m.fl., s. 1021). Författarna påpekar även att olika individer inom samma mögelart kan uppvisa 
olika nivå av proteolytisk aktivitet (Sawoszczuk m.fl., s. 1021). 

3.3.3 Kultiveringsberoende metoder 
Identifikation av mögelsvampar och bakterier som angripit ett föremål kan göras genom studier av mikro-
och makromorfologin hos uppodlade isolat (Caselli m.fl., 2018, s. 8). Men kultivering som undersöknings-
metod begränsas till livskraftiga mikroorganismer. Undersökningar har visat att kultiveringsmetoder ger 
information om mindre än 1% av den förekommande bakteriefloran och metoden kan endast identifiera 
70% av de förekommande mögelarterna (Lech m.fl., 2015, s. 137).  

3.3.4 Molekylärbiologiska undersökningsmetoder 
För att undersöka de arter som inte längre är livskraftiga, men som tidigare varit aktiva på substratet och 
därmed kan ha bidragit till den nedbrytning som observeras, krävs molekylärbiologiska tekniker såsom 
DNA-sekvensering. Dessa tekniker har fördelen att vara reproducerbara, men begränsas av den expertis 
som krävs för utförandet och av de höga kostnaderna (Melo m.fl., 2019, s. 163). 
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Lech m.fl. (2015) har utvärderat den mikrobiologiska analysmetoden PCR-DGGE (Polymerase Chain 
Reaction- Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) för att undersöka biodiversiteten på en mässhake av 
silke och cellulosamaterial genom att kartlägga förekommande genotyper (dvs. genetiska egenskaper hos en 
individ). Genom användandet av molekylära tekniker kunde författarna konstatera att biodiversiteten på 
mässhaken ökade efter genomförd våtrengöring (Lech m.fl., 2015, s. 141), möjligen orsakades detta av att 
inaktiva mögelsporer grodde under konserveringsprocessen (Lech m.fl., 2015, s. 142). Även Brzozowska 
m.fl. (2018) och Turnau m.fl. (2020) har nyttjat DNA-sekvensering för artbestämning av mikroorganismer 
på silke.  

3.3.5 SEM och ATR-FTIR 
Gutarowska m.fl. (2017) tillhandahåller en översikt över undersökningsmetoder som kan användas för att 
undersöka mikrobiellt angripen textil samt för analys av föremålens materiella aspekter. De menar att många 
av metoderna som används har nackdelen att de är invasiva och destruktiva. Vissa av metoderna som 
presenteras kan anses vara invasiva (ex. kräver ett fysiskt prov), men förstör inte provmaterialet (dvs. är 
icke-destruktiva) vilket gör provet tillgängligt för vidare analys, här omnämns bland annat 
svepelektronmikroskopering (SEM) och ATR-FTIR (Gutarowska m.fl., 2017, s. 2399). SEM kan användas 
för att studera förekomsten av sporer, hyfer och bakterier i ett prov (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 427-
428). SEM kan även användas för att kvalitativt utvärdera den nedbrytning som orsakats av 
mikroorganismerna (Ilies m.fl., 2020). Sporer och mycel täcker fiberytorna och gör dem opaka, gropiga och 
ojämna (Abdel-Kareem & Alfaisal, 2010, s. 29). Icke-destruktiva undersökningsmetoder är fördelaktiga vid 
undersökning av mikrobiella angrepp och deras förorsakade skador, då undersökningen ofta kräver att flera 
metoder används. Bastholm m.fl. (2022, s. 79) menar att en kombination av olika undersökningsmetoder 
för mögelangrepp ger tillförlitligare svar än en enskild metod.  

Ett sätt att både kvalitativt och kvantitativt bedöma nedbrytningsgraden är genom Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (FTIR) (Kavkler m.fl., 2011). Kavkler m.fl. (2011) har använt ATR-FTIR och FTIR-
mikrospektroskopi för att utvärdera nedbrytning hos olika slags textilier orsakad av mögelsvampar. 
Författarna fann ingen märkbar skillnad i den kemiska strukturen mellan icke-angripna och angripna 
proteinfibrer (Kavkler m.fl., 2011, s. 577). Koperska m.fl. (2015) presenterar tre olika sätt att kvantitativt 
bedöma nedbrytning av silke utifrån ATR-FTIR analyser. Metoderna för kvantitativ bedömning kräver att 
proverna bland annat förbereds genom torkning, så att vibrationer från vattnet inte stör mätningarna och 
att flera mätningar från olika platser på samma prov tas (Koperska m.fl., 2015, s. 578). Kvantitativ 
bedömning av nedbrytningsgraden kan sedan göras. Bedömning kan göras både för primära funktionella 
grupper: Oxidationsgrad kan beräknas genom jämförelse av intensiteten hos Amid I och Amid II och 
hydrolysgrad kan beräknas genom jämförelsen av band vid 1318 cm-1 och 1442 cm-1. Samt för förändringar 
i sekundärstrukturen genom beräkning av kristallinitetsgraden (för vidare förklaring av ATR-FTIR se avsnitt 
4.1.6 Analys med ATR-FTIR). 

3.4 Rengöringsmetoder för mögel- och bakterieangrepp  
Hushållsmetoder för rengöring av mögelfläckar inbegriper skrubbning med olika lösningar, alternativt 
blekning med väteperoxid, klorin eller genom att hänga textilen i solljus (Mellan & Mellan, 1959, s. 74). 
Hushållsmetoderna är inte applicerbara på kulturhistoriska föremål, men kan illustrera hur svåra mögel-
fläckar är att avlägsna. Till författarens kännedom saknas etablerade metoder för rengöring av 
bakterieangrepp helt inom textilkonservering. I fall av mögelangrepp är sanering en självklar åtgärd, både av 
hälsoaspekter då mögel är hälsovådligt för människor (Ilies m.fl., 2020, 500–503) samt för att förhindra 
fortsatt nedbrytning av materialet (Caneva m.fl., 1991, s. 61; Szostak-Kotowa, 2004, s. 165). 

Vid mögelsanering av textil gäller samma princip som vid alla åtgärder inom textilkonservering. Utöver 
föremålets signifikans, måste även dess material och kondition beaktas. Tian (2005, s. 3) framhåller att både 
fibertyp och färgämne måste utrönas innan sanering påbörjas. Tímár-Balázsy och Mátéfy (1993, s. 330) 
menar att även fläckarnas konstitution och åldrade tillstånd bör beaktas. Sawoszczuk och Syguła-
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Cholewińska (2017, s. 1) menar att det endast är nödvändigt att sanera aktivt mögel, särskilt avseende sköra 
föremål av proteinfibrer då dessa är känsliga för de flesta av de tillgängliga rengöringsmetoderna. Stor vikt 
bör läggas vid rengöringsmetodens säkerhet för fibrerna och vid dess förmåga att avlägsna fläcken (Tímár-
Balázsy & Mátéfy, 1993, s. 330). Enligt Tímár-Balázsy och Mátéfy (1993, s. 331) är ingen rengöringsmetod 
helt oskadlig för nedbrutna fibrer, de menar att även destillerat vatten med pH 7 kan orsaka hydrolys. 
Garside (2010, s. 108) påpekar att våta rengöringsmetoder kan introducera lokala områden av fukt vilket 
kan främja mikrobiell tillväxt om inte torkning sker fullständigt. Även behandling med fukt för att lägga 
plagg till rätta och släta ut veck kan främja lokal mikrobiell tillväxt (Garside, 2010, s. 108).  

Downes (2013, s. 32) beskriver mögelsanering som en ”oprecis kunskap” som saknar guidning i litteraturen. 
Downes (2013) har undersökt effektiviteten av några vanliga mögelsaneringsmetoder (dammsugning, 
frysning, rengöring med antingen lösningsmedel eller surfaktant) och fann att ingen av de undersökta 
metoderna gav tillfredsställande resultat. Vissa hade till och med en förvärrande effekt på återväxten av 
mögel. Prover som dammsugits eller behandlats med aceton eller våtrengjorts uppvisade dock lägre grad av 
återtillväxt än icke-behandlade prover (Downes, 2013, s. 32). Downes studie inriktar sig på sanerings-
aspekterna och utvärderar inga specifika metoder för siden. 

3.4.1 Rengöringsmetoder för mögelfläckar  
Tian m.fl. (2005) utforskar rengöringsmetoder för mögelfläckar på indigofärgat siden. Rengöringen gjordes 
med en ultraljudstandborste doppad i svagt surgjort vatten. Svagt surgjort vatten skapas genom elektrolys 
av kranvatten (Tian m.fl., 2005, s. 3). Genom elektrolysen bildas joner med hög potential som lättare kan 
tränga in mellan fibrer, vilket förhöjer den rengörande effekten. Svagt surgjort vatten har även en baktericid 
(avdödande) effekt (Tian m.fl., 2005, s. 3). Elektrolys av vatten är en reversibel process, vattnet återgår till 
normal potential efter 48 till 72 timmar, vilket gör lösningsmedlet miljövänligt (Tian m.fl., 2005, s. 4). Tian 
m.fl. (2005, s. 7) rapporterar att ingen återväxt på föremålen hade skett efter ett års förvaring i 
rumstemperatur. Kolorimetriska mätningar visade även att tygets färg inte påverkades av behandlingen (Tian 
2005 s 7). Således menar Tian m.fl. (2005) att svagt surgjort vatten i kombination med ultraljud med 
framgång kan avlägsna mögelfläckar från siden utan att orsaka sidenet skada.  

Sidentyg av råsilke grunderat med en blandning av alun och animaliskt lim har länge använts som målarduk 
i Japan (Becker m.fl., 1996, s. 186). Becker m.fl. (1996) utvärderade effekten av tre olika behandlingsmetoder 
för att avlägsna mögelfläckar från denna typ av föremål. Metoderna som utvärderades var 1) 1% oxalsyra 
efterföljt av 0,5 % ättiksyra och 2) 3 % peroxid som gjorts basisk genom tillsats av ammoniak samt 3) ett 
kommersiellt blekmedel innehållande Triton X-100 (Becker m.fl., 1996, s. 186). Författarna hävdar att 
Metod 1) och 2) används av konservatorer för att behandla denna typ av mögelangripna föremål (Becker 
m.fl., 1996, s. 186). Samtliga behandlingar gjorde tyget vitare (bedömdes visuellt). Oxalsyra bedömdes vara 
något mer aggressiv än peroxid och det kommersiella blekmedlet mest aggressivt avlägsnande en stor del av 
grunderingen och troligen även sericinet (Becker m.fl., 1996, s. 187). Eventuella skador på fibrer orsakade 
av behandlingarna diskuteras ej. 

Menache (2019, s. 19–20) hävdar att EDTA kan bryta ned mögelsvampars cellväggar. I Menaches (2019) 
rengöringstest på en rost- och mögelfläckad sidenmorgonrock påfördes kelateringsämnet med hjälp av 
agarosgel. Både 1% EDTA i respektive 2% agarosegel och 5% agarosegel hade minimal rengörande effekt 
på mögelfläckarna (Menache, 2019, s. 20). Glucanex är ett lyserande enzym, dvs. det bryter ned cellmembran 
och Menache (2019, s. 20) har rapporterat att Glucanex även kan bryta ned mögelhyfers cellväggar. Vid 
våtrengöring av sidenmorgonrocken kunde tillsatsen av Glucanex i tvättbadet dock ej dämpa mögelfläckarna 
(Menache, 2019, s. 78). 

Barrulas m.fl. (2020) har undersökt vilken rengöringseffekt pH-reglerade hydrogeler har på kinoner. 
Kinoner har identifierats som en av de stora färgämnesgrupperna producerade av mögelsvampar (Melo 
m.fl., 2019, s. 169). Hydrogelers applicerbarhet på textil har tidigare undersökts av Smets m.fl. (2019). Men 
Mina (2020, s. 15) efterfrågar dock ytterligare forskning på hur lösningar med kalibrerat pH och kalibrerad 
konduktivitet kan påverka textilen som behandlas.  
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Ciofini m.fl. (2013) har utvärderat laser som rengöringsmetod för fläckar av mögel och foxing på 
pappersföremål. Författarna (Ciofini m.fl., 2013, s. 906512-9) menar att mögelfläckar kan avlägsnas med 
god kontroll och utan att orsaka papperssubstratet skada. Emedan foxing orsakat av andra faktorer än 
metalljoner inte kunde avlägsnas. Laser som rengöringsmetod för textil har undersökts av Sutcliffe m.fl. 
(2000). I artikeln skriver de att laserrengöring av sidendamast och silkessammet tidigare har utförts, samt att 
mögel har avlägsnats från ulltextil med hjälp av laser (Sutcliffe m.fl., 2000, s. S241). Andra studier visar att 
laserrengöring av siden riskerar att inducera kemiska förändringar i fibrerna redan vid låga energipulser (von 
Lerber m.fl., 2005). 

3.4.1.1 Rengöringsmetoder för foxing 
Matsuo m.fl. (1993, s. 337) menar att foxing främst förekommer på föremål av papper och silke och de 
ansluter sig till Arais (2000) foxingteori. Författarna skriver att den vanligaste behandlingen av ett föremål 
med foxing är tvätt i varmt eller kallt vatten, men att detta inte avlägsnar fläckarna (Matsuo m.fl., 1993, s. 
337). I studien undersöker de biologiska agenters förmåga att bleka melanin. Vitröte- och brunrötesvampar, 
aktinobakterier och Ascomyceter utprovades. Författarna menar att arter inom samtliga grupper kan användas 
för att avlägsna foxingfläckar, men att arten Polyporus hypobrunnea var mest effektiv (Matsuo m.fl., 1993, s. 
342). Inga rengöringstest på föremål gjordes. Tavzes m.fl. (2013) har utfört rengöringstest på 
melaninfläckade filterpapper med koppar-pyridin-komplex. Detta biomimetiska ämne, imiterande kemiska 
system som återfinns i vissa svampar i naturen, kunde genom oxidation bleka melaninfläckarna.  

Mina (2020, s. 8) menar att den rengöringsmetod för foxing som uteslutande föreslås inom textil-
konservering är blekning. Studier har visat att foxingfläckar på cellulosatextil kan avlägsnas med väteperoxid 
(H2O2) och att väteperoxiden jämfört med klorin minskar risken att de fläckbildande reaktionerna sker igen 
(Landi, 2016, s. 73). Men då dessa blekmedel är starkt basiska ska de inte användas på proteinfibrer annat 
än om medföljande risker anses vara berättigade (Landi, 2016, s. 72). 

3.4.2 Torrengöring och våtrengöring 
Den metod för sanering och rengöring av mögel som oftast rekommenderas inom textilkonservering är 
torrengöring, genom dammsugning med dammsugare utrustad med ett absolutfilter (HEPA) och/ eller 
borstning av ytan (Benjaminson, 2012a; Canadian Conservation Institute, 2008; Landi, 2016, s. 58). Det 
förekommer inga metoder specifika för silke. Istället ges generella råd som varieras beroende av textilens 
tillstånd. Konservatorerna vid Canadian Conservation Institute (2008) påpekar att hela föremålet bör 
dammsugas och inte endast de områden som har ett synligt angrepp, helst bör föremålet dammsugas två 
gånger, och den andra gången i motsatt riktning mot den första. Litteraturen understryker vikten av att 
angreppet behandlas direkt vid upptäckt (Landi, 2016, s. 58). 

Florian (1997, s. 118) skriver att torrt och vilande mögel är lättare att avlägsna än aktivt växande mögel. Den 
amerikanska federala myndigheten National Park Service hävdar att dammsugning av ett mögelangripet 
föremål avlägsnar det mesta av den aktiva påväxten (National Park Service, 1993, s. 3). Abdel-Kareem (2007, 
s. 528) menar att fläckar och missfärgningar ofta kvarstår efter att den ytliga påväxten avlägsnats och att 
dessa fläckar och missfärgningar innehåller enzymer som kan göra att nedbrytningen fortgår. Detta utöver 
att fläckarna inverkar negativt på föremålets estetiska uttryck. I vissa fall rekommenderas därför en 
efterföljande våtrengöring eller kemtvätt (Canadian Conservation Institute, 2008; Landi, 2016, s. 58).  

I experiment utförda av Tarnowski m.fl. (2007) tog det endast 48 timmar innan bakterier producerat en 
biofilm på silkefibrer och dammsugning inte längre kunde avlägsna damm som vidhäftats av biofilmen 
(Tarnowski m.fl., 2007, s. 23). Vidhäftningen skedde även efter att biofilmen torkat ut. Tarnowski m.fl. 
(2007, s. 22) menar att det i dessa fall kan krävas en våtrengöring för att avlägsna damm och bakterier, silket 
kan annars skadas av kontakten med syror från mikrobernas metabolism. Detergenter bryter de yttre 
skyddande lipid- och proteinmembranen hos bakterierna och kan bryta bindningar mellan substrat och 
biofilmens exopolymerer Tarnowski m.fl., 2007, s. 22). Tímár-Balázsy och Eastop (2020) beskriver 
rengöringen av ett sidenprogramblad som limmats på kartong. Sidenet var fläckat av mögel och sköljdes 
efter avlägsnandet från kartongen i tre bad av avjoniserat vatten. Detta avlägsnade nedbrytningsprodukter 
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och dämpade missfärgningar, men det specificeras inte om behandlingen även avhjälpte mögelfläckarna 
(Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 359).  

3.4.3 Kemiska och fysikaliska metoder  
Utöver dessa metoder diskuteras fungicider (Landi, 2016, s. 58), kemiska metoder, strålningsmetoder med 
gamma- eller UV-strålning, temperaturberoende sanering (värmebehandling eller frysning) samt modifiering 
av syretillgång som potentiella saneringsmetoder (Gutarowska m.fl., 2017; Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, 
s. 298–299). Tarnowski m.fl. (2007, s. 23) menar att applikationen av biocider kan förvärra förekomsten av 
biofilm, eftersom bakterier producerar en större mängd polymerer under stress och då bakterier även kan 
förändras genetiskt för att bli mindre mottagliga för biocider. Därmed rekommenderar Tarnowski m.fl. 
(2007, s. 22) reguljär rengöring av utställda föremål framför bruket av biocider. Biocider är inte effektiva 
mot mögelsporer och har en nedbrytande effekt på organiskt material (Ekroth Edebo, 1999, s. 343). Etanol 
har en dödande effekt på aktivt växande bakterier och svampmycel. Men etanolens effekt på sporer är 
obetydlig, detsamma gäller för andra organiska lösningsmedel. Vissa studier tyder på att etanol kan ha en 
initierande effekt på sporernas groning (Ekroth Edebo, 1999, s. 343).  
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4. METODER  
Genom litteraturstudien identifierades ett existerande forskningsglapp: Mikrobiella angrepp på silke är 
mycket lite utforskat. Denna undersökning tillämpar en explorativ ansats för att kunna generera och inhämta 
kunskap som sedan kan ligga till grund för vidare studier på området (Patel & Davidson, 2003, s. 13). För 
att uppnå detta har olika tekniker för informationsinsamlingen tillämpats. Dessa undersökningsmetoder 
presenteras nedan.  

Undersökningens explorativa ansats sätter fokus på upptäckandet. Forskningsområdet har studerats utan att 
undersökningen först har förankrats i en etablerad teori. Teorin har istället formulerats utifrån den insamlade 
empirin. Detta är karaktäristiskt för ett induktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 2003, s. 24). Arbetssättet 
innebär vissa risker avseende teorins räckvidd (generalitet), då teorin utformats utifrån ett begränsat 
empiriskt underlag. För att upparbeta en generaliserbarhet har flera datainsamlingsmetoder tillämpats så att 
triangulering kan ske (Patel & Davidson, 2003, s. 104). Triangulering, i kontexten av denna uppsats, innebär 
att informationen från de olika källorna fallstudie, enkät samt intervju vägs samman i analysen.  

Figur 7 visualiserar undersökningens arbetsgång: I en inledande litteraturstudie identifieras metoder för 
undersökning och rengöring av mikrobiellt angripet siden, ett urval av dessa metoder utvärderas i en 
fallstudie samt genom enkätundersökning och en intervju. Genom triangulering av resultaten från dessa 
metoder förväntas en ökad kunskapsnivå inom konserveringsfältet uppnås angående metoder för 
undersökning och rengöring av mikrobiellt angripet siden. 

 
Figur 7: Undersökningens arbetsgång 

4.1 Fallstudie 
Merriam (1994, s. 27) menar att ett av de utmärkande dragen för en kvalitativ fallstudie är att den är heuristisk. 
Det innebär att fallstudien kan ge belägg åt det som redan antagits vara sant eller kan bidra med nya 
tolkningssätt. Fallstudien kan även ge läsaren en fördjupad förståelse för fenomenet som studeras (Merriam, 
1994, s. 27). Dessa aspekter hoppas jag uppnå genom att inkorporera ett fallstudieobjekt i uppsatsen. 
Fallstudieföremålet som valts ut är en 1900-talsmorgonrock med synligt mögelangrepp och statuerar 
exempel på naturligt åldrat siden angripet av mikroorganismer. Det är av intresse för studien att undersöka 
föremålet som ett led i att besvara frågeställningen om vilka mikroorganismer som angriper siden och vilken 
skada de förorsakar sidenet, samt för att besvara frågan om hur några av de rekommenderade metoderna 
för undersökning och rengöring kan tillämpas i praktiken. Fallstudien omfattar observation och 
undersökning med olika kvalitativa analysmetoder, möjliggörande en jämförelse mellan metoderna. 
Fallstudien omfattar även en experimentell del med ett rengöringstest.  

Metoderna som applicerats i fallstudien representerar ett urval av de metoder som rekommenderats mest 
frekvent i litteraturen och av praktiker (i enkätundersökningen), undantaget USB-mikroskopering som 
endast rekommenderats mig muntligt under praktiktiden vid Nordiska museet och således inte är 
representerad i litteraturen eller enkätundersökningen. USB-mikroskopering togs trots detta med då 
utrustningen fanns tillgänglig och metoden bedömdes värd att utvärdera. 
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Fallstudieundersökningen har genomförts under två perioder, dels under min praktik på Nordiska museet 
hösten 2021, dels under examenskursen våren 2022. När de olika delarna av undersökningen har genomförts 
framgår under respektive metodrubrik. Samtliga bilder inkluderade i fallstudien är tagna av författaren.  

4.1.1 Provtagning 
Fiberprover togs våren 2022 från morgonrockens yttertyg (varp- och inslagstrådar) och foder (varp- och 
inslagstrådar) för att nyttjas för fiberidentifikation, samt för att analyseras med ATR-FTIR. För provtagning 
från kulturhistoriska föremål gäller att E.C.C.O:s etiska riktlinjer (European Confederation of Conservator-
Restorers’ Organisations [E.C.C.O], 2003) efterföljs och standard SS-EN 16085:2012 för provtagning från 
kulturobjekt konsulterades innan provtagningen (Svenska institutet för standarder, 2012).  

Proverna som togs benämns enligt följande:  

• Prov 1: varp yttertyg, synligt mögelangrepp 
• Prov 2: varp yttertyg, inget synligt mögelangrepp  
• Prov 3: inslag yttertyg, synligt mögelangrepp 
• Prov 4: inslag yttertyg, inget synligt mögelangrepp  
• Prov 5: inslag fodertyg, inget synligt mögelangrepp 
• Prov 6: varp fodertyg, inget synligt mögelangrepp 

Prov 1-4 togs ifrån yttertyget. Proverna togs i morgonrockens sömsmån mellan framstycke och slå på höger 
sida. Prov 1 (varp) och 3 (inslag) togs från ett område med synlig mögelpåväxt beläget ca. 15 cm upp ifrån 
nederfållen. Prov 2 (varp) och 4 (inslag) togs från ett område utan synlig mögelpåväxt beläget ca. 60 cm upp 
ifrån nederfållen. Prov 5 (inslag) och 6 (varp) togs ifrån fodertygets nederfåll där ingen synlig mögelpåväxt 
noterades. 

4.1.2 Kvalitativa observationer 
I denna undersökning gjordes kvalitativa observationer okulärt (med blotta ögat), genom fotografisk 
dokumentation, samt med hjälp av mikroskopering i ljusmikroskop, faskontrastmikroskop och digitalt USB-
mikroskop. Observation som vetenskaplig metod utmärks av systematisk planering och systematisk 
registrering av information (Patel & Davidson, 2003, s. 87). Observationsmetoden är nära knuten till en 
explorativ ansats, där observationerna ofta ligger till grund för vidare studier på området med hjälp av andra 
informationsinsamlingstekniker (Patel & Davidson, 2003, s. 88). Fallstudier som undersökt den mikrobiella 
floran på kulturhistoriska föremål utgör ofta grunden för urvalet av mikroorganismer som undersöks i 
laboratorieexperiment (Arai 2000; Brzozowska m.fl. 2018; Ciferri m.fl., 2003).  

Okulär besiktning och dokumentation av morgonrocken utfördes den 7 april 2022. Samtliga bilder togs med 
en SONY α-350 DT 18-70 mm F3,5-5,6 och vitbalanskorrigerades med hjälp av den på bilden inkluderade 
färgstickan.  

4.1.3 Rengöringstest 
Etiska förhållningssätt måste beaktas i utformningen av experimentella tester (Bell, 2006, s. 16). För tester 
inkluderande kulturarvsföremål gäller bland annat att de uppsatta etiska riktlinjerna för konservators-
professionen efterföljs (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations [E.C.C.O], 
2003). 

Rengöringstestet utfördes den 7 april 2022. Testet utgjordes av rengöring av ett område på morgonrockens 
yttertyg (insidan av högra framstycket) med synlig mögelpåväxt. Rengöring gjordes genom dammsugning 
och utfördes i linje med angivna metoder från Canadian Conservation Institute (Canadian Conservation 
Institute, 2008) och standardverken The Textile Conservator’s Manual  (Landi, 2016, s. 58) och Tidens tand 
(Fjæstad, 1999). Dammsugningen gjordes med en golvdammsugare av märket Nilfisk utrustad med HEPA-
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filter. Ett minimunstycke med syntetborst användes och munstycket täcktes med nylonnät för att förhindra 
att eventuella fragment sögs upp. En nätram placerades under ytan som dammsögs för att skapa en luftspalt 
mellan underlag och föremål, detta minskar slitage på tyget samtidigt som rengöringseffekten förbättras 
(Benjaminson, 2012a, s. 129).  

Dammsugningens mål var att avlägsna ytlig påväxt, för att uppnå detta utprovades några olika tekniker i 
linje med litteraturens rekommendationer: 

1. Lägsta sugstyrkan och utan att minimunstycket vidrör tyget (Canadian Conservation Institute, 2008) 
2. Lägsta sugstyrkan kombinerat med mjuk syntetborste för att rikta möglet mot minimunstycket 

(Benjaminson, 2012a, s. 131; Canadian Conservation Institute, 2008; Fjæstad, 1999, s. 343)  
3. Punktvis placering av munstycket systematiskt över tyget (Benjaminson, 2012a, s. 131) 
4. Att dra minimunstycket över tygytan i varpriktning (med nät emellan) (Benjaminson, 2012a, s. 131) 

4.1.4 Kvalitativ undersökning genom mikroskopering  
Hösten 2021 togs mögelprover från morgonrockens yttertyg (utsidan av vänster framstycke) och fodertyg. 
Proverna monterades i vatten eller med tejp som direktpreparat och analyserades och dokumenterades i 
ljusmikroskop (Motic BA400) med transmitterat ljus. Mögelpåväxt avlägsnades även med steril spatel/ och 
eller tejp och dokumenterades med Dino-Lite Edge digitalt USB-mikroskop. Undersökningarna gjordes 
som ett led i artbestämningen av morgonrockens mögelpåväxt. 

Före och efter testrengöringen (7 april 2022) dokumenterades mögelpåväxten direkt på morgonrocken med 
Dino-Lite Edge digitalt USB-mikroskop.  

Fiberproverna från morgonrocken undersöktes i ljusmikroskop (LEICA DM 2700 P) med transmitterat ljus 
för att bestämma fibertyp och eventuell förekomst av svamphyfer och missfärgning på fibrerna, 
mikroskoperingen genomfördes maj 2022. Proverna monterades under täckglas utan monteringsvätska. 
Bilder togs med Leica Aquire (Leica MC170 HD Camera) under förstoring x200 om inget annat anges. 

4.1.5 Direktmikroskopisk analys  
Under hösten 2021 togs två prover från morgonrockens påväxt med hjälp av provtagningstejp anpassad för 
provtagning av mikrobiell påväxt på ytor. Metoden är icke-förstörande, dock invasiv då tejpen behöver 
pressas lätt mot tyget. Ett prov (prov A) togs från ett område på yttertyget angripet av de vita nätliknande 
strukturerna och med förekomst av grågröna kulor. Det andra provet (prov B) togs från två platser: dels på 
yttertyget, dels på fodertyget, i områden med förekomst av vita kulor och gult pulver. Provtagningstejperna 
skickades på analys till företaget ALS Scandinavia AB där de analyserades i faskontrastmikroskop. Sporer 
och mycel i ett antal synfält räknades och en kvalitativ bedömning av mögelförekomst gjordes. 

4.1.6 Analys med ATR-FTIR 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) är ett spektroskopiskt analysverktyg, vilket innebär att 
instrumentet registrerar effekten av elektromagnetisk strålning på ett material och presenterar detta i ett 
spektrum. Det erhållna spektrumet kan genom jämförelse med referensspektrum ge information om det 
undersökta materialets kemiska sammansättning (Tímár-Balázsy & Eastop, 2020, s. 393). Med FTIR är det 
effekten av infraröd strålning som studeras, i synnerhet strålning i det mid-infraröda området med 
våglängder på 2,5–20 µm. Detta område kan ge utförlig information om det undersökta ämnets kemiska 
konstitution (Schmitt & Flemming, 1998, s. 1).  

När infraröd strålning absorberas av ett material skapas energi som ger upphov till vibrationer i 
atombindningarna. Beroende av bindningens styrka och vinkel skapas olika vibrationer. Det gör våglängden 
som ger upphov till vibrationerna karaktäristisk för de två atomer som ingår i bindningen. Spektrumen som 
erhålls vid undersökningen av ett material uppvisar absorptionsband. Banden korrelerar till 
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bindningsvibrationerna och kan därmed ge information om molekylens funktionella grupper och 
bindningar. Absorptionsbandens position uttrycks i vågtal (cm-1), reciproken av våglängden, då vågtalet är 
direkt proportionellt till den absorberade energin (Schmitt & Flemming, 1998, s. 2).  

Absorptionsbanden kan analyseras utifrån tre parametrar: bandfrekvens, bandens form samt deras 
intensitet. Varje material uppvisar en individuell sammansättning av dessa aspekter (Derrick m.fl., 1999, s. 
82). Bandfrekvensen kan sägas vara topparnas position i ett absorptionsspektrum och ger information om 
förekommande funktionella grupper i det analyserade materialet. En molekyls funktionella grupper 
absorberar energi i området mellan 4000 – 1500 cm-1. Vibrationer som uppstår till följd av energi i 
spektrumområdet under 1500 cm-1 är materialsignifikanta och området benämns fingeravtrycksregionen 
(Derrick m.fl., 1999, s. 83; Schmitt & Flemming, 1998, s. 2). För att identifiera ett okänt prov jämförs provets 
toppar inom fingeravtrycksregionen med de hos ett känt referensmaterial (Derrick m.fl., 1999, s. 83). 
Bandformen ger information om funktionella grupper samt eventuella orenheter i materialet. Bandintensiteten, i 
relation till andra absorptionstoppar i spektrumet, ger information om typ och koncentration av specifika, 
funktionella grupper i provet (Derrick m.fl., 1999, s. 83).   

Det finns olika mätmetoder för FTIR: diffusion, transmission och Attentuated Total Reflectance (ATR) (Derrick 
m.fl., 1999; Schmitt & Flemming, 1998). För denna undersökning nyttjades FTIR utrustad med 
analysverktyget ATR. ATR-läget har fördelen att det inte kräver ett avlägsnat prov. Materialet som 
undersöks kan istället monteras som det är, vilket undviker kontamination från stödmaterial och gör 
tekniken icke-destruktiv (Derrick m.fl., 1999, s. 55; s. 60). Nilsson (2015, s. 58) har dock rapporterat att 
kristallen i ATR-tillsatsen efterlämnar tryckmärken på fibrer.  

ATR-FTIR är en typ av inre reflektionsspektroskopi och kan användas för att analysera prover i fast form 
(Derrick m.fl., 1999, s. 66). I ATR reflekteras den infallande IR-strålen inuti en kristall som är i optisk kontakt 
med provet (dvs. ytorna är så nära varandra i förhållande till det infallande ljusets våglängd att inga 
interferensfransar uppstår). IR-strålen reflekteras inuti kristallen som har ett högt brytningsindex. Den 
reflekterade strålningen tränger även in några mikrometer i provet, då provet har ett lägre brytningsindex än 
kristallen. På detta sätt absorberar provet en del IR-strålning. I regioner där provet absorberar strålning 
kommer den infallande vågen att attenueras (dämpas) eller förändras. Den attenuerade energin från varje 
våg återförs till IR-strålen som registreras av detektorn i IR-spektrometern, systemet genererar sedan ett 
spektrum som ger information om provets ytkomposition. Hur djupt strålningen tränger in är proportionellt 
till ljusets våglängd, vågor med högre energi (lägre vågtal) tränger djupare. Den absorberade strålningens 
intensitet står i proportion till hur stor del av provet som är i kontakt med kristallens yta (Derrick m.fl., 
1999, s. 66). 

ATR-FTIR kan användas för att estimera graden av hydrolys och oxidation i fibroinets primära struktur, 
men även för att studera proteinets sekundära struktur och graden av kristallinitet (Koperska m.fl., 2015). 
ATR-FTIR kan användas för att detektera sericin i prover, men för åldrat silke är kvantifiering av mängden 
sericin svårligen utförd (Zhang & Wyeth, 2010, s. 629). När peptider klyvs i de amorfa regionerna ökar det 
materialets kristallina karaktär. För enzymangripet fibroin syns detta som ökad intensitet i toppar 
karaktäristiska för kristallina områden (Arai m.fl., 2004, s. 2387). ATR-FTIR ger således möjlighet både till 
en kvalitativ och kvantitativ analys av proverna från morgonrocken. 

För denna undersökning nyttjades ett instrument av märket Bruker ALPHA-R utrustad med Platinum-ATR 
(diamant) och triglycinsulfat-detektor. Data samlades in över ett spektrum mellan 4000cm-1 till 400 cm-1. 24 
påföljande skanningar genomfördes med en upplösning på 4 cm-1. För varje prov beräknades genomsnittet 
från de 24 skanningarna. En bakgrundsskanning gjordes innan mätningen påbörjades, maskinen läser då av 
omgivningens klimat för att sedan kunna kalkylera spektrumen (Schmitt & Flemming, 1998, s. 3). 
Bearbetningen av data gjordes i OPUS 7.5 software (Bruker Optics, Tyskland). Spektrumsökning gjordes i 
Bruker Complete ATR Library (Bruker Optics Gmbh, 2009). 

Trots att ATR-FTIR är en icke-destruktiv, och delvis icke-invasiv, analysmetod togs för denna undersökning 
fysiska prover från morgonrocken då det inte var möjligt att förflytta föremålet. Provtagningen möjliggjorde 
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att yttertygets och fodertygets varp och inslag kunde analyseras separat, vilket gav en tydlig bild av 
morgonrockens materialfördelning. 

Följande prover analyserades:  

• Prov 1: varp yttertyg, synligt mögelangrepp 
• Prov 2: varp yttertyg, inget synligt mögelangrepp  
• Prov 3: inslag yttertyg, synligt mögelangrepp 
• Prov 4: inslag yttertyg, inget synligt mögelangrepp  
• Prov 5: inslag fodertyg, inget synligt mögelangrepp 
• Prov 6: varp fodertyg, inget synligt mögelangrepp 

Som referensmaterial användes ett standardtyg i siden, ISO 105-F06:2000 Bombyx mori (Cromocol, Borås, 
Sverige). 

4.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningar erbjuder möjligheten att samla in data från människor i en utvald population (Trost 
& Hultåker, 2016, s. 9). För denna undersökning innebar det att samla in data från textilkonservatorer 
angående deras erfarenheter kring mikroorganismer på siden. Även data kring vilka material och metoder 
textilkonservatorer använder för att undersöka och rengöra siden angripet av mikroorganismer samlades in. 
Enkäten omfattade nio frågor och distribuerades online på svenska till Svenska föreningen för textilkonservatorer 
(75 medlemmar) och på engelska till ICOM-CC Textile working group (antal som erhållit enkäten kunde ej 
uppskattas). 

Enkäten hade en hög grad av standardisering då samtliga respondenter besvarade samma frågor ordnade i 
samma ordningsföljd (Patel & Davidson, 2003, s. 71). Detta möjliggjorde jämförelse mellan respondenternas 
svar (Trost & Hultåker, 2016, s. 57-58) och en generalisering av svaren (Patel & Davidson, 2003, s. 72). 
Eftersom målet med enkäten var att undersöka textilkonservatorers upplevda erfarenheter av fläckar 
orsakade av mikroorganismer på siden, samt vilka metoder de använder vid behandling av dessa eventuella 
fläckar, var merparten av frågorna utan fasta svarsalternativ. Istället var frågorna öppet formulerade med 
fritext-svar. Enkäten hade således en låg grad av strukturering (Trost & Hultåker, 2016, s. 58). I viss mån 
styrdes svaren, exempelvis skulle beskrivningen av eventuella fläckar orsakade av ett mögel- eller 
bakterieangrepp göras med avseende på fläckarnas färg, form, storlek och placering. Dessa aspekter valdes, 
då de frekvent förekommer i litteratur om mikrober i relation till kulturhistoriska föremål (Caneva m.fl., 
2008; Melo m.fl., 2019). 

Frågorna som ställdes i enkäten, samt erhållna svar, presenteras i bilaga 1. Enkätsvaren ordnades i tabeller. 
Detta möjliggjorde en kvantitativ analys, utöver en kvalitativ analys av varje enskilt svar, för att upptäcka 
och förstå tendenser i det insamlade materialet (Trost & Hultåker, 2016, s. 21).  

4.3 Kvalitativ intervju 
Kunskapen som en respondent besitter om ett ämne kan utgöras av flera olika komponenter (Merriam, 
1994, s. 93). En kvalitativ intervju har möjligheten att ge fyllig information och detaljerade svar från 
intervjupersonen (Bryman, 2018, s. 562). Som del i denna undersökning genomfördes en kvalitativ, semi-
strukturerad intervju med en mykolog med specialisering mot byggnadsbiologi och erfarenhet av 
samarbeten med konservatorer. Intervjupersonen omnämndes under min praktiktid och valdes utifrån sin 
yrkesroll i förhoppningen att dennes erfarenheter av mögelproblematik skulle komplettera erfarenheterna 
insamlade genom enkätundersökningen. Detta för att kunna undersöka forskningsfrågorna ur ett bredare 
perspektiv och ur olika infallsvinklar. 
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Intervjupersonen fick under intervjun stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Denna typ av flexibel 
intervjuprocess möjliggör informationsutvinning både om intervjupersonens erfarenheter och åsikter angående 
intervjuämnet, alltså det hen anser vara viktigt för att förstå och förklara ämnet (Bryman, 2018, s. 562). Detta 
återspeglar de två första frågegenrerna som utarbetats av Merriam (1994, s. 93). Intervjuguiden skickades till 
intervjupersonen i förväg och följdfrågor formulerades under intervjun beroende av tidigare svar. Intervjun 
spelades in och transkriberades. Intervjuguiden presenteras i bilaga 2. Fullständig transkribering finns hos 
författaren. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Fallstudie 
Fallstudien utfördes på ett naturligt åldrat föremål för vilket katalogkortet anger att materialet är silke. 
Föremålet är en morgonrock i Nordiska museets samlingar med inventarienummer NM.0317078. 
Morgonrocken har tillhört Sighsten Herrgård (1943–1989), modedesigner och trendanalytiker. På Herrgårds 
initiativ donerades efter hans död dels den egna dokumentationen han gjort av sin verksamhet (däribland 
modeskisser och fotografier), dels omkring 90 av hans klädesplagg till Nordiska museet i Stockholm (Steorn, 
2009, s. 81). Morgonrocken förvärvades 1991, som en del av gåvan från Sighsten Herrgård. Föremålets 
tillhörande katalogkort fastslår att morgonrocken är inköpt under en resa till Turkiet och att tillkomsttiden 
är efter år 1962. På katalogkortet anges att morgonrocken är av svart atlassiden med flerfärgat broderi på 
bröstparti, rygg samt på ärmar. Fodret anges vara av svart organza. Morgonrockens yttertyg och foder är 
angripet av mikroorganismer.  

Föremålen från Herrgård låg i flyttkartonger innan de togs in i Nordiska museets samling. Morgonrocken 
har sedan förvarats hängande tillsammans med Herrgårds övriga plagg, sorterade efter nummer i 
textilmagasinet. Plaggen har tidigare flyttats tillfälligt, men morgonrockens påväxt har inte noterats innan år 
2021. Det går inte att utesluta att påväxten funnits en längre tid, dock har inga intilliggande föremål angripits. 
Klimatet i textilmagasinet brukar uppvisa stabila platta kurvor med 45–50% RF och 13–15°C (ibland 11°), 
och har extra ventilation (Informant 1, personlig kommunikation, 2021, 26 oktober).  

Vid upptäckt av angreppet isolerades föremålet i en pappkartong för att undvika spridning till andra föremål 
och för att förhindra hälsorisker för personal. Eftersom föremålet förvaras torrt och isolerat kommer ingen 
vidare tillväxt eller spridning av angreppet att ske (Florian, 1997, s. 118), rengöringen bedöms därför kunna 
vänta. 

5.1.1 Observation och tillståndsbedömning av undersökningsobjektet 
Morgonrockens tillståndsdokumentation är baserad på en okulär bedömning utförd den 7 april 2022 av 
författaren. Dokumentation och tillståndsbedömning utfördes endast med hänsyn till de skador vilka kan 
knytas till mögelangreppet. 

Morgonrocken är av en fotsid modell, kimonoskuren med ett ryggstycke, två framstycken samt rakt isydda, 
vida, ärmar. Yttertyget saknar stadkant, men varpen antas löpa i plaggets vertikala riktning, då detta är det 
vedertagna sättet att skära till mönsterdelar (Jefferys, 2007, s. 12). Yttertyget är svart och vävt i en 
regelbunden satin, troligen av silke med avseende på dess glans och draperingsförmåga. Satinbindning ger 
alltid ett oliksidigt tyg (Eriksson m.fl., 2019, s. 57), vilket gör att yttertygets utsida har varpeffekt och 
yttertygets insida har inslagseffekt. Broderiet är utfört på maskin med tvinnad silkestråd. Morgonrocken är 
fodrad med organza (tuskaftat, troligen silke) och inuti den påsydda slån runt hals och framkant är 
atlassidenet förstärkt med ett mellanfoder av tunn domestik. Organzafodret är fastsytt längs slån, men i 
nederkant är fodret och yttertyget ej sammansydda. Sömnaden har utförts på maskin, utom i yttertygets och 
fodrets nederfållar som är handkastade. I fodret finns stadkanter med vilkas hjälp det fastslogs att fodrets 
varp löper i plaggets vertikala riktning. Till morgonrocken hör ett knytskärp i svart atlassiden. 

Mögelpåväxten är mest framträdande nedtill och ca. 50 cm upp morgonrocken: på insidan och utsidan av 
framstyckena (figur 8), på insidan och utsidan av bakstycket (figur 9), samt på fodret (figur 10). De broderade 
partierna samt skärpet har inget synligt angrepp. Den nedre delen av morgonrocken är skrynklig, medan 
överdelen är slätare. Det ser ut som att nederdelen har legat veckad och att det i vecken har bildats mögel. 
På framstycken och bakstycke förekommer en beläggning av vita nätliknande strukturer och brungröna 
kulor i form av diagonala ansamlingar som är omväxlande täta och omväxlande nästintill obefintliga (figur 
10). 
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Figur 8: Morgonrockens framsida. Mögelangreppet 
synligt på morgonrockens nedre del 
 

 

 
Figur 9: Morgonrockens baksida. Mögelangreppet  
synligt på morgonrockens nedre del 
 

 

 
Figur 10: Fodertyget med påväxt av vita nätliknande 
strukturer och gult pulver 

 
Figur 11: Morgonrockens framsida. Veck och 
alternerande diagonala områden med mycket påväxt 
respektive ingen påväxt som följer vecken 
 

 

I höger nederkant av bakstycket finns en 10 cm lång brungrå vattenlinje, synlig både från fram- och baksida 
på yttertygets nederfåll (figur 12; 13). Linjen indikerar att vatten har sugits uppåt i fållen, vilket betyder att 
morgonrocken någon gång varit i kontakt med fritt vatten. En vattenlinje bildas då vattenburen smuts dras 
mot torrare delar av föremålet, vattenlinjen gör ofta tyget skörare då det blir stelt av ansamlade 
smutspartiklar (AIC Wiki, 2021b). 
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Den observerade påväxten kan delas in i fyra morfologiska karaktärer, vilka benämns A-D enligt följande:  

• A: vita nätliknande strukturer 
• B: vita knölar 
• C: brungröna kulor 
• D: gult pulver 

Beskrivning av A och B: vita nätliknande strukturer och vita knölar 

Näten ligger på ytan av tyget och bildar ett vitgrått ludd (figur 14). Beläggningen är av varierande tjocklek 
som ger skiftningar i färg från grått till opakt vitt. De opaka vita områdena är cirkulära, troligen då hyferna 
vuxit koncentriskt ut från en spor. Vid beröring klibbar beläggningen, detta medför att den undre delen av 
beläggningen binds starkare till tyget samtidigt som de övre delarna bildar vita kulansamlingar. Dessa vita 
kulor är oregelbundna i formen, hårda och mycket flyktiga. Kulorna sprids vid beröring av föremålet. 
Nätbeläggningen förekommer rikligt på ut- och insida av yttertyget men är mer trådlika på utsidan. På fodret 
förekommer beläggningen endast i form av mindre fläckar. De vita knölarna förekommer rikligt på fodret, 
de förekommer även högre upp på morgonrocken, både på framstycken och på fodret, dock mer sparsamt.  

 
Figur 14: Utsida yttertyg, vänster framstycke. Vita nätliknande strukturer med inbäddade brungröna kulor. Kulorna 
finns ej i områden där näten bildar kompakta, cirkulära beläggningar. Även vita kulor synliga strödda över ytan 
 

Beskrivning av C: brungröna kulor 

De brungröna kulorna är antingen inbäddade eller ligger ovanpå de nätliknande strukturerna i kluster, de 
förekommer ej utanför områden med vit beläggning eller i de områden där nätet bildar en mycket tjock 
beläggning (figur 14). Generellt förekommer kulorna rikligare på yttertygets in- och utsida, medan de på 
fodret endast förekommer i mindre kluster. De brungröna kulorna är sfäriska eller något äggformade med 
den smala änden uppåt, på toppen finns en liten mörkare fläck (figur 15). I nederkant är de fästa mot tyget 

 
Figur 12: Vattenlinjen sedd från framsidan 

 

 
Figur 13: Vattenlinjen sedd från baksidan 
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och de är svåra att avlägsna. Kulorna dammar vid beröring och avger ett brungrönt damm som mest troligt 
består av sporer. Kulorna är fasta i konsistensen men kan krossas. Denna morfologi var den enda noterade 
vilken även växte på mellanfodret av bomull (figur 16). 

 
Figur 15: Brungröna kulor på högra framstyckets 
utsida 
 

 

 
Figur 16: Insidan av slån med mellanfodret av vitt 
bomullstyg angripet av de brungröna kulorna 

Beskrivning av D: gult pulver 

Pulvret har en intensiv gul färg och är flyktigt samt förefaller ligga på ytan av tyget (figur 17). Det gula 
pulvret syns inte i morgonrockens nederkant, men förekommer rikligt ca. 50 cm upp längs fodrets 
sidsömmar i vecket mellan fram- och bakstycke och även högre upp på morgonrocken på framstycken och 
på foder. Inuti höger ärmfoder och på insidan av slån i halskragen finns ansamlingar av gult pulver.  

 
Figur 17: Gult pulver inuti höger ärm, både på foder och på fåll av yttertyg. Bild tagen i USB-mikroskop 
(originalförstoring x30) 

5.1.1.1 Konklusion från okulär undersökning 
En okulär bedömning gav information om föremålets konstruktion och skapade en första överblick över 
dess materialsammansättning. Den okulära besiktningen kunde kartlägga den synliga mögelpåväxtens 
utbredning och morfologiska variation, samt åtminstone preliminärt, fastslå orsaken till mögelpåväxten. 
Orsaken är mest troligt antingen en olycka där fritt vatten nått morgonrockens nederkant, eller att 
morgonrockens nederdel legat mot en kall yta där ett mikroklimat bildats. 
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5.1.2 Rengöringstest 
Rengöringstestet gjordes genom dammsugning av ett testområde. Ytan som dammsögs var belägen på 
insidan av det högra framstyckets yttertyg i anslutning till slån. Figur 18 visar området innan rengöring. 
Dammsugningen utfördes med en golvdammsugare av märket Nilfisk utrustad med HEPA-filter. 
Dammsugningen gjordes med ett minimunstycke med syntetborst och insuget täckt med nylonnät. 
Dammsugningen påbörjades på lägsta sugstyrkan utan att munstycket vidrörde ytan. Detta hade liten effekt 
på möglet: endast de vita knölarna samt delar av det vita nätet kunde avlägsnas. Högre sug hade ingen effekt 
utom att lyfta tyget på ett oönskat sätt, detsamma gällde för punktvis placering över tyget. Med lägsta 
sugstyrkan kombinerat med en mjuk syntetborste kunde det vita nätet lyftas helt från ytan och riktas mot 
dammsugarmunstycket, men detta hade ingen effekt på det gula pudret eller de brungröna kulorna. Inte 
heller punktvis placering av munstycket över tygytan hade någon effekt. Det gula pudret samt de brungröna 
kulorna kunde endast avlägsnas genom att borstmunstycket drogs längs med tygets varpriktning.  

Figur 19 visar området efter genomfört rengöringstest. Efter dammsugning noterades okulärt att brungröna 
kulor efterlämnade prickformiga grågröna fläckar. Dessa fläckar föreföll vara belägna på ytan av trådarna 
och bestå av rester av möglet i form av hyfer och sporer. Det vita nätet efterlämnade en homogen vit matt 
fläck som även den föreföll vara belägen på ytan av trådarna och bestå av hyfer. Det gula pulvret 
efterlämnade inga synliga fläckar. 

 
Figur 18: Höger framstycke, insidan av yttertyg 
före rengöring 

 

 
Figur 19: Höger framstycke, insidan av yttertyg efter 
rengöring: Fläckar kvarstår 

 
 

5.1.2.1 Konklusion från rengöringstest 
Rengöring med dammsugare kunde avlägsna mycket av den ytliga påväxten om minimunstycket drogs längs 
med tyget. Trots detta kvarstod efter dammsugning fläckar som okulärt bedömdes bestå av kvardröjande 
mögelstrukturer. 
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5.1.3 Mikroskopering i USB-mikroskop   
Undersökning med Dino-Lite Edge digitalt USB-mikroskop innan rengöringstestet utfördes visade att de 
vita strukturerna och de brungröna kulorna endast låg ytligt på tyget och inte hade trängt ned i vävstrukturen 
(figur 20). Undersökning med USB-mikroskop efter rengöring visade att fläckarna på tyget som kvarstod 
efter rengöring bestod av kvardröjande mögelstrukturer (figur 21). 

 

Dino-Lite Edge digitalt USB-mikroskop användes även för att studera möglets morfologi: 

Morfologi A och B: vita nätliknande strukturer och vita knölar 

De vita näten (figur 22) isolerades från tyget med hjälp av tejp och bedömdes under USB-mikroskop mest 
troligt vara hyfer. De vita knölarna (figur 23) plockades från tyget med pincett och bedömdes under USB-
mikroskop bestå av tätt sammanpackade hyfer och rester av fibrer. Möjligen skulle dessa knölar kunna vara 
sklerotier. Ellena m.fl. (2021, s. 485) skriver att arter inom släktet Aspergillus har påvisats kunna forma 
sklerotier under ogynnsamma klimatförhållanden. Ellena m.fl. (2021, s. 489) beskriver sklerotier formade av 
vissa individer av Aspergillus niger som ”hårda, avlånga strukturer med oregelbunden form, med en längd 
varierande mellan 1 mm och 5 mm” [författarens översättning]. En beskrivning som stämmer väl överens 
med knölarna på morgonrocken. 

Morfologi C: brungröna kulor 

De brungröna strukturerna (figur 24) är sfäriska eller ovala. De är hårbeströdda utom i botten där de varit 
fästa mot tyget. Utifrån den makroskopiska storleken drogs slutsatsen att strukturerna mest troligt är 
askokarper (perithecium). Pudret som kulorna avger borde således vara askosporer. En askokarp består av 
tätt sammanvävda hyfer (Raven m.fl., 2013, s. 291). Askokarperna har apikala strån av två typer: kortare 
bågformade och längre, vågiga strån. Efter jämförelser med beskrivningar av släktet Chaetomium utförda av 
Doveri (2008), kan askokarpen mest troligt bestämmas tillhöra mögelsläktet Chaetomium. Mögelarter inom 
Chaetomium har stark cellulolytisk aktivitet (Montegut m.fl., 1991, s. 214; Strzelczyk, 2004, s. 153), och de 
brungröna knopparna var den enda morfologin som kunde observeras på mellanfodret av bomull.  

Morfologi D: gult puder  

USB-mikroskopets upplösning var ej tillräcklig för närmre studier av det gula pudret (figur 25). Det gula 
pudret bedömdes dock mest troligt vara sporer, men utan vidare undersökning går de inte att artbestämma. 

Figur 20: Före rengöring. Vita nät och brungröna 
knoppar. Bild tagen i USB-mikroskop 
(originalförstoring x40) 

 

 
Figur 21: Efter rengöring. Homogen vit fläck efter 
de vita näten, med prickformiga grågröna fläckar 
efter knoppstrukturer. Bild tagen i USB-mikroskop 
(originalförstoring x40) 
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Figur 22: Vita nät och inbäddade brungröna kulor 
isolerade med tejp från yttertyget 

 
Figur 23: Vit knöl isolerad med pincett från fodret. 
Fiberrester synliga som svarta små streck 

 

5.1.3.1 Konklusion från USB-mikroskopering 
USB-mikroskopet erbjöd möjlighet att icke-invasivt undersöka mögelpåväxten direkt på morgonrocken. 
Med mikroskopets hjälp gick det att fastslå att fläckarna kvarstående efter rengöringstestet bestod av 
kvardröjande mögelstrukturer. Med USB-mikroskop kunde även möglets makroskopiska morfologier 
detaljstuderas.  

5.1.4 Mikroskopering i ljusmikroskop: mögel 
Mikroskopering i ljusmikroskop gjordes för att undersöka morgonrockens fibrer och för att studera möglets 
mikroskopiska morfologi. Vita knölar isolerades med spatel eller tejp från fodrets nedre del och yttertygets 
övre del (vänster framstycke). En av dessa snittades tunt med skalpell och monterades i vatten och visas i 
figur 26 där hyfer och nedbrutna fiberrester (svarta rektanglar) är synliga. Vita nät isolerades med spatel eller 
tejp från yttertyget i morgonrockens vänstra framstycke. Figur 27 visar Prov 1 (varp yttertyg, område med 
synligt mögelangrepp) där fibrerna är omslingrade av färgade hyfer. Under ljusmikroskop kunde konstateras 
att det i de vita nätliknande strukturerna både förekom septerade hyfer och hyfer utan septa (figur 27). Detta 
indikerar att åtminstone en del av mycelet tillhör en mögelsvamp inom fylumet Zygomyceter, då dessa 
svampars hyfer generellt saknar tvärväggar (Raven m.fl., 2013, s. 288). 

De brungröna kulorna isolerades med spatel eller tejp från yttertyget i morgonrockens vänstra framstycke 
och monterades i vatten. Apikala strån kunde bättre studeras under ljusmikroskop. Stråna var bruna/ svarta, 
raka eller vågiga (figur 28). Efter att ett lätt tryck applicerats på objektglaset sprack kulorna upp och släppte 

 
Figur 24: Brungröna kulor isolerade med spatel från 
yttertyg, vänstra framstycket 

 
Figur 25: Gult pulver isolerat med tejp från fodret 
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ut fusiforma (avsmalnande i båda ändar) sporer (figur 29), storleken kunde ej utrönas men sporerna är 
askosporer. Det gula pudret isolerades med tejp från yttertygets övre del (vänster framstycke) och såg under 
ljusmikroskop ut som opaka cirklar omgivna av sporer (figur 30). 

 

 

  

Figur 26: Vit knöl med hyfer och nedbrutna fibrer 
synligt. Originalförstoring x100.  

Figur 27: Prov 1, fibrer omslingrade av septerade 
hyfer och hyfer utan tvärväggar. 
Originalförstoring x200 

 

Figur 28: Brungröna kulor. Apikala hår både vågiga 
och raka. Originalförstoring x100 

 
Figur 29: Sporer släpptes ut när en brungrön kula 
pressades sönder. Originalförstoring x400 

 
Figur 30: Ansamling av gult pulver. Sporer synliga. Originalförstoring x400 
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5.1.4.1 Konklusion från mikroskopering: mögel 
Mikroskopering i ljusmikroskop möjliggjorde en närmre studie av mögelpåväxtens mikroskopiska 
morfologi. Det gick utifrån detta att koppla ihop respektive morfologi som iakttagits i okulärbesiktningen 
med en specifik mögelstruktur, men artbestämning kunde ej göras. Missfärgningar på morgonrocken till 
följd av mögelpåväxten kunde genom mikroskopering härledas till färgade hyfer (figur 27), och inga 
exopigment kunde noteras på fibrerna. 

5.1.5 Mikroskopering i ljusmikroskop: fibrer 
Fiberproverna som togs benämns enligt följande:  

• Prov 1: varp yttertyg, synligt mögelangrepp 
• Prov 2: varp yttertyg, inget synligt mögelangrepp  
• Prov 3: inslag yttertyg, synligt mögelangrepp 
• Prov 4: inslag yttertyg, inget synligt mögelangrepp  
• Prov 5: inslag fodertyg, inget synligt mögelangrepp 
• Prov 6: varp fodertyg, inget synligt mögelangrepp 

Fiberproverna monterades utan vätska mellan två objektglas. Mikroskopering i ljusmikroskop (LEICA DM 
2700 P) med transmitterat ljus visade att morgonrockens yttertyg bestod av olika material i de olika 
vävriktningarna. Figur 31 visar Prov 2 (varp yttertyg, fibrer tagna från ett område utan synlig mögelpåväxt). 
Fibrerna var släta, hade uniform tjocklek och inga riktningsförändringar. Dessa karaktärsdrag tyder på att 
fibrerna antingen var silke eller en syntetisk fiber (Greaves & Saville, 1995, s. 33; Mauersberger, 1947, s. 
707).  

Figur 32 visar Prov 4 (inslag yttertyg, fibrer tagna från ett område utan synlig mögelpåväxt). Fibrerna hade 
en ojämn tjocklek och strimmor av varierande storlek löpte längs med fiberriktningen. Vissa fibrer uppvisade 
riktningsförändringar liknande de som kan ses hos bomull. Efter jämförelse med bilder i Identification of Textile 
Materials kunde det slås fast att inslagets fibrer antingen var cellulosaacetat eller viskosrayon (Farnfield & 
Perry, 1975, s. 95; s. 102). Ett tvärsnitt av fibrerna hade kunnat särskilja mellan dessa två typer (Farnfield & 
Perry, 1975), men även ATR-FTIR kan särskilja mellan dessa.  

Figur 33 visar Prov 5 (inslag fodertyg, fibrer tagna från ett område utan synlig mögelpåväxt) och Figur 34 
visar Prov 6 (varp fodertyg, fibrer tagna från ett område utan synlig mögelpåväxt). Både fibrer från Prov 5 
och Prov 6 uppvisade släthet, uniform tjocklek och avsaknad av riktningsförändringar. Således drogs 
slutsatsen att det var samma material i både varp och inslag i fodret och att materialet antingen var silke eller 
en syntetisk fiber.  

Figur 35 visar Prov 2 i x630 förstoring. I hög förstoring noterades för prov 2 likheter med råsilke: Fibern 
såg ut att bestå av två sammanfogade fibroinfilament. Filamenten har som tidigare noterats en diameter på 
mellan 6-11 µm (Chen m.fl., 2019). Ett ljusmikroskop har en upplösning på ned till 0,5 µm (Wilson, 2016), 
vilket betyder att individuella fibroinfilament bör vara synliga. Men mest troligt var detta enbart ett optiskt 
fenomen, då fiberns utseende förändrades med ändrat fokusläge, möjligen till följd av fiberns triangulära 
tvärsnitt. Avkokt silke kan även uppvisa enstaka förändringar i den släta ytan (Mauersberger, 1947, s. 707). 

Figur 36 visar fibrer från Prov 2 (som tagits från ett område utan synlig mögelpåväxt) omsnärjda av 
mögelhyfer, i samtliga fiberprover som tagits från områden på morgonrocken utan någon synlig 
mögelpåväxt kunde det i ljusmikroskop konstateras att hyfer förekom. Detta tyder på att mögelangreppet 
hade större spridning än vad den okulära undersökningen med blotta ögat kunde konstatera. Ingen 
strukturell skada på fibrerna orsakad av möglet kunde noteras i något av proven under ljusmikroskop.  
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5.1.5.1 Konklusion från mikroskopering: fibrer 
Mikroskopering i ljusmikroskop kunde visa att morgonrocken består av olika material, och att dessa material 
mest troligt är siden eller syntet samt cellulosaacetat eller viskosrayon. Mikroskoperingen kunde vidare visa 
att mögelhyferna omsnärjer fibrerna, men ingen strukturell skada kunde påvisas.  

 
Figur 31: Prov 2 varp yttertyg, fibrer tagna från ett  
område utan synlig mögelpåväxt. Tryckmärke från ATR-
FTIR undersökningen syns till vänster på fibern 

 
Figur 32: Prov 4 inslag yttertyg, fibrer tagna från ett 
område utan synlig mögelpåväxt 
 

 
 

 
Figur 33: Prov 5 inslag fodertyg, fibrer tagna från ett 
område utan synlig mögelpåväxt 

 
Figur 34: Prov 6 varp fodertyg, fibrer tagna från ett 
område utan synlig mögelpåväxt 

 
Figur 35: Prov 2 varp yttertyg i x630 förstoring 

 
Figur 36: Prov 2 med fibrer omsnärjda av 
mögelhyfer. Originalförstoring x200 
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5.1.6 Direktmikroskopisk analys utförd av externt laboratorium 
Ett prov (prov A) togs från ett område på yttertyget angripet av de vita nätliknande strukturerna och med 
förekomst av grågröna kulor. Det andra provet (prov B) togs från två platser: dels på yttertyget, dels på 
fodertyget, i områden med angrepp av vita kulor och med förekomst av gult pulver.  

Proverna analyserades av ALS Scandinavia AB i faskontrastmikroskop. Sporer och mycel i ett antal synfält 
räknades. För båda proverna påvisades både sporer och mycel och förekomsten av mögel bedömdes som 
”mycket riklig”. Företaget uppger att det inte finns några nationella riktvärden som kan användas för 
kvantitativ bedömning av analysresultaten, istället baseras utlåtandet om mögelförekomsten på 
vetenskapliga studier och branscherfarenhet. I analysresultatet förklaras mycket riklig förekomst som ”halterna 
av sporer och mycel indikerar kraftig tillväxt” (ALS Scandinavia AB, 2021a, s. 2). Förekommande mögel 
artbestämdes till släktesnivå. I prov A påvisades Chaetomium, Zygomycetes och Penicillium. I prov B påvisades 
Zygomycetes, Penicillium och Aspergillus. Enligt laboratoriets kommentarer kan vissa av dessa mögelsläkten 
framkalla allergiska reaktioner som ett svar på svampens toxiner. Aspergillus och Penicillium kan även infektera 
människor med kraftigt nedsatt immunförsvar (ALS Scandinavia AB, 2021b). 

5.1.6.1 Konklusion från externt utförd analys  
Provtagningstejpen beställs från analysföretaget. Provtagningen gick snabbt att utföra, men krävde att tejpen 
pressades mot tyget. En del fibrer från tyget drogs loss, således lämpar sig inte provtagningen för sköra 
föremål. Förekomst av mögel kunde slås fast och möglet artbestämmas till släktesnivå. 

5.1.7 ATR-FTIR 
Fiberproverna som togs för ljusmikroskopering nyttjades även för undersökning med ATR-FTIR, se 
provbenämningar under avsnitt 5.1.5 Mikroskopering i ljusmikroskop: Fibrer. ATR-FTIR gjordes för att fastslå 
materialet i morgonrocken samt för att bedöma fibrernas nedbrytningsgrad. Under ljusmikroskop kunde 
konstateras att ATR-diamanten efterlämnade tryckmärken på samtliga fiberprov (se figur 31). 

Karaktärisering för att identifiera ingående material i ett okänt prov kan göras antingen genom visuell 
jämförelse mellan FTIR-spektrumet för det okända provet och ett referensspektrum för ett känt material 
(Derrick m.fl., 1999, s. 91), eller så kan det okända provets spektrum köras mot en digitaliserad databas av 
kända referensmaterial (Derrick m.fl., 1999, s. 92). Båda tillvägagångssätt användes i denna undersökning. 
Databasen som användes var ”Bruker Complete ATR Library” (Bruker Optics Gmbh, 2009) och användes 
för att identifiera Prov 4 och Prov 5. 

Figur 37 visar FTIR-spektrum i regionen 4000-400 cm-1 för standardsidentyg (röd linje) med FTIR-
spektrum för Prov 2 varp yttertyget (blå linje). Figur 38 visar FTIR-spektrum i regionen 4000-400 cm-1 för 
standardsidentyg (röd linje) med FTIR-spektrum för Prov 6 fodertygets varp (grön linje). I regionen mellan 
3400-3200 cm-1 uppvisar proven en distinkt topp korresponderande till N-H sträckningsvibrationer, detta 
indikerande att proven består av protein (Derrick m.fl., 1999, s. 93). I regionen mellan 1800 och 600 cm-1 
uppvisar proven för silke typiska absorptionskurvor. Bandet vid 1700-1580 cm-1 representerar Amid I, 
främst orsakat av vibrationer i C=O men även i C-N och av deformation av C-C-N. Bandet vid 1580-1480 
cm-1 representerar Amid II och utgörs av en kombination av böjningsvibrationer hos C-N och N-H. Bandet 
vid 1300-1200 cm-1 representerar Amid III och utgörs av böjningsvibrationer i N-H och 
sträckningsvibrationer hos C-N (Akyuz, 2019, s. 449; Derrick m.fl., 1999, s. 98; Vilaplana m.fl., 2015, s. 
1438). Även banden för C-H böjningsvibrationer (1175 cm-1) och skeletala vibrationer (900-1100 cm-1) kan 
observeras. Samtliga av dessa band korresponderar främst till peptidkedjans vibrationer i sekvensen Gly-
Ala-Gly-Ala-Gly-X, där X utgörs av antingen Ser eller Tyr. Denna sekvens utgör majoriteten av fibroinets 
kristallina områden (Vilaplana m.fl., 2015, s. 1438). De små banden vid 850 och 835 cm-1 representerar 
tyrosins fenylgrupper (Vilaplana m.fl., 2015, s. 1438).  
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Figur 37: FTIR-spektrum för standardsidentyg (röd linje) med FTIR-spektrum för Prov 2 (blå linje) 
 

 

Figur 38: FTIR-spektrum för standardsidentyg (röd linje) med FTIR-spektrum för Prov 6 (grön linje)  
 

Figur 39 visar FTIR-spektrum i regionen 4000-400 cm-1 för standardsidentyg (röd linje) med FTIR-
spektrum för Prov 5 (grå linje). Spektrumet för Prov 5 uppvisade ingen tydlig överensstämmelse med 
spektrum för standardsiden. I prov 5 var absorptionsbanden för N-H sträckningsvibrationer (3400–3200 
cm-1), samt absorptionsbanden för Amid I (1700–1580 cm-1) och Amid II (1580-1480 cm-1) närvarande. 
Men Prov 5 saknade helt absorptionsband för Amid III (1300–1200 cm-1). Istället uppvisade prov 5 ett brett 
absorptionsband centrerat runt 1080 cm-1 som är typiskt för cellulosamaterial, bandet korresponderar med 
vibrationer i C-O (Derrick m.fl., 1999, s. 108).  

Prov 5 kördes mot databasen ”Bruker Complete ATR Library”. Träffarna inkluderade olika slags 
proteinbaserade material, däribland artists watercolour/ tempera light brown (ochre). Möjligen påverkades resultatet 
av att fibrerna i prov 5 hade en svart beläggning av okänt ursprung. ATR-tillsatsen möjliggör endast analys 
av provets yta och spektrumet kan därmed påverkas av organiska föreningar i provets yttersta lager (såsom 
damm, smuts, betmedel, metallpartiklar och nedbrytningsprodukter) vilket kan försvåra analysen (Cybulska 
m.fl., 2008, s. 71).  
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Mätningar av ett område på Prov 5 med mindre synlig beläggning gjordes. Detta spektrum genererade en 
nära matchning med silke (silk india kanchi) i databasen ”Bruker Complete ATR Library” förutom två toppar 
runt 1450 cm-1 som hänförs till den okända beläggningen. Figur 40 visar FTIR-spektrum i regionen 4000–
500 cm-1 för Prov 5 (röd linje) med silk india kanchi (blå linje). De två distinkta absorptionsbanden i regionen 
3000–2800 cm-1 beror mest troligt på att etanolen som användes till rengöring av ATR-kristallen inte helt 
hunnit avdunsta innan mätningen påbörjades.  

 
Figur 39: FTIR-spektrum för standardsidentyg (röd linje) med FTIR-spektrum för Prov 5 (grå linje) 

 
Figur 40: FTIR-spektrum för Prov 5 (röd linje) med silk india kanchi (blå linje) 

 

Spektrumen för Prov 2, 5 och 6 uppvisade tendenser till toppar vid 998 cm-1 och 975 cm-1 (figur 37; 38; 40). 
Dessa absorptionsband är karaktäristiska för fibroinets kristallina områden, respektive representativa för -
gly-gly- och -gly-ala- i peptidryggraden. Att dessa toppar är synliga är en indikation på avsaknaden av sericin 
i proven (Zhang & Wyeth, 2010, s. 629). Vidare har sericin en karaktäristisk topp vid 1112 cm-1 (Akyuz, 
2019, s. 449), som inte kunde observeras i något av silkeproven. Således drogs slutsatsen att silket i 
morgonrocken är avkokt silke. 
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Spektrum för Prov 4 uppvisade ingen korrelation med spektrumet för standardsiden. Prov 4 kördes mot 
databasen ”Bruker Complete ATR Library”. Den närmsta träffen var rayon (rayon fiber). Rayon är ett 
samlingsnamn för konstgjorda fibrer av regenererad cellulosa. Den gällande definitionen omfattar således 
fibrer och filament av viskos, cuprammonium (kupro), modal och lyocell (Kotek, 2007, s. 715). De olika 
typerna av rayon uppvisar samma spektrum i FTIR, eftersom slutprodukten av varje enskild process är 
regenererad cellulosa (Kotek, 2007, s. 750) som är en polymorf av naturlig cellulosa (Kotek, 2007, s. 668). 
Rayon har en lägre kristallinitetsgrad och polymerisationsgrad än bomull och är mycket hygroskopiskt, trots 
detta har rayon en mottaglighet för mikroorganismer jämförbar med bomull (Gutarowska & Michalski, 
2012, s. 269).  

Figur 41 visar FTIR-spektrum i regionen 4000–500 cm-1 för Prov 4 (röd linje) och rayon (grå linje). Bandet 
centrerat runt 1620 cm-1 korresponderar till intramolekylkärt bundet vatten och delvis med förekomsten av 
karboxylgrupper och kan observeras i prover bestående av polysackarider. Absorptionsbandet centrerat runt 
1080 cm-1 och det breda absorptionsbandet centrerat runt 3300 cm-1 är karaktäristiska för cellulosa, 
respektive korresponderande till vibrationer i C-O och sträckningsvibrationer i O-H-grupper (Derrick m.fl., 
1999, s. 108). Bandet i regionen 3000- 2700 cm-1 korresponderar med -CH sträckningsvibrationer och 
toppen vid 1428 cm-1 korresponderar med bindningen CH2. Regionen 1200-900 cm-1 korresponderar med 
sträckningsvibrationer i glukosringar (898 cm-1) och i CO (1053 cm-1) och sträckningsvibrationer 1033 cm-

1), samt asymmetriska sträckningsvibrationer i glukosringar (1105 cm-1) och asymmetriska 
sträckningsvibrationer i COC (1160 cm-1) (Nam m.fl., 2015, s. 161). 

 
Figur 41: FTIR-spektrum för Prov 4 (röd linje) med FTIR-spektrum för rayon (grå linje) 

 

5.1.7.1 Kvalitativ bedömning av nedbrytningsgrad 
Fibrernas nedbrytningsgrad bedömdes kvalitativt genom att jämföra absorptionsbandens relativa förändring 
inom ett spektrum.  

Förekomsten av fria karbonylgrupper (-C=O) kan användas som en indikation på oxidation av naturliga 
och syntetiska makromolekyler och absorptionsband inom området 1700-1775 cm-1 som korresponderar 
med vibrationer från de fria karbonylgrupperna kan därför användas som nedbrytningsindikator för silke 
(Vilaplana m.fl., 2015, s. 1438). Fria karbonylgrupper bildas när peptidkedjorna bryts (Akyuz, 2019, s. 450) 
och karbonylgrupper uppkommer främst på depolymeriserade ändar av polypeptidkedjorna (Kavkler m.fl., 
2014, s. 333). Regionen 2800-1800 cm-1 benämns window region och uppvisar vanligen inga absorptionsband 
(Derrick m.fl., 1999, s. 94). Samtliga prov uppvisade en störning i och strax utanför denna region, som kan 
bero på otillräcklig avfuktning i maskinen eller på andra störningar relaterade till bakgrundsskanningen 
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(Derrick m.fl., 1999, s. 88). Förhållandena var desamma vid samtliga provtagningar, men störningen gjorde 
att inga tillförlitliga bedömningar av regionen 1775-1700 cm-1 kunde göras.  

Figur 42 visar FTIR-spektrum i regionen 2000-800 cm-1 för standardsidentyg (svart linje) tillsammans med 
FTIR-spektrum för Prov 1 varp yttertyg, synligt mögelangrepp (grön linje) och FTIR-spektrum för Prov 2 
varp yttertyg, inget synligt mögelangrepp (röd linje). I spektrumet för prov 1 (grön linje) uppträder en 
storleksskillnad mellan absorptionsbanden för Amid I och Amid II. Detta mest troligt till följd av att 
intensiteten hos Amid I (1700-1580 cm-1) minskat. Intensitetsminskningen indikerar förlust i den primära 
peptidstrukturen; förändringar i peptidstrukturen sker till följd av oxidation eller hydrolys (Koperska m.fl., 
2015, s. 577). Hydrolys kan orsakas av mikroorganismer (Forlani m.fl., 2000; Kavkler m.fl., 2014), men även 
av andra faktorer. Kavkler m.fl. (2014, s. 332) har rapporterat att synliga förändringar i intensiteten och 
positionen av Amid I och Amid II tyder på att angripande mögelarter har påverkat peptidbindningarna. För 
att ytterligare undersöka förändringar i amid-banden hade en kvantitativ bedömning av spektrumen kunnat 
göras, men detta kräver att alla prov förbereds på samma sätt (Koperska m.fl., 2015). 

 
Figur 42: FTIR-spektrum för standardsidentyg (svart linje) tillsammans med FTIR-spektrum för Prov 1 (grön 
linje) och FTIR-spektrum för Prov 2 (röd linje) 

 

Figur 43 visar FTIR-spektrum i regionen 2000–800 cm-1 för standardsidentyg (svart linje) tillsammans med 
FTIR-spektrum för Prov 5 inslag fodertyg, inget synligt mögelangrepp (grön linje) och FTIR-spektrum för 
Prov 6 varp fodertyg, inget synligt mögelangrepp (röd linje). Spektrumen för Prov 5 och Prov 6 uppvisar 
förändringar i förhållandet mellan absorptionsbanden för Amid I och Amid II. Detta troligen till följd av 
en intensitetsminskning i Amid II, vilket indikerar förlust av fibroinets peptidstruktur (Akyuz, 2019, s. 449; 
Koperska m.fl., 2015, s. 579). Kavkler m.fl. (2014, s. 332) har rapporterat att om förändringar syns i 
intensiteten och positionen av Amid I och Amid II tyder det på att de angripande mögelarterna påverkat 
peptidbindningarna. Kavkler m.fl. (2014, s. 332) skriver även att minskad intensitet i Amid II-bandet (1540 
cm-1) tyder på förändringar hos vätebindningar och den steriska konfigurationen i proteinet, samt på 
förändringar i den supermolekylära strukturen. 
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Figur 43: FTIR-spektrum för standardsidentyg (svart linje) tillsammans med FTIR-spektrum för Prov 5 (grön 
linje) och FTIR-spektrum för Prov 6 (röd linje) 

 

Figur 44 visar FTIR-spektrum i regionen 4000–500 cm-1 för prov 3 inslag i yttertyget med synligt angrepp 
(blå linje) och FTIR-spektrum för prov 4 inslag i yttertyget utan synligt angrepp (röd linje). 
Absorptionsbandet centrerat runt 3300 cm-1 och bandet i regionen 3000–2700 cm-1 minskade i intensitet 
för prov 3. Intensitetsminskningen beror på brutna vätebindningar, metyl och metylengrupper (Nam m.fl., 
2015, s. 161). I motsats till vad Nam m.fl. (2015, s. 161) rapporterar om nedbrytning av rayon kunde inga 
förändringar i regionen 1200–900 cm-1 observeras i denna undersökning. 

 
Figur 44: FTIR-spektrum för prov 3 (blå linje) och FTIR-spektrum för prov 4 (röd linje) 

 

Arai m.fl. (2004, s. 2387) har visat att spektrum för silke utsatt för enzymatisk nedbrytning uppvisar en 
ökning i topparna runt 1001 cm-1 och 976 cm-1, detta som en följd av att andelen aminosyror karaktäristiska 
för silkets kristallina delar ökar när amorfa delar angripas, ingen sådan ökning kunde noteras varken i prov 
1, prov 2, prov 5 eller prov 6. Amid III vibrationer vid 1264 cm-1 är en markör för fibroinets kristallina 
områden medan Amid III vibrationer vid 1231 cm-1 är en markör för fibroinets amorfa områden. I ett prov 
där mikroorganismer angripit amorfa delar kan man förvänta sig en ökad intensitet i toppen vid bandet 1264 
cm-1 samt en minskad intensitet i toppen vid 1231 cm-1 (Arai m.fl., 2004, s. 2387). Inte heller detta kunde 
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observeras i något av proven. Absorptionsband vid 1318 cm-1 korresponderar med vibrationer i C-H 
modererad av -COOH grupper från dikarboxylsyror som bildas när peptidbindningar bryts, förändringar i 
detta absorptionsband tillskrivs hydrolys av fibroinet (Koperska m.fl., 2015, s. 577). Inget nytt band vid 
1318 cm-1 kunde noteras varken i prov 1, prov 2, prov 5 eller prov 6, vilket är tecken på att hydrolys inte 
skett. 

5.1.7.2 Konklusion från ATR-FTIR 
Undersökning med ATR-FTIR kunde slå fast att fibrerna i morgonrocken är avkokt silke och rayon. 
Fibrernas nedbrytningsgrad kunde bedömas kvalitativt, men inte direkt hänföras till mögelangreppet. 
Silkefibrer från yttertygets varp med synlig mögelpåväxt (Prov 1) och silkefibrer utan synlig mögelpåväxt 
från fodertygets inslags- och varptrådar (Prov 5 respektive Prov 6) uppvisade förändringar i spektrumen 
som kan härledas till påverkan på peptidstrukturen. Men om denna påverkan skett till följd av det mikrobiella 
angreppet går inte att säga. Ingen sådan förändring noterades i spektrumet för silkefibrer som tagits från 
yttertygets varp i ett område utan synlig mögelpåväxt (Prov 2), men där mikroskoperingen visat att fibrerna 
var omsnärjda av hyfer (figur 36). För att möjliggöra en statistisk, kvantitativ analys av FTIR-spektrumen 
skulle samma prov behövt skannas ett flertal gånger och spektrumen slås samman till ett medianspektrum 
(Bawazeer & Alsoufi, 2017, s. 48338). 

5.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genererade sammanlagt 12 svar. 9 personer besvarade den svenska enkäten (enkäten 
skickades till 75 SFT-medlemmar, men alla medlemmar är inte textilkonservatorer). Återstående 3 
respondenter var medlemmar av ICOM-CC Textile working group. Varje respondent tilldelades ett nummer. 
För fullständiga frågeformuleringar och svar hänvisas till Bilaga 1. 

Samtliga som besvarade enkäten hade vid något tillfälle arbetat med konservering av silke. 10 av 12 svarande 
hade vid något tillfälle påträffat mögel- och/ eller bakteriefläckar på siden. 6 respondenter hade observerat 
fenomenet både på silke från före år 1900 och på silke från efter år 1900. 3 respondenter hade enbart 
observerat fenomenet på silke från före år 1900. 1 respondent hade enbart observerat fenomenet på silke 
från efter år 1900.  

Tabell 2: Sammanställning av svar på enkätfråga 2 ”Har du träffat på mögel- eller bakterieangrepp på siden?” 

Svar Antal 
Ja, på siden från före år 1900 och på siden från efter år 1900 6 
Ja, på siden från före år 1900 3 
Nej 2 
Ja, på siden från efter år 1900 1 

 

9 respondenter svarade ja på frågan om angreppet hade orsakat fläckar på sidenet. Svaren berörde endast 
mögelangrepp på siden. Ingen beskrivning berörde bakterieangrepp. Tolkningen av begreppet fläckar 
varierade i svaren. Den, av författaren, avsedda betydelsen av fläck var i enlighet med definitionen utarbetad 
av AIC Wiki (2021a): smuts eller missfärgning som är inbäddad i substratet, vilket medför att en fläck är 
svår att avlägsna. Den avsedda betydelsen av fläck var således det som blir kvar efter att en rengöring av materialet 
gjorts. Enkäten visar att textilkonservatorer gör en distinktion mellan mögelfläckar i: 1) ytligt mögel och 2) mögel 
beläget längre in i materialet (som kan kvarstå efter sanering). Detta illustreras väl i två svar av respondent 8: “Oftast 
ligger möglet synligt som ludd på ytan och har inte hunnit fläcka ner materialet inne i väven”; ”Fläckar 
orsakade av mögel räknar jag inte med att de går bort. Det viktigaste är att bli av med sporer”. Respondent 
2 menar att det efter sanering nästan alltid kvarstår något som liknar en vattenlinje eller ett mörkare område 
på platsen där mögelangreppet varit, men att fenomenet är tydligare på siden av ljusa färger. Respondent 1 
menar att grå/svarta mögelfläckar varken kan avlägsnas eller dämpas.  
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6 respondenter beskrev mest troligt utseendet hos det ytliga möglet, eftersom fläckarna beskrevs som ”ludd” 
eller ”fluffiga”, medan 1 respondent beskrev de fläckar som kvarstått efter rengöring av det ytliga möglet. 2 
respondenter beskrev troligen både det ytliga möglet samt de fläckar som kan kvarstå efter sanering. 
Beskrivningar av det förstnämnda omfattade uttryck som ”på ytan”, medan det senare uttryckligen beskrevs 
som att ha kvarstått efter sanering. 1 respondent svarade att angreppet inte orsakat några fläckar och 2 
respondenter avstod från att svara. En sammanställning av svaren presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3: Sammanställning av svar på enkätfråga 3 ”Hade detta mögel- eller bakterieangrepp orsakat fläckar på 
sidenet? Om ja, beskriv gärna föremålet och hur angreppet såg ut med avseende på fläckarnas färg, form, storlek och 
placering på föremålet.” 

Svar Antal 
Beskrivning av utseende hos ytligt mögel 6 
Beskrivning både av utseende hos ytligt mögel samt hos fläckar som kan 
kvarstå efter sanering 

2 

Inget svar 2 
Beskrivning av utseende av fläckar som kvarstått efter sanering 1 
Nej 1 

 

Respondenternas beskrivningar av ytligt mögels färg, form, storlek och placering på föremålet, samt 
eventuell beskrivning av det angripna föremålet presenteras i Tabell 4. Respondenternas beskrivningar av 
färg, form, storlek och placering på föremålet hos fläckar kvarstående efter sanering, samt eventuell be-
skrivning av det angripna föremålet presenteras i Tabell 5. 

Tabell 4: Enkätsvarens beskrivningar av ytligt mögel 

FÖREMÅL MÖGLETS FÄRG 
& FORM 

STORLEK AV 
ANGRIPET 
OMRÅDE  

MÖGLETS 
PLACERING 

KOMMENTAR 

Svart sidenspets Vita fluffiga 
fläckar/ depositer 

- -  

Färgade silkebroderier Grå och svarta 
fläckar 

- Runt missfärgade 
vattenfläckar 

 

Sidenklänning Mörkbrun/ gråa 
fläckar 

- -  

1900-tals sidendamast Brun, oregelbunden  - I fläckar och smuts. 
I orenheter i tyget/ 
trådarna 

Möglet följer 
trådarna i tyget 

Kyrklig textil Diffusa runt om 
med blekt fläck i 
mitten 

- Mässhakar: i 
nederkant och på 
foder; Antependier: 
beror på förvaring 

Möglet ser olika ut 
beroende på om det 
är på silkessammet 
eller på slätt siden  

Rött kalkkläde 1700-
tal 

- - - Ytligt mögel 

Kimono, troligen 
1900-tal 

Vitt ludd; bruna 
pulvriga kulor; gult 
pulver 

- Nedre del av 
plagget, på foder 
och yttertyg 

 

Mässhake av 
silkessammet 

Vitt  - Över stor del av 
plagget 
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Tabell 5: Enkätsvarens beskrivningar av fläckar kvar efter sanering 

FÖREMÅL FLÄCKARNAS 
FÄRG & FORM 

FLÄCKARNAS 
STORLEK 

FLÄCKARNAS 
PLACERING 

KOMMENTAR 

- Mörkare område, 
liknar vattenlinje 

- - Mer synligt på siden 
av ljusare färger 

Svarta 
sammetsmässhakar 
1700- och 1800-tal 

Möglet kan påverka 
tygets färger, kan 
kvarstå blekta 
fläckar 

- -  

Ljust siden Bruna fläckar - -  
Fodertyg bomull, lin Bruna fläckar - - Bekräftat genom 

mikroskopering 
 

Fläckarnas storlek omnämns inte i något svar. 5 av 12 respondenter anger angreppets placering på föremålet. 
Respondent 5 beskriver angrepp på kyrkotextil: ”huvudsakligen växer möglet i fodren, som är av bomull 
och linne. I siden upplever jag att det främst växer i fläckar och smuts”, respondent 5 menar att det för silke 
verkar vara orenheter i tyget och trådarna som angrips av mögel. Även respondent 6 menar att det främst 
är fodret som angrips (avser mässhakar), men beroende av förvaring kan fläckarna uppstå på olika platser 
(avser antependier). Respondent 12 har observerat angrepp på mässhakar av silkessammet där angreppet 
liknas vid ett ”vitt ’skimmer’ över stor del av mässhaken”. Respondent 8 menar att de sammetsmässhakar 
som inte längre används har en tendens att mögla på ytan, och menar att det beror på att förvaringen sker i 
anslutning till kalla väggar. Respondent 1 har observerat mögelfläckar runt missfärgade vattenfläckar på 
färgade silkebroderier. Angående fläckar orsakade av bakterier skriver respondent 5: ”Bakteriepåväxt som 
gett fläckar är inget jag har varit uppmärksam på. Men det kan ju säkert finnas tillsammans med möglet”. 

Tabell 6: Sammanställning av identifikationsmetoder för mikrobiell påväxt på siden omnämnda i enkätsvaren 

Identifikationsmetod Antal 
Ingen metod för identifikation används 4  
Okulärt 3  
Lukt 3   
Tejptester analyserade i mikroskop 3    
Mikroskopering  1  
ATP-tester 1 

 

Tabell 6 visar en sammanställning av identifikationsmetoder för mikrobiell påväxt på siden som omnämndes 
i enkätsvaren. Respondent 2 skriver ”att identifiera mögel är en mycket svår process som kräver vetenskaplig 
analys, så detta var aldrig riktigt möjligt vid snabb mögelsanering” [översatt från engelska]. Respondent 11 
har nyttjat ljusmikroskop för att undersöka om ett angrepp var förorsakat av skadedjur eller av mögel och 
respondent 7 har undersökt tejpprover i mikroskop för att undersöka typen av mögel. Tre respondenter har 
tagit extern hjälp vid identifikation av mögel: Respondent 5 har samarbetat med en mikrobiolog för att 
analysera tejptester och bitar av kasserade, angripna foder i mikroskop. Tejptester som gjordes på en 
mässhake av sidendamast före och efter våtrengöring visade att vattentvätten kunde avlägsna lösa partiklar, 
men där möglet vuxit i smuts på tygytan återstod hyfer efter tvätt, de hade trängt in i fibrerna. Respondent 
11 har skickat tejpprover på laboratorieanalys och respondent 6 har skickat mögelsporer på analys. 
Respondent 11 menar att tejpprovtagning är en fördelaktig metod eftersom den är icke-invasiv och inte 
kräver att det angripna föremålet behöver flyttas.  
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Tabell 7: Sammanställning av sanerings- och rengöringsmetoder omnämnda i enkätsvaren 

Sanerings- och rengöringsmetoder Antal 
Torrengöring (dammsugning) 8 
Våtrengöring  4 
Preventiva åtgärder 4 
Etanol 2 
Våtrengöring i blandning av vatten och bensylalkohol 1 
Frysning 1 
Avtorkning med fuktig trasa 1 
Blötläggning i buffrad diammoniumcitrat-lösning  1 
Kassering av angripna foder 1 

 

Tabell 7 visar en sammanställning av sanerings- och rengöringsmetoder för mikrobiell påväxt på siden som 
omnämndes i enkätsvaren. Svaren kan delas in i kategorierna: torrengöring, våtrengöring, preventiva 
åtgärder och övriga åtgärder. 

5.2.1 Torrengöring 
Torrengöring genom dammsugning är den i enkätsvaren oftast omnämnda metoden (8 av 12 nämner 
dammsugning). Dammsugning anses vara ett effektivt sätt att avlägsna mögelsporer och löst material. 
”Möjligheten att dammsuga ett föremål beror av föremålets stabilitet” (respondent 12). Respondent 2 
skriver att ytlig rengöring med en museidammsugare och mjuk borste alltid är den första åtgärd som vidtas 
(efter att föremålet har acklimatiserats till ett torrt klimat i cirka en vecka). Respondent 2 menar att denna 
åtgärd avlägsnar majoriteten av mögelsporerna, särskilt på silke som inte är så poröst. Respondent 6 skriver 
”[o]fta så handlar det om just sanering när det är mögelproblematik och då brukar det främst handla om 
dammsugning”. Respondent 7 skriver att hen först fryser textilierna innan dammsugning görs. Det finns en 
teori om att mögelsporerna släpper lättare då, och därmed erhålls ett bättre resultat. Respondent 11 menar 
att torrengöring, generellt för textilier, är skonsamt och omfattar få risker. Vidare menar hen att torrengöring 
erbjuder god kontroll över processen jämfört med våtrengöring. Respondent 11 skriver även: ”att tillföra 
fukt till ett föremål med mögelproblematik känns vanskligt”. 

5.2.2 Våtrengöring 
Respondent 2 menar att om ytterligare behandling krävs efter slutförd torrengöring (beskriver inte vad som 
föranleder bedömningen att ytterligare åtgärder behövs) så kan 70 % etanol i avjoniserat vatten på en 
bomullstops appliceras. För att uppnå djupare rengöring kan appliceringen ske på sugbord. Respondent 5 
våtrengör i vatten och an-nonjontensid (om föremålet tål en vattentvätt) och ”sköljer rikligt för att få bort 
de löst sittande partiklarna”. Respondent 6 har använt sig av vattentvätt med tillsats av tensid och etanol. 
Respondent 8 påpekar att sammet inte bör våtrengöras, men luggen på angripen sammet kan torkas av med 
en fuktig trasa efter torrengöring. Respondent 8 tvättar oftast sidendamast efter torrengöringen.  

För att rengöra vita och fluffiga mögeldepositer på en svart sidenspets våtrengjorde respondent 1 spetsen i 
en blandning av vatten och bensylalkohol, efterföljt av sköljning och torkning under uppsikt. Respondent 3 
har använt en buffrad lösning av diammoniumcitrat som hade förmågan att helt avlägsna mörkbruna och 
djupgrå fläckar från en sidenklänning. Respondenten anger att metoden är inspirerad av fläckrengöring på 
organiskt, arkeologiskt material.  

5.2.3 Preventiva åtgärder 
Fyra respondenter lyfter vikten av preventiva åtgärder. De menar att mögelpåväxtens anledning måste 
utrönas och att klimatet och förvaringen för de mögelangripna föremålen måste åtgärdas innan en sanering 
utförs, ”annars kommer möglet börja växa igen, oavsett åtgärder” (respondent 6). Och respondent 7 skriver: 
”Mögel-och bakteriefläckar försvinner bara visuellt men de finns ju kvar så fort luftfuktigheten kommer 
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tillbaka”. Respondent 2 skriver: ”möglets ursprung beaktades aldrig riktigt, eftersom det alltid finns mögel 
och det gror när omgivningen tillåter det” [översatt från engelska]. Vidare skriver respondent 2 att det 
viktigaste efter behandling är att förvara föremålet i en miljö där möglet inte får möjlighet att växa, dvs. RF 
bör ligga under 60 %. 

5.2.4 Övriga åtgärder 
Respondent 5 påpekar att kyrklig textil är i bruk, och att hälsoaspekter således går före bevarande och att så 
mycket lösa mögelpartiklar som möjligt därför måste avlägsnas. Det görs genom vattentvätt. Respondent 5 
byter även ut mögliga mellanfoder och vissa foder i mässhakar som används, då mögel har ”kommit att bli 
en arbetsmiljöfråga i större grad än en konserveringsfråga, både för oss och för kyrkans personal”. Även 
respondent 6 tar upp hälsoaspekter för personal i kyrkor som den högsta prioriteringen vid en 
mögelsanering. Respondent 6 skriver: ”det handlar ofta om att avlägsna så mycket mögel som möjligt och 
sen hamnar föremålen i förvaring”.  

Genom enkäten gjordes en utvärdering av textilkonservatorers inställning till befintliga metoder för att 
undersöka och identifiera mögel- och bakteriefläckar på siden. Ingen respondent nämnde någon specifik 
metod för siden. Respondent 11 beskriver att hens kunskaper om mögelidentifikation är mer generella, men 
att de har varit tillfredsställande. Respondent 2 skriver: ”jag skulle inte behandla ett föremål olika beroende 
på typen av mögel” [översatt från engelska]. Respondent 3 skriver: ”vissa test är förvirrande, därför använder 
jag även lukt [för att identifiera mögel]” [översatt från engelska]. Respondent 5 anser att befintliga metoder 
för undersökning och identifikation av mögel är tillfredsställande inom ramen för hens verksamhet (inriktad 
på kyrklig textil och textil tillhörande privatpersoner), men att bakteriepåväxt inte är något som hen 
uppmärksammat. Respondent 6 tycker däremot att ”vi vet för lite om mögel. [B]akteriefläckar vet jag ännu 
mindre om”. Respondent 7 vill lära sig mer om metoder för identifikation, medan respondent 8 inte haft 
behovet av att arbeta med analysmetoder. Respondent 5 skriver: ”Idag analyserar vi inget längre. Vi känner 
oss rätt säkra på att vi känner igen både lukt och utseende av mögelangrepp. Givetvis kan vi missa något, 
men jag tror att vi fångar upp det mesta. Ofta känns det redan i luften när man går in i kyrkan att det kommer 
att vara mögel i textilierna”.  

Genom enkäten gjordes även en utvärdering av textilkonservatorers inställning till befintliga metoder och 
material för att avlägsna mögel- och bakteriefläckar på siden. Respondent 1 menar att dammsugning eller 
behandling med bensylalkohol kan ge tillfredsställande resultat på siden om mögelangreppet är färskt och 
på ett ytligt stadium. Respondent 5 har genom tejptester tagna före och efter våtrengöring kunnat slå fast 
att vattentvätt avlägsnar lösa partiklar, men att hyfer insprängda i fiber (främst där möglet vuxit i smuts) inte 
avlägsnas. Respondent 5 menar att de måste ta hänsyn både till ”kyrkopersonalens hälsa och textilierna” och 
att det därför framförallt är viktigt att avlägsna de lösa mögelpartiklarna.  

Respondent 2 önskar en behandling som helt kan ta död på och avlägsna mögel, men menar att detta inte 
är realistiskt. Vidare skriver respondent 2 att fläckborttagning ofta ger otillfredsställande resultat. Detta för 
att behandlingen måste avbrytas om silket visar sig vara för skört. Respondent 2 menar att även en 
behandling med 70 % etanol kan torka ut silkefibrerna och att hen utför denna åtgärd endast på siden i 
”tämligen stabil kondition” [översatt från engelska]. Respondent 5 är delvis nöjd med befintliga metoder 
och skriver: ”de textilier som en gång angripits löper ju betydligt större risk att få påväxt igen om 
luftfuktigheten höjs. Det hade varit skönt att kunna döda de mögelpartiklar som finns kvar på ett sätt som 
ändå skonar textilierna”. Men respondent 5 påpekar även att mögel finns överallt och att det därför kommer 
bli mögelpåväxt vid en höjning av luftfuktigheten, oavsett om föremålet varit angripet tidigare. Vidare 
skriver respondent 5: ”frågan är om det [att döda mögelpartiklar] egentligen är nödvändigt i praktiken. Även 
döda mögelpartiklar ger ju reaktioner hos människor”. 

Respondent 8 skriver: ”dammsugning fungerar bra. Finns det metoder att få bort fläckar utan att förstöra 
textilen vore det bra”. Respondent 11 påpekar att hen inte har hört om några särskilda råd eller metoder 
avseende borttagning av mögel- och bakteriefläckar från textil vare sig under utbildning eller från kollegor, 
och därmed heller inga specifika metoder för mögel-och bakteriefläckar på siden. 
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Respondent 6 anser att de befintliga metoderna inte är tillfredsställande, hen är orolig över att dammsugning 
och tvätt är ”otillräckligt” och att ”hälsoproblem kan uppstå”, särskilt då det rör sig om kyrkotextilier som 
bärs på kroppen av präster. Respondent 6 skriver: ”estetiskt så upplever jag att om en mögelpåväxt har 
förändrat färgen så finns det inget man kan göra. Det är ju en färgförändring i materialet snarare än själva 
möglet som gör fläcken”. Respondent 11 skriver: ”det är troligt att den torra rengöringsmetod som planeras 
att utföras på det beskrivna föremålet [kimono i satinvävt siden] endast kommer att bidra till att ytligt mögel 
avlägsnas men att mer djupt sittande fläckar kommer att kvarstå”. Vidare skriver respondent 11 ”kunskap 
om metod för avlägsnande av dessa fläckar saknas. Saknar generellt sett vetenskapligt beprövade metoder 
för avlägsnande av specifika fläckar”.  

Respondent 3 och respondent 7 är nöjda med de metoder och material som de använder för att avlägsna 
mögel- och bakteriefläckar på siden. 

Som potentiella metoder för identifikation av mögel- och bakteriefläckar på siden omnämns endast okulär 
besiktning och mikroskopering. Som potentiella metoder för sanering och rengöring av mögel- och 
bakteriefläckar på siden omnämner respondent 2 att behandling med låg syrehalt (anoxi) eller 
värmebehandling kan göras före en torrengöring för att ”deaktivera möglet innan rengöring” [översatt från 
engelska]. Respondent 2 skriver att frysning har visat sig vara ineffektivt. Respondent 3 påpekar att 
användandet av EDTA vid våtrengöring ”tenderar att göra sidenet sladdrigt” [översatt från engelska].  

Textilkonservatorerna ombads beskriva om de har använt andra metoder och material för identifikation, 
sanering och rengöring av mögel- och bakteriefläckar på andra typer av textil än siden.  

Respondent 2 skriver: ”behandlingarna [på olika textila material] förblir i mycket desamma, och det 
viktigaste är avlägsnandet av så många sporer som möjligt med hjälp av museidammsugare och en mjuk 
borste för att sedan upprätta förvaring i korrekt miljö” [översatt från engelska]. Respondent 2 påpekar att 
mögelutbrott ofta drabbar stora delar av en samling och att resurserna då främst går till att upprätthålla 
korrekt skyddsutrustning för konservatorer när en stor mängd föremål ska saneras samtidigt.  

Respondent 1 svarade att hen på ull använder samma metoder som för siden (dammsugning och behandling 
i bensylalkohol) och att de är användbara om mögelangreppet är färskt och behandling görs i ett tidigt skede. 
Respondent 6 använder samma metoder som för siden på ull, bomull och andra material och respondent 7 
använder samma metoder som för siden på ull, bomull och lin. Respondent 10 har på textil dammsugit och 
rensat med sotsvamp (polyuretan) och mikrofiberduk innan textilen lades i rent silkespapper i en 
kontrollerad miljö. Respondent 8 har på skinn använt etanol efter en torrengöring och skriver: ”dock vet 
jag inte om det var effektivt. Det florerade tankar om att etanol istället främjade återtillväxten”. 

5.3 Intervju 
Den kvalitativa intervjun med en mykolog med specialisering mot byggnadsbiologi och erfarenhet av 
samarbeten med konservatorer har sammanfattats och analyserats. Resultaten presenteras i detta avsnitt. 
Fullständig transkribering finns hos författaren.  

Som mykolog fokuserade intervjupersonen i sina svar på mögelangrepp, bakterieangrepp behandlades inte 
under intervjun. Intervjupersonen påpekade att silke är ett väldigt specifikt material. Ofta när det kommer 
till mögelangrepp brukar man tala mer generellt, som i termer av att det ”möglar på textilier”. 
Intervjupersonen har dock stött på mögelangrepp på silke i museisamlingar och i sakristior. Föremålen 
består ofta av en blandning av material och det är sällan man fokuserar bara på ett av de ingående materialen, 
men intervjupersonen sade: ”[J]ag har ju sett att det förekommer skador, mögelpåväxt, på alla sorts textilier 
egentligen”.  

Intervjupersonen menar att det som regel är de fysiska förhållandena med relativ luftfuktighet och 
temperatur (tillsammans med tillfälligheter) som avgör vilka mögelarter som förekommer och vilka arter 
som kommer ha möjlighet att börja växa. Det gör att det ofta utifrån omständigheterna går att förutsäga 
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vilka de angripande arterna är. Ofta handlar problematiken om perioder av förhöjd luftfuktighet 
(”sommarkondensering”) och inte om vattenläckor. En vattenläcka hinner man ofta torka ut innan skada 
uppträder. Vid sommarkondensering är det arter i Aspergillus-släktet som uppträder först. De besitter 
egenskaper att bryta ned cellulosa och delvis även andra organiska ämnen. Även Eurotium, en teleomorf av 
Aspergillus, uppträder tidigt. Intervjupersonen menar att hur väl dessa sedan växer ”kommer an på hur länge 
de får stå och växa”. Det är även tiden som avgör skadornas omfattning, efterhand så blir fibrerna 
nedbrutna. Intervjupersonen talade här generellt om textilier, men menade att mögelsvampar är 
specialiserade på nedbrytning. I tillägg så är proteinfibrer, såsom silke, eftertraktat av mögelsvampar 
eftersom proteinerna innehåller kväve som mögelsvamparna behöver. Proteinfibrer innehåller även mer 
näring för möglet än cellulosafibrer. Så om mögelsvamparna kan etablera sig på proteinfibrer har de mer att 
hämta, detta gör att nedbrytningen av fibrerna efterhand blir så pass omfattande att det aldrig går att 
återställa detta genom att avlägsna möglet. 

När det gäller mögelangrepp på textil, så kan det röra sig om missfärgning, fysisk nedbrytning eller att det 
bara luktar mögel för att föremålet varit i ett utrymme där någon annan yta är angripen. Svårigheten är att 
definiera vad problemet egentligen är. Intervjupersonen menade att det av en naturlig följd även blir 
problemet vid val av åtgärd: ”Vet man inte vad man har för problem så är det ju också svårt att veta vad 
man ska göra för åtgärder”. Även gällande rengöringsmetoder så kan tre nivåerna beaktas: 1) avlägsna ytväxt, 
2) att avlägsna allt (även ned i materialet), samt 3) att ta bort missfärgning. 

Intervjupersonen menade att konservatorer har ett för stort fokus på att döda mögelsvamparna. Istället 
borde fokus ligga på klimatåtgärder. Det räcker med att sänka den relativa luftfuktigheten. Under 65 % RF 
så kan ingenting växa och under 75 % RF så är det ytterst få arter som kan växa. ”Så att döda med etanol 
eller med, som det var tidigare på 80-talet, formalin, det är ju helt meningslöst egentligen när man kan tänka 
att du stoppar ju tillväxten genom att bara få det torrt”. Intervjupersonen menar att de mögelangrepp som 
sker på kyrklig textil ofta upptäcks snabbt tack vare att föremålen är i bruk. Således är nedbrytningsgraden 
ofta så pass begränsad att en noggrann rengöring kan ge goda resultat.  

Intervjupersonen menade att konservatorer börjar med att tänka på åtgärder för att ta död på mögelsvampen 
och sedan följer upp detta med en rengöring. Dammsugning med en konservatorsdammsugare och 
borstning av ytan menar intervjupersonen tar bort endast 20-30 % av det som sitter på ytan, möjligen 50 %. 
Men det som sitter inne i väven koms inte åt och det kommer förbli där. Intervjupersonen menar att en 
torrengöring kan hjälpa synligt, att det tar bort en del missfärgningar ”men vid hantering så är ju eventuella 
hälsovådliga aspekter fortfarande klart på plats”. Intervjupersonen har varit delaktig i projekt som undersökt 
rengöringseffekterna på papper, skanning-bilder kunde påvisa hur svamphyferna satt emellan fibrer och att 
en rengöring endast avlägsnade en del fragment av hyfer och en del sporer, men att det mesta blev kvar. 
Om detta sade intervjupersonen: ”Och det är inte ett problem om det bara ska ligga i en låda i 100 år. Man 
har gjort en liten insats som är tillräcklig, men får ju inte hundra procent bra resultat”. 

Om man ska kunna avlägsna allt mögel så är det en förutsättning att möglet inte har växt så mycket att det 
har börjat bryta ned fibrerna. En annan aspekt är att man ska kunna komma åt att mekaniskt bearbeta för 
att det ska gå bort. Intervjupersonen menade att man nog då kan få bort så pass mycket mögel att det inte 
är någon risk med hälsomässiga aspekter vid hantering.  

Mögellukt orsakas av flyktiga organiska ämnen, de försvinner genom diffusion från hög koncentration till 
låg. Därför är vädring det bästa sättet att behandla ett mögelluktande föremål. Om föremålet hängs där det 
är ventilation så kommer lukterna försvinna gradvis, men det kan ta lång tid. Vätskepreparat fungerar 
generellt dåligt för att bryta ned luktämnen. Ozonering är en möjlighet, men det har negativa sidoeffekter. 

Om påväxten inte förstört fibrerna så tar en tvätt bort väldigt mycket hyfer. Men är det god tillväxt så är det 
sannolikt att fibrerna har fått fysiska skador, då måste skadan accepteras och fokus ligga vid att skadan inte 
utvecklas vidare. ”[M]an kan inte få tillbaka ett ursprungligt skick om det har varit en påväxt av 
mögelsvamp”.  
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Missfärgningar orsakade av mögelsvampar sker till följd av att en del arter har pigmenterade hyfer. 
Pigmenten sitter hårt i hyferna, de agerar skydd för svampen mot UV-strålning. Intervjupersonen menade 
att det för blekning av pigmenten krävs ett blekmedel såsom klorin eller väteperoxider. Blekningen är en 
brutal behandling som endast delvis kan bleka och bryta ned pigmenten eftersom de sitter hårt bundna i 
svamphyferna. Blekningen är svårare ju mer poröst ett material är, eftersom svamphyferna ligger inbäddade 
i fibrerna. UV-ljus kan bleka pigmenten med tid, men det är ju inte önskvärt att utsätta textilerna för det.  

Det finns risker kopplade till att påföra proteas på proteinfibrer och att göra en enzymatisk nedbrytning av 
svamphyferna tror intervjupersonen är svårt. Pigmenten är ju också något annat än själva hyfstrukturen. 
”[J]ag tror man dras med att pigmenten sitter så väl bundna i hyferna att det krävs en hård insats för att bli 
kvitt dem”. Således vill man bli av med hyferna, men det är svårt eftersom de är robusta och sitter hårt i 
materialet. Intervjupersonen tycker att man ska förhålla sig kritisk till nya mirakelmetoder, eftersom de ofta 
kommer med oförutsedda konsekvenser. Hen tar som ett exempel att svampgift kan orsaka fotogeniska 
reaktioner och korrodera metaller. Intervjupersonen påpekar att praxis förändras över tid, således måste 
man vara medveten om att de metoder vi idag använder, i framtiden kan komma att betraktas som förlegade 
och att sidoeffekter kanske inte visar sig förrän efter lång tid.  

Allt mögel är hälsovådligt. Intervjupersonen menade att det inte går att säga hur skadligt det är, eller vilka 
arter som är skadliga. Istället kommer det an på exponeringen för mögelfragment och mögelsporer. 
Svampsporer från mögelsvampar är så små (ett par tusendels millimeter) så att de kommer rakt ned i 
alveolerna, där det endast skiljer ett cellager till blodbanorna. De allergena proteinerna på ytan av fragment 
och sporer kommer således rakt ned till där det är kritiskt. En konservator som sitter nära ett mögelangripet 
föremål vid rengöringen utsätts för en oacceptabel exponering. Medan en präst som bär ett angripet föremål 
endast en timme i veckan och rör sig i ett stort luftrum inte utsätts för samma exponering. ”[H]älsorisken 
är störst för den som sitter närmst och under längst tid, det vill säga konservatorn är den som är utsatt för 
en otrevlig exponering”. En yrkesmässig exponering över tid kan ge negativa hälsomässiga effekter och det 
är de professionella aktörerna som blir mest exponerade. Intervjupersonen menade att dragskåp är mer 
effektivt än ett punktutsug eftersom det drar partiklarna ifrån den som sitter och arbetar och in i skåpet där 
föremålet hanteras. Punktutsuget måste ligga mycket nära ytan för att ge någon effekt.  

Intervjupersonen betonar vikten av att ”man vet tillräckligt om vad man eventuellt ska undersöka” så att en 
plan för säkerställandet att inte bli exponerad för mögel kan utarbetas. Att ha en rutin med utgångspunkten 
att det kan förekomma mögel vid undersökning av föremål är av stor vikt, man ska då använda 
skyddsutrustning till dess att en ”friskförklaring” har gjorts. Intervjupersonen rekommenderar även som 
skyddsåtgärd att en del av lokalen kan undertrycksventileras eller att ett speciellt intagningsrum för 
mögelangripna föremål upprättas. 
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6. DISKUSSION  
Den första forskningsfrågan ”Vilka mikroorganismer angriper siden och vilken skada förorsakar de 
sidenet? Under vilka förutsättningar angrips siden av mikroorganismer?” har besvarats genom en 
sammanvägning och triangulering av samtliga metoder (litteraturstudie, enkätundersökning, intervju samt 
fallstudien av en angripen morgonrock). 

Den kvantitativa analysen av granskad litteratur visade att det bakteriefylum som flest gånger omnämndes 
angripa siden är Proteobakterier. Näst flest gånger omnämndes Firmicutes. I dessa fyla ingår proteolytiska 
bakteriearter och bakteriearter som påvisats kunna bryta ned både sericin och fibroin (Gutarowska m.fl., 
2017, s. 2389; Seves m.fl., 1998, s. 204). Även pigmentproducerande bakterier återfinns i dessa fyla (Caneva 
m.fl., 2008, s. 128; Gutarowska m.fl., 2017, s. 2390). Skador som orsakas av bakterier på silke omnämndes 
främst vara försämrad draghållfasthet och skörhet. Översiktsverk (Caneva, 2008; Garside, 2010) omnämnde 
även bakteriella missfärgningar på siden, men ingen studie som undersökt sådana missfärgningar kunde 
identifieras.  

I intervjun nämndes inte bakterieangrepp och i enkäten var det endast en respondent som omnämnde 
bakterieangrepp. Detta kan bero på att frågorna var ställda som dubbelfrågor, där samma fråga både åsyftade 
mögel och bakterier, vilket kan ha gett upphov till missförstånd. En annan förklaring till tendensen är att 
bakterieangrepp på siden inte är ett uppmärksammat fenomen bland textilkonservatorer, detta trots att 
studier visat att historiskt siden kan ha en mångfaldig bakterieflora (Brzozowska m.fl., 2018). Om det senare 
är fallet kan det ha sin förklaring i att de undersökningsmetoder (ex. okulärt, lukt) som används av praktiker 
inte kan detektera ett bakterieangrepp. I fallstudien undersöktes morgonrocken endast för mögelangrepp. 
Denna uppsats hade styrkts av att morgonrocken även undersökts för förekomst av bakterier. Det hade 
kunnat göras med svepelektronmikroskop, som flera författare påvisat (Seves m.fl., 1998; Tarnowski m.fl., 
2007; Turnau m.fl., 2020). 

En sammanvägning av dessa fynd kan tolkas som att bakterieangrepp på historiskt siden inte utgör ett reellt 
hot i de miljöer där sidenet bevaras. Men i de fall då siden angrips av bakterier så saknas etablerade metoder 
både för undersökning och rengöring av angreppet.  

10 av 12 enkätrespondenter hade någon gång stött på mögel- och/ eller bakterieangrepp på ett sidenföremål 
och 9 respondenter svarade att angreppet orsakat fläckar på föremålet. Återigen gjorde enkätfrågornas 
utformning tolkningen problematisk, då frågorna var ställda att omfatta både mögel och bakterier. Men i 
fritext-svaren (som utgjorde majoriteten av enkäten) beskrev samtliga respondenter utom en enbart 
mögelangrepp. Således drogs slutsatsen att textilkonservatorer främst observerat mögel vara det som 
angriper siden. Undersökningen visade att textilkonservatorer särskiljer mögelfläckar mellan 1) ytligt mögel 
och 2) mögelfläckar som kvarstår efter rengöring/sanering. Detta kan ställas i relation till de tre 
nedbrytningsnivåerna av mögelpåväxt som intervjupersonen talade om: mögellukt, missfärgning och fysisk 
nedbrytning. Även om majoriteten av enkätsvaren behandlade ytligt mögel, så omnämnde två respondenter 
att fläckar även kan kvarstå efter sanering, som mörkare områden, eller som blekta fläckar (då möglet 
påverkat färgämnena). 

I den granskade litteraturen var Aspergillus det mögelsläkte som flest gånger omnämndes angripa siden, 
efterföljt av Penicillium. Inom dessa släkten förekommer xerofila mögelarter, pigmentproducerande arter och 
arter med proteolytisk aktivitet (Florian, 1997; Melo m.fl., 2019, s. 171; Sato, 1977; Seves m.fl., 1998, s. 207). 
Det råder dock oenighet bland forskare om mögel verkligen kan bryta ned silke; mögelarter har i studier 
uppvisat tillväxt då fibroin, respektive sericin, varit den enda näringskällan (Heyes & Holden, 1926; 
Sawoszczuk m.fl., 2018, s. 1016). Men då mögelsvampars påverkan på silke har studerats med FTIR 
(Kavkler m.fl., 2011), svepelektronmikroskop (Seves m.fl., 1998) och genom draghållfasthetstester (Seves 
m.fl., 2000) har testerna visat att möglet inte orsakar silket någon strukturell skada. Fläckar och 
missfärgningar orsakade av mögel på siden påtalas i få studier och endast en studie undersöker detta specifikt 
(Arai, 2000). I intervjun uppmärksammades att fläckar på textil orsakas av att vissa mögelarter har 
pigmenterade hyfer. Studier inom andra forskningsfält (ex. papperskonservering) påtalar även utsöndring 
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av exopigment som en möjlig orsak (Melo m.fl., 2019). Missfärgningar som kunde observeras på 
morgonrocken efter rengöringen av testområdet slogs med hjälp av USB-mikroskop fast att vara orsakade 
av kvardröjande mögelstrukturer. 

De mögelsläkten som flest gånger omnämndes angripa siden (Aspergillus och Penicillium) påvisades även på 
fallstudieobjektet för denna undersökning, en morgonrock från 1960-talet, tillsammans med Chaetomium 
(omnämns tredje flest gånger i litteraturen) och fylat Zygomycetes. Mikroskopering visade att mögelhyfer, både 
pigmenterade och ofärgade, omsnärjde silkefibrerna, men inga strukturella skador observerades. Det är dock 
tveksamt om utvärdering i ljusmikroskop var tillräckligt för att fastslå att ingen strukturell skada skett, då 
ljusmikroskopets begränsade förstoring inte tillät en närstudie av fiberytorna. Undersökning i högre 
upplösning med svepelektronmikroskop hade gett tillförlitligare resultat, detta då andra studier visat att 
silkefibrernas fibrösa ytmorfologi kan förändras till följd av mikrobiella enzymangrepp (Arai m.fl., 2004, s. 
2388; Burgess, 1954, s. 235; Garside, 2010, s. 103).  

Aspergillus, Chaetomium och Penicillium har i litteraturen omnämnts som del av en allmänt förekommande 
”musei-funga” (Kavkler m.fl., 2014, s. 336) och Aspergillus/Eurotium som ”kyrkomögel” (Bloom m.fl., 2010), 
dvs. mögeltyperna förekommer frekvent på de platser som bevarar historiskt siden. I intervjun påtalades att 
arter inom Aspergillus/Eurotium är de som uppträder först vid en kortare period av hög relativ luftfuktighet, 
och då arter inom dessa släkten är xerofila kan de överleva i klimatiserade museimagasin. Sammantaget kan 
således angrepp på siden av både Aspergillus och Penicillium anses vara ett överhängande hot, men oklarheter 
om vilken skada möglet orsakar är dock kvarstående och kräver vidare forskning. Praktiska konsekvenser 
av detta blir att risken för angrepp av xerofila mögelarter behöver tas i beaktning när preventiva 
samlingsförvaltningsåtgärder utformas, såsom konstaterats av Bastholm m.fl. (2022). Att sänka den relativa 
luftfuktigheten kan dock orsaka uttorkning av hygroskopiska material (Kavkler m.fl., 2014, s. 321) och en 
justering av de preventiva åtgärderna måste ta hänsyn till samtliga materialkategorier i samlingen.  

I litteraturen påpekades att silkets motståndskraft mot mikrobiella angrepp minskar då det förekommer som 
del av ett sammansatt föremål (Caneva m.fl., 2008, s. 127). Denna teori styrktes av att samtliga granskade 
fallstudier av historiskt siden där förekomst av mikrober har påvisats, presenterade i tabell 1 under kategori 
1 (se avsnitt 1.2 Forsknings- och kunskapsläge), behandlade sidenföremål av sammansatta material. Detsamma 
gällde samtliga av de föremål som beskrevs av respondenter i enkäten. Respondenter påpekade även att de 
främst noterat att mögelpåväxt förekommer i fläckar eller orenheter på sidenet, något som även lyftes i 
litteraturen (Garside, 2010, s. 97; Tarnowski m.fl., 2007, s. 23). Även morgonrocken kunde genom en 
sammanvägning av resultaten från okulär undersökning, mikroskopering och ATR-FTIR fastslås bestå av 
en blandning av material: avkokt silke och viskosrayon i yttertyget, avkokt silke i fodret samt bomull i 
mellanfodret. Avkokt silke har i litteraturen beskrivits som den naturliga fibern med störst motståndskraft 
mot mikrobiella angrepp (Caneva m.fl., 2008, s. 127; Garside, 2010, s. 103). Det är av intresse att här notera 
att mögelangreppet på morgonrocken var mindre utspritt på sidenfodret än på yttertyget.  

Den andra frågan ”Vilka metoder används i praktiken och vilka föreslås i forskningen inom textil-
konservering för att undersöka och rengöra siden angripet av mikroorganismer?” besvarades dels 
genom litteraturstudien (undersökte forskningen), dels genom enkätstudien (undersökte praktiserande 
textilkonservatorers metoder). Denna del av undersökningen hade styrkts av att de som omnämns inom 
gruppen forskare presenterats med yrkestitel, eftersom det nu i texten är oklart om dessa forskare även är 
praktiserande konservatorer, vilket är fallet i vissa av studierna, exempelvis Mina (2020) och Zweifel (2017).  

Metoder som föreslagits i forskningspublikationer för att undersöka förekomsten av mikroorganismer på 
siden är svepelektronmikroskop (Seves m.fl., 1998) och för mögel även undersökning under UV-ljus 
(Menache, 2019; Zweifel, 2017). Även ATP/ AMP-tester (Zweifel, 2017), samt mätning av flyktiga organiska 
ämnen (Sawoszczuk m.fl., 2018) föreslogs för undersökning av mögelförekomst. De sistnämnda metoderna 
har fördelen att kunna avgöra om det detekterade möglet fortfarande är aktivt. Sawoszczuk och Sygula-
Cholewinska (2017, s. 1) menade att det enbart är nödvändigt att sanera aktivt mögel, särskilt avseende sköra 
föremål av proteinfibrer, då de är känsliga för de rengöringsmetoder som finns tillgängliga. 
Konserveringslitteraturen visade sig inte vara tillräcklig för att finna information om ett aktivt mögelangrepp 
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synbart skiljer sig från ett angrepp som inte längre är aktivt, eller om andra metoder, såsom ATP-tester, 
krävs för ändamålet. 

Artbestämning genom odling av isolat från ett angripet föremål med efterföljande bedömning av mikro- 
och makromorfologi användes i flera studier (Caselli m.fl., 2018; Radulescu m.fl., 2017), men har även 
kritiserats då undersökningar har visat att kultivering endast ger information om mindre än 1% av den 
förekommande bakteriefloran och möjlighet att identifiera endast 70% av de förekommande mögelarterna 
(Ciferri m.fl., 2003, s. 198; Lech m.fl., 2015). Metoder som istället förslagits i forskningspublikationer för 
artbestämning av angripande mikroorganismer är molekylärbiologiska tekniker, där bland annat PCR-
DGGE (Lech m.fl., 2015) och API-tester omnämndes (Ciferri m.fl., 2003). Metoder för att undersöka 
nedbrytning till följd av angrepp av mikroorganismer omfattade FTIR-mikrospektroskopi och ATR-FTIR 
(Kavkler m.fl., 2011; Koperska m.fl., 2015) samt svepelektronmikroskopering (Arai m.fl., 2004). Ofta 
nyttjades flera metoder i undersökningen av samma föremål. 

Ingen studie undersökande rengöringsmetoder för bakterieangrepp på siden identifierades. De metoder för 
att kontrollera bakterieangrepp på siden som omnämndes är regelbunden rengöring av utställda föremål 
(Tarnowski m.fl., 2007) och kontroll av det omgivande klimatet (Strang & Kigawa, 2009). Litteraturstudien 
visade även att etablerade mögelsaneringsmetoder specifika för siden saknas. Den metod för mögelsanering 
av textil som oftasts föreslagits i konserveringslitteratur är dammsugning (Benjaminson, 2012a; Canadian 
Conservation Institute, 2008; Landi, 2016). Metoder för att rengöra mögelfläckar på siden har undersökts 
av Becker m.fl. (1996) och av Tian m.fl. (2005). Metoden utformad av Tian m.fl. (2005) kombinerade svagt 
surgjort vatten med ultraljud och uppvisade lovande resultat. Till författarens kännedom har Tian m.fl. 
(2005) studie enbart publicerats på kinesiska, förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till spridning av 
metoden som anses vara värd att utvärderas vidare.  

Enkätstudien visade att metoder som praktiker använder för undersökning och rengöring av mikrobiellt 
angripet siden inte är specifika för siden. Valet av metod och material för identifikation, sanering och 
rengöring grundas på en sammanvägning av kollegors råd, konserveringslitteratur, tidigare forskning och 
erfarenhet. Textilkonservatorer identifierar förekomst av mögel okulärt eller genom lukt, två respondenter 
nämnde att de nyttjat mikroskopering. Tre respondenter hade även tagit extern hjälp för mögelidentifikation, 
där tejpprover, sporer eller delar av kasserade foder skickats iväg för analys. En av respondenterna påpekade 
att rengöring av ett mögelangripet föremål bör utföras omgående efter upptäckt (vikten av detta lyftes även 
i litteraturen och av intervjupersonen), och att det således sällan finns tid att identifiera typen av mögel. 
Detta återspeglades i att ingen av respondenterna omnämnde specifika mögelsläkten eller arter. Utifrån 
ovanstående kan slutsatsen dras att praktiker använder andra undersökningsmetoder än de som föreslås i 
forskningen. En möjlig förklaring till detta är varierande tidsramar och finansiella förutsättningar.   

Dammsugning var den metod för mögelsanering som omnämndes flest gånger i enkätundersökningen (8 av 
12 nämnde dammsugning). Metodvalet motiverades av dess förmåga att avlägsna mögelsporer och hyfer. 
Våtrengöring omnämndes näst flest gånger. Olika tillsatser i våtrengöringen som beskrevs var: an-
nonjontensid, tensid + etanol, bensylalkohol samt diammoniumcitrat. Våtrengöring föreslås efterfölja 
torrengöring, men endast då föremålet tillåter det. Våtrengöringens främsta funktion beskrevs vara att 
ytterligare avlägsna löst sittande mögelstrukturer och tillsatsen av etanol görs för att avdöda sporer.  

Inplaceringen av denna studie i Caples (2000) RIP-triangel överlappar delvis med området för arkeologisk 
konservering (se figur 2, avsnitt 1.7 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt). Inplaceringen av ett konserveringsfält, 
eller en hel studie, bestäms av summan av samtliga ingående processer i fältet eller studien. Således är en 
möjlig tolkning av denna överlappning att metoder från arkeologisk konservering skulle kunna vara 
överförbara till undersökning och rengöring av mikrobiellt angripet siden, dock kräver detta vidare 
undersökning. Ett exempel som styrker denna tolkning är Akyuz (2019) studie av både arkeologiskt och 
historiskt siden med undersökningsmetoden ATR-FTIR. Ett annat exempel är att den enda 
enkätrespondent som beskrev en metod som kunnat avlägsna mögel- och bakteriefläckar från ett 
sidenföremål hade tagit inspiration från sin erfarenhet av fläckborttagning inom arkeologisk konservering.  
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Den tredje forskningsfrågan ”Hur fungerar några av de föreslagna metoderna i praktiken?” 
utvärderades genom fallstudien, genom intervjun med en mykolog specialiserad mot byggnadsbiologi och 
delvis även genom enkätundersökningen. Intervjuer med praktiserande textilkonservatorer hade kunnat ge 
en mer djupgående beskrivning av metoderna de använder, och hade även kunnat bidra i besvarandet av 
hur dessa metoder fungerar i praktiken. Metoderna som applicerades i fallstudien valdes för att både 
representera metoder som föreslagits i forskning och metoder som föreslagits av praktiker, detta som ett 
sätt att överbrygga det identifierade kunskapsglappet. Metoderna som undersökts i fallstudien har inplacerats 
i Caples (2000) RIP-triangel för att visualisera respektive metods relativa bidrag till de tre motstridiga 
processerna utredning, friläggning och bevarande (figur 45). 

 

Fallstudien visade att okulär observation med blotta ögat, som föreslagen i enkätundersökningen, kunde ge 
information om föremålets konstruktion och skapade en första överblick över dess materialsammansättning. 
Vidare kunde okulärbesiktningen ge information om möglets synliga utbredning och morfologisk variation 
hos makroskopiska mögelstrukturer. Metoden kunde även påvisa orsaken till mögelpåväxten. Fyra 
enkätrespondenter lyfte vikten av att orsaken till påväxten utrönas innan en sanering genomförs så att 
preventiva åtgärder, såsom klimatkontroll eller förbättrad förvaring, kan sättas in. 

Då endast en rengöringsmetod utprovades kan inga slutsatser dras kring denna rengöringsmetod i relation 
till andra rekommenderade rengöringsmetoder. Dock kan denna studies resultat jämföras med litteraturen 
och det som framkommit i enkätundersökningen och intervjun. Trianguleringen möjliggör således en viss 
utvärdering av den enskilda metoden. Rengöringstestet visade att dammsugning kan avlägsna mycket av 
ytlig mögelpåväxt, men enbart då minimunstycket dras längs med tygytan. Dammsugningen bör då 
genomföras genom ett uppspänt nät för att minska slitage på tyget. Metoden kräver ingen specialutrustning 
(utom minst HEPA-filter), men begränsas till att endast kunna utföras på strukturellt stabila föremål, vilket 
även påpekades i enkätunder-sökningen. Att dammsugning bör genomföras direkt efter upptäckt betonades 
av både enkätrespondenter och av intervjupersonen, detta för att avlägsna möglet innan det orsakat silket 
strukturell skada. Uppfattningen om hur effektiv en torrengöring är skiljde mellan enkätrespondenter och 
intervjupersonen menade att en dammsugning endast avlägsnar 20-30 % av ytlig påväxt. Downes (2013) 
rengörings-experiment visade dock att dammsugning sänker graden av återtillväxt av mögel. 

 
Figur 45: Visualisering av hur de undersökta metoderna inplaceras i Caples RIP-triangel. Efter Caple (2000) 
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Våtrengöring utvärderades inte i fallstudien, då vattentvätt bedömdes riskfyllt för fallstudieföremålet som 
består av sammansatta material och med färgade broderier för vilka tvättäktheten inte var känd. I intervjun 
framkom att våtrengöring kan avlägsna mycket hyfer förutsatt att fysisk fiberskada inte redan skett. I likhet 
med detta fann en av enkätrespondenterna, genom tejptester på ett föremål före och efter vattentvätt, att 
vattentvätten avlägsnade lösa partiklar, men inte de hyfer som trängt in i fibrer. En respondent uttryckte oro 
över att tillföra fukt till ett mögelangripet föremål och Lech m.fl. (2015) har påvisat att den mikrobiella 
floran på en mässhake ökade efter våtrengöring. 

Undersökning med digitalt USB-mikroskop kunde i fallstudien påvisa att det efter dammsugning kvarstod 
delar av mögelstrukturer på tyget. Dessa kvarstående mögelstrukturer uppträdde som ljusare fläckar, men 
en kvantitativ analys av hur mycket som kvarstod var ej möjlig. USB-mikroskopering möjliggjorde även 
detaljstudie av mögelpåväxtens makroskopiska morfologier. Undersökningsmetoden föreslogs under min 
praktiktid, men har inte omnämnts i vare sig litteraturen eller enkätundersökningen. Utrustningen är 
kostsam, men enkel och tidseffektiv att använda. Då det är en icke-invasiv och icke-destruktiv 
undersökningsmetod vill denna studie uppmana till användning av USB-mikroskop som ett komplement 
till okulär undersökning.  

Mikroskopering i ljusmikroskop gjorde det möjligt att studera om hyferna omslingrat fibrer och att studera 
mögelpåväxtens mikroskopiska karaktär. Det gick även genom mikroskopering att konstatera att fläckarna 
på morgonrocken orsakats av färgade hyfer och inte av utsöndrade pigment, i likhet med det som lyftes i 
intervjun: att missfärgningar på textil orsakade av mögelsvampar sker till följd av att en del arter har 
pigmenterade hyfer och att dessa pigment sitter hårt i hyferna. 

Strukturell skada på fibrerna kunde inte påvisas, då ljusmikroskopets förstoring och skärpedjup var för låg. 
Metoden begränsas av att ett fysiskt prov behöver tas från föremålet, dock krävs ett mycket litet prov. 
Litteraturen påtalade att utbredningen av mycelets tillväxt i ett poröst material kan vara svår att avgöra med 
blotta ögat innan mycelet mognat så pass att sporer bildats på ytan (Ekroth Edebo, 1999, s. 331-332). 
Mikroskopering kunde visa att mögelpåväxten var mer utbredd än den synliga påväxten indikerat. Även om 
undersökning i ljusmikroskop inte är möjlig att genomföra, betonas således vikten av att följa instruktionerna 
från Canadian Conservation Institute (2008) om att hela föremålet bör dammsugas, och inte endast den del 
där påväxt kan observeras med blotta ögat. 

Artbestämning av mögel är inte av vikt för den efterföljande saneringen, såsom visats i enkät-
undersökningen. Trots detta rekommenderas att typning görs i större utsträckning då litteraturstudien visat 
att undersökning av den mikrobiella floran på kulturhistoriska föremål är det första steget för att kunna 
utvärdera vilka arter av mikrober som har en nedbrytande effekt på silke. Litteraturstudien visade att det 
råder en avsaknad av litteratur om mögel- och bakterier riktad till konservatorer. Den konserveringslitteratur 
som studerats visade sig inte tillräcklig som underlag vid artbestämning av mögel, istället krävdes litteratur 
från fält såsom biologi och mikrobiologi. Artbestämning är en mycket tidskrävande process som kräver 
expertkunskap, vilket även betonades i enkätundersökningen. Ett alternativ är att skicka mögel på analys till 
ett externt företag, såsom även föreslogs i enkätundersökningen. Typningen av morgonrockens mögel-
påväxt som utfördes av det externa laboratoriet gjordes till släktesnivå och ansågs vara tillförlitlig. 
Provtagningen krävde att en tejp pressades lätt mot tyget och metoden kan därför sägas vara invasiv, dock 
i lägre grad än om ett fysiskt prov från föremålet behövt tas.  

Såsom definierats i avsnittet 1.6 Avgränsningar så är sanering och rengöring åtgärder som oftast inte särskiljs 
och som ofta sker samtidigt och genom användandet av en och samma metod. Men för praktiker är 
saneringsaspekten av en åtgärd den del som väger tyngst, detta illustrerades väl i ett svar av respondent 8 
”[f]läckar orsakade av mögel räknar jag inte med att de går bort. Det viktigaste är att bli av med sporer”. 
Både intervjupersonen och enkätrespondenter påpekade att allt mögel är hälsovådligt och att det är 
exponeringen som avgör till vilken grad. Här visades en intressant och viktig åsiktsdiskrepans mellan 
intervjupersonen och enkätrespondenterna: intervjupersonen menade att konservatorer riskerar störst skada 
av möglet, medan enkätrespondenterna i större utsträckning oroas över kyrkopersonals hälsa. 
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Undersökning med ATR-FTIR kan fastställa ett föremåls materialsammansättning. Metoden var enkel att 
använda, men tolkning av spektrumen kräver erfarenhet och inläsning på området. I detta fall togs fysiska 
prover från föremålet vilket gjorde det möjligt att slå fast att varp och inslag i morgonrockens yttertyg bestod 
av olika material. ATR-FTIR har annars fördelen att ett fysiskt prov inte behöver avlägsnas. Denna 
undersökning kan dock bekräfta det som Nilsson (2015) rapporterat: att ATR-diamanten efterlämnar 
tryckmärken på fibrerna, vilket medför att tekniken inte är icke-invasiv. Provernas kemiska sammansättning 
förändras dock inte, vilket gör dem tillgängliga för vidare analys.  

För denna undersökning var endast en kvalitativ analys av erhållna spektrum möjlig. Intensiteten och 
positionen av Amid I och Amid II varierade i proverna och som Kavkler m.fl. (2014) rapporterat kan detta 
indikera att angripande mögelarter har påverkat silkefibrernas peptidbindningar. Men då även andra 
nedbrytningsfaktorer kan påverka peptidstrukturen går det inte att säkert härleda observerade förändringar 
till mögelpåväxten. Andra studier har visat att ATR-FTIR även kan användas för kvantitativ analys av fibrers 
nedbrytning, dock kräver detta en specifik provpreparering (Bawazeer & Alsoufi, 2017; Koperska m.fl., 
2015). För analys av mikrobiella angrepp på siden är Koperska m.fl. (2015) studie av särskilt intresse. Studien 
behandlar hur silkefibrernas grad av hydrolys och kristallinitet kan uppskattas, två faktorer som i litteraturen 
omnämnts påverkas av mikrobiella angrepp (Akyuz, 2019; Arai m.fl., 2004; Caneva m.fl., 2008). Även 
studien av Zhang och Wyeth (2010) är av intresse då de studerat möjligheten att kvantifiera mängden sericin 
i ett silkeprov. Detta är av intresse då det i litteraturen rapporterats att råsilke är mer mottagligt för 
mikrobiella angrepp (Garside, 2010; Gutarowska & Michalski, 2012).  

De undersökningsmetoder för mikrobiellt angripet siden som applicerats i fallstudien av en mögelangripen 
morgonrock, delvis bestående av siden, presenteras i tabell 8 tillsammans med en numerisk värdering av 
metodens möjlighet att ge information om olika aspekter av mögelangreppet. Metoderna värderas 0-2 enligt 
följande: 

• 0: inte alls 
• 1: till viss grad 
• 2: till stor grad 
• -: ej testat för 

Tabell 8: Numerisk värdering av undersökningsmetoders förmåga att ge information om olika aspekter av mögelangrepp  
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7. SLUTSATSER 
Denna studie har undersökt mikrobiella angrepp på silke. Studien utgjordes av en litteraturstudie, en 
enkätundersökning, en intervju samt en fallstudie där olika metoder för undersökning av en morgonrock 
från 1960-talet angripen av mikroorganismer applicerades. Studien visar att forskare och praktiserande textil-
konservatorer använder olika metoder för att undersöka mikrobiellt angripet siden. Undersökningsmetoder 
som används av textilkonservatorer är okulär undersökning, lukt och mikroskopering och metoder som 
används i forskningen är SEM, ATR-FTIR, UV-ljus, kultiveringsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. 
Metoderna som nyttjas av praktiker och de som nyttjas av forskare har olika precision, vilket leder till att 
uppfattningen om vilka mikroorganismer som angriper siden skiljer sig åt mellan de två grupperna. I 
enkätstudien och intervjun omnämndes missfärgning och fläckar orsakade av mögel och fläckar kvarstående 
efter sanering noterades på fallstudieobjektet. Ingen av de granskade studierna slår konklusivt fast att 
fläckbildande mikroorganismer på siden inte är ett problem. Således dras slutsatsen att den mest sannolika 
förklaringen till kunskapsglappet om fläckbildande mikroorganismer på siden är att fenomenet ännu inte 
har utforskats. 

Andra slutsatser som kan dras utifrån studien är följande: 

•  Silke angrips av både mögel och bakterier, men det råder oklarheter om i vilken grad silke kan brytas ned 
av mögelpåväxt 

•  När silke ingår som del av ett sammansatt föremål ökar risken för mikrobiella angrepp på silket  

•  Etablerade metoder för undersökning och rengöring av bakterieangrepp på silke saknas 

7.1 Vidare forskning 
Utifrån ovanstående föreslås att fortsatt forskning utarbetar en nomenklatur för beskrivning av 
mögelangrepp och bakterieangrepp på siden. Ett gemensamt sätt att beskriva den observerade 
problematiken antas kunna överbrygga det identifierade kunskapsglappet. En grund för denna nomenklatur 
har lagts av Zweifel (2017) genom hennes undersökning av hur textilkonservatorer beskriver foxing på textil. 
Vidare föreslås studier av orsaken till att forskare och praktiker använder olika undersökningsmetoder för 
mikrobiellt angripet siden. Troligen är både tid och finansiella aspekter avgörande faktorer. En studie 
undersökande förutsättningar för praktiker respektive forskare kan möjligen påvisa strukturer som kan 
förklara andra identifierade kunskapsglapp.  

Metoder för undersökning och rengöring av siden angripet av bakterier behöver utformas. Ett första steg 
föreslås vara fallstudier av bakterieangripna sidenföremål som kan utformas på liknande sätt som fallstudien 
presenterad i denna undersökning. Som vidare forskning föreslås även att den potentiella förmågan hos 
mögel att bryta ned silke undersöks, samt att både bakteriers och mögels förmåga att orsaka missfärgningar 
på siden studeras. Dessa studier bör inbegripa odling på provbitar av siden med efterföljande utvärdering 
genom dragtester och spektrofotometriska metoder.  

Då det inte är klarlagt hur effektiv torrengöring är som mögelsaneringsmetod uppmanas till kvantitativa 
undersökningar av detta, liknande de som presenterats av Downes (2013).  
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8. SAMMANFATTNING  
Denna uppsats undersöker mikrobiella angrepp på silke genom triangulering av metoderna 
enkätundersökning, intervju och fallstudie. Målet är att kartlägga vilka mikroorganismer som angriper silke 
och vilken skada de förorsakar silket, samt kartlägga de metoder som finns för att undersöka och rengöra 
siden angripet av mikroorganismer. Syftet med undersökningen är att bidra till ökad kunskap om mögel- 
och bakterieangrepp på siden och att sammanställningen av kunskapsläget kan möjliggöra reflektion och 
utvärdering av praktiken. 

Studien motiveras av ett observerat kunskapsglapp kring mikrobiella angrepp på siden där erfarenheterna 
och tillvägagångssätten skiljer sig åt mellan forskare och praktiker. Samt en generell brist på studier om 
mikrobiell fläckbildning på siden. Bristen har två möjliga förklaringar: antingen att det inte är ett problem 
med fläckbildande mikroorganismer på siden, eller att detta område ännu inte har utforskats.  

Denna studie undersöker följande frågor:  

•  Vilka mikroorganismer angriper siden och vilken skada förorsakar de sidenet? Under vilka förutsättningar 
angrips siden av mikroorganismer? 

•  Vilka metoder används i praktiken och vilka föreslås i forskningen inom textilkonservering för att 
undersöka och rengöra siden angripet av mikroorganismer? 

•  Hur fungerar några av de föreslagna metoderna i praktiken?  

Undersökningen är tvärvetenskaplig, men bottnar i den materialbaserade konserveringen. Som teoretiska 
utgångspunkter tas Michalskis (1990) tio nedbrytningsfaktorer, Brooks och Eastops (2006) rengörings-
diskurser, samt Caples (2000) RIP-triangel som visualiserar en konserveringsåtgärds tre motstridiga mål: 
utredning, friläggning och bevarande.  

Den genomförda litteraturstudien visade att mikrobiella angrepp på siden är ett smalt och lite utforskat 
ämne. Således tillämpar studien en explorativ ansats för att generera och inhämta kunskap som ökar 
kunskapsnivån och kan ligga till grund för vidare studier på området. Metoderna som används i studien är 
enkätundersökning, intervju samt en fallstudie av ett naturligt åldrat sidenföremål som är angripet av 
mikroorganismer. De tre datainsamlingsmetoderna som tillämpas gör att en generaliserbarhet kan 
upparbetas genom triangulering av resultaten från de enskilda metoderna. Enkätundersökningen 
genomfördes bland yrkesverksamma konservatorer i Sverige, distribuerad till medlemmar i Svenska föreningen 
för textilkonservatorer, samt bland medlemmar i ICOM-CC Textile working group. Den kvalitativa intervjun 
genomfördes med en mykolog med specialisering mot byggnadsbiologi och erfarenhet av samarbeten med 
konservatorer. Fallstudieobjektet var en morgonrock från 1960-talet med mikrobiell påväxt. Undersökning 
av fallstudieobjektet omfattade observation (genom okulär besiktning, dokumentation samt mikroskopering 
i ljusmikroskop, faskontrastmikroskop och digitalt USB-mikroskop), ett rengöringstest, samt analys med 
ATR-FTIR. Undersökningsmetoderna omfattade således både metoder som rekommenderats av praktiker 
och metoder som rekommenderats inom forskning.  

Tidigare forskning har undersökt mögel- och bakteriers förmåga att bryta ned silke och slår fast att det 
främst är bakterier som kan orsaka silke strukturell skada. Inga etablerade undersökningsmetoder specifika 
för mikrobiellt angripet siden kunde identifieras i de granskade publikationerna. Endast två publikationer 
omtalade rengöringsmetoder specifika för siden angripet av mikroorganismer. En kvantitativ analys av 
litteraturen visar att Aspergillus är det mögelsläkte som flest gånger omnämns angripa siden och näst flest 
gånger omnämns Penicillium. Litteraturstudien visar även att Aspergillus och Penicillium har identifierats både i 
kyrkor och museum. Inom båda dessa släkten förekommer proteolytiska arter och pigmentproducerande 
arter. Den kvantitativa analysen av granskad litteratur visar att det bakteriefylum som flest gånger omnämns 
angripa siden är Proteobakterier och näst flest gånger omnämns Firmicutes. I dessa fyla ingår arter som påvisats 
kunna hydrolysera både sericin och fibroin samt orsaka fläckar på siden. 
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Metoder applicerade i fallstudien utvärderades. Fallstudien visade att okulär besiktning med blotta ögat kan 
kartlägga utbredningen av synligt mögelangrepp och fastställa orsaken till påväxten. Makroskopiska 
morfologier av möglet kan även urskiljas. Med USB-mikroskop kan dessa morfologier detaljstuderas. 
Typning gjordes av externt analysföretag som påvisade att släktena Aspergillus, Penicillium och Chaetomium 
samt fylumet Zygomycetes förekommer på morgonrocken. 

Rengöringstestet visade att mycket av ytlig mögelpåväxt kan avlägsnas med dammsugning om dammsugaren 
dras längs med tyget, men att observerbara fläckar kvarstår efter rengöring. Mikroskopering i USB-
mikroskop kunde visa att fläckarna bestod av kvardröjande hyfstrukturer. Hur mycket som kvarstod kunde 
dock inte kvantifieras.  

Med ljusmikroskop kunde möglets mikroskopiska strukturer studeras och missfärgningar på morgonrocken 
till följd av mögelpåväxten kunde genom mikroskoperingen härledas till färgade hyfer. Mikroskoperingen 
kunde visa att dessa hyfer omsnärjer fibrerna, men kunde inte avgöra graden av strukturell skada på fibrerna. 
Mikroskopering kunde även visa att det var olika fibertyper i morgonrockens yttertygs varp- och inslag. 
Undersökning med ATR-FTIR bekräftade att morgonrocken bestod av olika material. En sammanvägning 
av undersökningsmetoderna kunde slå fast att materialen är: viskosrayon, avkokt silke och bomull. ATR-
FTIR användes även för att kvalitativt undersöka nedbrytningsgraden av fibrerna, förändringar i spektrumen 
för silkefibrerna som motsvarade det litteraturen rapporterat om påverkan på fibrernas peptidstruktur kunde 
observeras, men inte säkert härledas till det mikrobiella angreppet.  

Enkätundersökningen visade att 10 av 12 respondenter någon gång hade stött på mögel- och/ eller 
bakterieangrepp på sidenföremål och att 9 respondenter observerat att angreppet orsakat fläckar på 
föremålet. Det slogs fast att metoder som praktiker använder för undersökning och rengöring av mikrobiellt 
angripet siden inte är specifika metoder för siden och att textilkonservatorer främst identifierar förekomst 
av mögel okulärt och genom lukt. Enkätundersökningen visade att typning görs genom mikroskopering 
eller med hjälp av externt utförda analyser. Enkätsvaren angav att rengöring av mögelangripna sidenföremål 
främst görs genom dammsugning, men även våtrengöring föreslogs som metod. I intervjun framkom kritik 
mot dammsugning som rengöringsmetod och intervjupersonen ansåg att konservatorer har ett för stort 
fokus på att döda mögelsvampen, när det egentligen räcker med att kontrollera klimatet. Men i 
enkätundersökningen lyftes preventiva åtgärder som en viktig aspekt. Intervjupersonen talade om att 
mögelangrepp på textil kan ske i tre nivåer: mögellukt, missfärgning och fysisk nedbrytning av fibrerna. Och 
att dessa tre nivåer delvis återspeglas i de tre nivåerna av rengöring som kan utföras: 1) avlägsna ytväxt, 2) 
avlägsna allt (även ned i materialet), samt 3) att ta bort missfärgning. Utifrån enkätsvaren gick det att utläsa 
att konservatorers fokus för vidtagna åtgärder ligger på att föremålet saneras, framför att det rengörs, 
speciellt då det rör sig om kyrkliga föremål som ska brukas. 

Studien kan konkludera att silke angrips av både mögel och bakterier och att metoderna som nyttjas av 
praktiker och de som nyttjas av forskare har olika precision, vilket leder till att uppfattningen om vilka 
mikroorganismer som angriper siden skiljer sig åt inom de två grupperna. Ingen studie i den granskade 
litteraturen slog konklusivt fast att fläckbildande mikroorganismer på siden inte är ett problem. Således dras 
slutsatsen att den mest sannolika förklaringen till kunskapsglappet om fläckbildande mikroorganismer på 
siden är att fenomenet ännu inte har utforskats. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Enkätundersökning 
Sammanställning av frågor och svar för enkät utskickad på svenska till Svenska föreningen för textilkonservatorer 
och på engelska till ICOM-CC Textile working group  

1. Har du arbetat med konservering av siden? Om nej, gå till fråga 8. / 1. Have you worked with 
conservation of silk? If no, please proceed to question 8. 

Respondent 1 Yes 

Respondent 2 Yes 

Respondent 3 Yes 

Respondent 4 Ja 

Respondent 5 Ja 

Respondent 6 Ja 

Respondent 7 Ja 

Respondent 8 Ja 

Respondent 9 Ja 

Respondent 10 Ja 

Respondent 11 Ja 

Respondent 12 Ja 

2. Har du träffat på mögel- eller bakterieangrepp på siden? Om nej, gå till fråga 8. Går att kryssa 
flera alternativ. / 2. Have you noticed mold or bacterial contamination of silk? If no, please proceed 
to question 8. Possible to choose more than one answer. 

Respondent 1 Yes, on silk from before year 1900; Yes, on silk from after year 1900 

Respondent 2 Yes, on silk from before year 1900; Yes, on silk from after year 1900 

Respondent 3 Yes, on silk from before year 1900 

Respondent 4 Nej 

Respondent 5 Ja, på siden från före år 1900; Ja, på siden från efter år 1900 

Respondent 6 Ja, på siden från före år 1900; Ja, på siden från efter år 1900 

Respondent 7 Ja, på siden från före år 1900 

Respondent 8 Ja, på siden från före år 1900; Ja, på siden från efter år 1900 

Respondent 9 Ja, på siden från före år 1900; Ja, på siden från efter år 1900 

Respondent 10 Nej 



 

 

Respondent 11 Ja, på siden från efter år 1900 

Respondent 12 Ja, på siden från före år 1900 

3. Hade detta mögel- eller bakterieangrepp orsakat fläckar på sidenet? Om ja, beskriv gärna 
föremålet och hur angreppet såg ut med avseende på fläckarnas färg, form, storlek och placering 
på föremålet. / 3. Did this mold or bacterial contamination cause staining on the silk? If yes, please 
describe the object and the stains, in terms of the colors, shape, and size of the stains, and the 
placement of the stains on the object. 

Respondent 1 Black silk lace, with white and fluffy stains/deposits 

Dyed silk embroideries, with grey and black sport all around water stains (with discolouring) 

Respondent 2 Yes, it depended on the object but there is almost always at least something left resembling 
a tideline or darkening of the area where there was mould. Of course it is more noticeable on lighter coloured 
silks than dark or black. 

Respondent 3 silk dress with dark brown to deep grey splotches 

Respondent 4 - 

Respondent 5 Främst 1900-talssidendamast från Bevilacqua i kyrkotextil, för det är ett material vi ofta 
jobbar med. Men huvudsakligen växer möglet i fodren, som är av bomull och linne. I siden upplever jag att 
det främst växer i fläckar och smuts. Mögelfläckarna syns ofta som bruna oregelbundna pluttar som liksom 
följer trådarna i tyget. Det förefaller vara orenheter i tyget/trådarna som angrips av möglet. 

Respondent 6 har stött på väldigt många föremål med fläckar från mögel på siden, jobbar mycket med 
kyrkliga föremål där mögel är en vanlig problematik. På mässhakar återfinns ofta mögelfläckarna i 
nederkanterna och på fodret. På antependier kan det vara lite varstans beroende på hur det är förvarat. 
Fläckarna kan ofta vara diffusa runt om och sen en blekt fläck i mitten. Fläckarna kan se lite olika ut 
beroende på om de är på silkessammet eller vävt siden. 

Respondent 7 Har nog haft flera föremål av siden som haft mögelangrepp. Vi arbetar ofta med 
kyrkotextilier. Vi har mögel sanerat textilier i kyrkor som haft problem med fukt.  

De svarta sammetsmässhakarna från 1700-1800-talet har ofta mögelangrepp. 

Ibland påverkar möglet färgerna, som blekta fläckar efteråt. Har bland annat åtgärdat ett rött kalkkläde från 
1700-talet med kraftigt angrepp. Möglet satt ytligt och gick att avlägsna med ytlig rengöring. 

Respondent 8 Oftast ligger möglet synligt som ludd på ytan och har inte hunnit fläcka ner materialet inne 
i väven. På ljust siden kan det bli bruna fläckar. Jag har inget exempel. 

Respondent 9 Nej 

Respondent 10 - 

Respondent 11 En kimono/morgonrock, sannolikt 1900-tal. Yttertyg i satinvävt siden, foder i tunnare 
siden vävt i tuskaft. Mögel finns ut- och invändigt på yttertyg samt ut- och invändigt på fodertyg. Möglet är 
framför allt lokaliserat till nedre delen av plagget på kimonons kjoldel. Möglet syns som vit ludd som täcker 
större ytor med mindre koncentrerade områden av bruna små pulvriga kulor samt områden med gult pulver.  

Respondent 12 Mässhakar av silkessammet. Möglet fanns som ett vitt "skimmer" över stor del av 
mässhaken. 



 

 

4. Vilka metoder och material har du använt för att identifiera, sanera och rengöra mögel- och 
bakteriefläckar på siden? Ange gärna årtal för åtgärden om möjligt. / 4. What methods and 
materials have you used to characterize, decontaminate, and remove mold and bacterial stains on 
silk? If possible, please provide the approximate year of treatment. 

Respondent 1 No method for characterization but for the fluffy and white deposit : bathing the lace in a 
mix of water and benzyl alcohol before rinsing and drying (under supervision). 

For grey/black spots, they cannot be removed or attenuated 

Respondent 2 To identify mould is an extremely difficult process and not possible without scientific 
analysis, so this was never really avaiable for quick mould removal treatments. The first treatment I always 
do is (once the object is in a dry acclimatised environment for about 1 week) the mould is surface cleaned 
off with a museum vac and soft brush. This removes the majority of mould spores, especially with silk which 
is not as poreous as wool for example. If further treatment is required, I use 70% ethanol in deionised water 
(much previous research has shown this to be the most effective formula) starting with a cotton bud, and if 
avaiable and necessary more indepth treatment may have been done (with a suction table for example). I've 
dealt with mould throughout my work (so the last 10 years). 

Respondent 3 Year of treatment 2015, used a soak for an hour in a pH 6.5 buffered diammonium citrate 
solution and it totally cleared 

Respondent 4 - 

Respondent 5 Vi gjorde för ca 10 år sedan flera tejptester som analyserats av microbiolog mha mikroskop.  

Vi dammsuger och tvättar textilierna (när det är möjligt) i vatten och an- nonjontensid. Kan vi inte tvätta 
blir det enbart dammsugning.  

Jag har en bra näsa och känner generellt om det finns fukt i kyrkorna. Flera mögelsorter luktar ju inte, men 
de som har en lukt tror jag mig kunna känna (kan ofta känna lukten av mögel där andra inte gör det och 
tester har visat sig att jag hade känt rätt). 

Respondent 6 Dammsugning, vattentvätt med tensid, etanol. Ofta så handlar det om just sanering när det 
är mögelproblematik och då brukar det främst handla om dammsugning. 

Respondent 7 Vi brukar sällan identifiera mögel- och bakteriefläckar. Någon enstaka gång har vi gjort 
tejptest för att undersöka i mikroskop. Vi rengör oftast textilierna ytligt genom dammsugning och ibland 
med våtrengöring när det är möjligt. När vi får in textilier till ateljén brukar vi först frysa dem för att få ett 
bättre resultat vid ytlig rengöring med dammsugning. Vi har hört att mögelsporerna släpper lättare då. 

Respondent 8 Jag identifierar mögel okulärt, det är ofta väldigt tydligt. Sammetsmässhakar som inte 
används längre har en tendens att mögla på ytan eftersom de ofta ligger längst in i en förvaring eller längst 
bak i en garderob, ibland mot kalla kyrkväggar. 

Saneringen gör jag oftast genom torrengöring med dammsugare för att få bort löst material och sporer. 
Sammet tvättas inte utan torrengörs bara, på sin höjd kan luggen torkas av med en fuktig trasa. Sidendamast 
däremot tvättas oftast efter torrengöring om broderierna tillåter det. Fläckar orsakade av mögel räknar jag 
inte med att de går bort. Det viktigaste är att bli av med sporer. 

Respondent 9 - 

Respondent 10 - 

Respondent 11 I ett första skede identifikation med hjälp av ljusmikroskop och i ett andra skede har 
tejpprover tagits på möglet från föremålets yta och prover skickats på laboratorieanalys för att 
artbestämning. Utfördes 2021. 



 

 

Föremålet är ännu inte sanerat men detta kommer sannolikt att ske 2022. I nuläget är planen att 
sanera/rengöra med en torr metod. Med hjälp av borste och dammsugare avlägsnas löst mögel från sidenets 
yta. 

Respondent 12 Syn och lukt. Möglet "lyftes bort" med hjälp av dammsugare med reglerbar sugförmåga. 

5. Hur gick du tillväga i valet av metod och material för identifikationen, saneringen och 
rengöringen av fläckarna på sidenet? Beaktades till exempel fläckens ursprung? / 5. How did you 
choose the method and materials for characterization, decontamination, and removal of the stains 
on the silk? E.g., was the origin of the stain considered? 

Respondent 1 colleagues adices and professional litterature 

Respondent 2 This was chosen based on past research and experience dealing with mould, this is extremely 
common in SE Asia where I worked. The origin of the mould was never really considered as there is always 
mould and it grows when the environment is acceptable to it. 

Respondent 3 My experience in removing stains from archaeological organic materials and it is a method 
developed while working for the Western Australian Museum in Fremantle 

Respondent 4 - 

Respondent 5 Vi hade rätt mycket kontakt med en mikrobiolog ett tag i samarbete med Svenska kyrkan. 
Hon hade redan stor vana att jobba med tejptester så vi fortsatte med det. Vi har också skickat bitar av tyg 
från foder (bomull och linne) som ändå skulle kasseras till henne för analys och hon bekräftade vår misstanke 
om att det bruna fläckarna var mögel. Vid ett tillfälle tvättade vi en sidenmässhake och gjorde tejptester före 
och efter tvätt. Testerna visade att lösa partiklar i tyget togs bort av tvätt, men där det vuxit i smuts fanns 
hyfer kvar liksom insprängda i fibrerna.  

Eftersom föremålen vi arbetar med ofta ska användas och bäras på kroppen är det viktigt att så mycket lösa 
partiklar som möjligt tvättas bort. Vi rengör därför i vatten och byter ofta ut angripna foder. Hälsa går före 
kulturvård i de fallen. På mässhakar som inte används byter vi inte foder.  

Idag analyserar vi inget längre. Vi känner oss rätt säkra på att vi känner igen både lukt och utseende av 
mögelangrepp. Givetvis kan vi missa något, men jag tror att vi fångar upp det mesta. Ofta känns det redan 
i luften när man går in i kyrkan att det kommer att vara mögel i textilierna. 

Respondent 6 Då det handlar om kyrkotextil så är personalens hälsa prio ett och det handlar ofta om att 
avlägsna så mycket mögel som möjligt och sen hamnar föremålen i förvaring. Fläckens ursprung beaktas så 
till vida att vi inte rekommenderar att göra några åtgärder om inte klimatet där föremålen förvaras åtgärdas, 
eftersom vi vet att om det förvarats så att mögel uppstått så måste det ändras, annars kommer mögel börja 
växa igen, oavsett åtgärder. I några fall har vi skickat mögelsporer på analys, men oftast inte. 

Respondent 7 Det är viktigt med de preventiva åtgärderna att man ser till att åtgärda varifrån fukten har 
uppkommit och hur fläcken har tillkommit. Det måste åtgärdas först, annars är åtgärderna meningslösa. 
Mögel-och bakteriefläckar försvinner bara visuellt men de finns ju kvar så fort luftfuktigheten kommer 
tillbaks. 

Respondent 8 Eftersom jag arbetar med kyrkotextil är det jätteviktigt att vi hittar anledningen till att 
mögelpåväxt uppkommit så att problemet kan åtgärdas. Ofta måste förvaringen justeras eller bytas. 

Respondent 9 - 

Respondent 10 - 

Respondent 11 I ett första skede ville vi veta om det rörde sig om ett mögel- eller skadedjursangrepp vilket 
mikroskopiundersökningen kunde besvara. Ljusmikroskopet fanns tillgängligt i museets lokaler varför 



 

 

undersökningen lätt kunde utföras. Näste steg där mögelprover togs med tejp från föremålets yta för att 
skickas iväg på analys valdes eftersom det är en icke invasiv metod som inte krävde att föremålet behövde 
flyttas.  

Om man talar generellt om textilier så är en torr rengöringsmetod ofta skonsam och kopplat till få risker. 
Upplever att man vid mekanisk/torr rengöring har relativt god kontroll över vad som sker med föremålet 
jämför med tex en våt rengöringsmetod. Metoden är enkel att utföra och utrusningen som krävs finns att 
tillgå i museets lokaler varför denna metod väljs. Att tillföra fukt till ett föremål med mögelproblematik 
känns vanskligt. 

Respondent 12 Möjligheten att använda dammsugare var beroende av textilens stabilitet. Möglet hade 
uppkommit p g a fuktigförvaring. 

6. Tycker du att befintliga metoder och material för att undersöka och identifiera mögel- och 
bakteriefläckar på siden är tillfredsställande? Utveckla gärna ditt svar. / 6. Do you find existing 
methods and materials to investigate and characterize mold and bacterial stains on silk 
satisfactory? Please elaborate on your answer. 

Respondent 1 ATP tests for characterization active biodeteriorationn but not specific for silk 

Respondent 2 Having an accurate ID of mould can be very limiting, though I haven't found that the 
identification of the mould has hindered the treatment. I wouldn't treat the object differently based on the 
type of mould. 

Respondent 3 Some tests are confusing so I also smell as I have a strong nose 

Respondent 4 - 

Respondent 5 Ja, i fall av mögel i vår typ av verksamhet (konservering av kyrklig textil och textil tillhörande 
privatpersoner etc). Bakteriepåväxt som gett fläckar är inget jag har varit uppmärksam på. Men det kan ju 
säkert finnas tillsammans med möglet. 

Respondent 6 Nej. Jag tycker vi vet för lite om mögel. bakteriefläckar vet jag ännu mindre om. 

Respondent 7 Det skulle vara intressant att lära sig mer, jag har varit på bra kurser med Pre-Mal gruppen. 
men det var ett tag sedan. 

Respondent 8 Jag arbetar aldrig med den typen av analys och har inte haft behovet. 

Respondent 9 - 

Respondent 10 - 

Respondent 11 Jag har inte fördjupat mig i vilka metoder eller material som finns just för undersökning av 
siden. Mina egna kunskaper om identifikation av mögel är mer generella. I fallet med det aktuella föremålet 
var de använda metoderna för identifikation tillfredställande. 

Respondent 12 - 

7. Tycker du att befintliga metoder och material för att avlägsna mögel- och bakteriefläckar från 
siden är tillfredsställande? Utveckla gärna ditt svar. / 7. Do you find existing methods and materials 
for the removal of mold and bacterial stains from silk satisfactory? Please elaborate on your answer. 

Respondent 1 When the mold infestation is very fresh and at a surface stage, vacuum cleaning or treatment 
with benzyl alcohol can be quite efficient on some silks 



 

 

Respondent 2 Mould is always frustrating and the most important is keeping it in an environment after 
treatment where the mould can't come back, under 60% RH. If this isn't done, then the mould will just 
return. Though it would be lovely if there was a treatment that could completely kill and remove all mould, 
this is not a realistic objective. Stain removal in itself can be very dissapointing as it is of course necessary 
to stop the removal if the silk is too fragile to take such harsh treatments, even 70% ethanol can be very 
drying and desiccating to the silk fibres and I wouldn't do this unless the silk was in fairly stable condition. 

Respondent 3 I am happy with my approach 

Respondent 4 - 

Respondent 5 Nja. De textilier som en gång angripits löper ju betydligt större risk att få påväxt igen om 
luftfuktigheten höjs. Det hade varit skönt att kunna döda de mögelpartiklar som finns kvar på ett sätt som 
ändå skonar textilierna. Å andra siden finns ju mögel överallt, så blir det fuktigt börjar det alltid växa till sist 
ändå, oavsett om det möglat tidigare eller ej. 

Respondent 6 Nej. Jag är orolig till att det är otillräckligt med dammsugning och tvätt. detta just för att det 
handlar om föremål från KYRKAN, så de kan komma att hamna i bruk igen, dvs de kan till och med 
användas av präster som bär dom på sig. Jag är då oroad att det är otillräckligt och hälsoproblem kan uppstå. 
Estetiskt så upplever jag att om en mögelpåväxt har förändrat färgen så finns det inget man kan göra. Det 
är ju en färgförändring i materialet snarare än själva möglet som gör fläcken. 

Respondent 7 Ja jag tycker ofta att våra åtgärder är tillfredsställande. 

Respondent 8 dammsugning fungerar bra. Finns det metoder att få bort fläckar utan att förstöra textilen 
vore det bra. 

Respondent 9 - 

Respondent 10 - 

Respondent 11 Jag har inte fördjupat mig i vilka metoder eller material som finns för att avlägsna just 
mögel- och bakteriefläckar på siden. Men har inte heller tagit del av några särskilda råd under min utbildning 
eller hört om några sådana metoder från kollegor inom textilkonservering.  

Det är troligt att den torra rengöringsmetod som planeras att utföras på det beskrivna föremålet endast 
kommer att bidra till att ytligt mögel avlägsnas men att mer djupt sittande fläckar kommer att kvarstå. 
Kunskap om metod för avlägsnande av dessa fläckar saknas. Saknar generellt sett vetenskapligt beprövade 
metoder för avlägsnande av specifika fläckar.  

Respondent 12 – 

8. Kan du ge exempel på potentiella metoder för att identifiera, sanera och rengöra mögel- och 
bakteriefläckar på siden? / 8. Can you provide examples on potential methods to characterize, 
decontaminate and remove mold and bacterial stains on silk? 

Respondent 1 see above 

Respondent 2 Anoxia and heat-treatments have also be used to help deactivate mould before treatment, 
but I'm not completely sure of its effectiveness. Freezing has been shown to not be effictive. 

Respondent 3 I have no other ideas and I do not like EDTA as it tends to leave silk looking limp 

Respondent 4 Nej 



 

 

Respondent 5 Vi tvättar i vatten och tensid. Sköljer rikligt för att få bort de löst sittande partiklarna, men 
det som sitter insprängt i textilfibrerna har vi som sagt inte lyckats få bort. Biologen vi jobbade med 
analyserade mögel i sidendamast före och efter tvätt med hjälp av tejptester och kom fram till detta.  

Eftersom vi i arbetet med mögel behöver bry oss både om kyrkopersonalens hälsa och textilierna så är just 
de lösa partiklarna det allra viktigaste att få bort. Det är ju viktigt att inget kan flyga runt som får präster mfl. 
att må dåligt. Ett medel som dödar de partiklarna hade kanske kunnat användas, men frågan är om det 
egentligen är nödvändigt i praktiken. Även döda mögelpartiklar ger ju reaktioner hos människor. 

Respondent 6 Osäker. Menar du nya metoder som vi inte använder? Jag vet inte. 

Respondent 7 Det jag nämnt tifigare 

Respondent 8 - 

Respondent 9 - 

Respondent 10 Okulär besiktning, microskopi. 

Respondent 11 Inga mer än de ovan beskrivna. 

Respondent 12 – 

9. Har du använt andra metoder och material än ovan beskrivna för att identifiera, sanera och 
rengöra mögel- och bakteriefläckar på annan typ av textil än siden? Om ja, utveckla gärna ditt svar 
och ange typ av textil. / 9. Have you used other methods and materials than the ones mentioned 
above to characterize, decontaminate and remove mold and bacterial stains on textiles other than 
silk? If yes, please elaborate on your answer and state the type of textile. 

Respondent 1 same methods can be useful for wool objects (fresh mold and early treatments) 

Respondent 2 I've dealt with mould on most textile types including painted textiles. The treatments remain 
very much the same and the most important is the removal of as many spores as possible with the museum 
vac and soft brush and then maintaining that it remains in the correct environment. This is especially the 
case that frequently mould comes in outbreaks and it can be a large number of objects that need to be 
treated at the same time and it already takes a lot of resources to maintain proper PPE during these 
treatments. 

Respondent 3 No I have not 

Respondent 4 Nej 

Respondent 5 Vi byter helt krasst ut mögliga mellanfoder och vissa foder. Folk i kyrkan ska inte behöva 
stoppa näsan i mögelhärdar när de är på jobbet. Mässhakarna vi jobbar med är ju deras arbetskläder. För 
oss har mögel kommit att bli en arbetsmiljöfråga i större grad än en konserveringsfråga, både för oss och 
för kyrkans personal. I samband med att vi byggde nya museimagasin byggde vi in en särskild lokal för 
mögelsanering, så att vi konservatorer ska kunna jobba med materialet på ett säkert sätt. 

Respondent 6 samma för bomull, ull osv. 

Respondent 7 Ja vi sanerar textilier av annat material, bomull, lin och ull. 

Respondent 8 jag har tidigare använt etanol på skinn efter torrengöring. Dock vet jag inte om det var 
effektivt. Det florerade tankar om att etanol istället främjade återtillväxten, men jag vet inte hur det är med 
det. 

Respondent 9 Nej 



 

 

Respondent 10 Väldigt sällan och det enda jag har gjort är en dammsugning och ev försökt rensat med 
sotsvamp (pollyuretanpads) och microduk. Packat ned textilen i nytt rent silkespapper och lagt i en 
kontrolerad miljö. 

Respondent 11 Nej 

Respondent 12 nej 

  



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 
Frågorna i intervjuguiden var följande: 

1. Kan du beskriva din erfarenhet av mögelangrepp på silke? 

2. Kan du beskriva din erfarenhet av bakterieangrepp på silke? 

3. Vilken nivå av identifikation av angripande mikroorganismer anser du behöver göras innan en sanering 
utförs? 

4. Vad gäller rengöringsmetoder för mögel skrev du i ett mejl om tre nivåer (ta bort ytväxt, ta bort allt, ta 
bort missfärgning). Hur kan textilkonservatorer säkerställa de tre nivåerna i en rengöring? De vanligaste 
metoder som framkommit i enkätundersökningen omfattar olika varianter av torrengöring med 
dammsugare och/ eller vattentvätt med tillsats av tensid eller etanol. Jag tänkte be dig göra ett utlåtande om 
respektive metod.  

5. Om missfärgningar kvarstår efter sanering, finns det då något i fläckarna som kan skada silket? 

 


