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Oppbevaring og vedlikehold av tekstiler 

Generelt 

Dokumentasjon av vedlikehold og konservering av de enkelte gjenstander skal 

noteres på registreringskortet for hver enkelt gjenstand. 

I dette kapittelet skal vi beskrive noen metoder for oppbevaring, renhold og 

konservering. Noen opplysninger henter vi fra vitenskapelige utredninger – andre 

er tips kan være hentet fra ukeblad. Det er ønskelig å samle flest mulige 

opplysninger her, både store og små, bring derfor dine erfaringer til skriveren av 

dette kapitlet, husk å ta med hvor opplysningene stammer fra. 

 

Kilde: Håndarbeide nr 4/94

Det viktigste ved oppbevaring av tekstiler er at 

omgivelsene ikke skader de ømtålige stoffene. 

 

Vær oppmerksom på knappenåler eller 

sikkerhetsnåler som etterlater merker og hull 

hvis de får lov til å bli sittende i lengre tid. De 

kan også ruste og misfarge stoffet. Unngå også 

innpakning i plast, som lett kan «kvele» gamle 

tekstiler. Det er mye bedre å pakke inn tingene i 

syrefritt silkepapir eller utvasket bomullsstoff og 

knytte bendelbånd rundt pakkene. 

 

Flate tekstiler i mindre format, for eksempel små 

duker, servietter, krager, sjal og lommetørklær 

bør helst rulles rundt papprør, som på forhånd er 

kledd med syrefritt silkepapir eller utvasket 

bomullsstoff. Knytt til slutt bendelbånd rundt og 

legg rullene i en eske av syrefri papp eller foret 

med syrefritt silkepapir. Hvis tingene gjemmes i 

en skuff, bør de pakkes inn i syrefritt silkepapir 

eller utvasket bomullsstoff. Store duker eller 

laken er man nødt til å legge sammen, men da er 

det viktig at man av og til bretter dem litt 

annerledes, så det ikke oppstår skader i skarpe 

bretter. 

 

Gamle drakter som ikke kan ligge utover, brettes 

forsiktig med syrefritt silkepapir i brettene. 

Ermer og luer bør fylles med syrefritt silkepapir, 

som kan kjøpes i større papirforretninger. 

 

Gamle tekstiler bør helst oppbevares i konstant 

temperatur, minimum 16 grader C, og med en 

relativ luftfuktighet på om lag 50 %. 

 

Når gamle tekstiler er i bruk, bør man unngå at 

de utsettes for direkte sollys, som både svekker 

stoffene og får dem til å falme. 


