
Tidskrift för konservering

NR  1: 2009  

REALIA

NORDISKA KONSERVATORSFÖRBUNDET
SVENSKA SEKTIONEN  IIC-NORDIC GROUP
THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONSERVATION

Realia som pdf-
fil på hemsidan!

Klimatförändringar 
och 
museisamlingar

Silver, 
sammansättning och 
vård

Informationskanaler 
för NKF-s 



� Realia �009:1

Innehåll

Realia

Ansvarig utgivare
NKF-S

Nordiska Konservatorförbundet
Svenska Sektionen
IIC-Nordic Group

Box 3071
103 61 Stockholm

Postgiro: 45 85 09-7

Chefredaktör
Anna Billing-Wetterlundh

Tel: 036-30 18 00
anna.wetterlundh@jkpglm.se

Form/Layout
Bibi Pålenäs

Tel: 036 - 30 18 74
bibi.palenas@jkpglm.se

Gott nytt 2009 önskar 
vi i Jönköping!

Så blev det då ett litet REALIAnummer till! För att få underlag till 
den kommande diskussionen om tidningens framtid, så har vi valt 
att låta er ta del av den som en pdf-fil. 
Vi vill dessutom passa på att be om ursäkt för att vi i år inte haft 
möjlighet att engagera oss fullt ut i uppgiften och inte heller varit 
aktiva när det gäller att inspirera och stimulera medlemmarna till 
delaktighet. 
Som tur är har några engagerade medlemmar ändå försett oss med 
material för att fylla några sidor med spännande läsning. 
Vi tackar härmed för oss och hoppas att någon är intresserad av att 
fortsätta arbetet i någon form, hur och på vilket sätt hoppas vi finner 
sin lösning på årsmötet!

Med önskan om ett Gott nytt 2009!

Jönköpings läns museum 
Januari 2009
Anna Billing-Wetterlundh 
Bibi Pålenäs 
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Glöm inte...
Nu är det dags att betala 
in årsavgiften för 2009 

till NKF-S!

350 SEK (ordinarie medlem) 
300 SEK (associerad och
studentmedlem) 

Avgiften sätts in på postgiro-
konto 45 85 09-7.
Glöm inte heller att meddela 
avsändare! 
Med vänlig hälsning 
styrelsen
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Informationskanaler för NKF-s
Anna Billing-Wetterlundh

Som ni säkert minns från årsmötet meddelade vi på redaktionen i Jönköping att vi inte längre har möjlighet att vara 
redaktörer för Realia. Detta blir vårt sista något bantade nummer och samtidigt ett inlägg i debatten om Realias 
framtid. Vid årsmötet tillsattes även en grupp bestående av Maria Franzon, Natalia Fast-Tjeerdsma, Thomas Güte-
bier och Lisa Nilsen samt undertecknad. Uppdraget var att utreda och sammanfatta NKF-S kommunikationskana-
ler och behov av en medlemstidning i tryckt form och via internet.
Vi behöver som yrkesgrupp forum för  professionellt utbyte och vi behöver förbättra den  nationella kunskapssprid-
ningen inom konservering.
Som en följd av uppdraget provas därför att publicera aktuella artiklar och händelser som en pdf. Frågan är om 
tidningsformen skall finnas kvar eller om ett annat alternativ är bättre.
Parallellt har Maria Franzon  i rollen som tidigare webbredaktör tillsammans med den nuvarande Natalia Fast-Tje-
erdsma samt SFT webbredaktör Sofia Carlsson och undertecknad ansökt och beviljats medel för en utveckling av 
hemsidan. 
Under 2004-2006 arbetade styrelsen med att utveckla NKF-S webbsida. Sedan sidan blev klar har den varit en stor 
tillgång för NKF-S. Det är  nu dags att vidareutveckla denna och genomföra den vision som funnits med i arbetet 
under dessa år, att få NKF-S webbsida att fungera som en lättillgänglig webbplattform för olika intressegrupper 
inom NKF-S.

För att ta fram en mall och en fungerande struktur för denna typ av aktiva webbplatform är tanken att börja med 
Svenska Föreningen för Textilkonservering och NKF-S föreningstidskrift Realia som två representativa pilotprojekt. 
Webbprojektet kommer att starta under 2009 och presenteras under årsmötet.

Den i inledningen nämnda arbetsgruppen gavs även i uppgift att reflektera över Meddelelser om konservering. Som 
en inledning till detta beskriver Thomas Gütebier redaktionens arbete i en text som följer på nästa uppslag.
Vi ser fram emot att få arbeta vidare och utveckla NKF-S tillsammans med dess medlemmar.

Anna Billing-Wetterlundh

Jönköpings läns museum
anna.wetterlundh@jkpglm.se
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NKF-nytt

MoK:s redaktionella 
arbete
Thomas Gütebier

Redaktionen för ”Meddelelser om Konservering 
(MoK)” arbetar på en rad olika områden. Huvudre-
daktören har av sin arbetsgivare fått möjligheten att un-
der delar av sin ordinarie arbetstid arbeta med tidskriften. 
Inom ramen för kompetensutveckling har huvudredak-
tören även fått utbildning i Adobe InDesign för lay-out 
arbeten. Insänt material förmedlas normalt snabbt till 
huvudredaktören tack vare redaktörernas breda kontakt-
nät. Redaktionen arbetar kostnadsmedvetet och lägger 
både detalj- och verksamhetsbudgetar samt följer upp 
det ekonomiska läget under pågående verksamhetsår. 
Redaktörerna arbetar med att få fram annonser som 
förhoppningsvis ger bra inköpskontakter för yrkeskåren 
men det ger också ett välbehövligt ekonomiskt tillskott 
för tidskriftsproduktionen. Redaktörerna är vidare enga-
gerade i ett omfattande fackgranskningsarbete av inkom-
na artiklar. Ett litet arvode inom ramen för budgeterade 
medel utgår till fackgranskare. Dessa arvoden behöver 
administreras, utkvitteras och slutligen redovisas vilket 
även sköts av kassören och redaktörerna tillsammans. På 
regelbundna redaktionsmöten eller genom täta kontakter 
via telefon och e-post diskuteras aktuella frågor och äm-
nen som kan komma att publiceras i de nästkommande 
numren av tidskriften. Här är även tidskiftens ansvariga 
utgivare ett viktigt bollplank. Eftersom det redaktionella 
arbetet varje år är i behov av ekonomisk förstärkning så 
är det viktigt att söka pengar hos fonder, stiftelser och or-
ganisationer. Redaktörerna skriver egna artiklar, recense-
rar böcker, dokumenterar för yrkeskåren viktiga, minnes-
rika händelser samt förbereda möten inför redaktionens 
sammankomster. Redaktionen har varje år fått ihop en 
budget för att kunna besöka varandra, dels för att stärka 
den nordiska känslan av samhörighet, dels för att få en 
uppfattning om hur man arbetar med konservering inom 
många områden i de nordiska länderna.
Redaktionen består 2008 av följande personer: Tina 
Lindgren (ansvarig utgivare och MoK-redaktör för NKF-
rf ), Maj Stief (MoK-huvudredaktör NKF-dk), Johanne 
Bornemann Mogensen (kassör), Halldóra Ásgeirsdóttir 
(MoK-redaktör för NKF-is), MoK-redaktör för NKF-n 
vakant, Thomas Gütebier (MoK-redaktör för NKF-s).

Thomas Gütebier

Under några intensiva sensommardagar, 15 – 19 sep-
tember 2008, deltog Gunilla Lagnesjö, Lisa Nilsen och 
jag i konferensen ”Conservation & Access” på Queen 
Elizabeth II Conference Centre i Westminster med 
utsikt över den berömda katedralen.
Arrangör var IIC, the International Institute for Con-
servation of Historic and Artistic Works, en oberoende 
internationell organisation för bevarandefrågor. 

Konferensen, den 22:a i ordningen, besöktes av över 
460 deltagare från 40 länder, huvudsakligen Storbritan-
nien, USA och Canada. Drygt 40 talare var anmälda och 
dessutom presenterades 41 posters. Branschmässa med 
massor av böcker och broschyrer om det senaste inom 
konserveringsteknologin fanns på två plan i byggnaden. 
Dessutom arrangerades intressanta och givande kvällseve-
nemang på flera museer. Museum of London var värd för 
välkomstmottagningen och Victoria and Albert Museum 
för avskedsmottagningen. National Gallery hade inbjudit 
till rundabordssamtal om de problem inom vår sektor, 
som obevekligen följer i klimatförändringarnas spår. Sam-
mankomsten på British Museum bjöd på stor utställning 
om kejsar Hadrianus och dessutom en specialutställning 
om museets egen konservering. Som grädde på moset kan 
nämnas den utsökta konferensmiddagen på flodbåten 
Silver Sturgeon!
   Konferensens tema var alltså ”bevarande och tillgänglig-
het” och man diskuterade vikten av att säkra och bevara 
vårt kulturarv för kommande generationer men samtidigt 
ge så många människor som möjligt tillfälle att uppleva 
och förstå kulturarvet i både fysisk och intellektuell be-
märkelse.

Kravet på större tillgänglighet har varit på tapeten relativt 
länge sedan man i flera länder på allvar började upp-
märksamma de svårigheter människor med olika typer av 
funktionsnedsättning kunde uppleva i samband med t.ex. 
besök på museer, konstutställningar och historiska platser. 
Detta rimmade illa med uppfattningen om alla männis-
kors lika rätt att delta i samhällets olika aktiviteter. 
Man kan fundera över vilka, som egentligen har rätten 
till kulturarvet. Är det i första hand avsett för forskare, 
konsthistoriker, konstnärer, byggnadshistoriker, arkitekter 
och andra experter?

Nytt tänkande runt kultur-
arvet, hotfullt eller ej
Eva Christensson
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Annons

Tidigare har det nog funnits en tendens att se det så, men 
nu blåser förändringens vindar och det även bland tidigare 
rigida bevarandeexperter.
   Idag talas det allt mer om att ”kulturarvet är till för att 
användas/brukas”, inte bara av kulturarvsexperter av ovan 
nämnda slag utan kanske framför allt av den ”vanliga” 
människan, vars rätt till kulturarvet självklart är lika 
viktig.  Det finns också idéer om att engagera fler av de 
mänskliga sinnena för att ytterligare stimulera intresset 
för kulturarvet. Detta kan innebära att man exempelvis 
tillåter beröring av föremål och konstverk, en viss han-
tering av exempelvis redskap och instrument liksom att 
man i högre grad tolererar att folk rör sig mera fritt på 
utgrävningsplatser och andra fornminnesområden. 

Samtidigt som man diskuterar ordet tillgänglighet i fysisk 
bemärkelse, finns det ytterligare en aspekt, nämligen den 
intellektuella. Då handlar det alltså om huruvida ett objekt 
helt enkelt är begripligt i sin nuvarande utformning eller 
ej. Kanske är det i ett så fragmentariskt tillstånd att det 
krävs omfattande restaurering för att det ska kunna förstås 
och uppskattas, åtminstone av den breda allmänheten. 
Detta är något som i viss mån kan komma att kollidera 
med den gängse konservatorsuppfattningen om ”mini-
mum intervention” d.v.s. att konserveringsingrepp bör 
vara så små som det över huvud taget är möjligt.

Här gäller det därför att hitta en balans så att åldrande och 
skört material på ett så riskfritt sätt som möjligt kan möta 
kravet på ett ökat hanterande, transporterande, expone-
rande och utnyttjande utan att förstöras eller förvandlas 
och förvanskas ända in i själen. 
   Konferensföredragen handlade just om hur bevarande-
aspekten och tillgänglighetsaspekten ska kunna gå hand i 
hand utan att någondera blir lidande, i sanning ett delikat 
problem som belystes ur alla upptänkliga synvinklar av 
de församlade bevarandeexperterna. Toleransen vad gäl-
ler eventuella skador och slitage på kulturarvet varierade 
bland konferensdeltagarna från att mana till återhåll-
samhet till att mera frejdigt acceptera ett visst svinn. Här 
framgick det också vilken avgörande roll konservatorer 
världen över med sin skicklighet och sitt vetenskapliga 
kunnande kommer att spela framöver när det gäller att dra 
upp riktlinjerna för hur begreppet tillgänglighet ska kunna 
appliceras på kulturarvet, så att detta blir både attraktivt 
och meningsfullt för dagens och framtidens generationer 
utan att försvinna någonstans på vägen.

Eva Christensson 
Riksantikvarieämbetet

eva.christensson@raa.se

Alle Tiders 
Industri
Bevaring af 
industrisamfundets kulturarv

Nordisk Konservatorforbund 
Danske Afdeling 
inviterer til forbundets 
XIIX kongres 
i København, 24 - 27 maj 2009

Hele 2007 var der i Danmark stor fokus 
på Industrikultur og herunder særligt 
industriens bygninger samt produk-
tionsapparatet og energiforsyningen. 
Vi vil med denne kongres specielt rette 
søgelyset mod industriens materialer, 
produkter og produktionsudstyr.
 
Kongressens tidsramme er ikke be-
grænset til hvad man traditionelt bete-
gner som Industrialiseringen, men kan 
dække massefremstillede genstande 
af alle typer og fra alle tider.
   Kongressens tema vil omhandle de 
specielle problemstillinger der opstår 
omkring konservering af industrielle 
kulturarvsgenstande. For eksempel vil 
genstandes størrelse, funktion, mate-
rialesammensætning og mængde ofte 
være udfordringer for en traditionel 
konserveringsstrategi.

Hovedtemaet er konservering og 
herunder er en lang række emner vel-
komne, såsom konserveringsmetoder, 
teknologihistorie, analyseteknikker, 
konserveringsetik samt casestories.

Kongressens program vil blive tilrette-
lagt med udgangspunkt i de indsendte 
abstracts, som et fagligt udvalg vil gen-
nemgå. Kongressen vil blive afholdt på 
engelsk.
Kongressens hjemmeside er allerede 
operativ:

www.kongres09.nkf-dk.dk

Hjemmesiden indeholder yderligere 
information omkring kongressen.
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Artikel

The International Institute for Conservation of  His-
toric and Artistic Works (IIC) bjöd under kongress-
veckan i London 15-19 september in deltagarna till 
ett rundabordssamtal på National Gallery. Temat 
var Climate Change and Museum Collections. 

Fem prominenta gäster var inbjudna att hålla var sitt in-
lägg för att sedan lämna golvet öppet för frågor och de-
batt i ett nästan fullsatt auditorium i the Sainsbury Wing 
på National Gallery. En komplett transkription av hela 
evenemanget finns på länk här bredvid. 
IIC:s president, Jerry Podani från Getty Conservation 
Institute i Kalifornien, hälsade oss välkomna. I sitt korta 
inledningstal kommenterade han svårigheterna att nå 
fram i sitt eget land med tanke på okunnigheten och 
skepsisen hos vissa makthavare. 
   Det första anförandet hölls av Christina Sabbioni, 
forskare och koordinator för EU-projektet Noah’s Ark 
(se webbadress) där svenska Korrosionsinstitutet också 
deltog. Projektet avslutades förra året. 

Klimatförändringar och museisamlingar 
- ett rundabordssamtal på National Gallery
Lisa Nilsén

Det var första gången som fokus lades på kulturarvet i 
klimatforskningen. Hon nämnde uppgivet att i den se-
naste rapporten från 
FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 
– se webbadress här bredvid) hade skidindustrin beretts 
plats, men inte kulturarvet. Detta till trots att kulturarvet 
i alla dess former brottas med helt unika förutsättningar 
och villkor när det gäller temperaturhöjningar, ökade 
vindstyrkor, saltkristallisering med mera. Hon menade 
också att projektet Noah’s Ark hade lett till fler frågor än 
svar – nu måste vi gå från ett europeiskt perspektiv till 
ett mer globalt. 
   En annan av talarna var professor May Cassar, som 
bland annat leder Centre for Sustainable Heritage på 
University College London. Hon menade att vi behöver 
förstå sambandet mellan klimatförändring och skador 
som kan uppstå i dess kölvatten. Flera av dessa frågor 
hade väckts i Noah’s Ark. Hon betonade att det behövs 
ökade resurser för forskningen inom detta område. 

Five distinguished spea-
kers – från vänster Chris-
tina Sabbioni, May Cassar, 
James Reilly, Michael C. 
Henry och Nicholas Serota. 
Foto: Lisa Nilsen
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Artikel

Vi måste inse att vi inte kan skydda allt med avancerade 
klimatanläggningar (något som vi vetat ganska länge nu, 
men som dessvärre inte fått genomslag än). Mäter vi ens 
data på rätt sätt? Det finns till exempel ingen systematisk 
mätmetod för mögelväxt inomhus. 
Flera gånger under kvällen kom transporterna upp. Om 
man minskar utlån mellan institutioner, så sparar man 
ju energi. 
Å andra sidan ökar man då folks vilja att resa och se 
konstverk på plats, vilket i sin tur genererar utsläpp. 
Tate’s chef  Nicolas Serota menade att det i fortsättning-
en kan bli fråga om att göra utställningar mer hållbara 
– använda återvinningsmaterial, göra utställningarna 
längre och färre. Han pratade också om att minska kurir-
verksamheten vid utlån, vilket fick en brittisk kollega att 
viskande kommentera att han där vill spara pengar med 
klimatförändringarna som ursäkt. Serota pratade också 
om att vi måste börja tänka i andra banor vad gäller 
villkoren för klimatspecifikationer i magasin och utställ-
ningslokaler, något som gjorde att publiken skruvade på 
sig. En röst ur publiken påpekade i den efterföljande de-
batten att många museer har kämpat så länge för att höja 
standarden på bevarandet – varför sänka dem nu? Vad 
händer om kravet på lågenergilösningar blir en ursäkt 
för att strunta i konserveringskriterier? En annan me-
nade att standards för museiklimat måste ses över, inte 
köras över. Hittills har forskningen handlat om vad som 
är möjligt. Nu måste vi koncentrera oss på vad som är 
långsiktigt hållbart.  Detta kommer att bli intressant att 
bevaka i fortsättningen. Vi har ju redan konservatorer 
och forskare som inser att vi inte kan ha dyra, energikrä-
vande anläggningar för att hålla rätt klimatnivå för sam-
lingarna. Mycket forskning sker nu på så kallade passiva 
metoder för att hålla stabilt klimat.  

I diskussionen tog man också upp spektakulära musei-
byggen av superarkitekter. En av deltagarna menade att 
den bevaringsmässigt dåliga arkitekturen kompenseras 
med en massa maskineri och energikrävande utrustning. 
(Libeskind är en arkitekt som brukar nämnas i dessa sam-
manhang.) Här måste konservatorerna få och ta sin plats 
redan på planeringsstadiet, i diskussion med ingenjörer, 
arkitekter och tekniker och diskutera low tech-lösningar 
med dem. Mycket i diskussionen var ekon från debatten 
från förra höstens konferens Museum Microclimates i 
Köpenhamn. Där menade flera av talarna att mekaniska 
system var på väg bort, mer passiva metoder är det som 
behövs. Vi måste kompromissa med utomhusklimatet 
och istället för att lägga pengarna på klimatanläggningar, 
utveckla mätmetoderna och lägga resurser på översyn 
och underhåll. 

Michael C. Henry, nytillsatt arkitekturprofessor vid Uni-
versity of  Pennsylvania, sammanfattade mot slutet hela 
diskussionen i följande budskap: Vad som behövs är 
massvis med forskning, passiva metoder, robusta kon-
struktioner och ett långsiktigt tänkande som sträcker sig 
över politiska mandatperioder. 

Länkar: 
För den som är intresserad av att veta mer, finns hela 
diskussionen nedtecknad på IIC:s hemsida,
 http://www.iiconservation.org/ 
Det finns en ny hemsida, lanserad av English Heritage, 
ägnad åt ägare och förvaltare av hus byggda med tra-
ditionella metoder. Där får man råd om hur man kan 
minimera potentiella problem i samband med eventuella 
klimatförändringar, samt tips om hur man kan spara en-
ergi. 
www.climatechangeandyourhome.org.uk. 
Noah’s Ark, http://noahsark.isac.cnr.it/ 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 
http://www.ipcc.ch/  

Lisa Nilsen
Riksantikvarieämbetet
lisa.nilsen@raa.se 
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Artikel

Under de två senaste decennierna har många materialstudier genomförts vid Riksantikvarie-
ämbetets enhet för konservering av museiföremål (RAÄ/ATm), med tonvikt på nedbrytning 
och vård. De material som undersökts är t.ex. sten, arkeologiska fynd av brons, järn och ben, 
metalldekorationer på kyrkliga textilier, alunkonserverat trä, vittrat glas, muralmålningar och 
färgmaterial, föremål av plast, samt bruksföremål av metall. År 2005 presenterades en slutrap-
port med titeln ”Bevarande av industriellt tillverkade bruksföremål i metall” (Ref.1). De före-
mål som undersöktes i detta projekt var tillverkade av nysilver, koppar, mässing, brons, tenn, 
bly, zink eller aluminium under perioden 1850-1950. Speciellt resultaten för nysilverföremål 
har rönt stort intresse, och en sammanfattning av några viktiga resultat 
presenteras i föreliggande artikel.

Nysilver – historik, sammansättning, vård 
Anders G. Nord, Kate Tronner, 
Annmarie Christensson och Hubert Hydman

Historik
Silver (legerat med koppar) har länge använts till finare 
bestick, serveringskärl och prydnadsföremål. Det höga 
materialpriset medförde emellertid att man redan på 
1700-talet började tillverka försilvrade föremål. Defini-
tionen av nysilver är inte helt entydig och ett förtydli-
gande erfordras. Omkring 1750 framställdes i England 
silverbelagda kopparplåtar som kallades ”silver-plated”, 
vilket försvenskades till ”pläterad”. Vid bortnötning av 
silverskiktet blev emellertid den underliggande kopparn 
synlig. Av denna anledning önskade man sig en silver-
färgad basmetall. I Kina kände man redan till en dylik 
legering av koppar, zink och nickel, kallad pakfong. På 
1820-talet startades, framför allt i Tyskland, verkstäder 
för tillverkning av detta nysilver (German silver, Neusil-
ber, argent d’Allemagne, alpacka). Under en kort tid an-
vändes enbart denna legering, men ganska snart började 
man försilvra föremålen för att erhålla en ännu vackrare 
yta, först med bladsilver  (argent haché), men efter 1850 
elektrolytiskt. En firma i England, Elkingtons, fick 1840 
patent på detta nysilver, som stämplades EPNS (Elec-
tro-Plated Nickel Silver). I Sverige blev EPNS felaktigt 
tolkat som Extra Prima Ny-Silver och fick därmed en 
betydelse som avvek från den ursprungliga förkort-
ningen. En försilvrad koppar-nickel-zink-legering är så-
ledes vad man i dag allmänt menar med nysilver.  Det 
förekommer även att man försilvrar föremål av mässing 
eller koppar och kallar detta för nysilver. Stämpling av 
nysilver är frivillig, men år 1855 blev det förbjudet att 
efterlikna stämplarna för ”äkta” silver. De många olika 
nysilverstämplarna har av förklarliga skäl medfört pro-
blem rörande datering och proveniens.

Till en början användes för tillverkning av nysilverobjekt 
samma teknik som för ”äkta” silverföremål. Så småning-
om importerades halvfabrikat; endast efterbearbetning 
och försilvring gjordes av tillverkaren. Efter 1900 bör-
jade verkstäderna i Sverige själva tillverka ämnen för be-
stick. Vid tillverkningen bearbetas materialet kallt, men 
mellan momenten måste metallen avspänningsglödgas. 
Ämnena huggs först ut ur en plåt, för att därefter val-
sas, pressas och renhuggas. De efterbearbetas genom 
slipning, elektrolytisk försilvring och polering. Större fö-
remål kan tillverkas genom att stomlödas med hårdlod, 
d.v.s. en plåt löds ihop till en kropp. Även nysilverkannor 
är ofta tillverkade i flera djuppressade delar, som sedan 
lötts ihop. 

Materialundersökningar
Inom projektet har nu ett hundratal nysilverobjekt un-
dersökts, främst museiföremål men även egna föremål. 
Allt material har dokumenterats och fotograferats. Vad 
beträffar de kemiska analyserna har vi i första hand in-
riktat oss på metallsammansättning och försilvringsskik-
tets tjocklek. Oförstörande analys av metallen har utförts 
med Antikvarisk-Tekniska avdelningens svepelektron-
mikroskop LEO 1455VP, utrustat med en LINK/Ox-
ford-enhet för mikroröntgenanalys (SEM/EDS), som 
kunnat köpas tack vare en generös donation från Knut 
och Alice Wallenbergs Stiftelse. För vissa korrosions-
produkter har röntgendiffraktionsanalys (XRD) använts 
som ett komplement. 
   Analyserna visade, att ännu en bit in på 1900-talet var 
mässing (koppar och zink) som bulkmetall vanligare än 
”nysilver” (koppar-zink-nickel) eller ren koppar. 
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Som kuriositet kan nämnas, att i Göteborgs Stadsmu-
seums magasin finns en sockerskål från ca. 1930 av 
försilvrat tenn. Från omkring 1900 dominerar vad man 
numera menar med nysilver, d.v.s. ett försilvrat föremål 
tillverkat av en koppar-zink-nickel-legering. Nickelhal-
ten för de undersökta föremålen varierar mellan 6 och 
23 viktsprocent, men ligger vanligtvis omkring 10 %. 
För bestämning av silverskiktets tjocklek har vi externt 
använt en röntgenfluorescensspektrometer (XRF)  av 
fabrikatet Fischerscope XDL. Av kostnadsskäl under-
söktes endast 36 föremål. I diagrammet längst ned på si-
dan (Figur 1 ) visas för olika nysilverobjekt silverskiktets 
tjocklek, baserat på ett medelvärde från fyra mätpunk-
ter. Det är tydligt att man under och strax efter andra 
världskriget, sannolikt av besparingsskäl, lade på mycket 
tunna silverskikt, ofta bara 1 m (0.001 mm). Silver-
skiktets tjocklek varierar även beroende på föremålets 
form. På en nysilversked från 1875 varierade skedbla-
dets silverskikt mellan 10 och 25 m, medan det smala 
skaftet uppvisar högre värden (25-50 m) beroende på 
en högre strömtäthet i det elektrolytiska försilvringsba-
det. I någon mån kan även förfinade elektrolysmetoder 
ha möjliggjort tunnare försilvringsskikt. Men på nysil-
verbestick från år 2003 (GAB:s serie Chippendale) är 
silverskiktet ca 30 m tjockt (medelvärde). 

Vanliga skador
Föremål av nysilver uppvisar ofta skador. Objekt som är 
tillverkade av flera mindre delar är speciellt känsliga p.g.a. 
alla skarvar. Mekaniska spänningar kan leda till sprick-
bildning om materialet inte blivit avspänningsglödgat 
mellan pressningarna. Även föremålens ytor uppvisar 
skador. Kyrkliga föremål, t.ex. kalkar som används till 
nattvardsvin, är särskilt utsatta. 
Det sura vinet påskyndar korrosionen, vilket gör att 
försilvringen ofta släpper på insidan. Bortnötning av 
det tunna silverskiktet är något som ofta syns på slitna 
bestick, vilket leder till att den underliggande metallen 
blir synlig. I de fall där ”nysilvret” består av försilvrad 
mässing, blir den nötta ytan gul istället för silverfärgad. 
Föremålet framträder då ”i bara mässingen”, vilket se-
dermera blivit ett bevingat uttryck med en annorlunda 
innebörd. Men vid våra undersökningar har vi ibland 
funnit att underliggande basmetall av koppar-zink-nickel 
vid nötning har fått en svagt gulaktig färgton.  Flitigt 
bruk av putsmedel reducerar silverskiktets tjocklek. Förr 
i tiden var det därför vanligt att lämna in nötta föremål 
för omförsilvring. Detta görs numera endast på restau-
rangbestick samt på enstaka föremål med särskilt stort 
affektionsvärde. Det dyrbara arbetet omfattar många 
olika arbetsmoment såsom rengöring, lagning, slipning, 
avfettning och elektrolytisk försilvring.
   Ofta har silverbeläggningen påverkats av svavelhaltiga 
ämnen, vilket givit en svartfärgning i form av silversul-
fid, som i och för sig kan avlägsnas med vanliga puts-
medel. Korrosion av silverklorid är betydligt svårare att 
avlägsna. 

Figur 1. Diagram som visar silverbeläggningens tjock-
lek (i m = mikrometer = 0.001 mm) på nysilverföre-
mål med olika datering.
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Silverklorid är i sig ofärgad, men genom inverkan av ljus 
sker en fotokemisk process som reducerar saltet till me-
talliskt silver i mycket finfördelad form, så att den ser 
svart ut. Silveroxid (Ag2O) bildas ej i höga koncentratio-
ner och brukar sällan vara något problem. Metallytan är 
dessutom ofta förorenad av sotpartiklar, fett, organiska 
ämnen, salter, putsmedel och annan smuts.

Putsmedel och putsmedelstester
Ytskiktet på missfärgade eller smutsiga föremål kan i 
viss mån återställas med hjälp av elektrolytiska metoder, 
eller (vanligare) genom försiktig putsning. I handeln fö-
rekommer olika slags putsmedel. Rengöringen uppnås 
i detta fall vanligtvis genom en kombination av kemisk 
upplösning och mekanisk polering. Andra putsmedel 
verkar enbart genom kemisk upplösning (”silver dip”). 
Vanliga slipmedel är kvarts, aluminosilikat och alumini-
umoxid (alltför hårda!), samt ”mjukare” ämnen som kal-
ciumkarbonat, titandioxid, lera eller kiselalger (Figur 2).  
Bra putsmedel bör innehålla en korrosionsinhibitor, ett 
komplexbildande ämne (t.ex. EDTA, thiourinämne, am-
monium-thiosulfat), samt tensider, fettsyror, oljor m.m. 

Faktorer av betydelse för ett bra putsmedel är rengö-
ringseffekt, nötning, hanterbarhet, glans, långtidseffekt, 
missfärgning, lukt, giftighet, och  kostnad. Några utvalda 
produkter på den svenska marknaden är listade i tabel-
len nedan.
Projektgruppen har genomfört ett test med syfte att stu-
dera nötning för olika putsmedel. Testet har utförts med 
en speciellt tillverkad apparat (Figur 3). Ett s.k. ”tops” 
spändes fast i apparaten, och med hjälp av en elektronisk 
våg valdes belastningen ”300 gram” som ett lämpligt 
tryck att applicera mot  silverytan.  För testerna använ-
des speciellt  framtagna kopparplåtar med måtten 12 x 
80 mm, som elektrolytiskt överdragits med ett 25 m 
tjockt silverskikt. Undersökningen genomfördes på föl-
jande sätt: Putsmedlet applicerades på en provplåt, var-
efter ett ”tops” sveptes fram och tillbaka med konstant 
tryck tills silverskiktet nötts bort och kopparskiktet bli-
vit synligt. På detta sätt erhålls ett någorlunda objektivt 
mätvärde. Vid behov tillsattes mer putsmedel, så att man 
hela tiden hade en väl synlig och tillräckligt stor mängd 
medel på provplattan. För varje putsmedel räknades an-
talet ”svep” fram och tillbaka tills silverskiktet slipats 
bort. Vi testade varje putsmedel fyra gånger för att få ett 
någorlunda representativt medelvärde. Resultaten (med-
elvärden) är sammanställda i tabellen i kolumnen märkt 
”Putstestet”. De produkter som erfordrade minst antal 
”svep”, nämligen Autosol och Silvo Duraglit, innehåller 
hårda slipmedel, som synbarligen repat provplattor 

Figur 2. Slipmedel av skal från kiselalger i 
Häxans Silverputs. Fotografi taget i svepelek-
tronmikroskop vid 485X förstoring.
Foto: Anders G. Nord
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Produkterna från Gense och Goddards synes vara mest 
skonsamma ur nötningssynpunkt. Men rengöringseffek-
ten kan mycket väl vara god trots ett stort antal erforder-
liga ”svep” för fullständig bortnötning av silverskiktet. 
Exempelvis ger GENSE-medlet med ett fåtal ”svep” en 
bra rengöring tack vare en kombination av finkornigt 
slipmedel (titandioxid) och effektiva korrosionslösande 
kemikalier. Vårt test visar bara hur snabbt silverskiktet 
nöts bort under putsningen.
  Andra putsmedelstester har redovisats i dags- och 
veckopressen, samt i mer vetenskapliga publikationer. 
Undvik veckotidningsrecept som går ut på att rengöra 
föremål i diverse olika syrabad, ammoniaklösningar 
eller soda löst i vatten. Vi varnar även för den s.k. 
”aluminiumkastrull-metoden”, i vilken silverföremålen 
rengörs genom värmning i en aluminiumkastrull fylld 
med en vattenlösning av koksalt. Silverföremål som 
rengjorts på dylika sätt mörknar mycket snabbare än 
silver som putsats på konventionellt sätt. Vetenskapliga 
rapporter och uppsatser baserade på seriösa tester har 
bl.a. publicerats av Lyndsie Selwyn, Charles Costain 
och N.A. North.2,3,4 De putsmedel som de har testat 
förekommer sparsamt på den svenska marknaden, men 
många av resultaten är ändå intressanta och allmän-

giltiga. Selwyn betonar exempelvis att kornstorleken 
har stor betydelse. Självfallet orsakar stora korn större 
repor på metallytan än små korn, men det är också 
viktigt med en någorlunda jämn kornstorlek. Gene-
rellt anses konventionella (dubbelverkande) putsmedel 
ge bättre resultat än s.k. ”silver dips”, framför allt för 
långtidseffekten. North har genomfört nötningstest på 
provplattor av silver, varefter den bortnötta silvermäng-
den bestämdes kvantitativt. Det bortnötta silverskiktets 
tjocklek vid ”normal” putsning uppskattades till 0.1 
– 0.3 m, vilket är alarmerande mycket för de tunnaste 
försilvringsskikten, vars tjocklek i sämsta fall bara upp-
går till några mikrometer.

Rengöring och förvaring
Har man ett korroderat nysilverföremål som måste put-
sas, finns det flera viktiga saker att tänka på. Innan man 
påbörjar putsningen bör man undersöka föremålet och 
dess yta noggrant: Hur är det tillverkat? Vilka material 
innehåller det? Har det skador? För objekt med tunna 
försilvringsskikt bör putsning undvikas helt och i stället 
ersättas av skonsam rengöring utförd med jämna mel-
lanrum. Innehåller föremålet textil, trä och läder m.m. 
kan putsmedel missfärga dessa material. Undersök om 
föremålet är patinerat. Självklart ska en medvetet på-
lagd patinering inte putsas bort. Många metallföremål 
är skyddslackerade. Putsa inte dessa, utan torka i stället 
med en lätt fuktad trasa. Undvik att själv försöka ta bort 

lackskiktet. Om detta anses nödvändigt bör 
man låta en konservator utföra arbetet. 
   Före putsning skall föremålen rengöras från 
smuts och gamla putsmedelsrester med ett neu-
tralt diskmedel. Många föremål bör inte sänkas 
ned i vatten, t.ex. ljusstakar som är fyllda med 
gips eller beck, eller föremål som har botten-
plattor klädda med tyg.  Detsamma gäller för 
infattade stenar. Var även försiktig med att få 
in vatten i håligheter, t.ex. kulfötter. Gammal 
stearin på ljusstakar kan a vlägsnas med varmt 
vatten, en mjuk träpinne eller eventuellt med 
lacknafta. Med penslar kan man komma in i 
skrymslen och vrår. Borsta med en mjuk pensel 
så att smuts och gammalt intorkat putsmedel 
försvinner. Diskar man inte, så riskerar man att 
gammal smuts repar ytan när man börjar med 
själva putsningen. Till putsningen bör man välja 
ett milt (skonsamt) putsmedel (Jfr ovan!).  Var 
försiktig med de ”svampar” som ibland följer 
med i burken. De kan innehålla intorkat puts-
medel som repar ytan. Skölj noga bort puts-
medlet med vatten. Inget putsmedel får finnas 
kvar i ornamentik eller sprickor. Sådana rester 
kan vara en grogrund för ytterligare korrosion. 
Polera slutligen ytan försiktigt genom mjuka 
roterande rörelser med en mjuk bomullsduk. 
Metaller får aldrig lämnas att självtorka med 
kvarvarande vattendroppar. 

Figurtext (Figur 3)  Apparat för att testa puts-
medlens nötningseffekt, konstruerad av Hubert 
Hydman.
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Det kan bli fula fläckar på ytan som är svåra att avlägs-
na. 
   Många metallföremål är känsliga för luftföroreningar. 
Det är främst svavelföreningar som gör att t.ex. silver 
mörknar. Man bör sträva efter en torr, ren miljö utan 
stora variationer i temperatur och relativ luftfuktighet. 
För att undvika kondens på kalla metallytor bör man 
placera föremålen långt ifrån ytterväggar och fönster, 
där temperaturvariationerna är stora. Det är viktigt att 
metallföremål förvaras dammfritt. Damm binder fukt, 
vilket i sin tur kan påbörja en korrosionsprocess. Välj 
förvaringsmaterial som inte utsöndrar skadliga ämnen. 
Hyllor av rostfritt stål, plåt eller glas är vanligen att fö-
redra. Trä minskar dock risken för kondens och kan 
”jämna ut” klimatet, vilket ibland är önskvärt. Om man 
vill använda trä, anses gran eller bok lämpligast. Und-
vik ek, liksom limmade träskivor (plywood, spånplattor 
o.d.) vilka  avger skadliga ämnen såsom organiska syror 
eller aldehyder. Även limmer och målarfärger kan ut-
söndra skadliga ämnen. Alkydfärger och vattenbaserade 
latexfärger (ej nymålat!) anses minst skadliga. Se till att 
skåpen är tillräckligt stora, så att föremålen inte behöver 
staplas på varandra eller skrapar mot varandra.  Föremål 
av nysilver är mjukare än man tror, och resultatet blir 
buckliga ytor, spruckna mynningar, sneda fötter och fula 
skrapmärken där ofta försilvringen förstörts.
    Det är lämpligt att linda in föremål av nysilver eller sil-
ver i syrafritt papper eller mjukt bomulls- eller linnetyg. 
Undvik tidningspapper och hushållspapper, som kan ge 
upphov till ett korrosivt mikroklimat. Svep aldrig in fö-
remålen i ylle- eller sidendukar, vilka innehåller svavel 
som gör att silvret snabbt blir svart. Föremålen kan för-
varas i plastpåsar av polyeten, t.ex. polygrip-påsar, så att 
de skyddas från föroreningar i luften. Komplettera gärna 
med fuktupptagande medel i påsarna. Fäst aldrig ihop 
påsar eller bestick med gummisnoddar, tejp eller klister-
märken. Även dessa material innehåller svavel, vilket gör 
att silvret korroderar. För att ytterligare skydda föremå-
len från skadliga föroreningar kan man i botten av en 
låda eller ett skåp lägga en duk som innehåller aktivt kol 
som absorberar skadliga ämnen, t.ex. svavelföreningar 
och organiska syror.

Ytterligare upplysningar från Riksantikvarieämbetet rö-
rande vård och konservering av metallföremål har läm-
nats i den ovan nämnda slutrapporten1 samt i några pu-
blikationer5,6. Självfallet finns ännu mer att hämta från 
den internationella litteraturen, även om det kan vara 
svårt att hitta just det som man är mest intresserad av!
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