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Dokumentation av preparcring och 
konservering av metallföremål 

Av Gunnel Werner 

Tekniska avdelningen på S H M och RAÄ 
är efter den 1 juli 1975 en självständig insti
tution med tre sektioner: textilsektionen, 
sektionen för analys och allmän konservering 
samt fotosektionen. 

Textilsektionen har till uppgift att kon
servera kyrkliga och profana textilier samt 
arkeologiska textilier. 

Sektionen för analys och allmän konserve
ring utför dels metallografiska och kemiska 
analyser, dels preparcring och konservering 
av arkeologiskt jordfunnet material, som ut
görs av såväl nyutgrävda fynd som fynd se
dan länge förvarade i magasinen. 

Denna artikel kommer att behandla doku
mentation av metallkonservering på sektionen 
för analys och allmän konservering. 

Handläggarna, dvs. arkeologer och tekniker 
på sektionen, har under hösten 1975 vidare
utvecklat dokumentationen av föremålspre-
parering och konservering av metall-, trä-
och läderföremål samt keramik. Dokumenta
tionen utgörs av en verbal framställning 
(konserveringsrapporten) som rutinmässigt 
kompletteras med illustrationer (fotografier, 
röntgenfotografier, skisser och analysteck
ningar) . Målsättningen för den beskrivande 
delen är användningen av en enhetlig och 
saklig terminologi och ett objektivt bedö
mande. Konserveringsrapporten bör vara så 
detaljerad och konsekvent genomförd att 
man med lätthet skall kunna gå tillbaka till 
den och göra en sammanställning av en eller 
flera punkter för t. ex. statistisk bearbetning, 
uppföljning av konserveringsmetoder, jäm
förelser av behandlingsmetoder etc. 

Verbal dokumentation 

Hela konserveringsförfarandet följs i en de
taljerad skriftlig redogörelse. För keramik, 

trä, och läderföremål skrivs rutinrapporter 
eftersom konserveringsprocessen för detta 
material i stort sett följer ett bestämt mönster. 
Metallföremålen däremot kräver oftast indi
viduell behandling, varför en mer varierad 
rapport blir nödvändig. Metallföremålen i ett 
större material låter sig oftast indelas i grup
per beroende på korrosion och behandlingen 
inom grupperna blir likartad. Man kan då 
mycket väl göra en sammanfattande rapport 
som ändå ger mesta möjliga upplysningar. 

Konserveringsrapporten indelas i följande 
avsnitt: 

Inledning 
1 Föremål och föremålsbeskrivning eller 

Fyndförteckning 
1.1 Allmäntillstånd 
1.2 Korrosion 
1.3 Behandling 
1.4 Resultat 
1.5 Antikvarisk dokumentation — kompara

tiva studier 

I konserveringsrapportens huvud omnämns 
i vilket landskap föremålen är funna, fynd
ort och anläggningsnummer. 

Inledningen ger en allmän presentation av 
arbetsuppgiften. Som andra rubrik står 
Föremål och föremålsbeskrivning eller Fynd
förteckning, beroende på fyndmaterialets 
sammansättning. 

Föremålsbeskrivningen ger upplysning om 
föremålets art, tillverkningsmaterial, vidhäf
tande material såsom läder, textil, trä etc. 
och andra anmärkningsvärda yttre detaljer. 

Allmäntillstånd. Innan man tar sig an ett 
material är det av betydelse att föremålens 
allmäntillstånd — i vilken kondition de be
finner sig innan konserveringen — har doku
menterats. 
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Föremålen ges en allmän beskrivning — 
om de är hela, i flera delar eller fragmen
tariska, om primära eller sekundära skador 
är synliga etc. och röntgenbilderna tolkas. 

Korrosion. Korrosionen är inte något som 
kan avlägsnas från ett föremål utan att först 
ha blivit dokumenterad. För närvarande kan 
vi endast göra en beskrivning av korrosionen. 
Dess färg, struktur och kvantitet, uppbland
ning med annan materia och f. ö. alla yttre 
egenskaper redovisas. Beträffande korrosio
nens kvantitet kan en vägning av föremålet 
före och efter preparcring också redovisas. 
Vi avser att använda kornstorleksskalor och 
färgskalor för den visuella bedömningen av 
korrosionstyper för att resultaten skall bli 
reproducerbara. Det vore emellertid önsk
värt att som rutin göra en kemisk analys av 
korrosionen. Som det nu är kan vi endast i 
undantagsfall få en analys gjord. Vi har 
börjat samla korrosionsprover — två från 
varje föremål — ett prov för analys inom 
den närmaste tiden och ett för framtida ana
lyser. 

En röntgendiffraktionsanalys, utförd av 
professor Diego Carlström på Karolinska in
stitutet, Stockholm har gjorts på korrosionen 
på fyra plåtmynt från 1644. De hittades 1974 
i ett skeppsvrak i Gryts skärgård. Alla fyra 
mynten uppvisade varierande beläggning och 
korrosion. Mynten väger var för sig ca 19 kg 
och har måtten ca 1 8 0 x 3 5 x 1 cm. 

Den detaljerade analysrapporten kan sum
mariskt sammanfattas sålunda: Prov på mynt 
nr 1 var en gråvit beläggning som vid analys 
visade sig bestå av kalcit, dvs. bottenslam, 
prov på mynt nr 2 utgjordes av bruna flak i 
tre skikt. Skikt 1 och 2 visade på ren järnoxid 
och skikt 3 på ren koppar, prov nr 3 och 4 
pekade på ett kopparsalt. Prov nr 3 var blek
grön! till färgen och prov nr 4 klargrönt. 

Genom denna korrosionsanalys har man 
fått reda på lämpligaste kemiska lösning för 
att avlägsna de olika korrosionstyperna. 

Vi kommer om möjligt att från och med 
grävningssäsongen 1976 samarbeta med upp
dragsverksamheten, som utför de flesta gräv
ningarna i Sverige och kontinuerligt erhålla 
jordprover för analys av pH-värde och fosfat

värde m. m. från alla fyndförande lager. 
Korrosionsanalys skall sedan göras på fynden 
i motsvarande lager. En sammanställning av 
de erhållna resultaten skulle kunna ge bidrag 
till förståelsen för jordkemins inverkan på 
korrosionen. Eventuellt kommer dessa resul
tat att ingå i en större forskningsuppgift. 

Behandling. Huvudavsnittet i konserverings
rapporten behandlar själva preparerings-
och konserveringsprocessen. Föremålen blir 
utsatta för både kemisk och mekanisk be
handling och har i många fall ändrat karak
tär när konserveringsprocessen är avslutad 
och det måste självfallet redovisas hur detta 
gått till. 

Under prepareringens och konserveringens 
gång sker fortlöpande anteckningar om lös
ningar, som använts, dess koncentration, p H -
värde, temperaturer, behandlingstider etc. 
På samma sätt redogörs för den mekaniska 
behandlingen och vilka verktyg och andra 
hjälpmedel som använts. 

Genom en sådan beskrivning blir processen 
reproducerbar och rekonstruerbar och den 
visar vad processen givit för resultat. Redo
visningen utgör dessutom ett viktigt led i 
vårt utvecklingsarbete. 

Lagningar och förstärkningar och ev. åt
gärder för effektivare konservering redovisas 
med foton, skisser och en verbal redogörelse. 
En uppföljning av föregående kapitel om 
korrosion sker genom redovisningen av korro
sionens beteende — dess förändringar och 
löslighet. Därigenom kan man få fram meto
der för preparcring och konservering. Det 
är också av betydelse att redovisa förloppet 
steg för steg för att få grepp om möjligheter
na till en rationell preparerings- och konser
veringsmetod. 

Resultat. En sammanfattning av resultaten 
i föregående avsnitt redovisas. Det kan även 
vara av intresse att få veta konservatorns 
motiv till ett visst förfarande. 

Antikvarisk dokumentation — 
komparativa studier 

Vi kommer i fortsättningen att i större ut
sträckning än hittills även göra en antikvarisk 
dokumentation av det material vi arbetar 
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med. När det färdiga resultatet föreligger 
har vi möjligheter att placera det i ett sam
manhang rums- och tidsmässigt •— genom 
komparativa studier med utgångspunkt från 
de uppgifter om föremålen vi fått fram under 
konserveringsarbetet. 

Bilddokumentation 

Bilddokumentation innebär fotografering av 
föremål före, under och efter konservering, 
röntgenfotografering samt i vissa fall analys
teckning. 

Sektionen har egen foto- och röntgenut
rustning och svarar själv för så gott som all 
fotografering. Röntgen av preparat och före
mål större än ca 30 cm i diameter har sedan 
länge utförts av Sveriges Tekniska Kontroll
anstalt (f. d. Tekniska Röntgencentralen), 
Stockholm. Parallellt används polaroid och 
negativ film. Polaroid för att snabbt kunna 
få arbetsbilder utan att göra större avbrott i 
arbetet. 

Ett polaroid MP-4 kamerasystem för posi
tiv och negativ film anskaffades under hösten 
1975. Den film som kommer att användas 
mest är polaroid, typ 105, med negativ. Till 
kameran finns en tillsats för makrofotografe-
ring med 15 gångers förstoring och med sär
skild optik kan man få fotografier med 40 
gångers förstoring. 

Röntgenbilder är nödvändiga för en till
fredsställande dokumentation. Den röntgen
utrustning som använts är av märket Faxi-
tron. 

Syftet med röntgenfotografering är dels att 
kontrollera föremålets allmänna tillstånd och 
korrosionsgrad, dels att få upplysningar om 
konstruktionsdetaljer, dekor (inläggningar, 
ristningar o. dyl.) samt lagningar. Vi kommer 
eventuellt att röntga föremål även efter kon
serveringen för att efter ett antal år kunna 
få vetskap om en eventuell fortsatt korrosion 
samt dess storleksordning. 

Vid röntgenfotografering är valet av film 
av stor betydelse. Till arbetsbilder och väg
ledning till bästa exponeringstid och spänning 
används polaroid bladfilm, typ 52. 

Negativ fotografisk bladfilm Tri-X och 
Plus-X är lämpliga till förstoringar. 

Olika mctallfilter (t. ex. bly, aluminium, 
koppar och tenn) kan också användas för att 
uppnå större kontrastverkan. Typ av filter 
bör väljas efter exponering för att minska 
sekundärstrålning, vilken gör bilden oskarp. 

Sammanfattningsvis kan sägas att efter 
konserveringsarbetet har vi en dokumentation 
av hur föremålet ser ut före, under och ome
delbart efter konserveringen, ett reproducer-
bart händelseförlopp och inte minst ett un
derlag för fortsatt utvecklingsarbete. 

Documentation of the preparalion and conservation of metal objects 

The preparalion and conservation of exca
vated, archaeological material are carried out 
in the Technical Institute's section for ana
lysis and general conservation. Paral ld to 
this conservation work, a precise verbal and 
visual documentation is undertaken. The 
purpose of the description is to use a uniform 
and pertinent terminology and objedive 
judgement. The conservation report must be 
detailed and consistent throughout. 

An object is photographed before, during 
and after preparalion, and X-ray photo
graphs are taken when necessary. In certain 

cases the documentation is completed by 
analysis drawings. 

The report for metal conservation contains 
description of the objed's condition, corro
sion, treatment processes, and the result 
obtained. 

Precise documentation is the basis for 
further development of conservation methods. 

Antikvarie Gunnel Werner 
Statens historiska museer 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 
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