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och alltför litet tidspräglad för att tillåta några mera övertygande 
slutsatser ännu så länge. Det är därför mera som en arkeologisk 
kuggfråga och som ett nota bene för framtida identifiering, som 
den här publiceras. 

Konservering av järn. 

Av 

ERIK SÖRLING. 

\et finnes i vårt land, som bekant, ett hundratal kultur
historiska museer förutom en del privata samlare av 
fornsaker. Dessa samlingar innehålla givetvis en hel del 
järnföremål, vilka i brist på konserveringsåtgärder falla 

sönder. Man inser då tillfullo, att många kulturhistoriskt sett vik
tiga föremål årligen gå sin undergång till mötes. 

Emellertid kan glädjande nog på sista tiden ett allt mer vak
nande intresse märkas hos en del museiföreståndare.1 Många 
hava på egen hand sökt utföra konserveringsarbeten efter meto
der, som de ansett vara lämpliga därtill. I ett museum t. ex. lägges 
järnsakerna i svavel- eller saltsyra för att få bort rosten, i ett 
annat glödgas järnföremålen upp för att omedelbart avkylas i kallt 
vatten. En tredje metod åter, vilken användes i många museer, 
är att, utan någon som helst förbehandling, överstryka föremålen 
med linolja eller schellack o. s. v. Att alla dessa metoder äro 
absolut förkastliga torde ligga i öppen dag för var och en, som 
något sysslat med dylika arbeten. 

En fråga, vilken mycket ofta ställes till mig, då jag besöker 
något kulturhistoriskt provinsmuseum är: "huru bär ni er åt i 
Stockholm för att förhindra fornsaker av järn från att vittra sön
der?" Man förstår även den förtvivlade känsla en museiförestån
dare hade, då denne sade till mig: "Vi fundera på att ej längre 

i Jag äsyftar här ej de större provinsmuseerna, vilka under mänga är 
ägnat stor omsorg ät konserveringen av sina samlingar. 
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inköpa några fornfynd av järn till våra samlingar, det tjänar ingen
ting till, de ligga bara och falla sönder". 

Man frågar sig givetvis då, varpå det kan bero, att en del 
museiföreståndare icke alls konservera sina samlingar, under det 
andra återigen försöka att göra det men ej efter modärna me
toder. Svaret är, synes det mig, lätt att ge. Vi ha i vårt land 
ingen litteratur, i vilken de kunna inhämta kännedom om, huru 
de olika fornsaksgrupperna skola konserveras. Det finnes visser
ligen facklitteratur, men den är tyvärr för de flesta ganska okänd 
och otillgänglig. 

För att i vidare kretsar söka sprida kännedom om, huru 
järnföremål böra behandlas för att kunna motstå tidens tand, 
skall jag här lämna några korta och allmänna anvisningar om, 
huru konservering av dylika föremål skall utföras.1 Jag ämnar 
här nedan blott syssla med järnföremålen, emedan dessa i regel 
tarva en omedelbar vård och behandling. Ingen får därför miss
förstå mig och möjligen tro att brons ej vittrar. Tvärtom. Många 
bronsföremål fordra likaså en samvetsgrann konservering. För
störelseproceduren tager emellertid där i regel längre tid i anspråk. 
När därtill kommer, att konservering av bronsföremål är mera om
ständlig än järnföremål och metoden för densamma även taivar 
en del rätt dyrbara apparater, är det ej troligt att många provins
museer hava råd att lägga sig till med sådana. Även finnas i pro
vinsmuseerna så relativt få bronsföremål, att ett anskaffande av 
nödiga attiraljer för deras konservering i de flesta fall vore oeko
nomiskt. 

* * 
* 

Vad man i första rummet bör tänka på vid järnföremåls 
konservering är att alltid behandla desamma med största hänsyn. 
Man får under inga förhållanden, som jag nyss sade, behandla 
dem med frätande ämnen, såsom svavel- eller saltsyra, än mindre 
utsätta dem för eld eller dylikt. Man bör alltid hava för ögonen, 

1 Jag utesluter med flit alla kemiska formler för att göra det så lättfatt
ligt som möjligt. 
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att järnsaker, vilka legat i jorden i tusen år eller ännu längre 
oftast äro illa anfrätta av rost och ej tåla någon våldsammare 
behandling. Ju mera hänsynsfullt man behandlar ett sådant före
mål, desto bättre blir resultatet. 

Känt är, att kolfattigt järn lättare angripes av rost än kol-
rikt sådant, m. a. o. smidesjärnet angripes lättare än gjutjärn 
och stål. 

Utan att ingå på någon utredning om vad rost egentligen 
innehåller, använder jag för korthetens skull ordet klor. Därmed 
inbegriper jag alla för järnet skadliga ämnen, vilka finnas i jor
den. Så snart järnföremålen kommit upp ur jorden, utsättas de 
genast för luftens skadliga inverkan. Det dröjer således ej länge, 
förrän "vattenblåsor" uppträda på dem och en hastig förvittring 
inträder. Då gäller det, att fortast möjligt konservera föremålet 
för att i många fall förhindra fullständig förstöring. Man har då 
först att avgöra, huruvida man skall konservera föremålet med 
rosten kvar eller avlägsna densamma. Detta kan i många fall vara 
synnerligen svårt att avgöra. Gäller det föremål från medeltid 
eller nyare tid är ofta ett fullständigt avlägsnande av rosten att 
föredraga. Beslutar man sig för ett sådant tillvägagångssätt är det 
av stor vikt för konserveringen att det finnes metallisk järn under 
rostytan och att den senare är av så tunn beskaffenhet att före
målet ej deformeras. Är förhållandet motsatt, bör man på inga 
villkor borttaga rosten vid konservering av föremålet. 

I. 

Konservering med kvarsittande rost. 

Att uppställa någon allmängiltig regel kan givetvis ej låta 
sig göras, men över huvud taget kan sägas, att de flesta järnföre
mål från förhistorisk tid böra konserveras med kvarsittande rost. 
I synnerhet järnföremål från skelettgravar äro mycket ofta starkt 
anfrätta och innehålla ofta ringa eller helt litet metalliskt järn. 
Ett motsatt förhållande gör sig däremot gällande med föremål 
uppgrävda ur brandgravar. Genom den starka hettan på bålet 
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har järnet fått en mer eller mindre kraftig glödpatina över sig, 
vilken visat sig vara ett synnerligen verksamt skydd mot rost-
bildning. Det betyder m. a. o. att ju starkare eld järnet varit ut
satt för, desto bättre har det förmått motstå rostens förödande 
inverkan. Man får därför ej inbilla sig att ett föremål med vacker 

glödpatina ej rostar sönder. Tvärtom. Får ett sådant 
föremål ligga en längre lid utan att konserveras lossnar 
glödpatinan på detsamma. Men glödpatinan har i de 
flesta fallen verksamt bidragit till att föremålet bibehål
lit sin ursprungliga form. (Fig. 1). 

För att avlägsna salterna i föremålen skola dessa 
urlakas i destillerat vatten. Där sådant är svårt att an
skaffa, kan med fördel regnvatten användas. 

Det första man har att iakttaga, är att borsta före
målen rena från vidsittande jord och sand och att me
delst en bittång avlägsna utskjutande rostknölar. Däri
genom återfår föremålet till det yttre någorlunda sitt ur
sprungliga utseende. Vid de större museerna med sina 
stora samlingar underlättas rengöringsarbetet högst vä
sentligt genom användning av en elektrisk motor, på 
vilken fästats borstar av tagel eller ståltråd, varjämte en 
fläktanordning bakom motorn samtidigt drager ut dam-

Fig. i. PM- met. Motorn påminner mycket om sådana som tandlä-
spets av järn . , , . 

med giödpa- k a r e b r u k a använda. 
tina.>/!. smä- Skröpliga eller genom rosten starkt söndersprängda 

M. 17433. föremål omlindas med en tunn koppartråd, vilken ej får 
avlägsnas, förrän föremålet är färdigkonserverat. Små 

föremål kunna läggas in i ett litet paket, bestående av ett fint 
nät av järntråd s. k. silduk. Pappersetiketterna utbytas samtidigt 
mot en etikett av kopparplåt , i vilken föremålets inventarienum
mer är inhugget . Plåten fästes vid föremålet medelst en tunn 
koppartråd. När alla förberedande arbeten äro slutförda, läggas 
föremålen ned i en blecklåda, helst av kopparplåt eller, om sådan 
ej kan anskaffas, av galvaniserad järnplåt. Lådor av sistnämnda 
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slag äro dock ej så hållbara, men bli billigare vid anskaffningen 
än kopparlådorna. För att spara på det rätt ofta svåråtkomliga 
destillerade vattnet böra flera lådor av olika storlekar från bör
jan anskaffas. Till svärd, i synnerhet från medeltid eller nyare 
tid, måste en lång och hög låda anskaffas med särskild tanke på 
den längd klingan och parerstången ofta hava. Mindre lådor an
skaffas till smärre föremål o. s. v. Uppvärmningen av dessa lådor 
kan vara en svår sak att anordna och måste bli beroende på 
lokala förhållanden. Där gas finnes, är saken lätt ordnad med 
gaskök, bunsenbrännare eller dyl. Svårare är det med vedspis; 
däremot kunna med fördel några stycken primuskök användas. 

Man bör även vid val av konserveringslokal utvälja en sådan, 
som är väl skyddad för eventuell brandfara. Då paraffinen skall 
värmas till så pass hög värmegrad, är den naturligtvis ganska 
eldfarlig. 

Nät föremålen blivit förbehandlade, läggas de ned i en pas
sande stor blecklåda, vilken fylles med vatten, som helt täcker 
desamma. Naturligtvis kan man lägga flera fornsaker i samma 
låda, blott man undviker att tillsammans med sköra saker lägga 
stora och tunga sådana såsom yxor och dylikt. Dessa kunna lätt 
krossa de smärre sakerna. Därefter ställes lådan över elden och 
innehållet kokas sakta upp. Smärre föremål behöva ej koka längre 
än en timme varefter blecklådan tages av elden och vattnet ställes 
att kallna. När detta skett, prövas huru mycket klor det inne
håller. Det tillgår sålunda, att en glasbägare fylles med 100 kbcm. 
av det vatten, i vilket föremålen kokat, däri tillsättes så mycket 
lösning av gult kromsyra! kali1 tills vattnet färgats gult. Därefter 
fylles ett graderat droppglas eller byrett (fig. 2) med en lösning 
av silvernitrat, varefter man avläser detsamma. Ur droppglaset 
droppar man sedan under ständigt omrörande silvernitrat ned i 
vattnet, tills den gula färgen övergått till röd och avläser ånyo 
droppglaset. Skillnaden mellan det först avlästa talet och det se
naste utgör klorhalten. D. v. s. om droppglaset exempelvis från 

1 En del gult kromsyra! kali och 19 delar dest. vatten. 
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början (efter ifyllningen) avlästs till 8 och andra avläsningen visar 
10,2 utgör klorhalten 2,2. 

Målet är att få ned klorhalten till 0,1. Detta uppnår man me
delst flera ombyten av vatten. Det gamla vattnet avlägsnas och 
nytt vatten hälles i lådan, kokas ånyo upp och avprovas. Det 
visar sig då, att klorhalten sjunker efter varje uppkok. Då och då 
borstas föremålen försiktigt med en liten borste i det vatten i 
vilket de kokat, dock under noggrant iakttagande av, att even
tuellt befintliga rester efter inläggningar av guld eller silver ej 
borstas bort. För kontrollen av, huru vattnets klorhalt efter varje 
uppkok minskas, bör man föra en tabell över de olika uppkoken. 
Här nedan är ett exempel på huru en sådan tabell lämpligen bör 
uppställas. 

1 juni 
2 , 
2 , 
3 , 
8 , 
9 „ 
12 . 
13 . 

Uppkok i dest. vatten. 
Prov av gärdagens kok... 
Uppkok i dest. vatten. 
Prov av gärdagens kok... 
Uppkok i dest vatten. 
Prov av gärdagens kok... 
Uppkok i dest. vatten. 
Prov av gårdagens kok... 

3— 

1,8 

1,5 

0,8 

16 juni 
17 . 
18 , 
19 „ 
22 . 
23 . 
24 „ 
25 „ 

Uppkok i dest. vatten. 
Prov av gårdagens kok... 
Uppkok i dest. vatten. 
Prov av gårdagens kok... 
Uppkok i dest. vatten. 
Prov av gårdagens kok... 
Uppkok i dest. vatten. 
Prov av gårdagens kok... 

0,3 

0,2 

0,i 

0,1 

När urlakningsvattnet blivit så klorfritt som det över huvud 
taget kan bli, d. v. s. 0,i eller möjligen 0,2, tagas föremålen upp 
ur vattnet, borstas rena för sista gången för att därefter undergå: 

antingen impregnering i smält paraffin, vilket i de flesta fallen 
är att föredraga, 

eller först torkning i ugn, sedan impregnering med zapon-
lack eller dylikt. 

Paraffin, som användes till impregnering, skall vara kemiskt 
ren och får ej innehålla någon stearinsyra. För säkerhets skull 
bör en kemist anlitas för undersökning av paraffinen. 

Vid impregnering med paraffin skall man använda en bastant 
bleck- eller kopparlåda för paraffinens uppsmältning. När paraf
finen smält och temperaturen stigit till omkring + 70° C, läggas 
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de nyss avborstade, ännu våta föremålen ned däri. Försiktigt 
uppvärmes nu paraffinen. När temperaturen närmat sig + 100° 
förvandlas vattnet i föremålen till ånga, vilken stiger upp till 
ytan under ivrigt puttrande. Ju varmare paraffinen blir, desto mera 
puttrar det. När temperaturen stigit till + 120—130° är paraffinet 

åter lugnt, och då kan man vara förvis
sad om, att allt vattnet är utdrivet ur före
målen. Lådan tages nu av elden och paraf
finen får kallna något. När värmen sjunkit 
till c:a + 80° tagas föremålen upp med en 
täng, varefter man låter paraffinen rinna 
av för att sedan kallna. Sedan föremålen 
i sin tur kallnat, avputsas de genom upp
värmning över en låga och med mjuka 
linnetrasor avlägsnas den överflödiga paraf
finen på de ställen, där den blivit för tjock. 
Plåtetiketterna utbytas mot originaletiket
terna, såvida föremålen skola utställas i 
samlingarna, i annat fall torde det vara 
fördelaktigare att bibehålla plåtetiketterna, 
vilka givetvis äro starkare och ej så lätt 
avrivas. 

Den ovan beskrivna konserveringsme
toden har visat sig vara synnerligen håll
bar, naturligtvis dock under förutsättning 
att urlakningen göres samvetsgrannt, även-
så att föremålen få ligga tillräckligt länge 

i den heta paraffinen så att allt vattnet utdrivils ur desamma och 
paraffinen inträngt i vattnets ställe. 

Jag nämnde nyss, att man i stället för impregnering av järn
saker i paraffin även kunde använda zaponlack och dylikt. Där
med förfares på följande sätt. Sedan järnsakerna blivit urlakade 
på ovan angivna sätt, tagas de upp ur vattnet, avtvättas och tor
kas i ugn. När de blivit riktigt torra, överstrykas de med zapon
lack medan de ännu äro varma, men dock ej varmare än man 

Fig. 2. Byrett. 1/3. 
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kan hålla dem i handen. Zaponlacket bör vara utspätt med lika 
mycket förtunningsvätska, vilken består av en del amylalkohol 
och en del amylacetat. Återigen uppvärmes föremålet och över-
penslingen upprepas några gånger. Man bör noga kontrollera, 
att zaponlacket ej är surt. Det prövas bäst med blått lackmus-
papper; blir detta rött är zaponlacket surt och bör således ej 
användas. 

Även andra impregneringsmedel kunna med fördel användas. 
Solarolja, ett destillat av rå petroleum, i vilket man upplöst pa
raffin eller vax, är ett utmärkt impregneringsmedel. Ävenledes 
kan schellack löst i sprit, vax upplöst i benzin eller eter o. s. v. 
användas. Mig synes emellertid zaponlack av flera skäl vara 
lämpligast till impregnering emedan det är fullständigt färglöst, 
ej klibbar och för övrigt lämnar ett utomordentligt gott skydd 
mot luftens inverkan. 

II. 

Konservering med avlägsnande av rosten. 

Jag har redan nämnt, att det i många fall kan vara synner
ligen svårt att avgöra, huruvida föremål böra konserveras med 
avlägsnande av rosten. Man kan så oändligt lätt misstaga sig på 
avrostningens resultat, i det att de avrostade föremålen kunna 
förlora mycket av sin ursprungliga form. Den invändningen ligger 
då nära till hands att avrostningsmetoden ej bör användas, då 
den synes vara alldeles för riskabel. I viss mån kan detta visser
ligen vara sant, men många gånger har man just den metoden 
att tacka för att inskriptioner (fig. 3), damaskeringar (fig. 4), gra
veringar (fig. 5) in- eller påläggningar av guld, silver eller mäs
sing (fig. 6), vilka varit delvis eller helt gömda under rostytan, 
kunna prepareras fram. Till metodens fördel kan därjämte på
pekas, att konservering med avrostning ej är så tidsödande, eme
dan man slipper den långa vattenurlakningsproceduren. 

Nyss nämndes, att in- eller påläggningar av guld, silver eller 
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Fig. 3. Svärd av järn med 
inskription. 'Is. 

mässing kunna framkomma, sedan 
rostlagret avlägsnats. Jag får här ut
tryckligen betona skillnaden mellan 

inläggningar och påläggningar. Med 
inläggningar åsyftar jag exempelvis i 
svärdsklingor gjorda ingraveringareller 
instämplingar, vilka sedan fyllts med in
hamrat guld eller silver (fig. 7). Pålägg
ningar däremot bestå av tunna bleck el
ler trådar av silver eller koppar. Trådar
na äro ibland sins emellan snodda eller 
flätade, tätt virade runt den släta järn
ytan. På svärdfästen (fig. 8) och spjut-
holkar (fig. 10 och 11) från vikingati
den är detta rätt ofta förekommande. 
Rosten, som uppstått på järnet men 
under exempelvis silvret, gör, att silv
ret lätt kan sprängas från järnet. Av
rostas ett sådant föremål, kan i de 
flesta fall påläggningen lossna tillika 
med rosten. Givetvis finns det även 
undantag från denna regel, men då 
bör påläggningen vara obetydligt ska
dad. I sistnämnda fall kan avrostnings
metoden med fördel användas, men 
mera härom nedan. 

Emellertid lär man sig snart vilka 
föremål, som kunna behandlas med 
avrostningsmetoden. Om början göres 
med ej så viktiga fornsaker, kommer 
man snart underfund med, huru meto
den verkar. 

Den avrostningsmetod, vilken, så 
vitt jag har mig bekant, användes vid F,g.4.slutspels 
de större Skandinaviska museerna ut- a

mäisk"ri'n,g.dij?" 

II 
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experimenterades år 1886 av den norske ingenjören A. Krefting.1 

Jag skall här i koncentrerad form beskriva dess utförande, samt 
de erfarenheter jag gjort under alla de år jag använt densamma. 

"Methoden er elektrolytisk", säger Krefting i här nedan anf. 
arb. sid. 55 ff. "idet at vandstofgas ved vandets sonderdeling 

bringes til at udvikle sig paa jerngjens-
tanden, som danner den negative pol. . . 
Oldsagens jernkjerne blöttes da paa nogle 
steder ved en fil og omvikles med zink-
strimler, saaledes at disse kommer i be
röring med selve jernkjernen, hvorpaa 
det hele stikkes ned i natronlud af c:a 5 
procents styrke. Herved bliver jernet ne
gativt og zinken positivt elektrisk, saa
ledes at vandet sonderdeles, og vandstof 
udvikles paa jernet og surstof paa zin
ken, hvorved der dannes zinkoxyd, som 
oploses i luden. Den udviklede vandstof
gas virker paa 2 maader. Da den opstaar 
paa graendsen mellem jernet og rusten, 
saa afspraenger den paa den ene side en 
stor del af rustlaget for at kunne bane 
sig vei. Den tilbageblevne rust vil paa 

den anden side reduceres af vandstoffet, idet den delvis gaar 
över till den for omtalte sorte jernsurstofforbindelse og delvis til 
metallisk jern." 

Föremål, som skola avrostas, böra icke hava djupare rost
lager än 1 mm. Man tager, som Krefting säger, en fil och blottar 
försiktigt, genom rostens borttagande på några ställen, det me
talliska järnet. Därefter omlindas föremålet med tunna 5—10 mm. 
breda zinkremsor (fig 9). Bredden på dessa beror på föremålets 

1 A. KREFTING: Förening til Norske Fortidsmindesmerkers Beväring 1892, 
s. 51-57. 

H. APPELGREN: Finska fornminnesföreningens tidskrift XVII 1897, s. 333 
- 3 4 7 . 

F.RATHGEN: Die Konservierung von Alterthitmsfunden 1898, s. 95—102. 

Fig. 5. Yxa av järn med 
gravering. Vs. Västergöt

land. S.H.M.7992. 
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Fig. 6 a. Fig. 6 b. 
Svärdfäste med påläggningar (a före, b efter konserveringen.) 

Ca. i/2. Gotland. St. H. M. 16905. 

storlek. Vid omlindningen iakttages noga, att zinkremsorna kom
ma i beröring med de blottade järnytorna. Zinkplåten, av vilken 
remsorna klippas, bör vara rätt tunn, desto smidigare följa de 
föremålets yta. När arbetet härmed är avslutat, fastbindes medelst 
en kopparträd kopparetiketten, i vilken föremålets inventarienum
mer inhuggits. Därefter nedlägges föremålet i en lut, bestående 
av kaustikt kali upplöst i destillerat vatten. Luten spädes ut, om 
det visar sig behövligt, med dest. vatten tills den fått en styrka av 8 % 
Baumé. Luten prövas med areometer. Den är i hög grad frätande för 
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händer och kläder och bör förvaras i tillslutna glas- eller glaserade 
lerkärl. Föremålen upptages lämpligen ur luten med en tång. 

När föremålet legat en stund i denna lut, ser man små luft-
blåsor stiga upp från detsamma och gå upp 
till ytan. Detta utgör ett tecken på, att allt är 
som det skall vara. När föremålet, allt bero
ende på dess storlek, legat i luten en dag eller 
över en natt, tages det upp ur densamma, 
spolas av i vatten, och därefter avlägsnas zink-
remsorna. Sedan borstas det rent och då visar 
det sig, huru luten verkat. Är föremålet ej rent 
från rost, omlindas det ännu en gång med 
zinkremsor och lägges på nytt ned i luten. 

Efter en tid tages det åter upp och zink
remsorna avlägsnas. För att få föremälet full
ständigt rent, avborstas det med en stålborste 
eller skuras i fin sand och vatten. När före
målet på så sätt är färdigborstat, skall luten 
avlägsnas ur detsamma. Den kan neutraliseras 
genom att doppa föremålet i utspädd ättik
syra d. v. s. 1 del ättika — 5 delar dest. vatten 
och sedan uppkokas nägra gånger i dest. 
vatten. Detta kan upprepas några gånger ome
delbart efter varandra m. a. o. så fort vattnet, 
i vilket föremålet ligger, kokat en stund, hälles 
det bort, och ersattes med nytt, vilket åter kokas 

ng. 7. svärd av jäm med "PP- Nu är föremålet färdigt att impregneras. 
instämpiingar. v. söder- Förfaringssättet med impregneringen är det-
manland. St. H. M. 13671. 

samma som vid föremål med kvarsittande rost. 
Antingen inkokas det i paraffin eller torkas i ugn och därefter 
impregneras det med zaponlack och dylikt på sätt, som jag i det 
föregående beskrivit. 

Den nu sist beskrivna järnkonserveringsmetoden1 är, synes 
i Till bronsföremål duger den enligt mitt förmenande ej alls, emedan dessa 

behandlade med den metoden förlora sin vackra patina. 



Fig. 8. Svärdfäste av järn med påläggningar av silver. Vi. Öland. St.H. M. 16646. 

4 — F o r n v ä n n e n 1924. 
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det mig, den intressantaste, men tillika den svåraste, emedan den 
kan erbjuda dess utövare de allra största överraskningar och på 

samma gång sätta hans erfarenhet och kunnighet på 
de hårdaste prov. 

När man blivit riktigt van, märker man snart, om 
det finns silver under rostytan. Det uppstår ganska 
ofta små ljusa fläckar på densamma vilka i regel äro 
tecken på att det finnes silver under rosten. Tydliga 
exempel härpå äro de i fig. 10 o. Il a och b avbil
dade spjutspetsarna, a) före konserveringen b) efter 
densamma. Man ser på holken fig. 11 a en eller flere 
ljusa fläckar ett tecken på att det finnes silver därun
der. Vid konserveringen får man därför givetvis gå 
fram med den allra största försiktighet. Det första man 
skall förvissa sig om är, huruvida silverpåläggningen 
är väl bibehållen eller ej. Detta sker bäst, "om man 
här och var på holken mekaniskt försöker avlägsna 
det på silvret befintliga rostlagret, vilket dock måste 
ske med största varsamhet. Visar det sig, alt silver
påläggningen är av god beskaffenhet, kunna holkarna 
behandlas med avrostningsmetoden. Även här måste i 
varje fall den största försiktighet iakttagas. Holkarna 
omlindas med zinkremsor, luten som användes skall 
vara svag1 och spjutspetsarna, d. v. s. i dessa fall blott 
holkarna, ställas ned i luten dock ej längre än högst 
en timme i taget. Efter den tiden tagas spjutspetsarna 
upp ur luten, zinken borttages, holkarna borstas för
siktigt i vatten; man förvissar sig nu om, att silvret 
ej lossnar från dem. Visar det sig, att silvret sitter 
gott fast, omlindas holkarna ånyo och samma förfa
ringssätt upprepas. När silverytan är fullständigt ren 

från rost, vidtager den egentliga konserveringen. Jag antydde nyss, 
att det var blott holkarna, som i dessa fall avrostades. Bladen 
innehöllo så litet metalliskt järn, att ett avrostande av desamma 

i Ej över 5 % Baumé. 

Fig 9. 
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Fig. 10 a. Fig. 10 b. 
Holk av spjutspets med silver-
påläggningar (a före, b efter kon

serveringen). '/'• Gotland. 
St. H. M. 7314. 

Fig. 11 a. Fig. 11 b. 
Holk av spjutspets med silver-
päläggningar (a före, b efter kon

serveringen). Vi. Gotland. 
St. H. M. 15928. 
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var fullständigt uteslutet. Därför fingo spjutspetsarna, efter alt 
förut ha genomgått den vanliga urlakningsmetoden, impregneras 
med paraffin. Sedan parraffinet kallnat, tvättades holkarna rena 
från det överflödiga paraffinet medelst en i solarolja doppad 
bomullssudd. Därefter blankades silvret upp medelst borstning med 
en av smala glasfibrer bestående borste, en s. k. glasborste. 

Av det sagda framgår, att ett föremål, om jag så skall säga, 
bitvis kan avrostas. Om jag, som i de nu beskrivna fallen, blott 
vill ha holken avrostad, lindar jag denna med zinkremsor och 
låter endast den omlindade delen stå nere i luten. 

Paraffinerade, trasiga järnsaker kunna med fördel lagas med 
ett bindämne,1 bestående av: 
Kolofonium = harts 90 gr. 
Karnaubavax 180 , 
Guttaperka 300 „ 
Ammoniak-gummi 120 „ 
Schellack 120 „ 
Elemi eller Venetiansk terpentin 30—50 „ 

De olika beståndsdelarna sammanblandas i ovanstående följd. 
Kolofonium stött i små bitar. Guttaperkan skares till 1 cm stora 
tärningar, som tillsättas i mindre portioner efter hand den hinner 
smälta. Därefter tillsättes ammoniak-gummi i fint pulvriserat till
stånd i mindre portioner. Schellack, ävenledes i mindre portioner, 
samt slutligen elemi eller venetiansk terpentin efter behag. 

* * 
* 

Givetvis vore det mycket att tillägga rörande konservering 
av järnsaker, men det är ej min mening att här ingå på detaljer. 
Min avsikt har blott varit den att söka giva en lättfattlig beskriv
ning på huru konservering av järn i huvudsak tillgår, för att 

i Välvilligt meddelat mig av konservator G. Rosenberg vid Nationalmu
seet i Köpenham. 
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museiföreståndarna själva, eller annan person under deras led
ning så långt möjligt är skola kunna konservera järnsaker i sina 
samlingar. Ett råd skulle jag dock vilja giva. Skulle under kon
serveringsarbetets gång några intressantare detaljer framkomma 
på något föremål, och museiföreståndaren står undrande, huru 
han i sådant fall skall förfara, hellre än att då experimentera 
med föremålet är det säkrare att omedelbart insända detsamma 
till Statens Historiska Museums konserveringsanstalt i Stockholm. 
Där blir det fullt fackmässigt konserverat och allt vad som kan 
göras för att rädda detsamma göres. Omkostnaderna härför bliva 
i regel självkostnadspris, i vissa fall ej ens det. 


