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funnits en 1567 gjuten klocka, å vilken namnes Joan Vasiljevitj och hans 
söner Ivan och Feodor samt den helige metropoliten Philip och Pimen, 
Novgorods och Plescovs förebedjare hos Gud. (Delvis meddelat av dr M. 
Amark och amanuensen A. Billow.) 

Enligt den hos Jakob de la Gardie anställde ryske tolken Benjamins rä
kenskaper inköptes i Novgorod för 300 rubel en S:t Jörans klocka, och till 
abboten i Wesitzkij-klostret utbetalades för den stora sönderslagna klockan 
127 Vi rubel. Den förra vägde 360 skäljmnd, den senare 255 skålpund. Från 
munkarna köptes ytterligare ett par klockor, som vägde resp. 150 och 90 
skälpund (Beniamin Tolmascbes Register i Nougårdt opb:t och igen uth 
Lefverett Anno 1617, en kassakladd, som befinner sig i Riksarkivet bland 
Jakob de la Gardies strödda ekonomiska handlingar). 

Här torde även lämpligen böra rättas en uppgift om den ryska inskriji-
tionen på Frösundaklockan i Uppland, tryckt i »Sveriges Kyrkor», Uppland 
IV, sid. 499. Det säges, att klockan gjutits 1559 för en kyrka vid Ishavets 
kust i distriktet Obdorsk i guvernementet Tobolsk. På klockan står emel
lertid ingenting om Obdorsk och Tobolsk, så mycket mindre som Tobolsk 
törst anlades 1587, sedan Jermak några år tidigare erövrat Västsibirien. 
Klockan har gjutits för en kyrka i Gdovområdet och förmodligen i staden 
Pskov. Jfr härom ytterligare i »Det stora Svitjod». 

T. J. Arne 

OM FÖRVARING AV BLVHALTIGA METALLFÖREMÅL I SKÅP 

EL. DYL. AV EK. 

I den av Department of Scientific and Industrial Research publicerade 
Bulletin No. 5 (London 1921): The cleaning and rostoration of museum 
oxhibits: Rojiorts upon investigations condueted at British Museum, åter
finnes följande. 

»— — — it is more or less generally recognised that it is unwiso to 
store medals and small objects of lead in cabinets ol oak, but that cabinets 
of mahogany and various other woods are quito safc. This is probably 
due to traces of volatile acids given off from the oak, and to which it 
owes its peculiar smell. No experiments to test this directly have been 
made with various woods, but experiments made with traces of acetic 
acid and lead acetate upon metallic lead in an atmosphere charged with 
carbonic acid and moisture are all in favour of the above explanation 
being correct.» 

Riktigheten av ovanstående har på ett slående sätt bevisats vid den 
konservering av ett antal medaljer ur Kungl. Myntkabinettets samlingar, 
som utförts i Statens historiska museums konserveringsanstalt. Medaljer
na — enligt uppgift förfärdigade av tenn och angripna av tennpest — 
voro starkt angripna, i flera fall så starkt att risk syntes föreligga att 

. 
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I<ig. 1. 
Före konservering. 

prägeln helt utplånats. Metallen täcktes av ett pulvrigt skikt av gråvit 
färg, vilket gjorde prägeln mer eller mindre osynlig. Fig. 1 visar ut
seendet hos ett urval medaljer i detta skick, d. v. s. före konserveringen. 

Beläggningen underkastades en kvalitativ analys, vilken visade att den 
gråvita produkten till övervägande delen bestod av bly samt att tenn 
fanns närvarande i mindre mängd. Substansen utgjordes vidare av ett 
karbonat, och var således i huvudsak ett blykarbonat. Vid besiktningen 
av eklådorna och skåpet märktes en stark lukt av ättiksyra, så stark 
att den omöjligen kunde leda sitt ursprung från ekvirket, vilket träslag 
icke i nämnvärd grad luktai ättika. Förklaringen till angreppet på metal
len i medaljerna är med säkerhet följande. 

Till följd av ekvirkets halt av ättiksyra eller ättiksyrebildandc, mer 
eller mindre flyktiga ämnen bildas av den starkt blyhaltiga medaljlege-
ringen blyacetat. Blyacetatet sönderdelas emellertid sedermera av luftens 
kolsyra, varvid ättiksyra frigöres och blykarbonat erhålles som belägg
ning på medaljernas ytor. Detta förhållande förklarar ättiksyrelukten i 
skåpen, och beläggningen har ju som redan nämnts påvisats vara bly
karbonat. 

Det fortsatta angreppet på medaljerna har hävts och deras utseende 
förbättrats genom att de kokats i en tvåprocentig lösning av natrium-
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Fig. 2. 
Efter konservering. 

hydrat. Efter urlakning i destillerat vatten och torkning ha de därefer 
impregnerats med paraffin i värme. Fig. 2 visar samma medaljer som fig. 
1, med deras utseende efter konserveringen. 

Det ovan citerade engelska uttalandet beträffande »oklokheten» av att 
förvara blyföreraål i ekskåp kan således, med stöd av här beskrivna erfaren
heter, förstärkas till en positiv varning mot detta förvaringssäll. 

Gillis Olson 


