
FÖRVARA BILDERNA I EN PLAST-
LÅDA. Det är enkelt att gamla foton 
hamnar huller om buller i en skolåda 
eller dylikt. Men, eftersom äldre 
kartong och askar kan innehålla sura 
material som påskyndar nedbrytning 
är det bättre med syrafri kartong eller 
plastlåda till förvaring. 

Förvara kyligt och fukt-
fritt, men inte för torrt! 
Foton mår som bäst i ett stabilt kallt 

klimat, under +20°C och med en 
luftfuktighet på 30-40%. Kylskåp blir 
för fuktiga! Svängningar i luftfuktig-
het och temperatur påverkar ytskik-
tet på äldre foton. I för fuktig miljö 
blir ytan klibbig och foton kan fastna 
i varandra. I för torr miljö krackele-
rar ytan. Om temperaturen växlar 
mellan varmt och kallt så öppnar sig 
det klibbiga ytskiktet och kan släppa 
in damm och andra partiklar, när 
temperaturen sedan går ned så stängs 

ytskiktet och dammet/partiklarna 
bakas in i bilden. 

Skydda fotot med ett van-
ligt pappersark. En enkel åt-
gärd är att vika vanliga pappersark på 
mitten för att sedan låta det fungera 
som en liten pärm/skydd för varje 
foto. På så sätt fastnar inte fotogra-
fierna i varandra, de skyddas mot 
damm och papperet fungerar även 
som en buffert mot sura material i 

På konserveringens dag ger vi dig

5 tips om hur du förvarar gamla foton!
Alla material bryts ner, på ett eller annat sätt. Det är bara frågan om tid och om-
givningen. Kanske är du en av många som har gamla grejer eller foton hemma, 
saker med högt affektionsvärde som du vill spara för framtiden. Olika faktorer 
kan påverka föremålen negativt och det är inte alltid så lätt att veta hur man 
bäst behandlar ömtåliga föremål eller foton. Men förtvivla inte, här får du några 
tips om fotoförvaring!
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omgivningen. Dessutom bidrar det 
till att hålla bättre koll på vilka foton 
man har. 

Placera inte foton mitt 
emot ett fönster. Vart i rum-
met är fotografierna placerade? Är 
det ljusinsläpp eller till och med 
direkt solljus på fotografierna så kan 
man behöva tänka om. Foton bleknar 
lätt, så att placera ett foto på samma 
vägg som fönstret är ett bättre alter-
nativ än väggen mittemot. 

Inga fingeravtryck! Använd 
handskar av bomull eller bambu vid 
hantering av foton, och undvik att ta 
rätt på bilden. Huden på våra händer 
innehåller naturliga fetter, även om 
de är nytvättade. Detta kan lämna 
permanenta fingeravtryck på fotot.
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KONSERVatorYRKET 

BEHÖVS FÖR ATT BEVARA 
KULTURARVET

Tidens tand
motverkas av

konservatorns hand

På Silvermuseet har vi förutom foton 
drygt 13 500 föremål i våra samling-
ar. För oss är det viktigt att förvalta 
och bevara dem för dig och kom-
mande generationer. Därför har vi 
en konservator som kan jobba med 
förebyggande konservering! Tipsen 
du fick ovan med klimatanpassning 
och korrekt förvaring är bara lite av 
allt hon måste tänka på i sitt arbete.

Undvik att lämna permanenta fingeravtryck på dina foton genom att använda handskar!

Konserveringens dag är ett initiativ av Nordiska konservatorsför-
bundets svenska sektion, och har som syfte att belysa och uppmärk-
samma konservatoryrket. 

Konserveringens dag infaller varje år andra söndagen i oktober.

#konserveringensdag #askaconservator
#dayofconservation #EuropeForCulture

https://www.konserveringensdag.se/


