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Er mit guld og sølv i orden?
Stempling i sølv og guld er sikkerhed
for ægthed og korrekt indhold
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4907-1-da: Ret til ændringer forbeholdes

Er mit guld og sølv ægte?
Det er nemt at forholde sig til, hvordan f.eks. et smykke af guld
eller sølv ser ud, ligesom det er let at forholde sig til prisen. Helt
anderledes er det med kvaliteten; det er nemlig umuligt - med
det blotte øje - at vurdere, om smykker, bestik o.l. i ædelmetal
er ægte.
Hvad siger lovgivningen?
Ifølge lovgivningen skal alle arbejder af ædle metaller, dvs. guld,
sølv, platin og palladium, der erhvervsmæssigt fremstilles, sælges
eller udbydes til salg, indeholde to stempler - et navnestempel og
et holdighedsstempel. Stemplerne er købernes sikkerhed for, at
‘varen lever op til det, den lover’.
Holdighedsstempel
Holdighedsstemplet angiver i ‰ (tusindedele) hvor meget ædelmetal, produktet indeholder. Er produktet fremstillet af platin
eller palladium, kan betegnelserne Pt eller Pd hhv. tilføjes. Det er
tilladt at anvende bogstaverne S for sølv og G for guld.
Alle produkter, der sælges som ‘ægte varer’, skal stemples med
både holdigheds- og navnestempel. Ifølge lovgivningen skal sølv
indeholde mindst 800 ‰. Typisk indeholder produkter af sølv
925 ‰ og stemples med angivelsen 925 eller Sterling. Når det
drejer sig om produkter af guld, angiver holdighedsstemplet indholdet af guld i ‰. Produkter af guld skal indeholde mindst 333
‰. Det er tilladt sammen med ‰-angivelsen at bruge den gamle
betegnelse karat. En karat er 1/24 finguld; 18 karat er 18/24,
som er lig med 750 ‰ finguld.

Produkter af platin skal indeholde mindst 850 ‰ og produkter af
palladium mindst 500 ‰.
Ansvarlighed
Udsalgsstedet er ansvarlig for, at produkterne indeholder den rigtige
mængde ædelmetal; dvs. at produkter med lavere holdighed ikke
må markedsføres som ‘ægte’. Holdigheden skal desuden i alle dele
af produktet svare til det istemplede.
Undtagelser
Arbejder af guld, platin og palladium, som vejer mindre end 1 gram,
er undtaget fra kravet om at være påført holdigheds- og navnestempel. Arbejderne er dog ikke fritaget for kontrol. Det samme gælder
arbejder af sølv under 3 gram.
Navnestempel
Ædelmetalkontrollen fører et register over danske navnestempler
efter 1893. Navnestemplet oplyser om hvem, der har fremstillet eller
importeret varen.

Dansk kontrol
FORCE Technology er af myndighederne udpeget til Ædelmetalkontrol i Danmark og har til opgave at kontrollere, at lovens
bestemmelser overholdes. Kontrollen sker ved uanmeldte besøg
hos virksomheder, der forarbejder eller handler med varer af
ædle metaller.
For at kontrollere indholdet af ædle metaller udtager Ædelmetalkontrollen prøver, der undersøges på laboratorierne hos
FORCE Technology. Der udtages ca. 2000-3000 prøver årligt.
Service
Ædelmetalkontrollen konventionsstempler varer til eksport og
udfører undersøgelser til bestemmelser af ædelmetalindholdet i
alle former for varer af ædelmetal. Teknisk og lovmæssig vejledning indgår naturligvis i denne service.

Stemplet består af et navn eller en forkortelse af navnet. Hvis udenlandske produkter er stemplet med de såkaldte konventionsstempler,
er et dansk navnestempel ikke nødvendigt.
Produkterne har nemlig gennemgået en grundig kontrol i et land,
der ligesom Danmark er tilsluttet Konventionen om ‘Kontrol og
stempling af varer af ædle metaller’.
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Vidste du, at Danmark sandsynligvis har den ældste kendte form for forbrugerbeskyttelse, når det
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gælder ædle metaller? Så langt tilbage som i 1429 formulerede den danske konge Erik af Pommern
laugsbestemmelser for guldsmede. Siden er loven naturligvis ændret, men det principielle, at man
med stempler skal garantere metallets ægthed, er det samme i dag som dengang. Loven blev sidst
ændret i 1995, og det er den lov, man i dag retter sig efter.
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