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1. Baggrund og metode
1.1. Fund og særlige bevaringsforhold
Gravhøjen fra Kongsted, VKH 1842, Højgård, blev undersøgt i 2003
som led i “Skelhøjprojektet” ved Mads Kähler Holst, Århus Universitet,
Institut for Arkæologi, Antropologi og Lingvistik. “Skelhøjprojektet” er
et større tværvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor hovedvægten ligger
på belysningen af konstruktionen af ældre bronzealders gravhøje. Højen
er opført i ældre bronzealder o. 1400-1300 f.v.t. af lerholdige tørv med
jern/mangan-indkapslet kerne. Under udgravningen af den centrale del af
højen indenfor den oprindelige indkapsling stødte man på sporene af en
kiste. Disse spor blev optaget i præparat. Præparatet viste sig at rumme et
udsnit af en opløst egekiste med dele af en 195 cm høj mand med bl.a. et
83 cm langt tveægget grebpladesværd med velbevaret hornskæfte, delvis
bevaret sværdskede og andet organisk kisteindhold. Se bilag 1.
Jern/manganindkapslingen har skabt optimale bevaringsbetingelser,
idet kisten har henligget anaerobt og vandmættet indtil indkapslingen,
formentlig som følge af moderne overpløjning, er blevet gennembrudt.
Den iltfrie forsegling er dermed ophørt og jorden over kisten er løsnet
med adgang af ilt og mikroorganismer til følge. Kisten er følgelig delvis
formuldet og kollapset, men under det nedbrudte låg var en del organisk
materiale bevaret. De gode bevaringsforhold gjorde sig især gældende i
nærheden af bronzesværdet, der med sine kobbersalte har haft toksisk
effekt. I det bedst bevarede område, d.v.s. der hvor præparatet blev taget,
henlå kisten med indhold som en våd, sammenpresset masse af nedbrudte
organiske rester med en maksimal tykkelse anslået til 3-5 cm. Tilstanden
i den kompakte masse af organisk materiale er stadig delvist reducerede.
Højfyldens surhedsgrad blev målt til 4,2, mens pH i undergrunden var
3,8. Der hersker med andre ord sure forhold.

1.2. Metode til mikroudgravning/Dokumentation af organisk materiale
Under den efterfølgende udgravning på konserveringsværkstedet blev det
tilstræbt at separere lagfølgen i denne uhomogene “kage” og at identificere lagenes beskaffenhed. Der blev udgravet under arbejdsmikroskop
(10 x´s forstørrelse), præparatet blev holdt fugtigt med vandforstøvning
hvert 5-10 minut og der blev udtaget prøver til analyse og dokumentation.
En del nødvendig analyse med henblik på identifikation af de meget nedbrudte bestanddele blev foretaget løbende under et kraftigere mikroskop
(10-200 x´s forstørrelse). Der blev fotodokumenteret undervejs med makro
og mikro. Prøver blev efter udtagelsen isoleret i lukkede glasbeholdere
eller plasticposer. En del blev holdt våde og kolde indtil den endelige afrapportering, andre blev med det samme tørret op, nogle blev frysetørrede,
mens andre blev indstøbt i holdbare mikroskopipræparater. Forskelligt
prøvemateriale blev udtaget og ekspederet videre til projektets samarbejdspartnere. Iagttagelserne er noteret på målfaste GPS-koordinatrelaterede
plantegninger, der relaterer sig til “situationer” under udgravningen, og
som omtales i det følgende. De erkendte mikro-lagfølger er illustreret med
matrix-angivelser.
Iagttagelserne præsenteres kronologisk, men er forsøgt ordnet i temaer,
således at senere iagttagelser og kommentarer, der hører tematisk sammen,
er flettet ind på tværs af kronologien. Temaer er markeret med fed kursiv
i teksten.
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Selve udgravningen af præparatet foregik fra dettes underside, men i det
følgende beskrives mikro-stratigrafien (lagfølgen i kisten) retvendt. D.v.s.
med “under” menes der under i graven, ikke i præparatet.
Det med fede typer fremhævede i teksten er bilag, prøver, tegninger,
fotos m.v. Et sæt af disse befinder sig sammen med mikroskopipræparaterne og det konserverede sværd på Vejle Kulturhistoriske Museum. Et lille
udvalg af disse er medtaget i nærværende rapport som bilag og figurer.
Dette dokumentationsmateriale blev naturligvis udarbejdet undervejs i
mikroudgravningsprocessen. Derfor er plantegninger vendt som set i præparatet (altså “nedefra” i graven), røntgenoptagelser og fotos er vendt på
samme måde.

1.3. Metallets korrosion
Korrosionen af bronzen har fundet sted, mens det organiske materiale
omkring metallet stadig var intakt. Under oxidationen af bronzen er
metalsaltene gået i opløsning og har udfældet sig i det omliggende materiale med en nøjagtig subfossil gengivelse (gengivelse i mineraliseret form)
af dette til følge. Grænsen mellem de forskellige oxidationstrin (kobberoxider og basiske kobberkarbonater) følger således strukturerne i det oprindelige organiske materiale snarere end at tegne et billede af bronzens egen
oprindelige metaloxidoverflade. Korrosionslaget er – for en jordfunden
genstand at være – uhyre tyndt og kompakt. Efter den indledende overfladiske opløsning og genudfældning i de nære omgivelser (max 3 mm) synes
korrosionen således at være gået i stå.
Sværdet er knækket i flere dele (6 stykker) og bemærkningerne om korrosionen ovenfor applicerer sig til de oprindelige overflader på sværdet.
I brudfladerne derimod optræder korrosionen af den fra gennemluftede,
periodevis våde jorde, velkendte type: volumiøs, uensartet tyk med aktiv
korrosion i form af kobberklorider. Dette lader formode, at bruddene er
sket væsentlig senere end den indledende korrosion, muligvis i forbindelse
med kistens kollaps. Kollaps og jordtryk har desuden medført, at sværd
klingens enkelte fragmenter ligger i let forskudt niveau.

1.4. Knoglernes nedbrydning
Skeletdelene i kisten var som nævnt bedst bevaret i omegnen af sværdet,
hvor opløste kobbersalte fra den korroderede bronze har haft en hæmmende effekt på forrådnelsesorganismerne. En mere massiv lårknogle
(optaget i præparat x 10) lidt derfra lod sig desuden klart identificere. De
øvrige skeletrester fremstod kun som fragmentariske, slørede spor i højfylden. De bevarede knogledele var fuldstændig afkalkede, idet kalkdelen
i knoglestrukturen var fuldstændig opløst og har efterladt den kollagene
bestanddel alene tilbage. Tilsvarende er et andet syretålende protein,
keratinet, i horn, hår, pels og uldtekstil bevaret. Denne nedbrydningsform
indikerer, at pH i kisten i en periode har været meget lav. En sådan situation opstår under den indledningsvise aerobe nedbrydningsproces, hvor
ligets forrådnelse lokalt skaber sure forhold.
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1.5. Valg af konserveringsmetoder
De arkæologiske fund, sværdet med dets hornskæfte og knoglerne, er
konserveret, idet behandlingen af hornet krævede en aldrig før anvendt
metode. De øvrige organiske materialer er bevaret i form af prøver (tørre
og frysetørrede) og som mikroskopipræparater. Sværdstykkerne og de til
skæftet fastkorroderede sværddele blev kemisk stabiliseret og imprægneret med det informative korrosionslag siddende på. Endvidere var det, på
grund af det omtalte korrosionsforløb, ikke muligt ved afrensning at definere “den oprindelige overflade” og dermed heller ikke evt. ornamentik.
Heller ikke røntgenfotografering kunne afsløre nogen ornamentik. Kun en
langsgående lav vulst på midten af klingen lader sig se.
Den nøjere konserveringsprocedure er beskrevet i afsnit 5.

2. Iagttagelser under mikro-udgravningen
2.1. Mikro-udgravning indtil kontakt med kistebund
Jordblokken optaget i præparat i udgravningen. Materialevalget til præparatet foregriber den senere røntgenfotografering: Gipsgaze omkring, låg
af fugtet køkkenrulle og paraffin og plade af metal under. Ned i præparatet blev der lagt bly-fixpunkter, der relaterer sig til koordinatsystemet i
udgravningen.
Præparatet blev vendt, understøttet i kanterne, og afgravet ca. 8 cm i
vandrette lag indtil første kontakt med kistebund. Jorden ikke gemt. Resthøjde 3-5 cm.
Røntgenfotograferet. Total og en detail. 90 kV, 4 min, 4 mA og kobberfilter optimal. Teknikken er analog og røntgenbillederne blev indscannet
på Moesgårds fotolaboratorium. Lagret i fotomappe 29: Røntgenbilleder.
Bronzen er velbevaret (kompakt og komplet), klingen er knækket og
der er korrosionsudtrædninger i det organiske materiale omkring sværdet.
Grebet er synligt som en klart afgrænset skygge. Se bilag 2.
Prøve 1: Sandblandede jord under kisten afgravet og optørret isoleret.
Heri også ildskørnet flint. Undersiden af kistebunden er ikke klart defineret. Der kan derfor være kistemateriale/-indhold i prøven.
Del af prøve 1 sendt til Anne Kirstine Helms, Nationalmuseet/DTU til
bakterie-DNA-analyser. Prøverne kunne ikke analyseres.
Del af prøve er sendt til Peter Gjelstrup, Naturhistorisk Museum, Århus
Universitet med henblik på at undersøge om nogle æglignende dannelser,
der lå under sværdet, kunne være insektrester. Dette er ikke tilfældet. For
detaljer vedrørende prøvernes håndtering: Se afsnit 4 nedenfor.
Mellem dette lag og det organiske materiale/kistebunden opstod under
blotlægningen/oxideringen et lag hård udfældning, mangan? Udfældningen i takt med tilgang af ilt angiver, at forholdene i kisten stadig er delvist
reducerede.
Prøve 2: Det hårde lag udtaget og optørret. Del af prøve 2 pulveriseret,
tilsat 10% H2O2 under mikroskop. Kraftig gasudvikling tyder på manganforbindelser i prøven. Analysen gentaget med samme resultat. Der er
formentlig tale om en udfældning af manganforbindelser mellem kistebunden og jorden, den hvilede på.
Lagene skiller mellem dette hårde lag og det porøse organiske materiale.
Sandblandede jord i senere forstyrrelse også afgravet. Nr. 7 på plantegning “Situation 1”, ikke gemt.
4

Prøve 3: Mange steder er kistebundlaget så tyndt og strukturløst, at det
ikke kan erkendes med fiberretning, farve eller andet. Da graver man igennem til knogle. Dette uhomogene, men kompakte organiske materiale, er
formentlig en blanding af den næsten opløste kistebund og det ligeledes
opløste kisteindhold op til knogleniveau.
I det følgende refereres der med termen “Kistebund” til træmateriale
med klar vedstruktur.
Prøve 4: Under kistebunden fandtes desuden et uhomogent, men løst
lag organisk materiale af vegetabilsk oprindelse. Taget med støvsuger. Der
er formentlig tale om stærkt nedbrudt kistebund.
Træet er klart bedre bevaret tæt på bronzesværdet. Bevaringstilstand
forringes, jo længere man kommer væk fra bronzen. Kistebunden er
hermed afdækket, senere forstyrrelser indtil dette niveau fjernet. Dette er
“Situation 1”.
Plantegning situation 1 = Præparat afgravet indtil kontakt med
kistebund: Tegnet på folie på glasplade med vanddrukkent-træ-teknikken 1:1. Tegning senere overført til en gengivelse i reduceret størrelse
på A3-papir. Se bilag 3, hvor tegningen er gengivet yderligere reduceret
til 1:4.
Gennemfotograferet: Fotomappe 1: Præp m sværd sit 1.

Figur 1. Præparatet afgravet indtil kontakt med kistebund. Ses fra undersiden. Strehle, Moesgård Museum
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2.2. Mikro-udgravning indtil kontakt med knogler og tænder
Prøve 5: Træ med tydelig vedstruktur udtaget fugtig. Tolket som kistebund. Træsorten kunne ikke entydigt bestemmes på Moesgårds afdeling
for Konservering og Naturvidenskab. Det er et løvtræ. Prøven derefter
optørret.
Prøve 6: Uidentificeret organisk materiale (kisteindhold) afgravet indtil
kontakt med det første lag knogler, tænder, bronze, erkendbar hud, pels og
rødligt træ. Prøven opbevaret vådt.
Velbevaret træstykke, der lå under overgangen mellem greb og klinge
vippet af. Med fulgte skedetræ og bl.a. hår. Opbevaret vådt og forseglet i
kølerum indtil nøjere analyse. Navngivet “klump under greb”.
Fotograferet: Fotomappe: 2 klump under greb.

2
3

1

Figur 2. Fremragende bevaringstilstand for træ, hår og hud. Her ses træ fra sværdskeden (1), hud med aftryk af nitter i grebpladen (2), træ fra kistelågets underside (3) samt hår/pels. Strehle, Moesgård Museum

Hermed er præparatet udgravet til “situation 2”. Tegnet på folie på glasplade med vanddrukkent-træ-teknikken 1:1. Tegning senere overført til en
gengivelse i reduceret størrelse på A3-papir.
Plantegning situation 2 = Præparat afgravet indtil kontakt med
knogler og tænder. Se bilag 4.
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2.3. Mikro-udgravning indtil knogler og tænder er fuldt eksponeret
Det rødlige træ ligger over knoglerne. Tolkes som indersiden af kistelåget. Tolkningen holder. Det rødlige træ genfindes i hele præparatets
øverste lag.
Prøve 7: Hår/pels under grebet udtaget. Hårene ligger direkte an mod
grebet. Under hårene kan i stor forstørrelse erkendes en fedtet, meget tynd
hinde af konsistens som opblødt gelatine. Denne tolkes som kødsiden af
en pels, hvori omtalte hår har siddet. Der kan ikke i kødsiden erkendes
hårhuller (Der ellers måske kunne have identificeret pelsen).
Gennemfotograferet: Fotomappe 3: Præp m sværd sit 2 og Fotomappe 4: detaljer sit 2.

Figur 3. Horngrebet med fæsteknap, grebpladenitter og lidt af klingen i bronze. Pels, kistetræ og nedbrudte knogler ses tydeligt.
Strehle, Moesgård Museum.

Lene Mollerup har tegnet skitse af knoglerne. Denne skitse blev sammentegnet med røntgenoptagelserne og ved hjælp af præparatets blyfixpunkter relateret til GPS-fixpunkterne i udgravningen. Sammentegningen er retvendt, d.v.s. set fra oven i graven. Se bilag 5.
Røntgenfotografierne og knogleskitsen blev indscannede af Skelhøjprojektet, og der blev fremstillet en målfast plantegning, der v.h.a. fixpunkterne på røntgenbillederne sammentegner den nøjagtige position af bronzesværdet og skeletresterne med udgravningens koordinatsystem. Denne
sammentegning er grundlag for alle de senere plantegninger.
Videre fingravning under mikroskop. Det kunne konstateres at Lene
Mollerup´s knoglefragmenter, K.3, består af K.3.2. som er knogle og K.3.1
7

som er træ. Udbredelsen af K.2 blev ved frempræpareringen desuden klarere defineret. Yderligere kæbefragmenter med tænder blotlagt.
Jord under overgangen mellem knogle 2 og knogle 3.2. afgravet. Det er
samme “mikro-fyldskifte” som prøve 6. Navngivet “prøve 6 del” og holdt
fugtig.
Knogle K.5 er meget nedbrudt i enden væk fra sværdet, og dens udbredelse er usikker ud fra en visuel betragtning alene.
Der blev udtaget “midlertidige” prøver (prøver der ikke skal gemmes)
med henblik på identifikation af materialet og dermed knoglens udbredelse. En sikker knogleprøve udtaget til reference. To mulige udtaget for
identifikation. De var alle knogler. K.5 kunne derefter tegnes.
Prøve 15.1, 15.2 og 16: Knogle
Fotodokumentation: Fotomappe 5: Knogler detaljer sit 2.
Fragmenter af sværdet navngivet, F.1 - F.6, ud fra den begyndende kontakt med sværdet i præparatet sammenholdt med røntgenfotografierne.
Prøve 8: Hårklump fra et område under klingen, fragment F.3, udtaget. Prøven består alene af hår, der ligger kompakt med en overordnet
struktur diagonalt på sværdklingen, men ellers “som filt” hulter til bulter.
Hårkagen hænger sammen helt op til bronzesværdet (ingen skede her).
Dette er “første fund”. I lyset af senere fund tolket som en variation over
pelsen.
Fotodokumenteret prøve 8. Fotomappe 6: Hår mikro, heri hår u
klinge, prøve 8 og Fotomappe 7: knogler detaljer sit 3.

Figur 4. Hårklump (pels) under klingen, 17x. Strehle, Moesgård Museum.

Efter denne fingravning er “situation 3” nået. Indtegnet på plantegning i
reduceret format.
Plantegning situation 3 = Knogler og tænder eksponeret. Se bilag 6.
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2.4. Mikro-udgravning af alt organisk materiale under sværdet
Sværdfragment F.3 ligger i et niveau ca. 1 cm under F.1 og F.2.
Det blev aftalt med Mads Kähler Holst., at knoglerne kan indtegnes på
planen, fjernes fra præparatet samt at de skal konserveres og siden afleveres til Niels Lynnerup, Panuminstituttet, Københavns Universitet.
Knogle K.1 (overarmsknogle, delen med ledenden, resten er ren smat)
løftet af og vendt om. For konserveringsdetaljer: Se afsnit 5 nedenfor.
Der medfølger et tæt hårlag på oversiden af overarmsknoglen.
Fotodokumentation. Fotomappe 8: hår o. overarmsknogle på
knogle.
Resten af hårlaget over knoglen, (hvad der ikke fulgte med af) ligger
direkte an mod klingen (fragment F.4). I dette hårlag er de enkelte hår
længere og mere parallelt ordnede end håret i prøve 8. Hårene ligger
hovedsagelig ordnet vinkelret på klingen/fragment 4. Uden for området
mellem knoglen og klingen er der ikke noget hår bevaret.
Fotodokumentation. Fotomappe 9: hår o. overarmsknogle på
klinge.

Figur 5. Hår over overarmsknogle under klingen. Strehle, Moesgård Museum.

Ud for grebet (horisontalt) er der en bræmme af lange og parallelt ordnende hår magen til. Disse ligger an mod undersiden af kistelåget (”det
rødlige træ”). Desuden hår magen til i korrosionen hen under grebet, der
hvor nitterne sidder (er et bevaringsfænomen).
Prøve 12: Udtaget af det parallelt ordnede hår ud for grebet. Holdbart
mikroskopipræparat fremstillet (Se angående metoden i afsnit 5.1.).
Fotodokumentation. Fotomappe 10: pels v greb.
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Figur 6. Pels ved greb. Strehle, Moesgård Museum.

Figur 7. Hår fra pelsen, 100x. Strehle, Moesgård Museum.

Prøve 9 og 11: Hud ved greb. I hårlaget ud for grebet ligger hårene
ovenpå en geléagtig, let trevlet film. Efter nøje mikroskopering og sammenligning med hudfibriller fra litteraturen tolkes dette som kødsiden af
en pels. Ingen hårhuller erkendbare v. 6-50x´s forstørrelse. Fibrilstruktur erkendbar ved plus 50x´s forstørrelse. Holdbart mikroskopipræparat
af prøve 11.
Fotodokumentation: Fotomapper 11: Hud v greb mikro og 12 hud
v greb sit 4
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Figur 8. Hud fra pelsen, 100x. Strehle, Moesgård Museum.

Prøve 10: Træfibrene fra undersiden af kistelåget ligger umiddelbart
hen over huden. Disse træfibre pillet op med henblik på DNA-analyse.
Knogle K.2 og K.4.2 løftet af.
Prøve 13: Der fulgte en lille smule hud og hår (nærmest knoglen, K.4.2)
med af. Opbevaret vådt indtil holdbare mikroskopipræparater blev fremstillet i 4 eksemplarer med varierende indstøbningsmedier. Som “sædvanlig” var det ikke muligt at identificere materialet, mens det lå i jordpræparatet. Dette var alene muligt i det kraftige mikroskop.
Prøve 14: På K.2 er der et elastisk lag i overfladen. Tjekket i mikroskop
om det er hud. Men ingen hudfibriller til stede, derimod “Haverske kanaler”, hvorfor laget altså er selve knoglens overflade. Holdbart mikroskopipræparat fremstillet.
Fotodokumentation: Fotomappe 13: Lag mod knogler mikro.
Prøve 17: Holdbart mikroskopipræparat af hud-og hårlaget ved greb
knoppen udtaget og fremstillet.
Under grebet, der hvor “klump under greb” har efterladt en lille bid,
ligger der hud direkte mod hornet, dernæst hår og dernæst hud igen.
Hårene er orienteret vinkelret på grebet og har samme struktur som den
ovenfor omtalte “pels”. I “klumpen” fandtes tilsvarende to lag pels, begge
med hårsiden mod kistebunden.
Prøverne 7, 9, 11 og 17 tolkes tilsammen således, at et til to lag pels
(garvet eller ugarvet) har ligget mellem lig og sværd (over lig og under
sværd). Hårsiden (-siderne) har vendt mod kistebunden.
Prøve 18: Muligt lille stykke mangandioxid optaget. Blev ligesom den
testede prøve 2 hård efter eksponering.
Knogler der ikke lader sig fjerne i sammenhæng og heller ikke lader sig
konservere kan efter aftale med Mads Kähler Holst skrabes op og afleveres
til Niels Lynnerup som vådt materiale.
Knogle K.10 del (brystben) lader sig ikke konservere og er derfor skrabet
op. Over denne del af knogle K.10 var der ikke pels at se. Derimod andre
fibre, der sammenlignet med “pelshårene” var mere nedbrudte (uskarpe
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i konturerne ved alle forstørrelser), mere varierede tykkelser, ingen i fuld
længde og let “bundtede”, som i spundne tråde. Kunne i lyset af de senere
iagttagelser være stærkt nedbrudt tekstil.
Prøve 19: Udtaget af de bundtede hår over K.10.
Knogle K.6 del (ribben) skrabet væk. Hud direkte ovenpå.
Knogle K5 del (kraveben) og resten af K10 del (brystben) skrabet væk.
Over begge knogler lå der her pels med hårsiden opad mod kisten og kødsiden mod knoglerne. Hårene synes at ligge umiddelbart under kistelåget,
men der kan godt være tale om flere lag. Det er ikke til at afgøre, om pelsen
har forbindelse med pelsen over og/eller under grebet.
Den senere prøve 28 rummer tilsvarende pels mellem skelet og kiste.
Også der vender hårsiden mod kisten.
Der er således et til to lag pels over skelettet. Bevaringsforholdene under
den døde har ikke levnet pels eller andet identificerbart. Der er samme
slags pels mellem sværd og skelet (påtruffet mellem K.1 (overarm) og
K.4.2 (ribben)) som mellem sværd og kistebund.
Finrenset området omkring tænderne. Tænderne, der på Lene Mollerups skitse har K.8 og K.9, kan underinddeles til K.8.1-8.2 og K.9.1K.9.10. Over K.9.1 ligger yderligere et kæbefragment med en rest tandemalje, K.9.10.
Fotodokumentation: Fotomappe 14: tænder.
Tænderne pakket vådt og afleveret til Niels Lynnerup, Antropologisk
Laboratorium, Panuminstituttet. Indtegnet på plantegning “situation 3”.

2.5. Beskrivelse af lagene direkte under sværdet
I arbejdsgangen blev først materialet over F.1 og dernæst over F.4 undersøgt nøje. Materialet over F.4 blev udtaget som prøve 21 F.4. Dernæst
gentog proceduren sig for de øvrige klingefragmenter. Iagttagelserne
herfra er føjet sammen i det følgende.
Prøve 21 (F.2, F.3, F.4, F.5): Det organiske materiale under klingefragmenter, henholdsvis F.2-F.5, fjernes.
I spidsen af sværdet, under fragment F.1 og dele af F.2 er der kistebund
direkte mod bronzekorrosionen.
Prøve 20: Bid af formodet kistebund, max tykkelse 1,1 cm +/- 0,5 cm
udtaget. Prøven var meget porøs og trevlet og der var ingen lagdeling (eller
spor af skede) erkendbar. Sendt til Anne Kirstine Helms, Nationalmuseet/
DTU til bakterie-DNA-analyse. Prøverne kunne dog ikke analyseres.
Det organiske materiale under F.2 rummer en del formodet kistebund.
Vedanatomisk bestemt hos Peter Hambro Mikkelsen, Afdelingen for
Konservering og Naturvidenskab, Moesgård Museum, til Quercus (eg).
Bekræftet (dobbeltbestemt) af Thomas Bartholin, der beskriver vedstrukturen som stærkt sammenpresset.
Prøve 22: Træ fra prøve 21 optaget under sværdfragment F.2.
Fra den tidligere fjernede “klump under greb” blev isoleret en større bid
kistebund.
Prøve 38: Kistebund fra området over sværdfragment F.5 og F.6.
Fjernet og kasseret resten af det organiske materiale (kistebund) under
spidsen, F.1, af sværdet. I korrosionen på undersiden af disse sværdfragmenter (F.1 og F.2) var der aftryk af meget nedbrudt tekstil og hårfibre.
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Under spidsen, F.1, kunne der ikke erkendes hud i håret, og hårene tolkes i
lyset af de senere fund som fragmenter af tekstilet. (Korrosionen på F.1 er
afrenset på et senere tidspunkt i forsøg på afdække “den oprindelige overflade”). Iagttagelsen tolkes således, at spidsen af sværdet har ligget direkte
an mod kistebunden på noget tekstil. Som det fremgår af skeletsporene
i kisten, plan D5, ligger sværdet langs med gravlagtes arm med spidsen
udenfor underarmen.
I dette organiske materiale under de andre sværdfragmenter F.2 – F.6
findes der desuden en sej, elastisk substans, der kunne minde om hud.
Bekræftet da der i kraftig forstørrelse kunne konstateres kollagenstrukturer (og hårstumper) i prøven. Materialet tolkes derfor en mere nedbrudt
udgave af den kendte pels.
Prøve 23: Hud (pels) fra prøve 21 taget under sværdfragment F.2.
Pelslag, der lå under sværdfragmenter F.4-6 fjernet og indtegnet på
plantegning “situation 4”.
For hårene op ad sværdet findes der særlige bevaringsforhold: Hårene
nærmest sværdet er indlejret i korrosionsprodukter og disse hår er desuden subfossile d.v.s. delvis gennemtrukne af korrosionsprodukter. Dernæst følger hår, der er subfossile, og op til 2 mm fra bronzen er der hår, der
stadig er bøjelige, har en mørk gylden farve og den kendte pelskarakter.
Overgangen mellem de tre bevaringsformer for håret er glidende.

Figur 9. Subfossile hår omgivet af bronzekorrosion. Klingen langs billedets underkant. 40x. Strehle, Moesgård Museum.
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Hermed er alle knogler fjernet og udbredelsen af pelsen kortlagt og “situation 4” er nået. Tegnet i reduceret størrelse på A3-papir.
(Pelsen ud for klingen indtegnet på planen senere).
Plantegning situation 4 = Udbredelsen af pelsen under og ved
siden af sværdet. Se bilag 7.
Spredt i det organiske materiale under klingefragmenterne, prøve 21, er
der desuden små områder med træfibre, der ligger parallelt med klingen
(Sværdskede?).
Under F.2 er der langs med klingen et relativt stort område på 7 cm x 55
mm med et tyndt lag af dette træ. Under F.4 er der et endnu større område
bevaret. Uden for æggen af F.4 og F.5 er der tilsvarende træ, hvis placering
og forløb indikerer skedetræ. Tilsvarende lå der ud for F.2 et højkantstillet træskedefragment på 9 cm x max 1 cm.
Indtegnet på plantegning “situation 5”.
Prøve 27: Sammenhængende bid af skedetræ og hårforing samt bid af
skedetræ alene optaget under sværdfragment F.4.
Vedanatomisk bestemt af Peter Hambro Mikkelsen, Afdelingen for
Konservering og Naturvidenskab, til “formodentlig eg”. Bestemmelsen
sker på baggrund af den for eg karakteristiske tilstedeværelsen af (citat)
“multiseriale radiale stråler med struktur på tværs af langsgående træfibre”. Dobbeltbestemt af Thomas Bartholin til “antagelig eg, stærkt sammenpresset”.
Fotodokumentation: Fotomappe 15: træ fra sværdskede mikro.
Prøve 29: Træfibre fra formodet sværdskede, formodet eg, blev udtaget
under sværdfragment F.4.
Holdbare mikroskopipræparater fremstillet af træet fra prøve 29.
Prøve 33: Træstrukturer (kan være en blanding af skede- og kistetræ)
blev udtaget under sværdfragment F.3.
Prøve 34: Træstrukturer (kan være en blanding af skede- og kistetræ).
Udtaget under sværdfragment F.2.
Prøve 35: Træstrukturer (kan være en blanding af skede- og kistetræ).
Udtaget under sværdfragment F.5.
Fra den tidligere fjernede “klump under greb” blev et 10 cm langt og max
2 cm bredt stykke velbevaret skedetræ lirket fri. Der synes at være naturlig
afgrænsning ud for nitten i klingen. Det lader sig ikke (her) afgøre, om
skedetræet er afskåret langs æggen. Træets overflade er så velbevaret, at en
evt. ornamentik burde have vist sig her. Der er en kage af først hud, så hår
og så hud og hår under skedefragmentet og direkte an mod kistebunden.
Inderste hudlag fulgte træet meget tæt. Det kunne være et hudbetræk af
træskeden. Men det kunne også være en del af de kendte pelslag.
Prøve 39: Stump af velbevaret skedetræ fra skedens underside under
sværdfragmenterne F.5 og F.6.
Indtegnet udbredelsen af klinge og skedetræ i reduceret størrelse på
A3-papir. Tekstilet ud for klingen indtegnet på planen senere.
Plantegning situation 5: Sværdet eksponeret. Skedetræ samt
tekstil under og ved siden af sværdet. Se bilag 8.
Mellem klingefragment 4 og skedetræ er der hår. Under skedetræet (d.v.s.
udenpå skeden) er der den samme slags hår (samme udseende, mikrostruktur, hårlængde og bevaringstilstand, men med erkendbar hud). Håret
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udenfor skeden er på dette grundlag tidligere tolket som pels. Man kan
forsigtigt antage, at også skeden har været forsynet med en foring af en
tilsvarende pels.
Prøve 24: Tekstil fra området nær klingen. Fra prøve 21.F.4. Del sendt
til Peter Graulund og Lotte Laursen på Zoologisk Museum.
Prøve 25: Hår fra pelsen udenfor skeden. Udtaget under F4. Del sendt
til Peter Graulund og Lotte Laursen på Zoologisk Museum.
Prøve 26: Hår fra håret inde i skeden. Udtaget under F4. Del sendt til
Peter Graulund og Lotte Laursen på Zoologisk Museum. Prøverne 24, 25
og 26 blev brugt i forsøg på at identificere hårmaterialet:
Medulla i hårene har små “islets” (efter Luniak, B., The identification
of Textile fibres, Sir Isaac Pitman & Sons, London 1953): Så er det ikke
ged. Der er ikke bevaret ret mange mikroskæl på hårenes overflade, derfor
er det ikke muligt af skællenes morfologi at sondre mellem hår fra ko, hest
eller får. Også på ko-hårene i afdelingens referencesamling er skællene kun
svagt synlige. Makroskopisk fremtræder hårene med en ensartet længde,
hvilket peger mod ko eller hest. Hårene fra de forskellige prøver kunne
godt stamme fra samme dyreart.
Konsultationer hos Claus Malmros, Nationalmuseet, samt Grethe Jørgensen og Jettie van Lanschot, Konservatorskolen, bragte ikke identifikationen videre. Heller ikke forsøg på morfologisk bestemmelse hos Lotte
Laursen, Zoologisk Museum eller DNA-bestemmelse hos Peter Graulund,
Evolutionsbiologisk Laboratorium, Zoologisk Museum, gav noget positivt
resultat. Det sure miljø er ugunstigt for bevaringen af DNA.
Fotodokumentation: Fotomappe 16: klinge, hår, skedetræ, hår og
Fotomappe 17: hår i sværdskede mikro.
Prøve 28: Pels (hår og hud) der omslutter sværd (ikke til at sige om det
kommer fra skeden eller fra pels/tøj udenom liget) optaget over overarmsknoglen K.1, men ud for klingen. Dertil tekstilrester.
Der er rester af ens groft vævet tekstil at spore på klingen langs æggen
af klingefragmenterne F.2, F.3, F.4 (prøve 24) og F.5. Der kan erkendes z-spundne tråde i begge trådsystemer, snoede tråde samt et under- og
overforløb, der kunne være en lærredsvævning:”1 over/1 under”. På F.2 er
tekstilet bevaret i mineraliseret form. Det samme tekstil fortsætter ud over
pelslaget, der ligger over overarmsknoglen K.1 ud for F.5. Samme tekstil i
hårlaget i niveau med æggen af klingen ved F.3. Bemærk at en z-spunden
tråd set som aftryk i korrosionslag fremstår med et s-mønster.
Tekstilet i pelslaget er ringere bevaret end det nær bronzen, det lader sig
ikke isolere, men kan følges ind over sværdklingen. Tekstilresterne optræder også i prøve 28 fra samme lag.
Ud for sværdfragment F.2 ved K.3.2 kan iagttages følgende: Over K.3.2
er der et tykt pelslag med tekstilspor hen over. Samme pelslag i området
horisontalt mellem K.3.2 og sværdet. Tekstilet går ind over sværdet. (Her
kan sekvenserne af mikrolagfølger således kobles).
Der er således vævet tekstil af samme type både over, omkring og under
sværdet. (Også erkendt noget tekstilagtigt over K.10).
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Figur 10: Z-spunden uldtråd fra det groft vævede, lærredsbundne tekstil omkring sværdet. 15x. Strehle, Moesgård Museum.

Figur 11: Spor efter lærredsvævning, bevaret subfossilt i bronzekorrosionen. Strehle, Moesgård Museum.
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Umiddelbart over det netop omtalte tekstil påtræffes undersiden af det
formodede kistelåg.
Prøve 30: Pels fra området under skeden, formentlig “ligsvøb” eller
beklædning.
Prøve 31: Vævet tekstil – meget nedbrudt - fra materialet under klingen. Udtaget under F.3.
Prøve 32: Hår og tekstiltråde fra samme materiale. Udtaget under F.3.
Fotodokumentation: Fotomappe 18: uldtekstil mikro.
Formodentlig er der tale om nedbrudt pels og tekstil under et lag nedbrudt kistetræ.
Prøve 36 og 37: Hårlag med fragmenter af groft vævet tekstil fra området langs og ind under sværdklingefragment F.5.
Alt organisk materiale er således fjernet, og sværdklinge, horngreb og
grebknop er fuldt eksponeret i præparatet. Der er et niveauspring mellem
klingefragment F.4 og F.5.
Fotodokumentation: Fotomappe 19: Sit 5 og Fotomappe 20: sit 5
med målepunkter.

Figur 12: Sværdet fuldt eksponeret. Tydeligt niveauspring mellem klingens enkelte dele. Strehle, Moesgård Museum.

Indtegnet udbredelsen af tekstil på plantegning situation 5. Bemærk at
tekstilet på plantegning situation 5 ligger over pelsen på plantegning 4.

2.6. Spor efter organisk materiale i sværdets korrosionslag
Skedetræ og sværddelene løftet fri af præparatet. Dermed er materialer
over sværdet og aftryk opad mod kistelåget eksponeret.
Fotodomumentation: Fotomappe 21: Sværdleje i præp sit 6.
Sværdets overside fotograferet.
Fotodokumentation: Fotomappe 22: Sværd optaget af præparat.
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Det blev aftalt med Mads Kähler Holst, at korrosionen på sværdet er
mere interessant end en afrenset bronze. Renseprøver havde desuden negativt resultat, idet “bedste aftryk af” sværdets oprindelige overflade befinder sig i det organiske materiale i variende afstand fra bronzens kerne.
Efter konserveringen af greb med påsiddende knop blev der røntgenfotograferet med henblik på af afsløre evt. ornamenter. Sådanne blev ikke
iagttaget.
Korrosionen på begge sider af sværdet undersøgt: Undersidens korrosion beskrevet ovenfor og indtegnet på bilag 7, Plantegning sit 4 (aftryk af
pels) og bilag 8, Plantegning sit 5 (aftryk af tekstil).
I oversidens korrosionslag findes der følgende: Over klingefragment F.1
er der umiddelbart over klingen en smule meget nedbrudt tekstil. Dette
fortsætter over F.2, hvor der desuden kan erkendes noget hår mellem
klinge og tekstil. Adskilt fra dette med en fold – eller en krum kant – i stoffet findes velbevaret tekstil (af den før omtalte, z/z-spundne, groft vævede
type) over hår (og hud) ovenpå klingen. I “folden” ses tekstilet – og muligvis også pelsen – i tværsnit. Forløbet fortsætter over klingefragment F.3 og
F.4 med tekstil i varierende nedbrydningsgrad over flere lag hår og hud
(pels) ovenpå klingen.

Figur 13: Krum tekstilkant hen over spidsen af sværdet (fragment F2). Strehle, Moesgård Museum.

På F4 er pelsen meget klar og hårene orienterede omtrent på tværs af
klingen. Tekstilet på F.2 og F.3 harmonerer med tekstilet på undersiden af
klingen: Det tyder på, at den spidse ende af sværdet har været tæt omgivet
af tekstil – som i folder i tøj eller i en “bylt”.
I korrosionen på F.4 er der nærmest metallet en træskede (med en klart
defineret kant) og pels (der respekterer denne kant) ovenpå. Der har ikke
været spor efter træ på resten af klingen (oversiden af F.1-F.3) og ikke pels
under skeden. Denne skedekant ligger omtrent diagonalt hen over stykket
og fortsætter på F.5. På resten af F.4 og F.5 er der ikke noget genkendeligt
mønster i korrosionen. Dette område er lige præcis dækket af skeden på
sværdets overside (se afsnit 2.7). I korrosionen på resten af F.5 og på F.6
med nitter og grebknop ses spor efter pels.
Oversidens aftryk indtegnet på Tegning 1:2: Aftryk af organisk
materiale i korrosionen på oversiden af sværdet. Se bilag 9.
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2.7. Organisk materiale umiddelbart over sværdet
I det følgende undersøges sværdets leje i præparatet, det er med andre ord
lagene umiddelbart over sværdet. I sværdlejet ses skedetræ, der strækker
sig over sværdklingefragmenterne F.4, F.5 og F.6. Skedetræet afskæres
langs F.4 af en moderne forstyrrelse. Skeden ligger diagonalt hen over
F.4 og kanten matcher fuldstændig aftrykket af kanten af skedetræ, der
sås i korrosionen. Næsten hele F.5 er dækket af skede og kanten af skedetræet langs F.5 er krøllet lidt op (sandsynligvis en tørreskade). Denne
kant og dens forlængelse i korrosionen over F.4 synes bevidst afsluttede.
Skedens udbredelse på undersiden af sværdet lapper ikke over med oversidens udbredelse, idet undersiden har bevaret fragmenter under hele sværdets længde. Dette forhold tyder sammen med den definerede kant på, at
skeden har bestået af to tynde lister – en på hver side af klingen. Oversiden
af skeden, der er mere fuldstændig bevaret end undersiden, ses at være
knækket ud for bruddene på metalklingen. Tilsyneladende er sværdskedens overdel (”listen” på oversiden) forskubbet i forhold til klingens akse;
den er drejet ud til siden og gået tabt i den moderne forstyrrelse.
Indtegnet udbredelsen af skedetræ på sværdets overside 1:2 på plantegning situation 6 (bilag 10).
Der er ingen – de lokalt gode bevaringsforhold til trods – spor efter
foring af skeden på denne side.
Indtegnet skedetræets udbredelse på plantegning situation 6.
Skedetræet på sværdets overside lirket af. Med følger et lag pels, hvor kødsiden ligger meget nøje an mod sværdskedens overside. Pelshårene forløber
omtrent vinkelret på klingen. Pelsen er ikke forsøgt afrenset, idet det træet
er for skrøbeligt. Pelsen (eller huden) kan grundet parløbet med skedetræet
muligvis være en integreret del af skeden i form af et overtræk. Undersøgelser for evt. ornamentik må afvente konserveringen af skedetræet.
Noteret pelslagets udbredelse på plantegning situation 6.
Prøve 40: Skedetræ fra sværdets overside.
Ovenpå sværdet (klinge og fragmenter af skede) ses en forlængelse af iagttagelserne fra korrosionen: sekvenserne er ens hvad enten laget ligger i
korrosionen eller i de organiske mikrolag. Over grebet ligger der pels og
dernæst tekstil direkte under kistelåget. Nogle hårfibre mellem defineret
tekstil og kistelåg tolkes som nedbrudt tekstil.
Over området, hvor skeden er bevaret, ligger der hud snært an mod
skedetræet, dernæst følger et lag hår (af den parallelt ordnede type), så hår
og hud igen, derover tekstil under kistelåget. Der ligger altså formodentlig
– i hvert fald i et område – to pelslag med hårene mod hinanden mellem
sværdet og tekstilet.
Over klingen – der hvor skeden mangler – er bevaringsforholdene dårligere og iagttagelserne ikke helt konsistente. Hyppigst (og med størst
udbredelse) ses mikro-lagfølger bestående af pels umiddelbart over klingen fulgt af tekstil umiddelbart under kistelåget. Andre steder erkendes
tekstil inderst mod klingen dernæst hud og hår under kistelåget. Mod
spidsen er der kun bevaret 1 mm uidentificerbare organiske rester under
kistelåget. Tolket på de sikreste iagttagelser har sværdklingen – med skede
– været omsluttet af tekstil og har haft et til to lag pels over sig, dernæst
følger tekstilet direkte under kistelåget.
Tekstilet over grebet fortsætter i et forløb ud i området ved siden af grebet
som indtegnet sit 5. Dette tekstil er af en anden type end det føromtalte,
groft vævede stof, der påtræffes rundt om sværdet. Trådene her er tilsynela19

dende s-spundne i det ene og z-spundne i det andet trådsystem. Stykket er
for lille til at vævningen kan identificeres, men bevaringstilstanden er god
nok til, at man efter konservering kan erkende to “farver”: en lys og en mørk
nuance. Dette er særlig velbevaret og kan fjernes i et stykke.
Prøve 41: Velbevaret tekstil.
Tilføjet iaggtagelser angående udbredelsen af tekstil på plantegning
situation 5 og angående pelsen på plantegning 4.
Noteret sekvenserne af mikrolag på plantegning situation 6.
Plantegning situation 6 = Materialet mellem sværd og kistelåg.
Se bilag 10.
Indføjet alle ovennævnte iagttagelser (mikro-lag-sekvenser) på “Harrismatrix” (Se bilag 11).
Matricen er konstrueret således: Der er 4 indbyrdes adskillelige
“niveauer” i forhold til hvilke alle iagttagelserne kan relateres. De 4 definerede “niveauer” konstitueres således af: kistebund, kistelåg, skelet og
sværd. En iagttagelse knyttet til et af disse “niveauer” angives i matricen
med en lodret streg. Hvor det har været muligt at erkende flere materialer i mikro-lagfølgerne er disse noteret i samme (horisontalt opdelte) firkant. Sideværts forbundne iagttagelser er noteret med en vandret streg. Af
grafiske årsager (d.v.s. grundet manglen på muligheden for at angive den
tredje dimension) har visse af de lodrette streger “en bue” udenom sværdniveauet i matricen. Det læses således at materialeidentifikationen er gjort
i et punkt “ved siden af” sværdet.
Skelettets enkeltdele er navngivet med “K”, for knogle, efterfulgt af et
tal, der er defineret i Lene Mollerups skitse af skeletresterne, bilag 5. Sværdets enkelte dele er angivet med “F” for fragment efterfulgt af et tal, der
relaterer sig til sværdets enkelte dele som defineret i bilag 4.
Betegnelsen “pels” er brugt, når man kan identificere pels, men ikke kan
identificere dennes orientering. Benævnelserne “hud” og “hår” er brugt,
når man kan erkende orienteringen.

3. Konklusioner
3.1 Konklusion på procedure og bevaringstilstand
Arbejdsprocessen var langsommelig: Under konstant tilførsel af fugt blev
der gravet ud under mikroskop (stereolup), der blev udtaget målfaste prøver,
og det udtagne materiale blev løbende forsøgt identificeret under en kraftigere forstørrelse (mikroskop). For at dokumentere iagttagelserne – og for
at muliggøre andres kontrol heraf – blev alt fotodokumenteret makro- og
mikroskopisk. Prøverne er opbevaret og der blev fremstillet holdbare mikroskopipræparater af relevant materiale. Proceduren blev gentaget for alle nye
iagttagelser. Materialernes udbredelse horisontalt og de vertikale mikrolagfølger blev målfast indtegnet på plantegninger og i Harris-matrice. Det var
kun sjældent muligt at grave et lag (mikro-fyldskifte) i dets udbredelse, hvorfor undersøgelserne måtte foretages i snittene. Disse (snittene/prøverne) er
lagt spredt i præparatet på strategiske punkter. De enkelte sekvenser flyder
derfor som udgangspunkt i forhold til hinanden, visse lod sig dog koble.
Generelt under bortgravningen af det organiske materiale kunne man
iagttage, at når selv et mikroskopisk tyndt lag blev fjernet, var det nyblottede lag væsentlig lysere. Lagene blev i løbet af ½-1 time oxideret til en
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mørkere tone. Dannelsen af manganforbindelser under udgravningen
viser tilsvarende, at fundlagene stadig lader sig oxidere. Der er dog ikke
tale om anaerobe forhold, men om reducerede forhold.
Bevaringstilstanden var for en overordnet betragtning noget uensartet, men forbedredes som nævnt generelt jo nærmere, man kom sværdet:
Det betød f.eks. for pelsens vedkommende, at man tæt på sværdet kunne
erkende en sekvens af pelslag, og at man et stykke fra sværdet, f. eks. under
en knogle, blot kan erkende “nedbrudt organisk materiale”, mens man et
stykke fra sværd og knogler blot kan spore en mørkfarvning. Bevaringsgraden afhang desuden i udpræget grad af mængden af tilstedeværende
bronze: Således var bevaringsforholdene udadtil mod kiste og i retning
mod spidsen af sværdet generelt dårligere end i områder med en større
mængde metal (kobbersalte). Præparatet er desuden meget mast og forskubbet. Dette ses f. eks. af niveauspringet hen over selve sværdklingen og
af en maksimal tykkelse på hele kisten på 5 cm.
Lagene var så fragmentariske og sporene så svage, at manglende identifikation af et materiale derfor ikke kan tolkes som sikkert fravær af dette
materiale.
På selve Harris-matricen er alle de gjorte iagttagelser noteret. Dertil er der
fremstillet en “forenklet matrice”, der udelukkende lister de forskellige
og hyppigst påviste varianter af sekvenser/mikrolagfølger, og som fremhæver de koblede sekvenser. (= identiteten mellem lag fra forskellige sekvenser). Ved hjælp af matricerne illustreres en mulig sammenhæng mellem
lagene og dermed et billede af kistens indhold (bilag 12).

3.2 Konklusion på kistens indhold
Bemærk at præparatet er taget acentreret i den ene ende af kisten og således alene rummer, hvad der svarer til venstre halvdel af afdødes overkrop.
Bemærk yderligere, at overarmen er forskubbet udad i forhold til naturlig
rygliggende stilling, og at sværdet er presset ned i niveau med skeletresterne. Sværdet ligger således hen over venstre arm krydsende denne i
det opløste albueled. Denne deplacering er sket efter, at bindevæv er gået
i opløsning og kan tilskrives kistens kollaps. Forskubningen af sværdskedens overside, mod kistens midte, vidner om, at der desuden har været
skred i indholdet i modsat retning.
På grund af sammenklemtheden og niveauspringene som følge af kollapset
er det svært at sige noget meget detaljeret om kisteindholdets indbyrdes niveau:
Dog kan det via de koblede sekvenser slås fast, at der over kistebunden ligger
et lag stærkt nedbrudt organisk materiale med rester af pelshår – og dermed
formentlig oprindelig et pelslag. Over dette ligger skelettet. Over skelettet
kommer der et niveau med mere pels, og over pelsen ligger sværdet i sin
skede. Sværdet er omgivet af pels og tekstil og samme slags lærredsvævede,
z/z-spundne tekstil strækker sig umiddelbart under kistelåget. I hovedenden
af graven findes en anden slags tekstil, nemlig det to-farvede s/z-spundne.
Materialeundersøgelserne har godtgjort, at selve kisten er fremstillet af
eg, og at der er bevaret rester af både bund og låg.
Sværdet er et tveægget grebpladesværd af bronze med greb af horn.
Vulst lange klingen.
Sværdskeden består af to tynde egelister, hvoraf i hvert fald den ene
– formodentlig begge – er glatte. Fiberretningen følger skedens længde21

akse. Trælisterne har sandsynligvis været forsynet med et overtræk af
hud eller pels. Skeden er pelsforet, men pelsforingen kan kun påvises i
den ene side.
Pelsene synes generelt at være af samme type med ensartet lange hår
som hos ko eller hest. Hvor hårretningen kan følges, er hårene parallelt
ordnende vinkelret på sværdet. Det kan ikke afgøres, om pelsene er garvede eller ugarvede. Der kan ikke identificeres klare lag under afdøde, kun
påvises rester af pels. Ikke alle steder kunne hud- og hårside orienteres.
Men hvor dette var muligt, tegnede der sig følgende mønster:
Pelsen/pelsene over knoglelaget (men under sværdet) vender hudsiden/
siderne nedad mod kroppen. Andre steder under sværdet vender pelslagene modsat. Tilsvarende vender hudsiderne udad og hårsiderne nedad
i det dobbelte pelslag ”ved siden af” sværd og afdøde, men ovenpå den
uidentificerede bundsubstans. Det ser således ud til, at der omkring afdødes overkrop ses et pelsforløb, der adskiller sig fra pelslagene i de andre
dele af kisten. Der er tale om et ret komplekst billede, der med forbehold
kan tolkes således, at der i kisten formentlig har været en pelsforing, og at
afdøde på overkroppen kan have båret en pelsklædning.
Tilstedeværelsen af tekstiler er hyppigst påvist alene ud fra tilstedeværelsen af rester i form af korrosionsaftryk eller bundtede fibre, der dog adskiller sig fra de grovere pelshår. Visse steder kan tekstilet dog beskrives nøjere:
Under kistelåget og omkring sværdskeden findes en grov lærredsvævning
af z/z-spundne tråde og i hovedenden ses et to-farvet s/z-spundent klæde.
Tekstilet påtræffes temmelig konsistent under kistelåget i hele sværdets
udbredelse samt under sværdet over knoglelaget. Mange steder er der
påtruffet tekstil over knogle, men da er sekvensen altid følgende: underst
knogle, derover pels og øverst tekstil. Dette tekstil er i koblede sekvenser
genkendt som samme lag tekstil, der ligger under kistelåget.
Det synes som om sværdet har ligget i en bylt af tekstil. Der er her tale om
den grove lærredsvævning af z/z-spundne tråde. At dømme efter sømmen
eller den måske skårne, let buede tekstilkant, er stoffet i bylten genbrug
fra et stykke sammensyet tekstil eller de består af en kappe.
Der er påtruffet pels i denne “bylt”: Overalt genfindes hyppigst tekstil
direkte under kistelåget, derunder pels og derunder henholdsvis knogle
eller sværd. I alle sikre iagttagelser er der tekstil over sværdet. Der er for
det meste også pels over sværdet, men kun over sværdets spids, F 2 -3, er
der påtruffet pels mellem tekstilet og kistelåget. Pelsen ligger m.a.o. for
det meste under tekstilet. Netop sværdspidsen ser ud til at ligge udenfor
skelettet.
Med andre ord ligger der i området umiddelbart over sværdet hovedsagelig tekstil direkte under kistelåget. I området lidt fra sværdet, der hvor
øverste del af overkroppen befinder sig, og over sværdets spids, er der pels
direkte under kistelåget. En mulig tolkning er, at sværdet har været viklet
i en tøjbylt, og at mellem krop og arm er lidt af afdødes overtæppe eller
pelsklædning skredet/foldet ind over bylten efterhånden som bylten sank
nedefter og lagene forskubbedes som omtalt.
Tøjbylten med sværdet må således efter al sandsynlighed have været
placeret i kisten ovenpå afdødes overtæppe.
I området omkring afdødes hoved og skuldre ses rester af to-farvet, s/zspundent tekstil.
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Sammenfattende kan det kort siges at:
Egekisten rummede en mand med en to-farvet tøjbeklædning i hovedregionen, en mulig pelsbeklædning på overkroppen og delvis dækket af
kistens pelsforing. Gravgaven var et bronzesværd med pelsforet, hudbetrukket træskede. Sværdet har liggende i sin skede været viklet i et stykke
genbrugt stof eller en kappe og denne bylt, er nedlagt i kisten til sidst.

4. Prøverne og deres behandling
Samtlige prøver, eller dele deraf, er afleveret til Vejle Kulturhistoriske
Museum.
Prøve 1: Sandblandede jord og ildskørnet flint under kisten afgravet
og optørret isoleret, 5,850 kg tørvægt. Del af prøve 1, 196,7 gr., sendt til
Anne Kirstine Helms, Nationalmuseet/DTU til bakterie-DNA-analyser.
Prøverne kunne ikke analyseres. Del af prøve 1, 150 ml, sendt til Peter
Gjelstrup, Naturhistorisk Museum, Århus Universitet med henblik på at
undersøge om nogle æglignende dannelser, der lå under sværdet, kunne
være insektrester. Dette er ikke tilfældet. Resten af prøven blev gemt.
Prøve 2: Det hårde lag udtaget og optørret. 1.11.03. Del af prøve 2
testet positiv for manganforbindelser. Optørret.
Prøve 3: Under kistebunden et uhomogent, kompakt vegetabilsk materiale. Optørret.
Prøve 4: Under kistebunden fandtes desuden et uhomogent, men løst
lag vegetabilsk materiale. Del gemt. Optørret.
Prøve 5: Træ med tydelig vedstruktur udtaget fugtig. Kistebund. Til
vedbestemmelse hos Peter Hambro Mikkelsen og Thomas Bartholin,
Moesgård Museum. Prøven derefter optørret.
Prøve 6: Uidentificeret organisk materiale (kisteindhold) afgravet indtil
kontakt med det første lag knogler, tænder bronze, erkendbar hud, pels,
rødligt træ. Del optørret og del opbevaret vådt indtil undersøgelserne er
afsluttet. Derefter optørret.
Prøve 7: Hår/pels under grebet udtaget. Optørret.
Prøve 8: Hårklump fra et område under klingen, fragment F.3. Imprægneret og frysetørret. (Se detaljer angående metoden i afsnit 5.1.).
Prøve 9: Hud ved greb. Mikroskoperet og tørret op.
Prøve 10: Træfibrene fra undersiden af kistelåget ligger umiddelbart
hen over huden. Del sendt til bakterie-DNA-analyse hos Anne Kirstine
Helms. Prøven kunne ikke analyseres. Resten opbevares vådt indtil undersøgelserne er afsluttet. Derefter optørret.
Prøve 11: Hud ved greb. Mikroskopipræparat fremstillet med gelvatol.
Prøve 12: Udtaget af det parallelt ordnede hår ud for grebet. Mikroskopipræparat fremstillet med DPX. (Se detaljer angående metoden i afsnit 5.1.).
Prøve 13: Der fulgte en lille smule hud og hår (nærmest knoglen, K
4.2) med af. Opbevaret vådt indtil 4 stk holdbare mikroskopipræparater
blev fremstillet med henholdsvis gelvatol og DPX.
Prøve 14: På K.2 er der et elastisk lag i overfladen. Mikroskopipræparat
med DPX.
Prøve 15.1 og 15.2: Knogle. For identifikation. Ikke gemt.
Prøve 16: Knogle. For identifikation. Ikke gemt.
Prøve 17: Holdbare mikroskopipræparater (2 stk) af hud-og hårlaget
ved grebknappen udtaget og fremstillet med gelvatol.
Prøve 18: Muligt lille stykke mangandioxid optaget. Opbevaret vådt.
Prøve 19: Udtaget af de bundtede hår over K.10. Ikke gemt.
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Prøve 20: Stykke af formodet kistebund, 5,1 gr. fugtig vægt, max tykkelse 1,1 cm +/- 0,5 cm udtaget. Vedanatomisk bestemt og derefter sendt
til Anne Kirstine Helms til bakterie-DNA-analyser. Prøverne kunne ikke
analyseres.
Prøve 21 (F2, F3, F4, F5): Det organiske materiale under klingefragmenter, henholdsvis F2-F5. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne er
afsluttede. En del stadig våd, resten derefter optørret.
Prøve 22: Træ fra prøve 21.F.2. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne
er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 23: Hud (pels) fra prøve 21.F.2. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 24: Tekstil fra området nær klingen. Fra prøve 21.F.4. Del sendt
til Peter Graulund og Lotte Laursen på Zoologisk Museum.
Opbevaret vådt indtil undersøgelserne er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 25: Hår fra pelsen udenfor skeden. Udtaget under F4. Del sendt
til Peter Graulund og Lotte Laursen på Zoologisk Museum. Opbevaret
vådt indtil undersøgelserne er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 26: Hår fra håret inde i skeden. Udtaget under F4. Del sendt til
Peter Graulund og Lotte Laursen på Zoologisk Museum. Opbevaret vådt
indtil undersøgelserne er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 27: Sammenhængende bid af skedetræ og hårforing samt en bid
skedetræ optaget under sværdfragment F4. Til vedanatomisk bestemmelse
hos Peter Hambro Mikkelsen og Thomas Bartholin, Moesgård Museum.
Opbevaret vådt indtil undersøgelserne er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 28: Pels (hår og hud) fra materialet over knogle 1. Dertil tekstilrester. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne er afsluttede. Derefter
optørret.
Prøve 29: Træfibre fra formodet sværdskede, formodet eg, udtaget. Fra
prøve 21 under sværdfragment F.4. Holdbare mikroskopipræparater (2
stk) fremstillet af træet fra prøve 29. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 30: Pels fra området under skeden, formentlig “ligsvøb” eller
beklædning. Fra prøve 21 under sværdfragment F4. Opbevaret vådt indtil
undersøgelserne er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 31: Vævet tekstil – meget nedbrudt – fra materialet under klingen. Udtaget under F3. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 32: Hår og tekstiltråde fra samme materiale udtaget under F3.
Opbevaret vådt indtil undersøgelserne er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 33: Træstrukturer (kan være en blanding af skede- og kistetræ)
udtaget under sværdfragment F3. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne
er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 34: Træstrukturer (kan være en blanding af skede- og kistetræ)
udtaget under sværdfragment F2. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne
er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 35: Træstrukturer (kan være en blanding af skede- og kistetræ)
udtaget under sværdfragment F5. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne
er afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 36: Hårlag med fragmenter af groft vævet tekstil fra området
langs og ind under sværdet. Opbevaret vådt indtil undersøgelserne er
afsluttede. Derefter optørret.
Prøve 37: Samme som Prøve 36.
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Prøve 38: Kistebund fra området over sværdfragment F5 og F6.
Imprægneret og frysetørret ved Jesper Frederiksen, Moesgård Museum.
Prøve 39: Stump af velbevaret skedetræ fra skedens underside under
sværdfragmenterne F5 og F6. Imprægneret og frysetørret ved Jesper Frederiksen, Moesgård Museum.
Prøve 40: Skedetræet fra skedens overside. Imprægneret og frysetørret
ved Jesper Frederiksen, Moesgård Museum.
Prøve 41: Velbevaret tekstil fra området nær grebet. Løftet fri i et
stykke. Kunne ikke risles helt rent. Imprægneret og frysetørret.
Prøver sendt ud af huset:
Prøve 1 del, prøve 10 del og prøve 20: 196,7 gr., sendt til Anne Kirstine Helms, Nationalmuseet/DTU til bakterieanalyser, 1.4.04. Prøverne
kunne ikke analyseres.
Prøve 1 del, 150 ml, sendt til Peter Gjelstrup, Naturhistorisk Museum,
Århus Universitet. med henblik på at undersøge om nogle æglignende
dannelser, der lå under sværdet, kunne være insektrester. Dette er ikke
tilfældet.
Prøve 25 del, 26 del og 24 del: Prøver af “ligsvøb”, “skedeforing” og
vævet tekstil til DNA-bestemmelse hos Peter Graulund, Evolutionsbiologisk Laboratorium, Zoologisk Museum, og til morfologisk bestemmelse
hos Lotte Laursen, sammesteds. 11.5.04. Konklusionen på den morfologiske undersøgelse var, at bevaringstilstanden umuliggjorde en artsbestemmelse. DNA blev forsøgt ekstraheret og forsøgt påvist med PCR-teknikken, men alle forsøg var uden resultat.

5. Konserveringsmetoder
5.1. Træ, tekstil, hud- og hårprøver
Hår (prøve 8): Frysetørret således: Imprægneret igennem en måned
efter standardmetoden med stigende koncentration PEG 2000. (6, 8 11,2 og
21,1%). Derefter frysetørret, men er fortsat temmelig smuldrende. Al imprægnering og frysetørring udført af Jesper Frederiksen, Moesgård Museum.
Træ fra kiste (prøve 38): Stump af velbevaret kistetræ under sværdfragmenterne F5 og F6 frigjort fra “klump under greb”, renset for org. rester
og lagt i koldt vand. Imprægneret og frysetørret.
Træ fra sværdskede (prøve 39): Stump af velbevaret skedetræ under
sværdfragmenterne F5 og F6 frigjort fra “klump under greb”, renset for
org rester. Lagt i koldt vand på skumgummi understøttet af rustfrit stålnet. Imprægneret og frysetørret.
Træ fra sværdskede (prøve 40): Skedetræ fra sværdets overside. Pels
stadig på ydersiden. Kan ikke fjernes uden at beskadige træet i denne tilstand. Lagt i koldt vand på skumgummi understøttet af rustfrit stålnet.
Imprægneret og frysetørret.
Tekstil (prøve 41): Velbevaret tekstil fra området nær grebet. Løftet fri i
et stykke, men kunne ikke renses fuldstændig. Lagt i koldt vand på skumgummi understøttet af rustfrit stålnet. Renset 1 døgn i 0,1 M E.D.T.A.
og udvandet ved 4 vandskift over 8 dage. Imprægneret i 8% PEG 400 i 4
måneder. Frysetørret i fryseskab ved -20 til -14ºC over 6 dage.
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Hår og hud (dele af prøve 12, 13 og 14): Holdbare mikroskopi-præparater
ved indstøbning af tørre fibre i histologisk lak, DPX® fortyndet med acetone, under dækglas på præparatglas.
Hud, pels og træfibre (dele af prøve 11, 13, 17 og 29): Holdbare mikroskopi-præparater ved indstøbning af våde fibre i gelvatol®, vandblandbar
polyvinylalkohol, under dækglas på præparatglas.
Begge dele fungerede fint. DPX-en var for sej til at trække ind under
dækglas ved hårrørsvirkning alene trods for-opfugtning med xylen. Men
det fungerede fint med at placere dækglas ovenpå DPX-klatten.

5.2. Knoglerne
Knoglerne er rene kollagenknogler (“gummiknogler”) dertil smattede i
konsistensen og med ringe sammenhængskraft.
VKH 1842 x 11 K.4.1 løsnet og lagt støttet af rustfrit stålnet i fugtkammer til forsøg med kontrolleret optørring.. RF= 95%. Fugtigheden
sænkes langsomt og jævnt, men ved RF= 80% efter 13 dage er knoglen
opspaltet. RF hævet igen. Herved afspænder knoglen noget, men brydes
også op i 3 dele.
K.1 (den bevarede del nærmest ledenden) løftet af og lagt med bunden
i vejret, d.v.s. med oversiden opad, i en bakke med vådt sand foret med
plastic. Støtte af paraffinskal isoleret med vådt papir fremstillet. Vendt om
og lagt til imprægnering i en vandig 3,5% Primal WS 24 ®, en akryl colloidal dispersion.
Knogle fra præparat VKH 1842 x 10 (lårben udenfor præparat x 11)
blev frigravet og fik samme behandling. Fotomappe 23: Lårben x 10.
Efter 24 timer blev knoglerne optaget af lakken og lagt i fugtkammer
ved RF 80%.
Optørring i stinkskab ved stuetemperatur og ditto luftfugtighed under
stadig tilførsel af 12% primallak.
Knogle K2 og K4.2 løftet af, penslet under rindende ionbyttet vand,
lagt på rustfrit stålnet og nedsænket i 3,5% Primal. Efter 3 døgn i Primal
blev knoglerne overført til fugtkammer, hvor de blev drypimprægneret
med 12% Primal.
Alle de øvrige knogler (samt dele af K.1 og K.4.2.) var i så ringe bevaringstilstand, at de kun kunne skrabes op af præparatet. Disse blev opbevaret koldt i vand.
Alle imprægnerede knogler afleveret i konserveret stand til Niels Lynneup,
Antropologisk Laboratorium. Tænder pakket vådt i præparatglas og afleveret. Alle de knogler, der måtte skrabes op af præparatet, blev pakket vådt
og ligeledes afleveret.

5.3. Horngrebet
På grebet sidder uadskilleligt et pånittet fragment af klingen samt en greb
knop af bronze. Det blev aftalt med Mads Kähler Holst, at hornet har
højeste prioritet i valget af konserveringsmetode.
Horngrebet har bevaret sin form, men er en anelse opkvældet. Tilstanden
er vandmættet og konsistensen blød som “smør fra køleskabet”. De enkelte
vækstlag er yderst kompakte, men har tendens til at skride i forhold til hinanden, og hornet exfolierer (spalter mellem vækstlagene) ved udtørring.
Den sure, anaerobe situation i gravhøjen har forhindret fuld nedbrydning
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af hornmaterialet, men selv under sådanne forhold brydes saltbindingerne
imellem keratinets polypeptidkæder og de enkelte molekyler undergår en
vis hydrolyse. Med iltens adgang til hornet tabes sammenhængskraften i
keratinet yderligere, idet svovlbindingerne i polypeptidkæderne brydes.
Hornet tålte i fundsituationen ikke optørring og tager fysisk skade af
håndtering.
Hornet måtte styrkes med en imprægnering, og imprægneringsmidlet
måtte være vandblandbart, således at imprægneringen kunne ske, mens
hornet stadig var vandmættet. Desuden skulle imprægneringsmidlet
respektere hornets isoelektriske punkt (ved pH 5,5) og bestå af meget små
partikler. Imprægneringsmidlet kunne tænkes at påvirke den bronze, der
ikke kan fjernes fra grebet og skulle derfor helst ikke skade metallet og
helst bevare sin opløselighed, d.v.s. lade sig fjerne fra bronzen igen.
Konserveringslitteraturen rummer ikke eksempler på en lignende problemstilling og bevaringstilstand hvorfor konsultationer hos følgende eksperter blev af uvurderlig betydning for valget af fremgangsmåde: Knud Bo
Botfeldt, Konservatorskolen, Per Thorling Hadsund, Ålborg Historiske
Museum og Lars Brock Andersen, Museernes Bevaringscenter i Skive.
Hornet og bronzedelene rykker sig lidt i forhold til hinanden dog uden at
kunne adskilles, og der blev for at minimere håndtering derfor fremstillet
en støttekappe. Den del, der skulle være fri blev placeret (forseglet) i støbesand. Støbesandet blev valgt for sin meget finkornede, træge konsistens.
Støbesandet er en kvartssand med en organofil binder tilsat en mineralolie.
Hornet isoleres fra støbesandet med en tætsluttende folie.

Figur 14. Støttende leje af støbesand. Strehle, Moesgård Museum.

Støttekappe opbygges af x-lite® (et groft bomuldsvæv imprægneret med en
termoplastisk polyesterbinder) og beklædes med fintvævet, elastisk kunstvæv.
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Figur 15. Horngrebet i permeabel støttekappe. Strehle, Moesgård Museum.

Fotodokumenteret: Fotomappe 24: Støttekappe til greb, Imprægnering
af greb, Horn efter WS 24 mikro og Klinge og greb optørret og med voks.
En tilsvarende støttekappe fremstilles til den anden halvdel af grebet.
Imprægneringsmidlet Primal WS 24 ® er en akryl colloidal dispersion
i vand. Denne dispersion har meget små partikelstørrelser, mindre end
0,03 my (mens emulsioner har 0,1 my). Primalen indeholder en lille smule
ammoniakvand, men er nær neutral; 6,8-7,0 i de fleste opblandinger. Den
anvendte blanding blev målt til pH 7,0 +/- 0,5, hvilket er helt acceptabelt
for både horn og bronze.
Der blev lavet ældningsforsøg med Primal WS 24 (idet brugen af lakken
dog ikke afventede resultaterne): 36% lak i enkelt, dobblet og tredobbelt
opstrøg på glasplade og stillet i sydvendt vindue i 2 år: Ingen gulning
spores. Lakken lader sig nemt fjerne med acetone, kun vanskeligt med
ethanol. Lakken synes at have de lovede, gode egenskaber.
Greb med påsiddende bronzedele nedsænkes liggende i støttekappe i en
svag koncentration, nemlig 2%, Primal WS 24 med omrøring. Efter 2
døgn var lakken blevet grønlig, d.v.s. der foregår en ukontrolleret – og
dermed uacceptabel – påvirkning af korrosionslaget. Hornet er blevet
endnu blødere, og der dannes smattede, brunfarvede søer i hulheder i
hornet, der er med andre ord risiko for, at hornsubstans går i opløsning i
badet. Nedsænkning bedømmes til at være uacceptabel. Desuden vil en
styrkelse med maksimalt 2% tørstof næppe i længden være tilstrækkeligt.
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I stedet etableres et kammer med stabil høj luftfugtighed, der hindrer udtørring, og lakken tilføres i stedet via spray. I et lukket kammer over en mættet
opløsning af Na2SO3    , 7H2O indstiller den relative luftfugtigheden sig ved
200C stabilt på 95%. Opløseligheden er meget temperaturafhængig og
ligger på 33 gr Na2SO3 i 100 ml koldt vand og 196 gr i 40 grader varmt
vand. I praksis (værkstedets temperaturer) leverer 50 gr Na2SO3 i 100 ml
vand den ønskede opløsning. Et kar med stor overflade og rummende
den mættede opløsning stilles på bunden af et lukket kammer, gives en
magnet, og kammeret stilles på en ekstern magnetomrører, således at man
har omrøring udefra. Horngrebet lægges i sin støttekappe på en rustfri
stålrist over karret med den mættede opløsning. Datalogger og hårhygrometer indsættes for at følge luftfugtigheden.
Fotodokumenteret: Fotomappe 25: Imprægnering af greb.

Figur 16. Horngrebet i støttekappe i kammer med 95% relativ luftfugtighed. Strehle, Moesgård
Museum.

I 3 måneder sprayes hornet dagligt (alle ugens hverdage) med 2% WS 24.
Grebet blev ca hver uge skiftet over i den anden halvdel af støttekappen,
således at lakken bedre kunne fordele sig i hornet. To gange dannedes der
mug på horn og støttekappe. Dette blev afrenset med 70% ethanol i vand
på vatpinde. Mellem spraybehandlingerne henlå grebet i fugtkammeret,
der lå på 95-100% relativ luftfugtighed, RF.
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Herefter var hornet ophørt med at suge lak uden at der var dannet hinde
på overfladen og virker fastere. Ingen synlige farve- eller dimensionsforandringer.
Horngrebet henlå i yderligere 2 måneder i fugtkammeret til langsom
optørring. Kammeret indstillede sig uden tilførsel af yderligere væde på 95%
RF. Hornet føltes undervejs mere tørt og fast. De mange lameller og lag
(vækstzoner), der før imprægneringen skred indbyrdes, hænger nu sammen.
Der opstod mikroskopiske tørresprækker på tværs af hornfibrene. De fra
begyndelsen eksisterende langsgående revner åbnede sig yderligere, og
hornet udfylder ikke i samme grad endeknoppen. Den unaturlige kvældning
er nu helt forvundet, og de nyopståede optørringssprækker er uden betydning bevaringsmæssigt. Det æstetiske tab bedømmes som minimalt. Farven
er blevet en anelse mørkere. Hornet fik yderligere en behandling mod mug.

Figur 17: Nærbillede af hornet efter imprægnering og optørring. Strehle, Moesgård Museum.

Tørreskader som følge af sammentrækning af “mikrokapillarer” opstår i
følge teorien lige under 100% RF. “Makrokapillarer” kan afstedkomme
tørreskader ved udtørring fra lavere RF. Definitionen er uklar. For at imødegå yderligere sprækkedannelse som følge af den videre optørring ved
lavere omgivende relative luftfugtigheder, blev der – forsøgt – etableret et
stabilt fugtkammer med en RF på 93%. En mættet opløsning af Na2SO4,
10 H2O skaber ved 20 oC en relativ luftfugtighed på 93% og har i flg. teorien en opløselighed på 4,8 gr anhydrid i 100 ml vand. Imidlertid opløste
vandet på 3 uger 20 gange så meget. Det var der ikke nogen god forklaring
på. Følgelig blev det opgivet at fortsætte optørringen ved en fast indstillet
lavere relativ luftfugtighed.
Imens henlå horngrebet i fugtkammeret med 95% RF. Hornet tørrede
i mellemtiden yderligere op på tilfredsstillende vis, så fugtkammer nr. to
skønnedes unødvendigt. Hornet føltes nu helt hårdt og sammenhængende.
Mugdannelser fjernet.
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Henlå yderligere 5 måneder i fugtkammer, hvor væden langsomt får lov
at fordampe, således at salt fælder ud. Mod slutningen af perioden lå RF
på omkring 80%, svarende til, at hornet optørrer til omkring 80% RF.
Fotodokumenteret: Fotomappe 26: Efter WS 24.
Yderligere imprægnering skønnedes nødvendig for at støtte hornet
under den endelige optørring til almindelig RF. Lakken måtte være noget
vandblandbar og gerne stærkere end WS 24-eren.
En 8,5 w/w% Paraloid B 72 i ethanol og vand blev fremstillet således: B
72 blandes med 96% ethanol. Derefter tilsættes 70% ethanol lidt efter lidt
indtil blandingen bliver klar.
Igennem en periode på 3 uger tilføres lakken af mange omgange og med
jævne mellemrum med pipette, mens hornet holdes under opsyn. I tiden
mellem laktilførslerne er hornet under kompres, dækket af folie og placeret
på sugebord.
Dernæst fjernes kompresset. Lakoverskud fjernet med acetone/pensel/
trækpapir.
Større sprækker udfyldt med tørpigment-indfarvet voks (blanding af
mikrokrystallinsk voks og paraffin). Udfyldningerne skåret ned under
niveau med det omliggende horn.
Fotodokumenteret: Fotomappe: 27 Klinge og greb optørret og med
voks.

Figur 18: Horngreb og bronzedele efter konservering. Strehle, Moesgård Museum.
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5.4. Metallet
Undersiden af F1 og dele af F2 blev med alle tænkelige midler forsøgt
afrenset mekanisk. Der var ingen defineret oprindelig overflade end sige
aftryk af samme. I korrosionslaget var der imidlertid i sjældent fin grad
bevaret spor efter de organiske materialer, der engang har omgivet sværdet. Disse spor foreligger nærmest bronzen som mineraliserede rester og
lidt længere væk (omtrent 1 mm) som aftryk i korrosion af det organiske
materiale. Da iagttagelserne i korrosionslaget kompletterer analyserne af
den omgivende mikrolagfølge, blev det i samarbejde med Mads Kähler
Holst bestemt at bevare korrosionslaget intakt på sværdet.
De bronzedele, der sidder fast på horngrebet (grebknappen og klingefragment F6), har i forbindelse med hornets konservering været udsat for
80-98% relativ luftfugtighed i 2 år. Dette kan sammenlignes med en virkelig skrap kontrol af bronzens stabilitet. Det langvarige ophold i fugtkammer kunne hverken fremprovokere synlige ændringer i korrosionslagene,
hvorfor man kan konkludere, at bronzen er overordentlig stabil.
Sværdfragmenterne nr. 1-5 (dem uden horn på) er vacuumimprægneret
ved neddypning i 5% benzotriazole i ethanol. Fragmenterne henligger i
benzotriazole i 16 dage, idet vacuum fornyes 7 gange i perioden. Sværdfragmenterne nr. 6 og grebknoppen drypimprægneret med benzotriazole.
Sværdfragmenterne vacuumimprægneret med incralac®. Vacuum fornyet 1 gang. Sværddelene på horngrebet blev drypimprægneret. Overskud
afduppet.
Transport- og opbevaringskasse konstrueret af syrefrit pap, polyethylenskum og bomuldsstof. De enkelte sværddele monteret i kassen enkeltvis, men i forlængelse af hinanden, således at sværdet kan betragtes, uden
at man behøver at håndtere dette. Siden med den fineste korrosion er
vendt opad.
Fotodokumenteret: Fotomappe: 28 Sværd i kasse

5.5. Opbevaring
Metallet er formentlig overordentlig tolerant, men af hensyn til hornet må
sværdet ikke udsættes for svingende relativ luftfugtighed. En RF på 50%
vil være passende. Stykkerne vil kunne sættes sammen, ligesom der ville
kunne fremstilles en mere udstillingsegnet bæring.

32

6. Bilag
Bilag 1. Plan over graven. Præparatet x11 med sværdet markeret med en stiplet
linie. Projekt “Bronzealderens gravhøje”, Århus Universitet.
Bilag 2. Røntgenoptagelser af det tveæggede grebpladesværd. Strehle, Moesgård
Museum.
Bilag 3. Plantegning 1:4 af situation 1. Præparat afgravet indtil kontakt med
kistebund. (Ses fra undersiden). Strehle, Moesgård Museum.
Bilag 4. Plantegning 1:4 af situation 2: Præparatet afgravet indtil kontakt med
knogler og tænder. Strehle, Moesgård Museum.
Bilag 5. Sammentegning af Lene Mollerups skitse af knoglerne med røntgenoptagelserne af sværdet. Mollerup, Strehle og Projekt “Bronzealderens gravhøje”.
Bilag 6: Plantegning 1:4 af situation 3: Knogler og tænder eksponeret. Strehle,
Moesgård Museum.
Bilag 7: Plantegning 1:4 af situation 4: Pelsen under og ved siden af sværdet.
Strehle, Moesgård Museum.
Bilag 8: Plantegning 1:4 af situation 5: Sværdet eksponeret. Træskede og tekstil
under og ved siden af sværdet. Strehle, Moesgård Museum.
Bilag 9: Aftryk af organisk materiale i korrosionen på sværdets overside. Strehle,
Moesgård Museum.
Bilag 10: Plantegning 1:4 af situation 6: Sværdet fjernet. Materiale mellem sværd
og kistelåg. Strehle, Moesgård Museum.
Bilag 11. Samtlige mikrosekvens-iagttagelser indtegnet på Harris-matrice.
Strehle, Moesgård Museum.
Bilag 12. Forenklet fremstilling af materialernes udbredelse i kisten. Strehle,
Moesgård Museum.
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Bilag 1. Plan over graven. Præparatet x11 med sværdet markeret med en stiplet linie. Projekt “Bronzealderens gravhøje”, Århus Universitet.
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= Koblede sekvenser

Bilag 12. Forenklet fremstilling af materialernes udbredelse i kisten. Strehle, Moesgård Museum.
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger
resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk
genstandsmateriale.
Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig
tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser,
vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter
samt arkæozoologiske undersøgelser.
Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som
f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser
af konserveringsteknisk karakter.
Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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