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Oldsagers og gravhøjes bevaringstilstand

Det agrare landskab rummer langt hovedparten af  den forhistoriske kulturarv i Danmark. De
fund, der ligger på museer og i private samlinger, udgør kun en brøkdel af, hvad der må formodes
stadig at befinde sig i jorden. Samtidig er anlægsspor som hustomter, landsbyer, gravhøje, befæst-
ningsanlæg og marksystemer er umulige at indsamle, og nyfortolkninger af  disse fundgrupper er
således afhængige af  de anlæg, der ligger tilbage i landskabet. Det agrare landskab er dermed den
absolut vigtigste kilde til det danske områdes oldtid, dvs. historien frem til 1000 e.Kr., og også for
perioden efter 1000 rummer det åbne landskab meget væsentlige informationer. De arkæologiske
levn, der befinder sig i det agrare landskab, er imidlertid sårbare. Når tingene er bevaret frem til i
dag skyldes det, at nedbrydningsprocesserne enten er forløbet meget langsomt, eller at de praktisk
talt helt er stoppet op. Denne opbremsning af  nedbrydningen er betinget af  særlige kemiske og
fysiske forhold i jorden, og hvis de forhold forandres, er der en risiko for, at genstande og
anlægsspor nedbrydes. De seneste årtiers hastige og gennemgribende ændring i brugen af  det
agrare landskab har derfor potentielt vidtrækkende konsekvenser for den arkæologiske kulturarv
og rejser en række nye problemstillinger omkring kulturarvsforvaltningen.
Projektet Oldsagers og gravhøjes bevaringstilstand på landbrugets arealer har haft til formål at udvikle
nogle grundlæggende redskaber til håndtering af  disse nye problemstillinger. Det er sket gennnem
opbygning af  metoder og systemer til vurdering af  bevaringstilstanden af  oldsager og anlæg i
jorden samt truslerne mod dem i det foranderlige, moderne agrare landskab. Tilsammen danner
metoderne en bred indfaldsvinkel til diskussionen, prioriteringen og implementeringen af  en
fremtidig bevarings- og udgravningsindsats.

Organisation

Projektet har været hjemhørende på og er blevet administreret fra Nationalmuseet, Danske Afdeling
(nu Forsknings- og Formidlingsafdelingen). Det udgør et samarbejde mellem tre institutioner:
Konservatorskolen på Det kgl. danske Kunstakademi, Bevaringsafdelingen på Nationalmuseet
og Geografisk Institut på Københavns Universitet. Projektet har været koordineret af  en
styregruppe med Carsten U. Larsen som projektansvarlig og med deltagelse fra hver af  de
involverede institutioner samt centerleder Søren Espersen fra ØstersøCentret i Vordingborg.
Hver af  de deltagende institutioner har haft ansvaret for et delprojekt rettet mod hver sin
hovedbestanddel af  kulturarven. Projekt 1 (Konservatorskolen) vedrører genstande af  metaller
og rav, projekt 2 (Bevaringsafdelingen) behandler det organiske fundmateriale, og projekt 3
(Geografisk Institut) er rettet mod gravhøjene, der udgør den største anlægsgruppe blandt de
registrerede fortidsminder. Projekt 2 er udformet som et ph.d.-projekt.
De tre projekter har haft fælles overordnede målsætninger for arbejdet med fundgrupperne:
1) Udvikling af  metoder til belysning af  den pågældende fundgruppes tilstand.
2) Anvendelse af  metoden til belysning af  tilstanden af  fundmaterialet i et udvalgt

undersøgelsesområde.
3) Udredning af  konkrete trusselsmomenter mod fundgrupperne.
4) Implementering af  metoderne og forslag til strategier for fundgruppernes håndtering.

Indledning
Af Carsten U. Larsen, Nationalmuseet.
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Ud over de overordnede fælles målsætninger er samarbejdet mellem projekterne også sket gennem
en række konkrete undersøgelser dels for at behandle overlappende og fælles problemstillinger
dels for at udnytte forskellige kompetencer inden for delprojekterne. Samarbejderne kan
sammenfattes i følgende punkter:
1) Måling af  metallers korrosion (projekt 1, 2 og 3): Der har været et samarbejde mellem alle tre

delprojekter samt Institut for Produktion og Udvikling, DTU omkring udviklingen af
metoder til bestemmelse af  metalkorrosion under forskellige jordbundsforhold. Metoderne
er blevet anvendt i forbindelse med delprojekt 1 og 2’s undersøgelser på henholdsvis tørbund
og vådbund. Ved projekt 1’s undersøgelser af  metallers korrisonhastighed i jorden (se s.
21ff) indgik projekt 3 i et samarbejde om udpegningen af  anvendelige lokaliteter og har
forestået analyserne af  jordbundens fysiske og kemiske tilstand. Der er desuden blevet
foretaget sammenlignende forsøg i Ghana.

2) Måling af  miljøforandringer ved indgreb i vådområder (projekt 2 og 3): På baggrund af  projektet er
der etableret samarbejde om måling af  miljøparametre i Veksø Mose i sommeren 2002.
Projektets formål var at vurdere arkæologiske udgravningsmetoders indflydelse på de i
jorden liggende oldsager. Projektet blev udført af  Henning Mathiesen, Bevaringsafdelingen
og Bo Elberling, Københavns Universitet, Geografisk Institut. Projektet er ikke afsluttet.

3) Monitering af  anaerobe miljøer i gravhøje (projekt 2 og 3): I forbindelse med lokaliseringen af
gravhøje med anaerobe kerner med forbedrede bevaringsforhold for organisk materiale
under projekt 3, har projekt 2 gennemført målinger af  de anaerobe forhold i en af  højene
(Skelhøj). Dette samarbejde har dels bidraget med en afprøvning og udvikling af  projekt
2’s metoder på andre jordbundsforhold end de vådbundsaflejringer, der var udgangspunktet,
samt givet en konkrete informationer om gravhøjenes bevaringstilstand og truslerne mod
bevaringsforholdene. Bevaringsafdelingen indgår desuden som samarbejdspartner i
forbindelse med den igangværende udgravning af  Skelhøj udsprunget af  projekt 3’s
undersøgelser (se s. 59f).

4) Eksperimenter med rekonstruerede bronzealderhøje (projekt 1 og 3): I forbindelse med opbygning
af  minimodeller af  gravhøje på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre under projekt
3 (se s. 56f), har projekt 1 nedsat en række genstande af  forskellige materialer. Genstandenes
tilstand vil ved den planlagte udgravning i efteråret 2003 kunne holdes op imod moniteringen
af  højenes miljø og jordbundsundersøgelser af  højenes fyld. Undersøgelsen bør dermed
bidrage til en forbedret indsigt i højenes indflydelse på genstandenes bevaringstilstand og
dermed et bredere grundlag for vurderingen af  højenes potentiale.

5) Sammenligning af  genstandes bevaringstilstand med gravhøjskonstruktion: En undersøgelse under
projekt 1 af  bronzegenstandes bevaringstilstand fra særlige høje udvalgt af  projekt 3 og en
reference til højkonstruktionen danner grundlag for en sammenligning af  de to delprojekters
forklaringsmodeller og metoder til vurdering af  metaloldsager og gravhøjes bevarings-
tilstand. Projekt 1 og 3 har desuden haft fælles primært undersøgelsesområde i Sydjylland,
og hovedparten af  de i projekt 1 undersøgte bronzer stammer fra gravhøjene, som er i
fokus i projekt 3. Dette overlap danner grundlag for en koordinering af  de to projekters
formulering af  trusselsmomenter og udarbejdelse af  bevaringsstrategier.
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6) Geomagnetisk prospektering (projekt 1 og 3): På en af  de i projekt 3 udpegede gravhøje med
jernlagsindkapsling af  højkernen gennemførtes under projekt 1 en magnetometrisk
kortlægning. Undersøgelsen afslørede tydeligt jernlagsindkapslingens udstrækning.
Undersøgelsen har dermed bidraget til begge delprojekters udvikling af  prospekterings-
metoder.

Overordnede resultater

Projektets hovedresultat er etableringen af  en bred metodisk ramme for vurderingen af  centrale
dele af  den arkæologiske kulturarvs bevaringstilstand og truslerne mod kulturarven. Konkret
drejer det sig om metoder til måling af miljøparametre i jorden, et boreklassifikations- og
analysesprogram for overpløjede og fredede gravhøje samt et karakteriseringssystem for genstandes
bevaringstilstand.
De udviklede metoder muliggør en vurdering af  oldsager og gravhøjes bevaringstilstand i deres
placering i det agrare landskab. De påpeger nogle generelle trusler mod kulturarven og leverer
redskaber til i konkrete situationer at vurdere både trusselsomfanget og behovet for en indsats.
Endelig giver de informationer om fundmaterialets kvaliteter. Det er elementer, der er af  afgørende
nødvendighed, hvis både den synlige og den usynlige arkæologiske kulturarv skal bevares i
landskabet - in situ - og hvis indsatsen skal prioriteres.
En væsentlig del af  projektet har bestået i afklaringen af  den præcise sammenhæng mellem
forskellige fysisk-kemiske forhold og nedbrydningen af  kulturarven samt nedbrydnings-
processernes forløb. Der er inden for dette område etableret ny viden på en række områder, og
der er igangsat forskellige moniteringsprojekter, der følger udviklingen i bevaringsforhold over et
længere tidsrum og sammenholder resultaterne med bevaringstilstanden af  nedlagte prøvemateria-
ler.
Projektet har igennem udgravninger, den hidtil mest omfattende gennemgang af  arkæologiske
genstandes bevaringstilstand og prospekteringsundersøgelser leveret dokumentation for nogle
akutte og omfangsrige problemer for den arkæologiske kulturarv i det agrare landskab. De direkte
og indirekte resultater af  pløjningen udgør et af  de absolut alvorligeste problemer på tørbund.
En række forhistoriske anlæg, som f.eks. gravhøjene, fremstår som højninger i det dyrkede landskab,
og er dermed stærkt udsatte for den erosion, som pløjningen medfører. Over tid fjerner det
højene totalt, men allerede længe inden begynder nedslidningen at påvirke bevaringsforholdene
inde i højene. Det gælder eksempelvis de unikke egekistefund, hvis bevaring er betinget af  en
jernlagsforsegling af  højkernen. Flere år inden nedpløjningen når selve graven, bliver jernlaget
brudt og nedbrydningen sætter i gang. De særlige bevaringsforhold for organisk materiale i
vådbundsområder er et andet eksempel på et meget udsat miljø, hvor selv små ændringer kan få
vidtrækkende konsekvenser, hvilket sætter særlige krav til overvågningsmetodernes præcision og
indsatsens karakter
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Der er på baggrund af  projektets resultater og de nye problemstillinger, som undersøgelserne
har medført, udsprunget en række nye projekter og igangsat initiativer til implementering af  de
udviklede metoder i den arkæologiske praksis. Undersøgelserne af  miljøparametre på vådbund
anvendes således til overvågning af  igangsatte in situ-bevaringsprojekter, og gravhøjspro-
spekteringerne har  resulteret i flere udgravninger og bliver i øjeblikket anvendt i forbindelse med
forvaltningsmæssig udpegning af  særlige kulturmiljøer og bevaringsværdige enkeltanlæg i et udvalgt
testområde i Vestjylland.

Formidling

Delprojekternes resultater er løbende blevet fremlagt ved konferencer, seminarer og i videnskabelige
tidsskrifter. Publikationer er anført nedenfor under gennemgangen af  de enkelte delprojekter og
vedlagt i bilag 1.
D. 13.-15. maj 2002 afholdt projektet et tre-dages symposium på Nationalmuseet: In Situ bevaring
i Danmark. Teknisk niveau og administrative muligheder. Her præsenteredes projektets resultater sammen
med beslægtede danske såvel som udenlandske undersøgelser, og med indlæg fra de
kulturarvsforvaltende myndigheder. Konferencen afsluttedes med workshops omkring udvalgte
temaer inden for kulturarvsforvaltningen med særlig vægt på implementering af  resultater og
fremtidige tiltag. Programmet for konferencen og referat af  worskhop-diskussionerne er vedlagt
som bilag 2. Seminaret dannede grundlag for en mere overordnet diskussion af  truslerne mod
oldsager og fortidsminder samt mulighederne for deres bevaring. Et væsentligt resultat af  seminaret
var desuden, at der skabtes et overblik over og et netværk mellem forskningsmæssige, administra-
tive og landbrugernes interessenter i in situ-bevaringen i det agrare landskab.
Det er de samme overordnede problemstillinger omkring den arkæologiske kulturarv i det åbne
land, der vil blive sat i fokus i forbindelse med projektets bidrag til den samlede publikation fra
projekterne under Det Agrare Landskab. 
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Delprojekt 1: Metaller og rav
Af Helge Brinch Madsen, Det kgl. danske Kunstakademi, Konservatorskolen,
Lone Brorson Andersen, Det kgl. danske Kunstakademi, Konservatorskolen,
Jan Holme Andersen, Det kgl. danske Kunstakademi, Konservatorskolen,
Knud Botfeldt, Det kgl. danske Kunstakademi, Konservatorskolen,
Arne Jouttijärvi, Heimdal-archeometry &
Lars Vendelboe Nielsen, Institut for Procesteknik, DTU.

Ansvarlig: Cand.phil. konservator Helge Brinch Madsen, Det kgl. danske Kunstakademi,
Konservatorskolen.
Andre deltagere: Konserveringstekniker Lone Brorson Andersen, konserveringstekniker Jan
Holme Andersen, konservator Knud Botfeldt og mag.art. B.Sc. Carsten Korthauer, Det kgl. danske
Kunstakademi, Konservatorskolen. Professor Ernst Maahn og civ.ing. Lars Vendelboe Nielsen,
Institut for Procesteknik, Danmarks Tekniske Universitet. Civ.ing. Arne Jouttijärvi, Heimdal-
archaeometry.
Samarbejdspartnere: Orla Madsen og museets medarbejdere, Haderslev Museum og
konserveringsanstalten i Gram. Thomas Balstrøm og Bo Elberling, Geografisk Institut,
Københavns Universitet. Birgit Sørensen og Torben Smith Sørensen, Bevaringsafdelingen,
Nationalmuseet. Lene Rold, DOK, Nationalmuseet. Henrik Jarl Hansen, Lars Bagge Nielsen og
Claus Dam, DKC, Nationalmuseet (nu Kulturarvssstyrelsen). Marianne Rasmussen, Lejre Historisk
Arkæologisk Forsøgscenter.

Projektet har indtil begyndelsen af  2003 indeholdt følgende aktiviteter:

1998-1999: Projektforberedelse: Litteraturgennemgang, indkøb af  udstyr og klarlægning af
datastruktur i projektets database. Indhentning af  elektroniske data fra National-
museets GenReg-database og DKC’s sognebeskrivelsesdatabase.

1999: Gennemgang af  oldsager af  bronze på Nationalmuseet og udvikling af  karakterskala
til bedømmelse af  samme.

1999: Udvikling af  udstyr til måling af  jordens korrosivitet. Udpegning af  egnede lokaliteter
til og opsætning af  målestationer.

1999-2001: Feltmålinger på de opsatte målestationer.
1999-2003: Udvikling af  edb-systemer, registrering af  data i projektets database samt

bearbejdning af  det indsamlede materiale.
2000-2001: Fotodokumentation og bedømmelse af  bronzer og rav samt indsamling af

genstandsoplysninger på Haderslev Museum og Nationalmuseets magasin i Ørholm.
Røntgenfotografering og bedømmelse af  jern fra Haderslev Museum.

2000: Undersøgelse af  jern i vådområder.
2000: Nedsættelse af  metaller, rav og urner i eksperimentelle gravhøje på Historisk-

Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre.
2001: Gennemførelse af  laboratorieforsøg på DTU med metallers korrosion i vandige

miljøer tilsat pesticider, gødning og kalk.
2001: SEM undersøgelser af  bronzer og jern.
2001: Magnetometrisk undersøgelser af  Fladshøj ved Tobøl og Uldal tuegravplads.
2002-2003: Undersøgelse af  grubetæring på bronzer.
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Baggrund og projektmålsætning

Delprojektet omhandler nedbrydning af  genstande af  jern, bronze og rav i forskellige jordbunds-
typer i det agrare landskab. Delprojektets formål er at udvikle metoder og systemer til vurdering
af  nedbrydningen af  oldsager, samt at beskrive sammenhængen mellem nedbrydningsgrad, -
hastighed og fundmiljø. Delprojektet omfatter to hovedaktiviteter:
For det første en opstilling af  et system til vurdering af  bevaringstilstanden af  oldsager af  bronze,
jern og rav samt en systematisk gennemgang af  oldsager af  disse materialer udgravet i et udvalgt
værkstedsområde gennem de sidste 170 år og en vurdering af  deres bevaringstilstand. De
indsamlede informationer bruges til at vurdere om nogle jordbundstyper er mere aggressive end
andre, om der er fundkategorier, der er mere truede end andre, og om der er sket en ændring af
bevaringstilstanden i løbet af  den undersøgte periode. Undersøgelsen er koncentreret omkring
aerobe fundforhold og udelukker anaerobe jordbundsforhold såsom moser. Dog gøres der en
enkelt undtagelse med en stikprøveundersøgelse af  jernoldsager fra vådområder for at sammenligne
bevaringstilstanden under de to nævnte jordbundsforhold.
Den anden undersøgelse omfatter udvikling af  målemetoder til vurdering af  jordbundskorro-
siviteten over for jern og bronze, indsamling og vurdering af  pedologiske informationer fra
værkstedsområdet, opstilling af  målestationer på forskellige jordbundstyper til lokale målinger af
korrosiviteten over en årrække samt gennemførelse af  laboratorieforsøg med henblik på at udskille
aggressive jordbundsforhold.

Projektets gennemførelse og anvendte metoder

Værkstedsområdet og dets landskab

Som værkstedsområde er valgt Sønderjyllands amt, fordi de i Danmark fremherskende
jordbundstyper næsten alle er repræsenteret her. Desuden er landsdelen rigt repræsenteret med
arkæologiske fund fra hele Danmarks oldtid.
Sønderjylland er karakteristisk ved fire forskellige landskabstyper. Mod øst ligger det højtliggende
og kuperede landskab, som blev afsat under den sidste istid, hvor den nord- sydgående isrand
ikke nåede længere end til Østjylland (Fig. 1). Jordbunden udgøres hovedsageligt af
moræneaflejringer: moræneler (ML), morænesand (MS) og morænegrus (MG).
Mod vest breder der sig et landskab skabt af  et samspil mellem efterladenskaber fra næstsidste
istid og smeltevandsfloder under og efter den sidste istid. Således er den næstsidste istids
morænelandskab blevet eroderet af  disse smeltevandsfloder, som har efterladt en stribe af  bakkeøer
fra midtlandet og mod vest. Disse bakkeøers jordbund består af  moræneler og -sand, men af  en
anden og mere udvasket sammensætning end det unge morænelandskab mod øst. Næstsidste
istids smeltevandsfloder har afsat bræmmer af  dårligt sorteret diluvialsand (DS), -grus (DG), og
-ler (DL) langs israndsstrøg og rundt om og på bakkeøerne. De ekstramarginale aflejringer af
grus (TG) og sand (TS) forekommer på flodsletterne og i terassedannelser i floddalene.

Fig. 1. Kort over
værkstedsområdet,
Sønderjylland, med
morænelandskabet skraveret.
(Tegning: Haderslev Museum).

Fig. 2. Kort over Danmark med
Sønderjylland gråtonet og byerne:
(1) København; (2) Ørholm; (3)
Haderslev; (4) Aabenraa; (5)
Sønderborg; (6) Tønder; (7)
Ribe, (8) Aalborg og (9)
Odense. Firkanter: Undersøgte
museer og magasiner. Cirkler :
Oldsagssamlinger fra museer.
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 I den vestlige og sydlige del af  området optræder desuden spredte vindaflejringer af  flyvesand
(ES) som indsander. Disse ses især på hedesletterne og på bakkeøerne. Desuden forekommer der
vådområder og moser med ferskvandsaflejring af  tørv (FT), gytje (FP), ler (FL), silt (FI) og sand
(FS).
Sønderjylland er et af  de områder i Danmark, der får den største nedbørsmængde med ca 800
mm pr år og også kloridnedfaldet med 80 kg/ha om året er højt.

Vurdering af oldsagers bevaringstilstand

De undersøgte oldsager af  bronze, jern og rav befinder sig på Nationalmuseets magasiner i
København og Ørholm og på det forhistoriske hovedmuseum i Sønderjyllands amt, Haderslev
Museum, hvori indgår oldsagssamlinger, der tidligere har tilhørt museerne i Ribe, Tønder, Åbenrå
og Sønderborg samt private samlinger overgået fra museerne i Ålborg og Odense. Desuden er på
Konserveringsanstalten i Gram undersøgt en del oldsager af  bronze fra Museet på Sønderborg
Slot (fig. 2).

Anvendte metoder

Der er i alt undersøgt 2247 oldsager af  bronze, 1358 af  jern og 433 af  rav. Undersøgelsen udgør
den hidtil mest omfattende gennemgang af  oldsagers bevaringstilstand. Til hver af
genstandsmaterialerne er der opstillet individuelle karakterskalaer til deres bedømmelse alt efter
deres forskellige nedbrydningsfænomener og bevaringstilstand. Alle genstande i hver
nedbrydningskategori er karaktergivet af  én og samme person for at sikre konsekvens i
undersøgelsen. Samtidig med karaktergivningen er oldsagerne af  bronze og rav blevet
fotodokumenteret og oldsagerne af  jern er blevet røntgenfotograferet. Herefter er oldsagernes
karakterer set i forhold til følgende fire parametre:
1. Arkæologisk alder.
2. Fundkategori.
3. Jordartstype.
4. Fund-/accessionstidspunkt.
Undersøgelsen omfatter oldsager fra stenalderen op til og med vikingetiden. For at få nogle
sammenlignelige og samtidigt statistisk tilstrækkeligt store datamængder er materialet blevet inddelt
i nogle dateringsmæssige hovedgrupper (tabel 1). Kun genstande med entydig fundkategori er
medtaget. Udelukkede genstande omfatter:
· Gravfund, hvor det ikke har kunnet afgøres, om der er tale om skelet- eller brandgrave.
· Sekundære fund fra sekundært leje i gravhøje eller på gravpladser, hvor fundene ikke kan

sættes i forbindelse med én bestemt grav.
· Løsfund uden nogen fundsammenhæng, selv om fundsted og fundtidspunkt kan være

kendte.

Arkæologisk alder

Yngre 

stenalder

Ældre 

bronzealder

Yngre 

bronzealder

Førromersk 

jernalder

Romersk 

jernalder

Germansk 

jernalder

og vikingetid

4000 f.Kr.

1700 f.Kr.

1100 f.Kr.

500 f.Kr.

0

400 e.Kr.

1050 e.Kr.

YS

ÆB

YB

FRJ

RJ

GER/

VIK

Periode Signatur

Fundkategori

· Skeletgrave
· Brandgrave
· Urnegrave
· Bopladsfund
· Votiv-/Depotfund

Jordbundstype

· Flyvesand (ES)
· Morænessand (MS)
· Moræneler (ML)
· Morænegrus (MG)
· Diluvialgrus (DG)
· Diluvialsand (DS)
· Ekstramarginale aflejringer (TS)
· Ferskvandsdannelser (FT, FP, FS).

Fundtidspunkt

· Fundår/accessionsår.

Tabel 1. De fire
sammenligningsparametre.
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Registrering af genstandsoplysninger

For at kunne sætte oldsagernes karakterer ind i den rette sammenhæng er det vigtigt at vide, hvor
genstandene er fundet. Dette er gjort ved indhentning af  fundoplysninger om genstandene i
beretningsarkiverne på Haderslev Museum og Nationalmuseet.
Her er blevet dokumenteret, hvor det var muligt: Genstandsnummer, genstandstype, fundsted,
stednummer og evt. sb-nr., fundtidspunkt og accessionstidspunkt, arkæologisk alder, fundkategori
og anlægstype, fundomstændigheder og -årsager, landskabs- og jordbundstype, opbevaringssted,
tilstandsbeskrivelse, eventuel konservering og analyser, samt referencer til publikationer, hvori
fundene er omtalt.
De indsamlede oplysninger er derefter blevet indført i en relationel database i Access. Ligeledes
er foto indført. Desuden er fundstedernes jordbundstype fra jordartskortene 1:25.000 og 1:200.000
indført. Hvor fundstederne ikke har et sb-nr, men fundoplysningerne er så præcise, at fundstedet
kan lokaliseres på arealdatakontorets jordartskort i 1:50.000, er disse oplysninger om fundstedets
jordart også medtaget i undersøgelsen.

Opnåede resultater

Bronzer

I arkæologisk sprogbrug, og også i dette projekt, er bronze en fællesbetegnelse for alle
kobberlegeringer. Teknisk korrekt er bronze betegnelsen for den legering bestående af  kobber
og tin, som er altdominerende i bronzealderen og førromersk jernalder. I romersk jernalder
suppleres den af  nye legeringer som messing (kobber-zink) og rødgods (kobber-zink-tin). Desuden
kan bly, fra yngre bronzealder og fremad, være et betydningsfuldt legeringselement i alle typer
kobberlegeringer.
De forskellige legeringstyper må forventes at opføre sig forskelligt i korrosionsmæssig henseende,
hvilket kan være en medvirkende årsag til den bevaringsvariation, der ses imellem genstande af
forskellig arkæologiske alder.
Der er i alt blevet undersøgt 2247 bronzer for selektiv korrosion, grubetæring og sulfidangreb.
Deres bevaringstilstand er visuelt bedømt efter en karakterskala og deres tilstand beskrevet. De
er alle dokumenteret digitalt fotografisk. Et større udvalg af  bronzer med forskellige
korrosionsfænomener er blevet fotograferet på dias gennem optisk mikroskop.

Metallurgiske undersøgelser af  15 bronzegenstande
Femten udvalgte bronzegenstande blev undersøgt metallografisk ved hjælp af  lysoptisk mikroskopi
og Scanning Elektron Mikroskopi (SEM) på Konservatorskolen. I elektronmikroskopet blev
desuden foretaget kemisk analyse af  metal og korrosionsprodukter, samt mapping som viser
fordelingen af  de enkelte grundstoffer i strukturerne. Alle genstande er tinbronzer og alle viste
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tydelig selektiv korrosion, hvor det er kobberet som forsvinder (decuprifikation), således at
genstanden til sidst næsten udelukkende består af  tinoxid. Forløbet fremgår af  fig. 3 og 4.
Fig. 3 viser til venstre det oprindelige metals sammensætning. De tre midterste søjlegrupper viser,
at korrosionslagets sammensætning ændrer sig fra den metalliske kerne ud mod overfladen. Det
procentvise kobberindhold falder således, medens det relative tin- og iltindhold stiger. Uden for
den oprindelige overflade findes et lag af  udfældede korrosionsprodukter.
Fig. 4 viser en SEM-optagelse af  det samme tværsnit af  bronzen. De forskellige lag fremtræder
som vekslende nuancer fra det bevarede metals lyse farve inderst til de yderste mørkere
korrosionsprodukter.
Et karakteristisk forhold er det lave indhold af  klor (0,1-0,7%). Kloridindholdet er generelt højest
i det inderste korrosionslag selvom det ikke viser sig tydeligt på SEM-mappingen. Sandsynligvis
ligger kloren fordelt i korrosionen og ikke i umiddelbar tilknytning til metaloverfladen. Der er
ikke fundet koncentrationer af  klor, som kan vidne om tilstedeværelsen af  kobberklorider, som
man normalt forbinder med grubetæring - nemlig nantokit og para-atakamit. Men på mange af
de undersøgte bronzer er der konstateret forekomst af  grubetæring. Det forhold og dets relatering
til arkæologisk alder, fundkategori, jordart og fund-/accessionstidspunkt er under bearbejdning.

Selektiv korrosion på oldsager af  bronze
Bevaringstilstanden af  bronzegenstandene er vurderet efter følgende nedbrydningsskema, hvor
de 2247 bronzer visuelt er bedømt efter en skala fra 1 til 5. Bedømmelsen er subjektiv, da der ikke
er foretaget indgreb i oldsagerne. Karaktererne er som følger (ekesmpler i fig. 5):
1.  Ikke eller kun lidt anløbet, irriserende rød, brun, sort eller oliven.
2. Grønt lag, tyndt med perlemorsglans og oprindelig overflade.
3. Grøn oprindelig overflade med underliggende korrosionslag.
4. Omfattende korrosion, men med tilbageværende metal i kernen.
5. Intet metal eller cuprit tilbage.

Fig. 3. SEM-analyse af
forholdet mellem tin-, kobber og
iltindholdet i et tværsnit gennem
en forhistorisk bronze. Mus.nr.
HAM 800.

Fig. 4. SEM-optagelse af
tværsnit gennem den forhistorisk
bronze Mus.nr. HAM 800.
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Fig. 5. Fotos af  karaktererne 1
til 5

Karakter 1. HAM 4268.
Skafthuløkse, ÆB, Vilstrup sn,
Haderslev.

Karakter 2. NM B13021.
Spydspids, YB, Øster-Løgom sn,
Haderslev.

Karakter 3. HAM 25366.
Randlisteøkse, ÆB, Sommersted
sn, Haderslev.

Karakter 4. HAM 2836x1.
Pålstav, ÆB, Vedsted sn,
Haderslev.

Karakter 5. HAM 1062x7.
Tutulus, ÆB, Hjerting sn,
Haderslev.
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Det er sjældent at se en forhistorisk bronze med den samme nedbrydningsgrad over hele overfladen.
Ofte vil flere karakterer optræde på samme genstand. I sådanne tilfælde er der givet karakter ud
fra ”worst case”.

Resultaterne
For at få kohærens i undersøgelsen er kun medtaget genstande, hvor alle fire sammenlignings-
parametre har kunnet bestemmes. Det drejer sig om 1649 bronzer fra 474 fundsteder, hvoraf  de
378 har sb-nr. Den samlede karakterfordeling fremgår af  fig. 6. Det ses, at bevaringstilstanden
generelt ikke er god. De efterfølgende grafer viser resultaterne ud fra den givne karakterskala i
forhold til de fire sammenligningsparametre. (Mht. signaturforklaringen se tabel 1).
Arkæologisk alder : Det var forventeligt at bronzernes bevaringstilstand skulle forværres jo længere
tid de har ligget i jorden. Det viser fig. 7 med al tydelighed ikke er tilfældet. De perioder, hvorfra
de bedst bevarede bronzer kommer, er yngre bronzealder og førromersk jernalder, hvorimod
bronzer fra ældre bronzealder og romersk jernalder samt germanertid og vikingetid er betydeligt
ringere bevaret.
Fundkategori: Ved at se på den karaktermæssige fordeling på fundkategorierne: Skeletgrave,
brandgrave, urnegrave, votiv-/depotfund og bopladser kan vi få noget af  en forklaring til fig. 7.
Af  fig. 8 fremgår, at de bedst bevarede bronzer er fra votiv- og depotfund, hvoraf  de fleste
stammer fra vådområder, hvor de anaeorobe forhold hæmmer korrosionen.
Anaerobe forhold kan også tænkes at have været til stede inde i vandfyldte urner, hvilket kan være
årsag til, at bronzerne fra urnerne er relativt velbevarede. Brandgrave er enten små stensatte
rammegrave eller fladmarksbegravelser, som er åbne imod den omgivende jord og derfor ikke
yder nogen lokal beskyttelse. De fleste brandgrave fra bronzealderen stammer fra ældre bronzealder.
Herfra stammer også alle bronzealderens skeletgrave, hvis bronzegenstande gennemsnitligt set
er mere korroderede end bronzer fra urnerne.
Den dominerende begravelsesform i førromersk jernalder er også urnebegravelsen. I romersk
jernalder kommer skeletbegravelser igen og fortsætter jernalderen ud sammen med urnebegravelser
i forholdet 2:1.

Fig. 6. Den procentvise fordeling
af  de 1649 forhistoriske bronzer
på karaktererne 1 til 5.

Fig. 7. tv. Fordelingen af  1649
bronzer på arkæologisk alder.
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bronzer på fundkategori.
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Jordbundstype: Bronzernes bevaringstilstand er også afhængig af, hvilken jordbundstype de er fundet
i. Af  fig. 9 fremgår, at bevaringstilstanden bliver bedre og bedre efterhånden som vi bevæger os
fra morænejordene (MG, MS og ML) over randvolden (DG og DS), ned på de sandede flodsletter
(TS). Der findes senere flyvesandsaflejringer (ES) lokalt. Bronzer fra disse områder har det
gennemsnitligt set værre end bronzer fra de andre jordbundstyper, undtagen MS, hvor
bevaringstilstanden er ringere. Fund fra vådområder (FT) er generelt bedst bevaret.
På fig. 12 er bronzer med kendt sb-nr plottet ind på et kort over Sønderjyllands amt med angivelse
af  jordbundstype. Bronzer angivet med røde tern er fra bronzealderen (293 sb-nr) og de blå fra
jernalderen (90 sb-nr). Det ses tydeligt, at bronzealderens bronzer hovedsageligt kommer fra
diluvialsandsjorde (lerblandet sandjord), hvorimod der forholdsmæssigt er flere bronzer fra
jernalderen fundet i morænelers jorder.
Fundtidspunkt: Undersøgelsens mest overraskende resultat kom da bronzerne blev plottet ind
efter fundtidspunkt. Den resulterende graf  fig. 10 viser en markant udvikling, hvor
bevaringstilstanden bliver ringere og ringere med årene.

Bronzer fra ældre bronzealderhøje
Bronzealderhøjes opbygning er beskrevet under delprojekt 3. Her er set på bevaringstilstanden
af  bronzer fundet i henholdsvis kerne og kappe. Der er i alt 317 bronzer fra totrinnede høje fra
ældre bronzealder. Heraf  er 111 fra kernetrinnet og 206 fra kappen. Fig. 11 viser at der er forskel
på bronzernes bevaringstilstand i de to fundmiljøer, hvor bevaringsforholdene er bedre i højkernen
end i kappen.

Konklusion
I undersøgelsen er der gennemgået 2247 forhistoriske bronzer fra Sønderjylland, hvoraf  der er
oplysninger på de fire sammenligningsparametre på 1649 genstande. SEM-undersøgelser af
tværsnit af  15 udvalgte bronzer viser en nedbrydning gennem decuprifikation hos dem alle.
Bronzernes bevaringstilstand er visuelt bedømt efter en karakterskala fra 1 til 5 i forhold til denne
decuprifikation. Deres karakterer er derefter sat i relation til deres fundomstændigheder hvad

Fig. 9. tv. Fordelingen af  1649
bronzer på jordart.

Fig. 10. th. Fordelingen af
1649 bronzer på fund-/
accessionstidspunkt.
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Fig. 12. Udbredelseskort over
fundsteder med kendt sb-nr. for
bronzer.

angår arkæologisk alder, fundkategori, jordbundstype og fundtidspunkt. Resultaterne viser, at
bronzernes bevaringstilstand helt klart er korreleret med de fire faktorer.  Særlig markant er
sammenhængen mellem bronzernes bevaringstilstand og deres fundtidspunkt inden for de sidste
170 år.

Jern

I modsætning til kobber, findes arkæologisk jern kun som to ”legeringer”, nemlig rent jern og stål
(jern indeholdende 0,3-1,0 % kulstof). Stålet kan vise en form for selektiv korrosion, idet kulstoffet
vil være samlet i karbider, som virker ædle i forhold til grundmassen af  jern. Stål korroderer
derfor hurtigere end rent jern. Til gengæld udgør stål som regel kun en lille del af  genstandene,
idet det næsten udelukkende blev anvendt til indlægning eller pålægning af  skærende ægge. Ved
korrosion omdannes jern til vandholdige jernoxider (rust). Klorider har en katalytisk virkning på
korrosionen.
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Der blev undersøgt 1358 jerngenstande fra Haderslev Museum, hvoraf  de 1325 blev
røntgenfotograferet. 33 genstande var for fragmenterede. Ved hjælp af  røntgenfotografierne
blev genstandene bedømt ud fra en karakterskala med hensyn til, hvor meget jern der var bevaret,
hvor angrebne de var af  grubetæring, og om de var konserverede. Forholdene omkring grubetæring
og dennes relatering til arkæologisk alder, fundkategori, jordart og fund-/accessionstidspunkt er
under bearbejdning.

Metallurgiske undersøgelser af  57 jerngenstande
På baggrund af  røntgenfotografierne blev 57 genstande udtaget til metallografiske SEM-
undersøgelser på Konservatorskolen. Heraf  har størstedelen (53) en korrosionsskal, som markerer
den oprindelige jernoverflade. Tilstedeværelsen af  sådanne skaller er velkendt som magnetitskaller
(Fe3O4). Forholdet mellem ilt og jern i skallerne var forholdsvis veldefineret og lå inden for
intervallet 1,5-2,25. Den veldefinerede sammensætning tyder på, at der er tale om en krystallinsk
forbindelse eller muligvis en blanding af  krystallinske jernoxider og amorfe jernoxider. At laget er
krystallinsk kan i en del tilfælde direkte ses ved en meget veldefineret grænse til korrosionen
inden- og udenfor (fig. 13 tv). I andre tilfælde er skallen mindre krystallinsk af  udseende, og det
kan være svært at afgøre, hvor grænsen ligger mellem den og de øvrige korrosionslag (fig. 13 th).
Skallernes tykkelse varierer kraftigt fra få  m op til 500  m.
Magnetitlaget har en barrierevirkning, hvilket kan ses ved at betragte fosforindholdet i
korrosionsprodukterne. Normalt forekommer fosfor næsten udelukkende i korrosionslagene
uden for den oprindelige overflade. Ser man på fosforindholdet i korrosionslaget inden for den
oprindelige overflade er der et markant højere indhold for skaller under 150 m end over (fig.
14). De tynde skaller må derfor være lettere gennemtrængelige og forventes at yde en dårligere
beskyttelse mod korrosion af  det underliggende jern.
At barrierevirkningen har betydning for bevaringen af  jernet ses af, at det ved skaltykkelser under
ca 100 m er usandsynligt at finde bevaret jern, mens det over 200 m, er så godt som sikkert, at
der stadig findes en jernkerne i genstanden. Skallen beskytter jernet ved at begrænse indtrængningen
af  ilt og vand. Dette kan ses ved at betragte forholdet mellem ilt og jern i de enkelte korrosionslag.

Fig. 13. SEM-optagelser. Til
venstre: Veldefineret krystallinsk
skal i Mus.nr. HAM 9404.
Til højre: Dårligt defineret skal i
Mus.nr. HAM 25768.

Fig. 14. SEM-analyse af
skaltykkelse og fosforindhold i
indre korrosion.
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På genstande, hvor der ikke findes bevaret jernkerne, indeholder korrosionslagene inden for
skallen lige så meget ilt som korrosionslaget udenfor. Der har øjensynligt været fri adgang for
vand og ilt fra omgivelserne gennem skallen, hvilket har medført en total omdannelse af  jernet til
korrosionsprodukter. Selve skallen derimod har et væsentligt lavere iltindhold, hvilket bekræfter
indtrykket af  en skal bestående af  næsten rene, vandfrie jernoxider. På genstande med bevaret
jernkerne er billedet et andet, idet iltindholdet i det indre korrosionslag er væsentligt mindre end
udenfor. Det kan derfor konkluderes , at dannelsen af  en tyk kompakt magnetitskal synes at være
afgørende for bevaringen af  jern i jorden.

Jerngenstande med og uden bevaret metal
Ved visuel bedømmelse af  røntgenfotografierne blev jerngenstanden tildelt en karakter fra 1 til 5
efter hvor mange procent bevaret jern de indeholdt. Karakterskalaen fremgår af  tabel 2. Eksempler
på karaktererne fremgår af  fig. 15.

Resultaterne
Set i forhold til arkæologisk alder, fundkategori, jordart og fund-/accessionstidspunkt fandtes
oplysninger om alle fire sammenligningsparametre på 1263 jerngenstande fra 49 fundsteder, der
alle havde sb-nr. Den procentvise fordeling af  de 1263 jerngenstande på karaktererne 1 til 5
fremgår af  fig. 16, hvoraf  det ses, at kun 14,1% havde rester af  metallisk jern tilbage.
Arkæologisk alder : I modsætning til bronzerne viser fig. 17, at jerns bevaringstilstand bliver bedre
jo yngre de er.
Fundkategori: Også for jern kan vi af  fig. 18 se, at bevaringstilstanden er afhængig af  fundkategori.
De dårligst bevarede jerngenstande kommer fra skeletgrave og urner. Bedre bevaret er jern fra
brandgrave. Det må skyldes, at de har været med på ligbålet, hvor der er dannet en beskyttende
jernkappe. Bedst bevaret er jern fra bopladserne, sandsynligvis fordi der her er dannet et
beskyttende passiverende lag af  jernfosfat.

Tabel 2. Karakterskala for
procent bevaret jern.

% bevaret jern Karakter
75-100% 1
50-75% 2
25-50% 3
1-25% 4
0% 5

Fig. 16. Den procentvise
fordeling af de 1263
forhistoriske jerngenstande på
karaktererne 1 til 5.

1.3% 1.9%
3.0%

7.9%

85.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5

Fig. 15. Røntgenfotografier med
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Jordart: Jerns afhængighed af  jordbundbundstype er ikke så markant som bronzernes. Bedst er
jern fra de højtliggende moræneaflejringer, hvorimod den gennemsnitlige bevaringstilstand for
jern fra de lavereliggende jorder og flyvesandsområder er noget ringere (fig. 19).
Fund-/accessionstidspunkt: Jernets bevaringstilstand er også afhængig af  fundtidspunkt. Fund fra
1880 til 1920 er gennemsnitligt bedst bevarede, hvorimod den gennemsnitlige bevaringstilstand
er væsentligt ringere for fund efter 1920 og frem til i dag, som det fremgår af  fig. 20. Der er ingen
markant forringelse i løbet af  de sidste 80 år.

Jern i vådområder
Projektet har primært været rettet mod analyse af  metallernes bevaringstilstand på tørbundsjord.
Dog er der gjort en enkelt undtagelse med en stikprøveundersøgelse af  jern fra vådbund for at
sammenligne bevaringstilstanden i de to nævnte jordbundsforhold. Mere omfattende undersøgelser
af  bevaringsforholdene i moseområder er gennemført af  Nationalmuseet i Nydam mose og af
Haderslev Museum i Ejsbøl mose.
I efteråret 2000 har vi undersøgt bevaringstilstanden af  66 ensartede jernspydspidser fra Ejsbøl
Mose ud fra røntgenbilleder af  spydspidserne. Skønt materialet er begrænset, synes de foreløbige

Fig. 17. tv. Fordelingen af  1263
jerngenstande på arkæologisk
alder.

Fig. 18. th. Fordelingen af
1263 jerngenstande på
fundkategori.
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Fig. 20. th. Fordelingen af
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accessionstidspunkt.
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resultater alligevel at fremvise nogle klare tendenser. De bedst bevarede genstande stammer fra
de første udgravningsår, medens spydspidser udgravet efter dræning er tydeligt korroderede. Det
indikerer, at vandstandsforholdene har en afgørende betydning. Bevaringstilstanden af  stykkerne
fra udgravningerne 1955-66 viser, at vandspejlet danner en skarp grænse mellem to bevaringsmiljøer
med henholdsvis gode bevaringsbetingelser under vandspejlet og accelereret korrosion over
vandspejlet. Endvidere kan det ses, at korrosionen går i gang lige så snart vandspejlet sænkes.

Konklusion
I undersøgelsen er der genemgået 1358 jerngenstande fra jernalderen fra Sønderjylland. SEM-
undersøgelser af  57 genstande viste, at 53 havde en korrosionsskal, som markerer den oprindelige
overflade. Dette såkaldte magnetitlag har en barrierevirkning, som har betydning for jernets
bevaring. Jo tykkere skallaget er, jo mere metallisk jern er bevaret inde i genstanden.
Ved visuel bedømmelse af  røntgenfotografier fik jerngenstandene tildelt karakter fra 1 til 5.
Karaktererne er derefter sat i relation til genstandenes fundomstændigheder, hvad angår
arkæologisk alder, fundkategori, jordart og fund-/accessionstidspunkt. Her fandtes oplysninger
på alle fire parametre for 1263 genstandes vedkommende.
Resultaterne viser, at jerngenstandenes bevaringstilstand er korreleret med ihvertfald to af  de fire
faktorer nemlig arkæologisk alder og fundkategorien. Jordbundstyperne viser et svagt mønster.
Fordelingen efter fund-/accessionstidspunkt viser, at de bedst bevarede genstande er indkommet
mellem 1880 og 1920. Bevaringstilstanden for jerngenstande indkommet efter 1920 og frem til i
dag er ringe og det er ikke muligt at afgøre om forringelsen bliver værre med årene.

Rav

Materialebeskrivelse
Baltisk rav er en polymeriseret harpix fra et nåletræ, Pinus succinifera eller på dansk ravfyrren.
Den oprindelige ravskov menes at have været placeret i Skandinavien / Nordøsteuropa i Eocæn
(55-35 mill. år siden). I Oligocæn (35-25 mill. år siden) er ravet blevet aflejret i den blå jord i
Chlapowo/Samland deltaet. I Pleistocæn (3-2 mill. år siden) blev en del af  den blå jord pløjet op
af  istidens gletchere fra Skandinavien. Gletchernes smeltevandsfloder bragte ravklumperne vestpå,
blandt andet ud over det, der senere skulle blive Østersøen, Danmark og Vesterhavet.
Ikke jordfunden baltisk rav nedbrydes dels på grund af  udtørring, som bevirker at der opstår
revner, sprækker og krakelering. På grund af  oxidation sker en mørkfarvning fra gult over rødt til
næsten sort. Der sker desuden nedbrydning på grund af  fotolyse (UV stråling), som bevirker, at
ravstrukturen smuldrer og dekomponerer.
Rav fra arkæologisk kontekst findes enten aerobt i f.eks. megalitanlæg, eller anaerobt fra havet,
moser, eller vanddrukne bylag. Baltisk rav fra aerobe forhold (jordfund) har et udseende, som om
ravet er dækket af  et lag okker (fig. 21). Denne nedbrydning er tilsyneladende kun afhængig af
tilstedeværelsen af  ilt. Udsættes jordfunden rav for udtørring, revner dette meget let.
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Fig. 21. Tværsnit af
”okkerrav” (Botfeldt 1988, p.
27).

Fig. 22. Øverst: Almindeligt
okkerrav. Nederst: Opakt
okkerrav - furet og sprækket
(Botfeldt 1987, p. 28).

Nedbrydningen af  opakt rav er altid voldsommere på grund af  større spændinger i materialet,
hvilket medfører furer og sprækker. Baltisk rav fra anaerobe forhold, især mosefund, men også
havfund, har ingen synlig nedbrydning. Imidlertid er ravet vandfyldt, og udsættes sådant rav for
udtørring, ser man større skade på dette rav end på andre typer rav.

Undersøgelsesmetoden
433 ravfund fra Sønderjyllands Amt er gennemgået. Der er kun medtaget fund fra aerobe jorde,
alle mose-og havfund er sorteret fra. De 433 ravfund befinder sig enten på Nationalmuseets
magasiner i Ørholm (nr. 1- 40) eller på Haderslev Museum (nr. 41 - 433).  Der er skrevet datalister
ud på samtlige fund, som omfatter, så vidt muligt, museumsnr., fundsted, sogn, arkæologisk
datering, anlægstype, udgravningsår samt en kort genstandsbeskrivelse.
Ved hjælp af  datalisterne blev næsten alle numrene fundet i magasin og fotodokumenteret ved
hjælp af  digitalkamera. Herefter blev fundene gennemgået makroskopisk og mikroskopisk ved
hjælp af  Askama stereo mikroskop af  typen SMC 4, mulige forstørrelser fra 6,3 - 63 gange.
Ved gennemgangen anvendtes nedenstående skema:
Stadie 1 Ravet har bevaret sin oprindelige overflade med bearbejdningsspor, slid m.m, dog

er ravet ofte rødt og krakelerer. Der er ingen synlig forskel på udseendet af  jordfundet
rav i stadie 1 og gammelt, oxideret, ikke-jordfundet rav.

Stadie 2 Ravets overflade er sammenhængende, men helt gennemkrakeleret. Der er ingen
oprindelig overflade, selvom bearbejdningsspor til tider kan anes i den krakelerede
overflade. Den gennemkrakelerede overflade er som regel så udtalt, at overfladen
forekommer lys/hvidgul.

Stadie 3 Ravets oprindelige overflade er helt væk, det yderste lag består af  et porøst lag.
Beskrevet hos Botfeldt (1987) som okkerrav.

Ved gennemgangen af  ravet er taget hensyn til følgende forhold:
Konservering af  ravet: I nogle tilfælde har en konservering givet ravet en accelereret nedbrydning,
f.eks. hvis der er brugt polære opløsningsmidler eller glycerol/gelantine metoden. I andre tilfælde
kan et kraftigt konsolideringsmiddel give det falske indtryk at den oprindelige overflade er intakt.
Udgravningstidspunktet: Fund, der har ligget længe uden konservering, og som tilmed har været
opbevaret for tørt, vil fremstå dårligere end konserverede og godt magasinerede fund. Imidlertid
vil disse udtørringsskader ikke ligne nedbrydningen i jorden.
Ravets eget udseende: Rav kan have meget forskelligt udseende. De to yderpunkter er klart rav uden
luftbobler og mælkerav, som er helt hvidt på grund af  utallige mikroskopiske luftbobler. Alle
stadier der imellem findes. De to typer får også et helt forskelligt udseende ved nedbrydningen i
jorden (fig. 22). Det opake rav (mælkeravet) vil blive markant mere furet og sprækket på grund af
det store indhold af  luftbobler.
Forarbejdningen af  ravet: Rav, der er forarbejdet før det er gravlagt, har en ”ny” / frisk overflade at
nedbrydes fra, medens naturrav kan være i stadie 3 allerede ved gravlæggelsen. Derfor kan egentlige
konklusioner kun træffes på slebet (forarbejdet) rav.
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Resultaterne
Der er i alt gennemgået 433 nr rav, hvoraf  hvert nr kan bestå af  flere ravgenstande. Heraf  har
393 nr fået tildelt en karakter, mens 40 nr er udgået af  undersøgelsen. Nogle er sorteret fra, da
dateringen og proveniensen er usikker samt af  diverse andre årsager. De 393 numres
karakterfordeling fremgår af  tabel 3.
Det ses, at hovedparten af  ravnr med karakteren ”stadie 1” stammer fra jernalderen. 77 nr ud af
87 nr, hvilket svarer til 88,5%. Det ses videre, at 23 nr med karakteren ”stadie 2” er fra
bronzealderen, desuden har 16 nr med en usikker datering YS/ÆB karakteren ”stadie 2”.
Sammenlagt giver det 39 nr ud af  41 nr, hvilket svarer til 95% fra bronzealderen eller overgangen
til bronzealderen. Endelig er 209 nr med karakteren ”stadie 3” fra YS ud af  218 nr, hvilket svarer
til 96 %.
Nedbrydningsbilledet er derfor ret entydigt. Jo ældre et fund (fra aerobe jordbundsforhold) jo
desto mere nedbrudt. Eneste nedbrydningsfaktor synes at være oxidation. Andre faktorer som
jordbundstype, aciditet, mikroorganismer med mere kan eventuelt spille en rolle, men dette kan
ikke ses ud af  denne undersøgelse.
Ud af  de 433 ravnr er der givet karakter til 393 nr. Ud af  disse 393 nr passer de 367 nr ind i det
generelle nedbrydningsbillede, således at karakteren ”stadie 1” svarer til jernalderfund, karakteren
”stadie 2” svarer til bronzealderfund, og karakteren ”stadie 3” svarer til stenalderfund (YS). Langt
de fleste afvigelser synes at bekræfte reglen, idet overgangsperioder ofte får mellemkarakter, eller
nr, der er opgravet og ”genanvendt” i en anden arkæologisk periode ligeledes får karakter, der
passer ind i det generelle nedbrydningsmønster.
Kun 29 nr ud af  de 393 falder ikke indenfor det generelle nedbrydningsmønster svarende til 7,4
%. De 29 nr kan opdeles i to grupper - A og B. Gruppe A på i alt 14 nr svarer i alt til 3,6 % af  det
samlede fund. Disse nr har sandsynligvis været begravet i en anaerob bronzealderhøj. Dette har
bevirket, at netop dette rav er bedre bevaret end dets arkæologiske alder tilsiger. Oplysningerne
fra fundberetningerne er sparsomme, men alligevel fyldige nok til at give en mistanke om, at
fundmiljøet har været anaerobt. For gruppe B på i alt 15 nr svarende til 3,8 % gælder, at disse 15
nr afvigende mønstre ikke kan forklares. Dette kan skyldes manglende fundoplysninger, eller at
disse nr simpelthen har et andet nedbrydningsforløb af  endnu ukendte årsager.

Konklusion
Konklusionen er meget klar, nedbrydningen er en direkte konsekvens af  oxidation, således at jo
ældre et fund er, jo mere oxideret er det. Der er ikke konstateret andre faktorer og jordbundens
beskaffenhed har tilsyneladende ingen indflydelse. Af  de 7,4 %, som ikke falder ind under det
generelle nedbrydningsmønster, kan de 14 nr eller 3,6 % sandsynliggøres ved ophold i en anaerob
bronzealderhøj, medens de 3,8 % (15 nr) ikke kan forklares ud fra tilgængelige oplysninger.

Stadie 1: I alt 87 nr. Heraf
77 fra jernalderen
4 fra bronzealderen

(3 ÆB, 1 YB)
6 fra overgangen YS / ÆB

Stadie 1-2: I alt 6 nr. Heraf
6 fra bronzealderen

(4 ÆB, 1 ÆB/YB, 1 YB)

Stadie 2: I alt 41 nr. Heraf
2 fra stenalderen (YS)
16 fra overgangen YS/ÆB
23 fra bronzealderen

Stadie 2-3: I alt 41 nr. Heraf
39 fra stenalderen (YS)
2 fra bronzealderen

(1ÆB, 1 YB)

Stadie 3: Ialt 218 nr. Heraf
209 fra stenalderen (YS)
5 fra bronzealderen

(2 ÆB, 3 YB)
4 fra jernalderen

(1 FRJ, 3 YRJ)

Tabel 3. Karakterfordelingen for
ravet.
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Måling af metallers korrosion i jord

Jordbundens indflydelse på metallers korrosion er undersøgt i samarbejde med Institut for
Produktion og Ledelse (IPL) ved DTU, der også har udviklet en del af  måleudstyret i første del
af  projektperioden. Herefter er måleudstyret blevet udsat i fem feltstationer, hvor lokaliteterne er
udvalgt i samarbejde med Geografisk Institut, KU.

Måleapparatur og -teknikker
Vægttabskuponer : Der er fremstillet to slags flade kuponer af  stål og af  tinbronze. Kuponerne er
vejet før udsætning. Via en ledning med elektrisk forbindelse til metalprøven kan prøvens korro-
sionspotentiale løbende måles efter udsætning ved potentialmåling. Ved kampagnens slutning er
kuponerne taget op af  jorden, renset for korrosionsprodukter og vejet igen. Ud fra vægttabet
bestemmes den gennemsnitlige korrosionshastighed i punktet, hvori prøven har været placeret.
ER-sonder : Ved ER-målinger (ER = Elektrisk Resistivitet) udnyttes, at den elektriske modstand i
en metalfolie stiger, når folien korroderer. Teknikken benyttes til at følge graden af  akkumuleret
korrosion svarende til en vægttabsbestemmelse, hvorved stålfoliens korrosionshastighed kan
beregnes. Der er her fremstillet to typer sonder med elektroder: En med en 25 m stålfolie og en
med en 100 m stålfolie.
Ringsonder : Målesonden er udstyret med et sæt af  tre stålringe og et sæt af  fire forgyldte stålringe,
der fungerer som elektroder.
De tre stålringe blev brugt til måling af  jordens øjeblikkelige elektrokemiske aktivitet ved
Elektrokemisk Impedans Spektroskopi (EIS). Målingerne foretages ved at underlægge ringsonden
et frekvensscan over er bredt interval (10 kHz – 1 MHz), idet sondens impedans måles som
funktion af  frekvensen. Fra målingen kan i teorien kvantificeres bidrag fra jordens resistivitet
samt polarisationsmodstanden, der forventes omvendt proportional med korrosionshastigheden.
Da der sendes strøm fra en ring i sonden via jorden til en anden ring, er det en betingelse for at
slutte målekredsløbet og dermed at opnå en brugbar måling, at jorden har en ledningsevne af  en
vis størrelse.
Guldelektroderne blev anvendt til 4-punkt-Wenner målinger, hvilke benyttes til at bestemme
jordens resistivitet i målepunktet. Jordens konduktivitet kan findes som den inverse resistivitet.
Den forventede korrosionshastighed over for jern er høj ved lav resistivitet og omvendt lav ved
høj resistivitet.

Opsætning af målestationer
Kriterierne for udvælgelsen af  målelokaliteter har været variation i jordens pH og sekundært en
geografisk præference for Sønderjylland. Med hjælp fra oplysninger i GIKU’s database over
foretagne målinger i Danmark valgtes de fem følgende lokaliteter, hvor der blev opsat målestationer.
1) Nødebo plantage, Grib skov i Nordsjælland. Opsat november 1999. Jordbund: Sandet till

(ML). Løvskov i Weichsel morænelandskab. Meget veldrænet.
2) Stensbæk plantage (hede) ved Gram i Sønderjylland. Opsat november 1999. Jordbund:

Sand. Afblæsningsflade på hedeslette. Meget veldrænet.
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3) Stensbæk plantage (eng) ved Gram i Sønderjylland. Opsat november 1999. Jordbund:
Sand. Permanent græsmark nær skovbryn på bakkeøskråning umiddelbart sydvest for
ovenstående. Meget veldrænet.

4) Sandagergård, Ørslev ved Ringsted, Sjælland. Opsat januar 2000. Jordbund: Kalkholdig till
(ML). Pløjemark i Weichsel morænelandskab. Moderat veldrænet efter drænrør er lagt.

5) Uldal ved Skrydstrup i Sønderjylland. Opsat maj 2000. Jordbund: Sand (TS). Veldrænet
pløjemark med tuegravplads fra førromersk jernalder. Her blev sonder sat op i og omkring
en urne, som er bevaret in situ.

Ved anlæggelsen af  hver feltstation blev der gravet et ca 2 x 2 m og 1m dybt hul, hvorefter to af
jordprofilerne blev renset op. GI, KU foretog profilbeskrivelse og udtog jordprøver af  horisonterne
med henblik på analyser og pH-bestemmelse af  disse. Herefter blev sonder og vægttabskuponer
anbragt horisontalt i rækker ind i de fritgravede jordprofiler, fordelt med en ringsonde, to ER-
sonder på henholdsvis 25 og 100 m, en bronze- og tre jernvægttabskuponer i hvert af  de tre
målelag: Ca 30 cm nede lige under pløjelaget, 50 cm nede hvor oldsagerne tit findes og 80 cm
nede nær den upåvirkede undergrund, hvor jordbundsforholdene er mere stabile. Ledningerne
fra de 21 sonder var på forhånd forbundet til en vandtæt boks monteret på en stolpe.
Ved målinger på de enkelte feltstationer blev der ved hvert besøg foretaget følgende korrosions-
relaterede målinger: Potentialmålinger på vægttabskuponer og ER-sonder samt jordresistivitets-
målinger og EIS-målinger på ringsonderne. Målestationerne blev besøgt 5-7 gange hver fra
november 1999 til september 2001, hvor stationerne blev udgravet og hjemtaget, hvorefter
vægttabskuponerne blev renset og vejet.

Opnåede resultater
Ud fra de indsamlede måledata er der blevet beregnet korrosionshastigheder for henholdsvis
vægttabskuponer og ER-sonder. Herefter er data blevet plottet ind i grafer og tolket. Her skal
nogle generelle træk fremhæves. Fig. 23 viser et eksempel på en sådan graf  over målingen på ER-
sonderne udsat i feltstationen i Ørslev. Her ses det, at sonderne i den midterste horisont (M25 og
M100) korroderede meget hurtigere end i de to andre horisonter. Desuden at 25 m-stålfolien
var gennemkorroderet efter 150 døgn mens 100 m-stålfolien holdt fire gange så lang tid ca 600
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Fig. 23. tv. Tykkelse på ER-
sonder med tiden. Eksemplet er
fra feltstationen i Ørslev.
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døgn. Tilsvarende var det næstmest aggressive jordlag det øverste tynde morlag på Stensbæk
hede. Her stod 25 m-sonden af  efter lidt over 200 dage, mens M25-sonden klarede ca. 300
døgn, og den i undergrunden holdt  ca. 500 døgn.
Ud fra gennemsnittet af  korrosionshastighederne for hvert sæt sonder og vægttabskuponer
fremstår et mere generelt billede af  de enkelte lokaliteters horisonter. Af  fig. 24 fremgår det klart,
at den kalkholdige moræne i Ørslev er den mest aggresive efterfulgt af  flyvesandet på Stensbæk
hede, mens løvskovbunden i Nødebo plantage er den mindst aggressive. Undergrunden i Nødebo
har den mindste korrosionshastighed ligesom engen i Stensbæk plantage, hvor det øverste jordlag
til gengæld er aggressivt. Tuegravpladsen i Uldal skiller sig ud ved at have den mest aggressive
undergrund med et aggressivt blegesandslag ovenover.
Sammenlignes korrosionshastigheden for vægttabskuponerne af  bronze og stål fremstår det klart,
at korrosionen på bronze er meget lille fra 1/15 til 1/5 af  den på stål. Ydermere fremgår det, at
jordbundens indflydelse på bronzen er modsat den for stålet. Således viste Nødebo sig at være
den mest aggressive over for bronzen og Stensbæk hede den mindst aggressive med en
korrosionshastighed nær nul.
Jordbundens resistivitet er blot en enkelt parameter blandt flere, som normalt anvendes til vurdering
af  jordens aggressivitet. I tabel 4 antydes, at i Nødebo, hvor resistiviteten er højest, findes også
den laveste korrosionshastighed, mens i sedimentet i Ørslev, der har den laveste resistivitet, findes
en (noget) højere korrosonshastighed. En anden faktor bestemmende for aggressiviteten er
beluftningsforholdene, hvilket kan give den høje korrosionshastighed fundet ved Stensbæk hede.
Generelt er resistiviteten i de undersøgte sedimenter ganske høj, hvilket indikerer en relativ tør
jordbund. Undtaget herfra er sedimentet i Ørslev, og kun på denne lokation har elektrokemiske
målinger (EIS) af  den øjeblikkelige korrosionshastighed kunnet gennemføres med nogen succes.
Det må således erkendes, at elektrokemiske teknikker, såsom EIS, har en begrænset anvendelighed
til måling i jordsedimenter.

Fig. 24. th. Korrosionshastig-
heden for de 5 lokaliteter i de tre
horisonter for et gennemsnit af
vægttab i kuponer og ER-folier
(Stål).
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Lokalitet

H M L H M L

Nødebo 3,3 4,1 4,2 3078 2802 >4000

Stensbæk hede 3,3 3,9 4,6 803 428 1401

Stensbæk eng 4,5 4,7 4,9 115 127 140

Uldal 5,1 5,4 5,4 64 297 369

Ørslev 6,7 6,3 - 41 18 3

pH-værdi Resistivitet (k .cm)

Tabel 4. Oversigt over de enkelte
lokaliteters pH-værdi bestemt i
en suspension af  10 g jord og 25
ml 0,01 M CaCl2 samt den
gennemsnitlige
jordbundsresistivitet målt ved 4-
punkt-Wenner-målinger.
Indikationerne H, M og L
hentyder til horisonterne høj,
medium og lav.
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Diskussion: Feltmålinger i forhold til Pourbaix-diagram, resistivitet samt standarder
Potentialmålingerne tjener til at bestemme materialernes frie korrosionspotential, der sammen
med jordens pH-værdi (målt af  GI, KU) kan benyttes til at vurdere metallernes termodynamisk
stabile tilstande (immune, passive, eller frit korroderende jvf. det såkaldte Pourbaix-diagram). I
fig. 25 er pH/potentialdata indtegnet i Pourbaix-diagrammet for jern. Generelt ligger alle
datapunkter i pH/potentialområdet, hvori jernets termodynamik byder det at korrodere, men
derudover synes der ikke at være sammenhæng mellem pH/potentialdata og den bestemte
korrosionshastighed.
Der findes standarder, der på simpel vis søger at rangere jordens aggressivitet i forhold til bestemte
jordbundskemiske parametre som pH, sulfidforekomster, iltadgang, redoxpotential, fugtforhold,
etc. Her skal nævnes ”AWWA Rating system for soil corrosivity (American water works associa-
tion C 105-72)” og “Soil rating system, DIN 50 929”. Disse standarder har primært til formål at
vurdere, hvorvidt der kræves beskyttelsesforanstaltninger (såsom katodisk beskyttelse) af  jordlagte
rørledninger (naturgas-vand). Standarderne synes ikke særligt detaljerede og kræver nok en revi-
sion i forhold til, hvorledes man bestemmer de parametre, der ligger til grund for rangeringen.
Således er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den karakterisering en jordbundsgeograf
ville give, og de parametre, der indgår i rangeringssystemerne. I forhold til de korrosionsdata, der
er opnået i projektet, forholder standarderne sig desuden mere til at udpege voldsomt agressive
jorde, hvor korrosionshastigheden kan ligge betydeligt højere end nogle af  de her bestemte.
Dette kan illustrativt sammenfattes i fig. 26, hvor korrosionshastighederne er afbildet som funktion
af  målte jordbundsresistiviteter (data her er de målinger, der er foretaget med hver af  metoderne

Fig. 25. Feltmålinger i forhold
til Pourbaix-diagrammet.
Punkternes farvekode indikerer
korrosionshastigheden (<10
mm/år = grøn, 10-20 mm/år
= gul, 20-30 mm/år = orange,
>30 mm/år = rød).
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Fig. 26. ”Rating system -
Resistivitet”.
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ER samt vægttab). I figuren er medtaget den rangering man ifølge standarderne tildeler jorden på
baggrund af  resistivitetsparameteren. Det ses af  figuren, at de data, der er opnået i projektet, ret
beset falder i kategorien ”let til ingen” korrosivitet, og derfor har det været vanskeligt at foretage
en individuel rangering af  de lokaliteter, der er benyttet i projektet. Data fra de udvalgte lokaliteter
peger da også på, at alle er relativt veldrænede.
En anbefaling til yderligere arbejde kunne være dels at medtage et større antal lokaliteter dels at
benytte standarderne til at udpege lokaliteter med forventet aggressiv opførsel og dermed få
mulighed for at vurdere standardernes gangbarhed. Under alle omstændigheder mangler
standardiseringsarbejde, der tager sigte på at differentiere mellem jorde, hvis korrosivitet ligger
inden for det lave (men for arkæologiske fund betydelige) niveau, projektet har arbejdet med.
Som målemetoder peges på kombination af  vægttabskuponer og ER-målinger, mens elektrokemisk
impedansmålinger ikke kan anbefales.

Forsøg med kunstig grundvandsopløsning og jordekstrakt tilsat kalk, Roundup, NPK og kalk/NPK
For at undersøge hvilken indflydelse tilsætningen af  kalk, Roundup og NPK-kunstgødning har
på jerns korrosionshastighed, blev der foretaget forsøg med to forskellige basisopløsninger, hvor
ledningsevnen blev målt med ER-teknikken under gennembobling med henholdsvis nitrogen og
atmosfærisk luft.
Opløsning 1 var en syntetisk jordopløsning bestående af  5 mM Na2SO4, 2,5 mM NaHCO3 samt
10 mM NaCl pr liter. Resulterende pH var 8,5 mens ledningsevnen måltes til 2,36 mS/cm. Opløs-
ning 2 var en opløsning fremstillet ved ekstraktion af  en jordkolonne med destilleret vand.
Jordkolonnen var fyldt med jord hentet fra engen i Stensbæk plantage. Ekstraktionen foregik ved
gentagne gennemløb af  ekstraktet indtil en ledningsevne på 1,45 mS/cm blev opnået, pH i
opløsningen var 5,7. Hver af  disse basisopløsninger blev suppleret med følgende tilsætningsstoffer:
kalk 5 g/L, Roundup 0,5 mL/L, NPK 5 g/L og kalk 5 g/L + NPK 5 g/L. Der blev herefter målt
korrosionshastighed ved ER-teknikken på de 10 opløsninger ved gennembobling af  henholdsvis
atmosfærisk luft og N2, således at der i alt blev udført 20 forsøg hver af  en times varighed.
Forsøgene antydede, at tilsætning af  kalk har en forværrende effekt. Tilsætning af  Roundup
havde en svagt forbedrende effekt i jordekstraktet og i syntetisk grundvandsopløsning i en N2-
atmosfære og en svagt forværrende effekt i atmosfærisk luft. Det fremgår af  fig. 27, at tilsætning
af  NPK-gødning havde en markant gunstig effekt i begge opløsninger. Det gælder også ved
tilsætning af  kalk og NPK-gødning. Resultaterne bygger kun på et sammenlignende forsøg med
stålfolier. Men en større forsøgsrække med vægttabskuponer af  bronze og jern er i gang på
Konservatorskolen.

Fig. 27. Korrosionshastighed
målt med ER. Øverst i syntetisk
grundvandsopløsning. Nederst i
jordekstrakt.
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Perspektiver

Undersøgelsens viste en klar korrelation mellem bevaringstilstanden af  oldsager af  rav, bronze
og jern og deres arkæologisk alder og fundkategori, hvilket kan afspejle et naturligt nedbrydnings-
forløb. For ravets vedkommende kommer dette særligt tydeligt til udtryk men alene i den
arkæologiske alder. Der er her tale om en fortløbende nedbrydning på grund af  oxidation.
Korrelering med jordbundstype viste, at hvor bevaringsforholdene var dårlige for jern var de
gode for bronze og omvendt. Når der skal tages hensyn til oldsager af  begge metaller er det ikke
muligt at udskille særlige aggressive områder. Korrosionsundersøgelsens resultater viser også, at
det ikke er muligt at påvise væsentlige forskelle mellem de undersøgte jorbundstyper, og at de
befinder sig inden for området af  ingen til ringe korrosion i forhold til amerikanske og tyske
standarder for jordbundskorrosivitet. Selvom der er kendbare variationer afhængig af  landskabs-
type, kan disse ikke siges at være markante set i forhold til disse internationale standarder.
Perspektiverne vil ligge i at koncentrere opmærksomheden om, hvad der forårsagede den
accellererende nedbrydning inden for de sidste hundrede år, og om denne accellererende proces
vil fortsætte. Her spiller den antropogene indflydelse ind, hvad angår dræning og jordforarbejdning.
Ved dræning sker der en sænkning af  grundvandsspejlet, hvilket medfører at de anlæg, der har
ligget fugtigt, bliver blottede og udsat for en større ilttilgang, som medfører en højere korrosions-
hastighed. Derfor har dræning af  moser og vådområder en fatal negativ betydning for oldsagernes
bevaring i disse områder, der kan indeholde votiv- og krigsofferfund. Men problemet gælder også
ved dræning på højereliggende jorde, hvis man vil tørlægge vandmættede lavninger, hvor dræningen
kan medføre en øget korrosionshastighed af  metaller i nærliggende arkæologiske anlæg. Disse
forhold bør tages i betragtning ved påtænkte dræningsprojekter.
Arkæologer har de sidste 50-100 år observeret, at bevaringstilstanden af  udgravede fund er blevet
forværret. På en tuegravplads som Uldal kunne der således for 100 år siden opgraves hele urner,
der stod et stykke nede i jorden. For 8 år siden var pløjelaget nået ned til de resterende urner, hvor
det ved en udgravning kunne konstateres, at en del havde fået pløjet toppen af. Samtidig er
jordforarbejdningsmaskinerne blevet tungere og tungere, hvilket medfører en sammenpresning
af  de øverst liggende jordlag – en effekt kaldet traktose. Da dybdepløjning og anvendelse af
tunge landbrugsmaskiner medfører at f.eks. urner i en gravplads bliver ramt af  plovskær eller
bliver udsat for traktose, hvorved de bevarede lokalmiljøer ødelægges, anbefales det enten at
frede sådanne forhistoriske anlæg, at totaludgrave dem eller at benytte skånsomme
dyrkningsmetoder og jordbehandlingsteknikker.
Ved laboratorieforsøg og udsætning af  metalkuponer i marken kan vi følge den indvirkning, som
tilsætningen af  gødning, kalk og pesticider til jorden har. I den forbindelse melder spørgsmålet
sig, om korrosionen af  metaller er påvirket af  de anvendte kemikalier, om disse i sig selv har en
nedbrydende effekt, eller om f.eks. gødskning forårsager en øget mikrobiel aktivitet, som medfører
en forøget udvikling af  gasarter, der opløst i jordvandet kan virke korrosivt. Det anbefales derfor,
at der foretages en vurdering af  gødningsstoffer og pesticiders korroderende effekt på oldsager.
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2001: Udtagning af  træ- og tørveprøver fra profiler
2001: Analyse af  jord og træprøver- (densitet, vedbestemmelse, cellulose/lignin, SEM-

billeder jordanalyser).
1999-2003: Udarbejdelse af afhandling
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Baggrund og projektmålsætning

Siden den tidligste stenalder og frem til begyndelsen af  1900-tallet var træ det primære materiale
til fremstilling af  redskaber, huse og skibe. En vigtig parameter for menneskets overlevelse var
adgangen til vand, hvorfor bopladserne ofte lå langs kyster og ved søer – de nuværende mose- og
vådområder. I jernalderen blev moser og søer derudover brugt som offersteder, hvor en stor del
af  de nedlagte genstande var fremstillet af  træ. Trægenstande er især på grund af  de vandmættede
og iltfrie forhold i vådområderne blevet bevaret op til vor tid. Gennem arkæologiske udgravninger
fra midten af  1800-tallet har vi fået kendskab til fundene og er derigennem blevet bevidstgjort
om den unikke historiske og kulturelle værdi, som kan ligge gemt i disse områder.
Arkæologiske fund af  trægenstande er vigtige vidnesbyrd om vores forfædres aktiviteter og en
central del af  vores nationale kulturarv. Gennem de sidste år har arkæologer dog observeret en
stadig ringere bevaringstilstand af  nyudgravede trægenstande. De fleste fund bliver i dag gjort på
drænede, opdyrkede områder, og den forringede bevaringstilstand af  arkæologiske træfund kan
bl.a. ses som et resultat af  øget og ændret arealanvendelse.
Flere tidligere og nuværende vådområder er allerede i dag underlagt fredning til in situ bevaring
og antallet ventes at stige i de kommende år. Ved in situ bevaring forstås bevaring af  genstande
enten i det oprindelige miljø eller ved genbegravning i et tilsvarende eller bevaringsmæssigt mere
optimalt miljø.
På nuværende tidspunkt er in situ bevaring på et indledende stade, hvor den langsigtede bevarings-
mæssige effekt ikke er fuldt dokumenteret. I takt med stigningen i anvendelsen af  denne
bevaringsmetode er det nødvendigt at intensivere forskningen inden for området. Dette sker for
at kunne sikre den langsigtede bevaring af  oldsagerne i jorden og for at kunne optimere
ressourceindsatsen.
Størstedelen af  forskningen omkring bevaring af  arkæologiske genstande har hidtil været
koncentreret om konservering, mens der kun er udført få og spredte undersøgelser af
jordbundsforhold og de fysik/kemiske miljøpåvirkningers betydning for ikke-udgravede oldsagers
bevaringsforhold. Der er derfor stort behov for forskning omkring nedbrydningsprocesserne
med henblik på in situ bevaring. I forbindelse med denne forskning er det nødvendigt at udvikle
enkle målemetoder for relevante miljøparametre og fastslå deres indflydelse på nedbrydningen af
organisk materiale i moser og vådområder.

Erfaringer fra arkæologiske udgravninger viser, at kun trægenstande fundet under vanddrukne
og anoxiske forhold har bevaret form og overfladeinformation. Dette skyldes, at nedbrydningen
af  træ under vanddrukne anoxiske forhold følger et nedbrydningsmønster, hvor bakterier først
nedbryder hemicellulose- og cellulosebestanddele og efterlader cellernes svært nedbrydelige
midtlamel (bestående af  ligninforbindelser). Midtlamellen kan kun nedbrydes yderligere under
oxiske forhold. Det vanddrukne miljø sikrer samtidig, at det nedbrudte træ ikke udsættes for
kollaps.
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Projektets overordnede målsætning har været at udvikle metoder til vurdering af  muligheden for
in situ bevaring af  vanddrukkent arkæologisk træ på et givent areal. Dette omfatter metoder til at:
· vurdere restinformation i mose og genstande i relation til områdets ”vandstandshistorie”,
· vurdere bevaringsmuligheder af  fundmiljøet og genstande i området, samt at vurdere

mulighed for bevarende tiltag.
Baseret på tidligere erfaringer fra udgravninger og forskningsprojekter omkring nedbrydning af
træ omfatter ph.d.-projektet vurdering af  vandstandens indflydelse på bevaringsforholdene og
muligheden for in situ bevaring i en arkæologisk vigtig og internationalt kendt lokalitet, Åmosen.
Vurderingen er baseret på:
· Geografisk opdeling af  lokaliteten i tre undersøgelsesområder baseret på vandstanden.
· Udarbejdning og implementering af  moniteringsprogram til måling af  miljøparametre

(vandstand, ilt, temperatur, pH, redox).
· Laboratorieeksperimenter til vurdering af  vandstandseffekt på arkæologisk træ (kollaps,

iltforbrug).
· Udvikling af  målemetode og –udstyr til bestemmelse af  miljøparametre i våde organiske

områder (ilt, temperatur, pH, redox).
· Udvælgelse af  to områder til komparative undersøgelser med hensyn til områdernes historie

(vandstand, udnyttelse) baseret på opmåling og visuel vurdering af  fundområdet .
· Analyser på tidligere og nyudtagne træ- og tørveprøver fra to komparative områder.

Anvendte metoder og resultater

Projektet har været baseret både på felt- og laboratorieundersøgelser samt udvikling af  måleudstyr.
På basis af  dette er der foretaget en vurdering af  selve fundmiljøets bevaringsmæssige tilstand,
samt muligheden for in situ-bevaring set i forhold til fundtype, bevaringstilstand og fund/
deponeringsmiljø.

Fig. 28. tv. Volumensvind som
funktion af  densitet før kollaps.
Data fra Mikolaychuck, 1996
og egne resultater.
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Laboratorieeksperimenter

Kollapseksperimenter på vanddrukkent arkæologisk træ
Eksperimentet med kollaps af  arkæologisk nedbrudt træ blev udført for at undersøge den effekt,
ikke-vanddrukne forhold (svarende til periodisk udtørring af  jorden) har på nedgravede
vandmættede arkæologiske trægenstande. Dette skete ved:
· Bestemmelse af  kollaps i arkæologiske træprøver tørret ved 50% relativ luftfugtighed.
· Undersøgelse af  kollaps i tørre, kollapsede arkæologiske træstykker ved Lav Vakuum Scan-

ning Elektron Mikroskopi (LV-SEM).
· Bestemmelse af  kollaps i arkæologiske træprøver ved relative luftfugtigheder på henholdsvis

95, 98, 99 og 100%.
Ved udtørring vil det frie vand i cellelumen fordampe og derved skabe et undertryk i cellerne,
som kan kollapse, hvis sugetrykket overstiger træets styrke. Almindeligt svind opstår, når det i
cellevæggen bundne hygroskopiske vand fordamper. I fig. 28 er volumensvindet for de arkæologiske
træprøver anvendt i kollapsforsøget afbildet som funktion af  densiteten sammen med resultater
fra tilsvarende undersøgelser på frisk og arkæologisk træ udført af  Mikolaychuck, 1996. Kurven
viser, at kollaps allerede er målbart for træ med en densitet på 0,4 g/cm3 og er markant stigende
med faldende densitet.
Fig. 29 viser volumensvind som funktion af  den relative luftfugtighed. Kurven viser, at alvorlig
kollaps kan opstå i vanddrukkent arkæologisk træ ved et fald i den relative luftfugtig fra 100 til
99%. Ved et fald til en relativ luftfugtighed på 95% er volumensvindet på 60 til 80%, hvilket gør
genstandene uegnede til museal brug. I fig. 30 ses LV-SEM billeder af  ikke-kollapsede vanddrukne
arkæologiske træprøver. Det ses, at prøverne er stærkt nedbrudte og kun består af  den sammensatte
midtlamel. Til trods for den høje nedbrydningsgrad har cellerne bevaret deres oprindelige form
og volumen. LV-SEM billedet i fig. 31 viser tværsnit af  en arkæologisk træprøve med svær kollaps.
Alle celler er sammentrykte, og vedstrukturen er svært genkendelig.
Forsøgene viser at med mindre arkæologiske træ opbevares fuldvanddrukkent, vil det kunne
blive udsat for totalt ødelæggende kollaps.

Fig. 30. tv. Tværsnit af  ikke-
kollapset vanddrukken
arkæologisk træprøve, Fráxinus
excelsior. Kun den sammensatte
midtlamel er tilbage. Til højre se
et stort vårkar. Fra top til bund
ses en marvstråle. I nederste
venstre del af  billedet ses hyfer.
x500

Fig. 31. th. Tværsnit af  svært
kollapset arkæologisk træprøve,
Fráxinus excelsior, tørret ved en
relativ luftfugtighed på 50%.
Parenkymcellerne er kollapset, så
der er næsten intet cellelumen
tilbage. Til venstre et stort
fladtrykt vårkar. Kollaps er
hovedsagelig foregået i tangential
retning. x500
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Mikrobielt iltforbrug i arkæologisk træ
Når vandniveauet i et fundområde falder, vil der forekomme iltnedtrængning gennem jorden, og
ilt vil diffundere ind i de vanddrukne arkæologiske genstande. Dette fører til aerob mikrobiel
nedbrydning af  det organiske materiale. For at undersøge denne mikrobielle aktivitet blev iltforbrug
målt over tid i en fuldt iltmættet vanddrukken arkæologisk træprøve.
Eksperimentet viste fuld iltmætning i den vanddrukne træprøve efter oxisk kontaminering i få
uger. Dette indikerer, at en periodisk iltning af  et fundmiljø, som ved f.eks. vekslende vandstand,
vil føre til en iltning af  de vanddrukne genstande med risiko for mikrobiel nedbrydning. Det
iltmættede træstykke blev fysisk isoleret fra det omgivne miljø (indkapslet i voks) og iltforbruget
målt i to dybder. Fig. 32 viser, at al ilt i træstykket var forbrugt efter 10 til 11 timer.
Forsøget viser, at periodisk oxiske forhold i fundmiljøet vil inducere aerob mikrobiel aktivitet,
ikke alene i selve miljøet men også i de tilstedeværende vanddrukne genstande. Denne inducering
kan ske ved vekslende vandstand forårsaget af  dræning eller udgravning. Samtidig viser forsøget,
at genoprettelse af  vanddrukne forhold i fundmiljøet hurtigt vil resultere i genetablering af  anoxiske
forhold. Dette viser, at effekten fra udgravninger med hensyn til aerob nedbrydning af  organiske
materialer er minimal, hvorimod årelang eksponering, som ved landbrugsmæssig dræning af
større områder, kan få katastrofale følger.

Udvikling af jordspyd til måling af miljøparametre

Et af  ph.d.-projektets hovedformål har været at udvikle en metode til feltmålinger af
miljøparametre som: opløst ilt i porevand, temperatur, pH og redoxpotentiale i våde jorder uden
at forstyrre miljøet omkring målesonderne. Den hidtil mest brugte metode - måling i slidsede
pejlerør - er ofte fejlbehæftet, specielt når der måles ilt og redoxpotentiale.
Til måling af  miljøparametre ned gennem våde jorder blev der i samarbejde med firmaet Unisense
udviklet et stålspyd, hvorigennem målesonder kan bringes ud i uforstyrret jord i op til 1.5 meters

Fig. 32. Oxygenforbrug målt i to
dybder af  samme vandmættede
træprøve. Dybder : 5,4 mm  og
10,0 mm.
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dybde (Alstrøm, 2002). Spyddet består af  et ydre rør, som kan hamres ned i den våde jord, og en
indre stang, hvorpå målesonderne kan monteres. Spyddet er nederst afsluttet med en pakning,
hvorigennem målesonder kan stikkes ud i det uforstyrrede miljø (fig. 33). Laboratorietest viser, at
man kan udføre målinger med spyddet uden at forurene det omkringliggende miljø. Målespyddet
har været brugt til målingerne af  miljøparametre i Åmosen. Derudover har Nationalmuseets
Bevaringsafdeling benyttet spyddet til feltmålinger i Nydam Mose (fig. 34) og Veksø Mose.

Fig. 33. Foto af  spyd (ydre rør
og indre stang til montering af
prober), samt de enkelte dele af
spidsen på det ydre spyd.

Fig. 34. Måling af  opløst ilt
med spyddet i Nydam Mose.
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Moniteringsprogram

Områdets historie
Mange af  Danmarks mest værdifulde fund af  oldsager fra stenalderen stammer fra de sjællandske
lavmoser. De østdanske kalkrige moræner har leveret kalk til søsedimenterne, der forseglet af  de
tykke overliggende tørveaflejringer har dannet fortræffelige bevaringsforhold for oldsager, samt
rester af  flora og fauna og geologiske aflejringer siden sidste istid. Undersøgelsesområdet i dette
projekt var den vestsjællandske Store Åmose og Præstelyngen grænsende op til Store Åmose (fig.
35).
Store Åmose: Lokaliteten er internationalt kendt for sine talrige og usædvanligt velbevarede
stenalderfund. Fundene omfatter først og fremmest bopladser, men også offersteder og
fiskepladser. Mosen er en stor smeltevandsslette med randmoræner, der gennemstrømmes af
Åmose Å med udløb i Storebælt. Sø- og tørveaflejringerne er visse steder op til 16-20 m tykke og
repræsenterer perioden fra starten af  senglacial tid (13.000-14.000 BP) og helt op til i dag.
De helt store ændringer i Åmosedalen indtrådte ved reguleringen af  åen og afvanding af  mosen.
Disse indgreb har fundet sted inden for de seneste ca. 250 år. Under såvel Første som Anden
Verdenskrig tjente tørveaflejringerne i Åmosen som brændselsreserver. Man må regne med, at
der har ligget 3-4 m tørv henover den nuværende overflade i Åmosen.
Efter tørvegravningerne blev området underlagt moderne landbrugsdrift med etablering af  dræning
samt udretning og vandstandssænkning af  Åmose Å i 1960’erne. Dette førte til en tørlægning af
lokaliteten i en sådan grad, at det op gennem 1970’erne og 80’erne begyndte at få katastrofale
følger for bevaringsforholdene. Den lavere grundvandstand betød øget tilgang af  ilt og dermed
en hurtigere nedbrydning af  det organiske materiale. Tørlægningen har medført en sammen-
synkning og formuldning med op til ca. 1 cm om året samt dannelse af  sprækker i tørvelagene.
Sprækkedannelse i moser er irreversibelt, og sprækkerne i Åmosen virker derfor den dag i dag
som dræn på kryds og tværs af  hele mosen. Fig. 36 viser sætninger af  jordoverfladen i 2 km lang
linie gennem Åmosen. Gennemsnitssætningen på de 50 år er 85 cm med et maksimum på 135
cm. Fig. 37 viser gennemsnitskoten for Spangkongen, et areal i Åmosen. Det ses at den største
sænkning optræder umiddelbart efter første dræning.

Fig. 35. Luftfoto af  Åmosen.
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Fig. 36. tv. Kote for
jordoverfladen, Dansk Normal
Nul (DNN) i en cirka 2 km
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Fig. 37. th. Kote for
jordoverfladen, DNN, i arealet
Spangkongen i Åmosen.



36

Oldsagers og gravhøjes bevaringstilstand

I 1993 blev der gennemført en fredning af  230 ha i den del af  området, hvor de arkæologiske
fund var mest truede af  ødelæggelse. Der blev iværksat en lokal hævning af  vandstanden, og i
dag er vandstanden således hævet betydeligt i området, men er dog stadig truende lav i de dele,
som ligger tæt ved Åmose Å. Fig. 38 viser fotos af  en del af  området, Kongemose T, før og efter
fredningen.
Præstelyngen: Denne lokalitet beliggende på den nordlige side af  Åmose Å er en del af  Store
Åmose, men hører ikke under det fredede område. Præstelyngen er også et af  de vigtige fundsteder
i Åmosen. Op til omkring 1970 blev der foretaget udgravninger i området.  Området har i tiden
efter de sidste udgravninger ligget uberørt hen med granbevoksning uden beskyttelse mod
påvirkning fra dræning af  de tilstødende landbrugsarealer. Det vides med sikkerhed, at der efter
den sidste udgravning i 1969 stadig var flere velbevarede fund – heriblandt træmaterialer – tilbage
i området.

Måling af  miljøparametre
Det blev besluttet at foretage målinger i tre delområder af  Kongemosen; Kongemose L, E og T.
Områderne har forskellige grundvandsstande i forhold til fundlagene. Det blev besluttet at måle
følgende parametre i området:
· grundvandstand
· temperatur i jorden
· opløst ilt
· pH
· redoxpotentialer
Målinger er foretaget direkte i pejlerørene, på opsamlet jordvæske samt med det udviklede jordspyd.
Kongemose T blev tidligt i projektet vurderet som et område med gode og stabile bevaringsforhold
(grundet den høje vandstand), og de efterfølgende målinger er derfor koncentreret om de to
mere problematiske område; Kongemose L og E.
Grundvandstand: Et stort problem i forbindelse med hævningen af  vandstanden i de fredede områder
af  Åmosen er tilstedeværelsen af  Åmose Å. Denne løber gennem den nordlige del af  området.
Overfladen ligger lavere end de fredede områder og fundlagene, hvilket bevirker, at der konstant
sker en afvanding fra områderne til åen. Afvandingseffekten sås tydeligt i vandstandsmålingerne

Fig. 38. Spangkongen, Åmosen.
1984 og efter naturgenop-
retningen i 1999.
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– i de områder, som lå tættest ved åen (Kongemose L og Kongemose E) var vandstanden markant
lavest og lå det meste af  året langt under fundlagene. Fig. 39 viser vandstanden over et år for
hvert område.
Temperatur : Temperaturen i lagene omkring og under grundvandstanden er bestemt ved
nedsænkning af  et termoelement i selve pejlerørene. Værdierne vekslede mellem 3-15 °C afhængig
af  årstiden. Disse målinger siger dog intet om temperaturen i lagene over vandstanden – hvilket
det meste af  året omfatter fundlaget.
I foråret 2000 blev det udviklede jordspyd taget i brug til måling af  temperaturprofiler, hvorved
det var muligt at måle jordtemperaturen gennem hele moseprofilen – både i luft- og vandfasen.
Fig. 40 og 41 viser eksempler på temperaturprofil fra område L og E. Med denne metode er det
muligt at måle relative temperaturforskelle på 0,1°C.
Iltniveau: Niveauet af  opløst ilt blev målt ved nedsænkning af  iltmikrosensorer direkte i pejlerørene.
Allerede få centimeter under vandoverfladen faldt niveauet fra fuldt iltmættet til intet ilt. Denne
metode vil, som målingen af  temperaturen i pejlerørene, ikke sige noget om den aktuelle værdi
omkring fundlagene, da vandstanden som nævnt tidligere det meste af  året ligger under fundlagene
(Kongemose T undtaget).
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Ved måling med jordspyddet opnås derimod meget præcise iltprofiler (fig. 42 og 43). Det ses, at
lagene over grundvandet har meget høje iltværdier. Dette skyldes med stor sandsynlighed ikke
manglende mikrobiel aktivitet, men derimod en meget høj diffusionshastighed af  ilt ned gennem
de enkelte lag. I vandfasen vil diffusion af  ilt falde betydeligt – derved overstiger det mikrobielle
forbrug af  ilt den tilførte mængde, og et fald observeres i den øvre del af  vandfasen. Omkring 10
cm under vandoverfladen vil diffusionen være meget mindre end iltforbruget – iltniveauet falder
til omkring nul (se fig. 44), og den aerobe mikrobielle nedbrydning må antages at stoppe.
pH i jordvæske: Disse målinger blev foretaget ved måling med pH-mikrosensor direkte i pejlerørene.
Værdierne lå mellem 6,7-7,3 for alle områderne uden synlig årstidsvariation. Her gælder det samme
som ved temperatur og ilt – dette siger intet om værdier i lagene over vandoverfladen.
Jordspyddet blev forsøgt anvendt til pH-målinger i Åmosen, men dette måtte opgives, da muld-
og gytjelagene var for hårde for de tynde sensorer. Ved udskiftning til mere solide ISFET-elektroder
er der opnået en stærkt reduceret følsomhed, og metoden benyttes nu som standardmetode på
Nationalmuseets Bevaringsafdeling.
Redoxpotentialer: I starten at projektet blev redoxpotentialet målt på jordvæske optaget fra pejlerør
i de tre områder, men metoden gav måletekniske problemer og usikre resultater. Det blev derfor
besluttet at benytte måling med redox-mikrosensorer direkte i pejlerørene. Denne metode gav
reproducerbare målinger efter introduktion af  højohmige voltmetre, men da resultaterne var
vanskelige at tolke, indgår bestemmelse af  redoxpotentialer ikke i projektet. Selve problematikken
med måling og forståelse af  redoxpotentialer i moser og vådområder indgår stadig i andre af
Bevaringsafdelingens in situ projekter.
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Fig. 42. tv. Iltprofil målt i
Kongemose L, februar 2001
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ved 33 cm).

Fig. 43. th. Iltprofil målt i
Kongemose E, august 2000
(Grundvandsstanden er markeret
ved 100 cm).
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Komparative udgravninger

Trods fredningen og den hævede vandstand i Store Åmose herskede der stor usikkerhed omkring,
hvorvidt tiltagene havde været tilstrækkelig til at redde eksisterende bopladserne. Baseret på
observationerne under moniteringsprogrammet af  en periodisk eller stationær meget lav vandstand,
samt på resultaterne fra kollapseksperimentet, blev det besluttet at genåbne en gammel
udgravningsgrøft fra 1969 i Præstelyngen og en fra 1985 i Kongemose L. De nye udgravninger
foregik i 2001.
Formålet med genåbningerne af  de gamle udgravningsgrøfter var at sammenligne de nuværende
forhold med forholdene før fredningen, hvilket skulle ske ved:
· Sammenligning af  nyoptegnede profiler med de tidligere tegninger,
· Analyser på tidligere og nyudtagne træprøver,
og sammenholde resultaterne med oplysninger om områdets historie (tørvegravning, dræning).

Profilbeskrivelser fra Præstelyngen og Åmosen
Ved udgravningen af  de gamle udgravningsgrøfter blev profilvæggene forsigtigt oprenset og
indmålt. Det blev forsøgt at udvide grøfterne så lidt som muligt ved oprensningen for at undgå at
fremgrave alt for mange nye genstande. Grøfterne i begge områder udgravet i 2001 blev opmålt,
tegnet og beskrevet. Som supplement til tegninger blev der dokumenteret med digitalfotos. Fig.
45 viser foto af  de tidligere og nye profiler Kongemose L.
Tørv er et svampet plantemateriale med samme nedbrydningsmønster og struktur som arkæologisk
træ. Når et mose- eller vådområde bliver udsat for dræning vil strukturen i tørvematerialet ændre
sig efter samme mønster, som kunne iagttages ved de arkæologiske træprøver anvendt i kollaps-
eksperimentet. Dræning af  vand fra materialet vil få de store porer til at blive trykket sammen,
densiteten øges, permeabiliteten i materialet formindskes, og graden af  kollaps forøges.
For både Kongemose L og Præstelyngen kunne en sætning af  områderne observeres, idet
terrænhøjde begge steder var blevet betydeligt mindsket, og tykkelsen af  de enkelte lag ned gennem
profilerne var indskrænket. Effekten af  dræningen var mest markant for Præstelyngen med en
sætning af  området på 50 cm i perioden 1969 til 2001. Kongemose L havde kun en sætning på
omkring 10 cm fra 1985 til 2001. Dette skal dog ses i forhold til, at området allerede i 1986 havde
været både udnyttet til tørveudgravning og udsat for dræning gennem flere årtier. De mest drastiske
skader var derfor indtrådt forud for udgravningen i 1985.
I begge områder havde der været en drastisk formindskelse i diversiteten af  profillagene i den
mellemliggende tidsperiode. Igen var denne effekt mest markant for Præstelyngen. I 1969 var
adskillige underlag inden for hvert hovedlag i profilen genkendelige, mens det i 2001 kun var
muligt at genkende hovedlaget – nogle få steder var en inddeling i 1-2 underlag mulig. Denne
formindskelse i lagdiversitet betyder tab af  værdifuld information omkring mosens opbygning
og årtusindgamle udnyttelse.
Når et moseområde udsættes for dræning, vil der ikke kun foregå en vertikal sætning, men også
en horisontal med dannelse af  sprækker på kryds og tværs i profilen. Fig. 46 viser billeder af  disse
såkaldte tørkesprækker i profilerne fra både Kongemose L og Præstelyngen 2001. Udbredelsen

Fig. 45. Billeder fra profiler fra
Kongemose L 1985 (øverst) og
2001 (nederst).
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af  sprækkerne er markant, og det var svært at find blot 1 m2 profilvæg uden sprækker. Sammenlignes
disse profiler med profilerne fra Præstelyngen 1969 før dræningen blev etableret, kan det ses, at
på dette tidspunkt var profilen sammenhængende uden sprækker og kløfter. Da først dræningen
blev påbegyndt indtraf  både sætning (som kan ses ud fra fig. 37) og dannelsen af  tørkesprækker.
Både sætning og dannelsen af  tørkesprækker er desværre irreversible processer, hvilket betyder
at selv en markant hævning af  vandstanden i påvirkede arealer ikke vil føre til en udvidelse af  det
kollapsede tørvemateriale. Dette er billederne af  profilen fra Kongemose L 2001 et tydeligt
eksempel på, da dræningen på dette tidspunkt har været stoppet i området i næsten 10 år.

Analyser på udtagne træprøver fra udgravningsprofiler
Fra profilvæggene i Kongemose L og Præstelyngen blev både i 1969, 1985 og 2001 indsamlet
træprøver. Graden af  kollaps i disse prøver blev analyseret ved bestemmelse af  densitet, svind og
LV-SEM (analog til analyser på træprøver anvendt i kollapseksperiment). Fig. 47 viser et billede
af  nogle af  de indsamlede prøver fra Præstelyngen 1969 og 2001, samt Kongemose L 2001. Det
er tydeligt, at prøverne fra Præstelyngen 2001 har en visuelt bedømt markant højere grad af
kollaps i forhold til prøverne fra 1969. Densiteten af  træet for prøverne fra Præstelyngen 2001
viste sig også at være signifikant højere end densiteterne for prøverne fra Præstelyngen 1969 med
en forøgelse fra 0,09 g/cm3 til 0,21 g/cm3. Cellevægsdensiteten var tilsvarende forøget fra 1,47 g/
cm3 til 1,56 g/cm3. Forøgelse i densitet af  træet skyldes (som beskrevet ved kollapseksperimentet)
kollaps af  cellevæggene, mens den øgede cellevægsdensitet derimod skyldes en øget nedbrydning
af  de lette dele af  cellevægsmateriale.
Forskellen mellem prøverne fra Kongemose L 1986 og 2001 er ikke markant idet begge prøver er
tydeligt kollapset. Til gengæld kan den øgede nedbrydning af  Kongemose L-prøverne fra 2001 i
forhold til prøverne fra 1985 måles som en densitetsforøgelse af  træet fra 0,21 g/cm3 til 0,29 g/

Fig. 46. Billeder med tydelige
tørkesprækker i profilvæggene fra
Præstelyngen 2001(øverst),
Kongemose L 2001 (nederst).

Fig. 47. Billede af  træprøver
udtaget i Præstelyngen (PL) og
Kongemose L (KML).



41

Oldsagers og gravhøjes bevaringstilstand

cm3. Forøgelsen var ikke lige så markant som ved prøverne fra Præstelyngen, men var dog
signifikant. Tilsvarende er der sandsynligvis også foregået en yderligere nedbrydning af
cellevægsmaterialet i prøverne fra Kongemose L, men ændringen  i cellevægsdensiteten var ikke
signifikant.
Baseret på de gennemsnitlige værdier for densitet hos de ikke-kollapsede prøver fra Præstelyngen
i forhold til densiteten målt på prøverne fra Præstelyngen 2001 blev det gennemsnitlige svind
bestemt. Prøverne udviste et svind på 49% i perioden fra 1969 til 2001, hvilket svarer til (i henhold
til kollapseksperimentet) et fald i den relative luftfugtighed fra 100% til lige over 96% . Tilsvarende
blev svindet bestemt for prøverne fra Kongemose L til at være på 28% i perioden fra 1985 til
2001, hvilket svarer til et fald i relativ luftfugtighed fra 100% til mellem 97 og 98%.
Fig. 48 og 49 viser LV-SEM billeder af  træprøverne fra Præstelyngen og Kongemose L. Her ses
det tilsvarende mønster som ved SEM billederne fra kollapseksperimentet med en flot struktur i
de ikke-kollapsede prøver (Præstelyngen 1969) i forhold til flade celler og kollaps i prøverne fra
Præstelyngen 2001 og Kongemose L 1985 og 2001.

Fig. 48. LV-SEM billeder af
træprøver fra Præstelyngen 1969
(tv) og 2001 (th).

Fig. 49. LV-SEM billeder af
træprøver fra Kongemose L
1985 (tv) og 2001 (th).
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Perspektiver

Interessen for in situ bevaring af  vanddrukne organiske oldsager er stærkt voksende af  flere
årsager. Der er stadigt stigende omkostninger og manglende ressourcer til arkæologiske
udgravninger, konservering og magasinering. Der er en kraftigt øget trussel mod fundene på
grund af  anlægsaktiviteter og ændringer i arealanvendelsen, og endelige er der et ønske om at
efterlade urørte arkæologiske fund til vores efterkommere.
For at kunne anvende in situ-bevaring er det dog et krav:
· at man kender oldsagernes nuværende bevaringstilstand,
· at områdets egnethed til in situ bevaring er klarlagt,
· at der opstilles et moniteringsprogram for området.
Delprojekt 2 har i den forbindelse været koncentreret om:
· udvikling af  metoder til måling af  miljøparametre i moser og vådområder
· udvikling af  metoder til bestemmelse af  vanddrukne arkæologiske træoldsagers

bevaringstilstand
· bestemmelse af  krav til miljøet for at træoldsagerne og vådområder ikke nedbrydes yderligere
De udviklede målemetoder og det øgede kendskab til kravene til et område, for at det kan benyttes
til in situ bevaring, har givet in situ teknikere og de forvaltende myndigheder et redskab til
håndteringen af  moser og vådområder, så investerede ressourcer udnyttes optimalt. Dette gælder
både for opstilling af  fredningskrav og etablering af  moniteringsprogrammer til specifikke områder
som f.eks. Åmosen, Nydam Mose og Ravning Enge, og for udarbejdelse af  en overordnet strategi
for forvaltningen af  vores vådområder, så den deri bevarede kulturarv kan videregives til kommende
generationer.

Specialundersøgelser og gennemført implementering

Erkendelsen af, at træoldsager kun bevares under vanddrukne, anoxiske forhold, har resulteret i,
at Nationalmuseets Bevaringsafdeling i forbindelse med vurdering af  et områdes egnethed til in
situ-bevaring nu bruger mikroelektroder til måling af  ilt direkte i pejlerør sammen med
vandstandsmålinger og oplysninger om dybden af  de arkæologiske fund. På nuværende tidspunkt
foretages der løbende ilt- og vandstandsmålinger i pejlerør i Nydam Mose, Åmosen og ved Ravning
Enge-broen. Bevaringsafdelingen har også benyttet mikroelektroder til iltmålinger i forbindelse
med konsulentopgaver i udlandet f.eks. Bryggen i Bergen.
Det udviklede jordspyd og kombinationen af  dette med forskellige mikrosensorer har vist sig at
være yderst anvendelig til måling af  temperatur, ilt og pH i områder med bløde materialer, som
tørv og blød gytje. Spyddet har været benyttet til måling af  miljøparametre i forbindelse med
forsknings- og overvågningsprogrammer i Nydam Mose, Åmosen og Veksø Mose. En videre
udvikling af  spyddet og elektroderne vil gøre det muligt at udvide antallet af  måleparametre til at
omfatte: ledningsevne, vandstand, redoxpotentiale og opløste ioner, samt muliggøre måling i
områder bestående af  mere hårdt jordmateriale, som f.eks. morænejorder.
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I forbindelse med udgravninger af  Skelhøj i 2002 (se s. 60f) blev spyddet i lettere ændret form
benyttet til måling af  iltniveauet i de øverste lag i højen over jernkappen. Spydmålinger og målinger
på opsuget jordluft viste, at iltniveauet i den øvre porøse del af  højen er nær iltmætning. I 2003 vil
der blive foretaget målinger at iltniveauet i den nedre del af  højen under jernkappen inden den
bortgraves.
Mikroelektroder til måling af  ilt, temperatur, svovlbrinte og redoxpotentiale har været benyttet i
forbindelse med marine in situ opgaver i Danmark og udlandet.
Nationalmuseets in situ gruppe har et veludviklet nationalt og internationalt netværk af  kolleger
inden for teknisk og administrativ in situ bevaring, hvorigennem erfaringer fra videnskabelige
undersøgelser og udviklede målemetoder udveksles.

Projektets publikationer

· Alstrøm, T. (2002): The use of  microsensors for measurements of  parameters regulating soil
processes in wetland areas. Proceedings of  the 8th ICOM Group on Wet Organic Ar-
chaeological Materials Conference. International Council of  Museums (ICOM), 8: 225-
229

· Jensen, P., Alstrøm, T. and Schnell, U. S. (2002). Archaeological Wood from Nydam: Drying and
Collapsing in relation to in situ conservation. Internal Report National Museum of  Den-
mark, The Conservation Department.

· Jensen, P., Alstrøm, T. og Schnell, U. S. (2002). Archaeological Wood from Åmosen: Densities
and shrinkage in relation to in situ conservation. Internal Report National Museum of
Denmark, The Conservation Department.

· Jensen, P. og Gregory, D. (2002). Måling af  iltniveau I jordluft og  porevand. Intern rapport,
Nationalmuseet, Bevaringsafdeling og Marinarkæologisk Forskningscenter.

Relaterede publikationer
· Matthiesen, H. (In Press) In situ measurement of  soil pH. Submitted to Journal of  Archaeo-

logical Science, March 2003.
· Matthiesen, H., Hilbert, L.R. og Gregory, D. (2002). The occurrence and stability of  iron car-

bonate as a corrosion product on archaeological iron from a waterlogged environment. To
be submitted to Studies in Conservation.

· Matthiesen, H., Gregory, D., Sørensen, B., Alstrøm, T. og Jensen, P. (2002). Monitoring meth-
ods in mires and meadows: five years of  studies at Nydam Mose, Denmark. Proceedings
of  the conference Preserving Archaeological Remains In situ, PARIS2. Museum of  Lon-
don.

· Matthiesen, H., Gregory, D., Jensen, P. og Sørensen, B. (2002). Bevaringsundersøgelser i Nydam
1997-2002. Intern rapport, Nationalmuseet, Bevaringsafdeling og Marinarkæologisk
Forskningscenter.
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Formidlingsaktiviteter og konferencepræsentationer

- Poul Jensen (2002, 8/10): In situ bevaring af  træ i vådområder. Formidling til AK66, gruppe af
akademikere med tilknytning til jordbrugserhvervet, administration og forskning.

- Tanja Alstrøm (2002, 13/5-15/5): Oldsagers bevaringstilstand i jord; In situ bevaring af
vanddrukkent, arkæologisk træ i moser og vådområder. Konference: In situ bevaring i
Danmark, Nationalmuseet, København.

- Tanja Alstrøm (2001, 22/6): In situ bevaring af  vanddrukkent arkæologisk træ i moser og
vådområder. Internt foredrag, Nationalmuseets Bevaringsafdeling, Brede.

- Tanja Alstrøm (2001, 11/6-15/6): The Use of  Microsensors for Measurements of  Parameters
Regulating Soil Processes in Wetland Areas. Wet Organic Archaeological Materials Con-
ference, 2001, Stockholm.

- Tanja Alstrøm (2001, 26/4): In situ bevaring af  organiske materialer i moser og vådområder.
Internt foredrag, Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, København.

- Poul Jensen (2001, 27/3): Oldsagers bevaringstilstand i jord (organiske materialer). Foredrag
ved status, delprojekt 2, Middelfart.

- Tanja Alstrøm (2001, 16/3): In situ bevaring af  organiske materialer i moser og vådområder.
Ph.d. formidling ved Nationalmuseets Forskningsafdelingen, Nationalmuseet, København.

- Tanja Alstrøm (1999, 7/10-8/10): In situ bevaring af  organiske materialer i moser og vådområder.
Ph.d. formidling ved Nationalmuseets Forskningsafdelingen, Sørup Herregård, Næstved.
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Delprojekt 3: Gravhøje
Af Henrik Breuning-Madsen, Geofrafisk Institut KU &
Mads Kähler Holst, Afd. for Forhistorisk Arkæologi AU

Ansvarlig: Professor Henrik Breuning-Madsen, Geografisk Institut, Københavns Universitet
Andre deltagere: Ph.d.-stipendiat Mads Kähler Holst, Afd. for Forhistorisk Arkæologi, Århus
Universitet. Studentermedarbejdere: Steffen Terp Laursen, Mette Moth Iversen, Shaun Rømer,
Kasper Lambert Johansen, Martin Hermansen.
Samarbejdspartnere:  Marianne Rasmussen, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre; Kristian
Dalsgård, Geologisk Institut, Århus Universitet; Jan Heinemeier, AMS-laboratoriet Århus
Universitet; Søren M. Kristiansen, Forskningscenter Foulum; Bo Elberling, Geografisk Institut
Københavns Universitet; Kirsten Prangsgaard, Museet på Koldinghus; Svend Aage Knudsen
Museet på Sønderskov; Claus Feveile, Den Antikvariske Samling i Ribe; Folmer Christiansen &
Steen Wulff  Andersen, Vejle Museum; Mechtild Freudenberg, Landesmuseum Schloss Gottorp;
Wolfgang Bauch, Archäologsiches Landesamt Schleswig-Holstein. Torben Egeberg, Skjern-Egvad
Museum.

Projektet begyndte i 1999 og afsluttedes planmæssigt med udgangen af  2001. Siden er der
gennemført en opfølgende indsats med implementering af  metoder. Projektet har dermed indtil
begyndelsen af  2003 indeholdt følgende aktiviteter:

Projektperioden:
1999-2000: Udvikling af  en karteringsmetode til kortlægning af  fredede og overpløjede gravhøje

ud fra boringer.
1999-2000: Udvikling af  et jordprofilbeskrivelsessystem til beskrivelse af  gravhøjes opbygning.
1999-2000: Kortlægning af  ca. 100 overpløjede gravhøje og 18 fredede gravhøje.
1999-2000: Opbygning af  en gravhøjsdatabase med informationer fra feltstudierne og

efterfølgende jordprøveanalyse i laboratoriet.
1999-2001: Sammenlignende studie af  tungmetalindholdet i gravhøje og i de under højene

begravede jorde med tungmetalindholdet i markjorde i dag

Opfølgende undersøgelser :
2000: Eksperimeter på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre med hensyn til

bevaringsforhold i egekister.
2000-2003: Undersøgelse af  de fysiske og kemiske forhold i bronzealdergravhøje gennem

opbygning af  eksperimentelle gravhøje på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i
Lejre.

2001-2003: Test af  de udviklede systemer ved kortlægning af  gravhøje  i Sydslesvig og udgravning
af  gravhøj ved Hüsby

2003: Undersøgelse af  bevaringsforhold i nedpløjede gravhøje med jernkapper ved
udgravning af  en overpløjet gravhøj ved Kongsted
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Baggrund og projektmålsætning

Igennem oldtiden er der i Danmark rejst mere end 100.000 gravhøje. Siden da er en stor del af
disse monumenter blevet bortgravet eller delvis pløjet væk. Især fra 1800-tallet og frem har
destruktionen været omfattende. Dette førte i 1900-tallets første halvdel til fredning af  mere end
20.000 gravhøje, medens de øvrige generelt er inddraget i den normale landbrugsdrift, hvor de i
dag er meget nedslidte på grund af  jordbearbejdning (fig. 50).

Fig. 50. Udbredelsen af
samtlige registrerede gravhøje
inden for Danmark og Slesvig
baseret på oplysninger i Det
Kulturhistoriske Centralregister
(www.dkconline.dk) og Aner &
Kersten 1973: Die Funde der
Älteren Bronzezeit des
Nordischen Kreises.
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Projektet tager udganspunkt i en opstilling af  nogle kulturhistoriske og forskningsmæssige værdier
i gravhøjene. På baggrund heraf  udvikles redskaber til identifikation af  disse værdier i de konkrete
fortidsminder og til overvågning af  truslerne mod dem. Opmærksomheden har i den forbindelse
været rettet særligt mod en speciel type af høje fra ældre bronzealder periode II (1500-1300 BC).
I disse høje udviklede der sig efter højbyggeriet en jernindkapslet højkerne, der var våd og iltfattig.
Dette gav anledning til særdeles gode bevaringsforhold for de egekister, hvori de døde gravlagdes.
I 1800-tallet og i begyndelsen af  1900-tallet blev en del af  disse høje udgravet. De kendte
egekistefund fra f.eks. Guldhøj, Borum Eshøj, Egtved og Skydstrup stammer fra disse udgravninger
af  høje med jernkapper.
I 1990’erne studerede en forskergruppe genesen af  disse jernlag, og det blev fastslået, at det er
redoxprocesser i højen, der dannede jernlagene. Det blev også klart, at den stadige nedpløjning
af  de ikke-fredede gravhøje udgjorde en trussel mod eventuelle egekister, da nedslidningen ville
bryde forseglingen, og ilt vil nå kisten med katastrofale følger. Det er derimod endnu ikke afklaret,
hvorfor jernkapperne dannes i visse højgrupper og ikke i andre. Det skyldes formodentligt enten
specielle konstruktionforhold eller rituelle handlinger under konstruktionen.
Projektet formål er derfor dels at udvikle metoder til karakterisering af  gravhøjes opbygning og
informationspotentiale især med henblik på  identifikation  og udpegning af   høje og højgrupper
med jernlagsindkapslede højkerne og dels at vurdere gravhøjenes bevaringstilstand og truslerne
mod dem i det moderne agrare landskab.

Projektets gennemførelse og anvendte metoder

Projektet første del har omfattet udviklingen af  karteringsmetoder ud fra opborede jordprøver,
udvikling af  jordprofilbeskrivelsessystem for gravhøje samt kortlægning (screening) af  overpløjede
gravhøje og undersøgelser af  fredede gravhøje i udvalgte højgrupper. I projektets anden del har
der været udført en række undersøgelser for at teste og videreudvikle systemerne samt give indsigt
i de forudsætninger, der skal være til stede i højene,  for at  de enestående bevaringsforhold kan
udvikles i højkernen.
Projektet første del kan inddeles i tre hovedområder: feltarbejde og udvikling af  prospekterings-
metoder, analyser samt dokumentation.

Feltarbejde og udvikling af prospekteringsmetoder

Der blev i 1999 gennemført boringer i 84 overpløjede gravhøje fordelt over det meste af  Danmark
med en koncentration i det øst-, syd- og sønderjyske, fig. 51. Højene er blevet undersøgt ved en
til tre boringer. I fem høje er der blevet lagt et bånd af  boringer tværs hen over højen med henblik
på at belyse højens opbygning. De 84 undersøgte høje blev udvalgt på grundlag af:
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· Det Kulturhistoriske Centralregisters oplysninger om højenes størrelse og omfanget af
forstyrrelser.

· Besigtigelse af  højene i terrænet.
· Forekomsten af  flere undersøgbare høje inden for samme højgruppe.
· Arkæologisk særligt interessante højgrupper vurderet ud fra tidligere fund og udgravninger.
Forskelligt boreudstyr blev testet. Hovedparten af  boringerne blev gennemført med et håndbor
– et såkaldt kammerbor – der kan forlænges med 1 meter lange forlængere, således at boringer
gennem gravhøje på op til 7-8 meters højde kan udføres. Det har vist sig at være et hurtigt og
effektivt redskab, der kun laver minimal skade på gravhøjen såvel som på eventuelle afgrøder på
højen. Der anvendes flere forskellige typer af  borehoveder, da visse typer er effektive i sand,
andre i ler og atter andre i stenet højfyld.
Der blev udtaget prøver til analyse fra udvalgte lag i højfylden samt fra underjorden. Boringerne
blev fotodokumenteret og beskrevet efter et specielt udviklet, formaliseret jordprofilbeskrivelses-
system. Beskrivelsessystemet er baseret på:
· Etablerede pedologiske beskrivelsessystemer.
· En gennemgang af  arkæologiske principper for gravhøjprofilbeskrivelser.
· Formulering af  problemstillinger omkring gravhøjenes konstruktion.
· Erfaringer fra et mindre antal, tidligere gennemførte, hovedsagligt diskursivt beskrevne

boringer i gravhøje.

Fig. 51. Udbredelsen af
boreundersøgte gravhøje samt
beliggenhede af  de to
hovedlokaliteter: Lejrskov og
Tobøl-Plovstrup.
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Beskrivelsessystemet karakteriserer de enkelte jordlag eller boreprøver mht. dannelsesmåde, farve,
humus, tekstur, geologi, stenindhold, artefaktindhold og dræningstilstand. Beskrivelsessystemet
blev løbende justeret og udbygget under boreprøveforløbet, efterhånden som der blev opnået en
bedre indsigt i observationsmuligheder og –begrænsninger. Der er desuden udviklet en
problemorienteret boreprøveudtagningsstrategi. I tabel 5 ses en forkortet version af  det udarbejde
system, og på fig. 52 ses farvefotos af  prøver fra gravhøje og jordbunden derunder.

Top, Bund
Materiale

A muldjord
O morlag
C rent undergrundsmateriale
E udvasket materiale
B udfældningsmateriale
IP Cementerede jernlag (iron pan)
UB ubestemt
DG dyregang
4 x>90 %
3 90%>x>60%
2 60%>x>40%
1 40%>x>10%

Blanding
HO Homogen
HE Heterogen.
GS Gradvise skift uden sikre lagstrukturer
KL Klare lagstrukturer
SL Svage eller gradvise lagstrukturer
UB Ubestemt
BL Blakket gleypræg.

Tørvestrukturer
Tekstur

1 Grovsand (0-5 % ler, 0-50 % finsand)
2 Finsand (0-5 % ler, 50-100 % finsand)
3 Lerblandet sand (5-10 % ler)
4 Sandblander ler (10-15 % ler)
5 Ler (15-25 % ler)
6 Svær ler (>25 % ler)
UB Ubestemt

Stenindhold
0 Ingen
1 Få
2 Enkelte
3 En del
4 Mange
ST Boring stoppet pga. sten.
UB Ubestemt

Artefakter
TL Større stykker trækul
AO Afbrændt overflade
FA Flintafslag
BF Bearbejdet flint
IF Ildskørnet flint
IS Ildskørnet sten
KE Keramik
AN Andet (specificeres)

Pedologi
HS Spredte hvide sandkorn
UV Udvasket horisont (=E-horisont)
PO Podsoleringsudfældninger (=B-horisont)
LH Ler/humusbånd
AN Andet
UB Ubestemt

Gleypræg
PL Pletter

Bånd (vandrette horisonter)
IC Ikke cementerede
LC Let cementerede
KC Klart cementerede
SL Slirer
KO Konkretioner
RE Reduceret uden udfældninger
AN Andet
UB Ubestemt
Fe Jern
Mn Mangan
FeMn Jern og Mangan
F3M1 Mere jern end mangan
F1M3 Mere mangan end jern
UB Ubestemt
HU Humus-farvet (mørkebrun-sort)
GuBr Gul/Brun
BlGr Blå/Grøn
GrHv Grå/Hvid
AN Andet
UB Intet/ubestemt
IN Intet
LI Lidt
ED En del
ME Meget
UB Ubestemt

Overgang
AB Abrupt (< 2 cm)
KL Klar (2-5 cm)
GR Gradvis (2-12 cm)
DI Diffus (>12 cm)

Farve
     Ifølge Munsell soil colour chart
Fugtighed

TØ Tør (farveændring ved fugtning)
FU Fugtig (ingen farveændring ved let fugtning)
VÅ Våd (vandmættet)

Udgangsmateriale
MO Moræne
DI Diluvial
HS Hedeslette
HA Havaflejring
FA Ferskvandsaflejrning
IS Issøaflejring
ES Flyvesand
TØ Tørv
UB Ubestemt

Tabel 5. Sammenfatning af
boreklassifikationssystemet.
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Fig. 52. Eksempler på
boreprøver fra forskellige
jordbundsforhold, forskellige typer
tørv og forskellig sekundær
jordbundsudvikling.
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I 2000 blev feltarbejdet koncentreret om 18 fredede gravhøje beliggende i to højgrupper: Tobøl-
Plovstrup nordøst for Ribe og Lejrskov vest for Kolding, fig. 51. Der er ved tidligere udgravninger
i disse højgrupper konstateret ekstraordinært gode bevaringsforhold bl.a. ved fundet af  velbevarede
egekister i tre høje. Gravhøjene blev undersøgt vha. georadar og geoelectric for at undersøge om
disse værktøjer kunne afsløre højenes konstruktion. Derefter blev der foretaget en række boringer
i linie over gravhøjene. Der blev anvendt det samme boreudstyr og beskrivelsessystem som ved
undersøgelsen af  de overpløjede gravhøje. Nogle boringer var over 6 m dybe. Der blev udtaget
prøver til analyse fra udvalgte lag i højfylden og fra underjorden. Fig. 53 viser et snit gennem en
gravhøj sb31 ved Lejrskov nær Kolding.

Analyser

Der blev udtaget 145 jordprøver fra 45 af  de undersøgte, overpløjede høje. Følgende analyser er
udført på prøverne:
Tekstur blev bestemt ved sigtning af  sandfraktionerne og hydrometermetoden ved bestemmelse
af  silt og ler.
pH blev bestemt potentiometrisk i en opslæmning af 10 g jord og 25 ml 0.01M CaCl2
Total organisk kulstof  blev bestemt ved tørforbrænding i et Eltra-apparat
Kalk blev bestemt gasvolumetrisk i et Scheiblerapparat.
Fra de fredede gravhøje er der udtaget omkring 300 prøver til forskellige analyser. På 120 udvalgte
prøver gennemføres de samme analyser som på prøverne fra de overpløjede høje. Derudover
udføres der makrofossilanalyser på enkelte udvalgte prøver. En del af  disse analyser er blevet
finansieret af  Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond. Projektet er desuden indgået i et
samarbejde med Kristian Dalsgård, Geologisk Institut, AU og Jan Heinemeier, AMS-laboratoriet
i Århus omkring C14-dateringer på humusindholdet fra de boreprøveundersøgte gravhøje med
henblik på at afprøve mulighederne for datering af  højene alene på de udtagne jordprøver. Dette
arbejde har resulteret i en artikel, der er indsendt til tidsskriftet Radiocarbon (se publikationslisten).

Fig. 53. Rekonstrueret snit
gennem den fredede gravhøj sb31
ved Lejrskov på grundlag af
boringer.
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Dokumentation

Til registreringen af  boringerne er opbygget en relationel database i Access. Databasen er baseret
på det udviklede beskrivelsessystem. Samtlige gennemførte boringer er inddateret i den digitale
database, som også har dannet udgangspunkt for udarbejdningen af  en rapport over boreforløbet
i 1999 til de involverede museer med arkæologisk ansvarsområde. Der er indgået en aftale med
Det Kulturhistoriske Centralregister om dataudlevering, og udvalgte data vil blive overført til
deres database og derigennem tilgængeliggjort via internet.

Opnåede resultater

Udvikling af karteringssystem

Der er med de udviklede beskrivelses-, prøveudtagnings- og analysesystemer etableret en række
hurtige og let anvendelige redskaber til belysning af  gravhøjes konstruktion og jordbunds-
udviklingen i dem. En stor mængde informationer, som ellers af  økonomiske og tidsmæssige
årsager ville have været uden for rækkevidde, bliver dermed gjort tilgængelig. Der er tale om
integrerede jordbundsvidenskabelige og arkæologiske systemer, og de er i kraft heraf  indrettet til
at belyse en række ikke-tidligere undersøgte problemstillinger i grænsefeltet mellem de to discipliner.
Der har været lagt vægt på udviklingen af  formaliserede beskrivelsessystemer for i videst muligt
omfang at muliggøre en sammenligning af  de enkelte undersøgelser.

Geofysiske prospekteringsmetoder

Undersøgelserne med georadar og geoelectric er blevet sammenholdt med de senere boreresultater.
Resultatet viser, at metoderne har klare begrænsninger, og de er generelt af  begrænset anvende-
lighed til kortlægning af  gravhøjenes opbygning, dog kan georadar  i visse tilfælde sammen med
boringerne anvendes til en bestemmelse af  forskellige lags udbredelse i højene. Det har f.eks.
været muligt ved Hüsby i Sydslesvig (se afsnit ”Test af  det udviklede karteringssystem til lokalisering
af  høje med særlige bevaringsforhold”) at påvise to gravlejer (stensætninger) i en bronzealderhøj
med jernkapper og våd kerne. Geomagnetisk prospektering har i samarbjede med delprojekt 1
med delvis succes været forsøgt anvendt til kortlægning af  jernkapper i overpløjede gravhøje,
men prisen er indtil videre for høj til en bredere anvendelse end på enkelte, særligt udvalgte anlæg.

Forståelsen af gravhøjene

Der er ved boringerne påvist en række gravhøje med jernlagsindkapslede højkerner identiske
med dem, der har givet de enestående bevaringsforhold i gravhøjene med de velbevarede
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egekistefund. I enkelte af  de undersøgte høje har der kunnet påvises tilsvarende gode
bevaringsforhold med velbevarede mosser og græsser på overfladen af  de enkelte tørv. Det er
desuden ved boringerne påvist, at høje med jernlag tydeligvis er koncentreret inden for nogle
enkelte højgrupper, der er centralt placeret i et formodet bronzealderligt kommunikationssystem.
Der er lavet detaljerede boringer i samtlige høje i to af  disse højgrupper nemlig Tobøl-Plovstrup
og Lejrskov, og 25-35 % af  højene i disse to grupper havde jernlag, medens tilstedeværelsen af
tilsvarende jernlag i høje uden for disse højgrupper er et yderst sjældent fænomen, der ud fra
informationer fra nødudgravninger og de øvrige boringer anslås at forekomme i 1-2% af  de
bevarede høje. Genstandsmaterialet fra grave inden for højgrupper med mange jernlag er også
kendetegnet ved fællestræk og er generelt spektakulært og omfattende.
Tidligere gennemførte analyser af  jernlagene viser, at de er dannet ved redoxprocesser, og at de
må ses som resultatet af  en særlig konstruktionsmåde eller særlige ritualer tilknyttet konstruktionen.
Højtypen må på den baggrund formodes at have haft særlig rituelle funktioner og eventuelt en
form for centralplads-betydning, og der må formodes at være tætte forbindelser mellem de enkelte
grupper. De klare rumlige strukturer i jernlagshøjenes udbredelse må på den baggrund afspejle
nogle meget væsentlige kommunikations- og organisationsmæssige strukturer i det bronzealderlige
samfund. Disse strukturer er af  betydning ikke alene for forståelsen af  den nordiske bronzealder-
kultur, men også for den meget store del af  Europa, der i bronzealderen var tæt sammenknyttet
bl.a. ved en fælles gravskik med begravelser i gravhøje.
Sådanne centrale komponenter i et kommunikations- og organisationsmæssigt netværk vil være
et oplagt udgangspunkt for at fastlægge en overordnet strategi for forvaltningen af  gravhøjene i
det agrare landskab inklusiv den arkæologisk undersøgelsesvirksomhed. Derudover er
identifikationen af  de konkrete høje med jernlag af  væsentlig betydning, fordi disse høje udgør
en meget begrænset og særdeles informationsrig ressource i kraft af  de potentielt langt bedre
bevaringsforhold og de øgede muligheder for at gennemføre en række naturvidenskabelige ana-
lyser af  materiale fra disse anlæg. Det er dog ikke givet, at disse bevaringsforhold vedbliver med
at bestå, idet de er afhængige af  forvaltningen af  højene. Jernlagshøjene er således velegnede som
eksempel på en fortidsmindegruppe, hvor det ikke alene er det blotte tilstedevær af  fortidsmindet,
der skal sikres, men også de fysiske og kemiske forhold i anlægget, og de sætter dermed fokus på
nogle nye problemstillinger omkring forvaltningen af  de synlige fortidsminder.
Ud over jernlagsfænomenet har boringerne også givet ny indsigt i højgruppefænomenet bl.a. ud
fra belysningen af  jordbundsforholdene i og under de enkelte høje inden for en højgruppe. Der
har ved Tobøl  kunnet påvises et kerneområde, hvor højene ligger tæt og er opført af  veludviklet
muldjord uden tegn på markante pedologiske udvaskningsprocesser, og en periferi med mere
spredte høje, mindre veludviklede muldlag og visse steder podsolering. Disse iagttagelser påviser
en langtidsstrategi i udnyttelsen af  landskabet inden for den enkelte højgruppe, og de demonstrerer
muligheden for at påvise disse forhold og give et hurtigt indblik i aspekter af  en hel højgruppe
vha. det udviklede beskrivelses- og boresystem. Desuden viser de behovet for at anvende et
helhedsperspektiv på højgrupperne i forvaltningen af  fortidsminderne.
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Truslerne mod højene

Karakteristikken af  gravhøjenes bevaringstilstand kan opdeles i to:
1) En kvantitativ angivelse af  mængden af  bevaret højfyld og hastigheden, hvormed denne

højfyld fjernes.
2) En kvalitativ vurdering af  højenes informationspotentiale i forhold til belysningen af

konkrete problemstillinger, som eksempelvis dem, der er fremhævet i det foranstående
afsnit.

Den kvantitative beskrivelse af  højenes bevaringstilstand har igennem boringerne leveret præcise
mål på den bevarede mængde højfyld i de undersøgte høje. Et mål for nedslidningen af  de
overpløjede høje vil kræve længere tids overvågning, og boringerne kan her udgøre det første trin
i et sådant længerevarende moniteringsforløb. Et skønsmæssigt indtryk af  nedbrydningen kan
dog fås ved at sammenholde Nationalmuseets sognebeskrivelser fra slutningen af  det 19. og
begyndelsen af  det 20. århundrede med boreundersøgelserne. En sådan sammenligning antyder
en meget kraftig nedslidning. Høje, der i sognebeskrivelsen karakteriseres som anseelige og med
højdeangivelser på 1,5 m eller over, rummer i dag generelt under 0,5 m højfyld og er i flere
tilfælde totalt forsvundne. Antallet af  overpløjede høje med mere end 1 m bevaret højfyld er i dag
sjældne, og kan på landsplan sandsynligvis tælles i få hundreder. Mulighederne for at afklare
anlægs stratigrafiske forhold og foretage undersøgelser af  sekundærgrave er således helt generelt
ved at være udtømte i de overpløjede høje. Det bør derfor overvejes at iværksætte egentlige
moniteringsprogrammer, hvor nedslidningen af  udvalgte overpløjede høje nøje følges, og det
bør overvejes om overpløjede høje med tykke fyldlag skal udgraves så hurtigt som muligt eller
fredes.
Boreundersøgelserne har desuden vist, at en forholdsvis stor andel (anslået ca. 10 %) af  de
registrerede højlokaliteter, hovedsagligt i kuperede morænelandskaber, sandsynligvis aldrig har
været høje, men er naturlige morænebakker.
Den kvalitative undersøgelse af  gravhøjenes bevaringstilstand har taget udgangspunkt i en
vurdering af  fire typer af  fysiske trusler mod højene: Erosion/nedbrydning, forstyrrelse af
højfylden, dræning og udvaskning. Disse trusler er især forårsaget af  jordbearbejdningen på og
omkring højene, højenes vegetationsdække og af  omfanget af  den biologiske aktivitet i jorden.
Ved de overpløjede gravhøje udgør nedbrydningen af  højene som følge af  primært pløjning
langt det alvorligste problem. I samtlige overpløjede høje med jernudfældningslag er den øvre
forsegling af  kernen blevet brudt, og jernlaget kan i dag samles op i små stykker i pløjelaget.
Opbrydningen har medført, at det stabile fysiske og kemiske miljø er ødelagt, og vandet i højkernen
er blevet tilgængelig for planternes rødder, hvorved de anaerobe forhold, der er den væsentligste
årsag til de forbedrede bevaringsforhold i egekistehøjene, er forsvundet. Ud fra en formodet årlig
nedslidningshastighed på omkring 1,5 cm må brydningen af  jernlagene i visse høje formodes at
være sket inden for de seneste 50 år. Dette kan f.eks. have været tilfældet ved Kongstedhøjen (se
afsnit ”Bevarelse af  egekister under nedpløjning af  gravhøje”).
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Ved de fredede høje er nedbrydningen af  højene et forholdsvist begrænset problem, og kulturarven
har derfor været anset for nogenlunde sikret i disse anlæg. Boreundersøgelserne har imidlertid
påvist en række problemer også omkring de fredede gravhøje. Specielt de særlige forhold i højene
med jernlag ser ud til at være udsatte i forbindelse med trævegetation, der pga. dybtgående rødder
kan medføre en dræning af  vandet i højkernen. Som eksempel kan nævnes en høj fra Tobøl-
højgruppen, hvor der ved en mindre, perifer udgravning i 1950 blev fundet en velbevaret egekiste.
Højfylden er i dag, efter at højen er blevet skovbevokset, fuldstændig tør og uden antydning af
usædvanligt gode bevaringsforhold for organisk materiale. Det kan udelukkes, at det er 1950-
udgravningen, der har medført dræningen. Ændringen i bevaringsforholdene ved træbevoksning
går således efter alt at dømme forholdsvis hurtigt. Problemet er sandsynligvis størst ved høje,
hvor det øvre jernlag ikke er helt kontinuert enten pga. svag udvikling eller pga. plyndringsforsøg,
der har gennembrudt laget. Her har rødderne fri adgang til den fugtige kerne. Ellers behøver
plyndringer ikke at forværre bevaringsforholdene i kernen markant (Holst et al., Geografisk
Tidsskrift 98, 1998). Disse resultater peger på et stort behov for at lokalisere højene med jernlag
også blandt de fredede høje for her at iværksætte en særlig pleje og overvågning.
En mere gradvis trussel mod informationspotentialet i de fredede høje ligger i bioturbation (dyre-
og planteaktiviteten) og udvaskning, der gradvist fjerner tørvestrukturer og spor efter
trækonstruktioner. I de undersøgte fredede høje havde bioturbation og udvaskning konsekvent
fjernet strukturer i de øverste 1-2 m af  de fredede høje, og rævegange var hyppige og udgjorde
omfattende forstyrrelser også i større dybder. Ved driftsændringer på overpløjede anlæg med
henblik på en sikring af  kulturarven er det således nødvendigt at vurdere, hvordan bioturbationen
mindskes mest muligt.

Perspektiver

Projektets konkrete undersøgelser fungerer i første omgang på det nationale plan. De overordnede
metoder og fremgangsmåder har imidlertid betydning på et international niveau, hvor kulturarvs-
forvaltningen – heritage management – for tiden er i kraftig fremvækst med et deraf  følgende
behov for udvikling af  metoder og et teoretisk grundlag. Delprojektet omkring gravhøjene i det
agrare landskab kan på dette område især bidrage på følgende punkter:
1) Udviklingen af  et samspil mellem den arkæologisk-pedologiske forskning og forvaltningen

af  fortidsminderne. Koblingen til forskningen står generelt svagt inden for heritage man-
agement, men potentialet fremgår klart af  projektet både i de resultater, som er opnået i
forståelsen af  det bronzealderlige samfund og i det forbedrede grundlag for en forvaltning
af  fortidsminderne jfr. de foranstående afsnit.

2) Udviklingen af in situ-bevaringsstrategier for anlæg. In situ-forskningen har været kraftigt
fokuseret på genstandsbevaringen, og introduktionen af  in-situ-bevaringen på anlæg
medfører en række nye problemstillinger og sætter fokus på forvaltningen af  fortids-
minderne efter en fredning.
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3) Det integrerede, tværvidenskabelige samarbejde mellem arkæologi og pedologi omkring
udviklingen af  metoder til karakterisering af  anlæg af  eller i jord. Samarbejdet er grundlaget
for udviklingen af  de stringente og formaliserede metoder til beskrivelse af  fortidsminderne,
der igen er grundlaget for en sammenligning af  de enkelte anlæg.

4) Anvendelsen af  den danske fortidsminderegistrering til påvisning af  overordnede rumlige
strukturer i det fortidige samfund. Danmark har en i international sammenhæng enestående
registreringstradition, med et ikke mindst for gravhøjenes vedkommende meget detaljeret
kendskab til sløjfede anlæg. Det åbner særligt gode muligheder for påvisning af  de rumlige
strukturer og inddragelse af  dem i forvaltningen af  kulturarven.

Specialundersøgelser og gennemført implementering

Test af det udviklede karteringssystem til lokalisering af høje med særlige
bevaringsforhold

Der blev i 2001 etableret et samarbejde mellem Afd. for Forhistorisk Arkæologi, AU og
Landesmuseum Schloss Gottorp i Slesvig, hvor det udviklede karteringssystem skulle testes på
en række overpløjede høje i Sydslesvig. Tre højgrupper blev udvalgt: En højgruppe på hedesletten
vest for Flensborg, en højgruppe i Weichsel-morænelandskabet ved Fahrdorf  ca. 10 km sydøst
for Slesvig og Hüsby-højgruppen på hedesletten ca. 6 km vest for Slesvig og 2 km nord for
Dannevirke.
I sommeren 2001 blev hovedparten af  højene undersøgt på nær nogle få ved Hüsby, hvor afgrøden
hindrede undersøgelsen. Disse høje blev undersøgt i oktober 2001.
Ved Flensborg var højgruppen stærkt nedbrudt, og kun lidt højfyld var tilbage. Der var ikke i
nogen af  højene tegn på jernkappedannelse, der kunne have givet de rette betingelser for bevarelse
af  en egekiste. Til gengæld virkede borebeskrivelsessystemet perfekt, og det var muligt med det
anvendte boreudstyr at gennemføre de nødvendige boringer. Ved Fahrdorf  var gravhøjenes
bevaringsforhold meget varierende. Visse høje var helt bortpløjede, og der blev boret direkte ned
i moræneaflejringerne. I andre tilfælde var der flere meter højfyld. Denne var dog ofte meget
stenet, og det var i enkelte høje ikke muligt med den anvendte boreteknik at gennembore højene.
Dette problem forekom kun yderst sjældent ved boringerne i de danske høje. Der blev ikke i
Fahrdordområdet fundet gravhøje med jernkapper, der kunne give anledning til at formode, at
der var velbevarede egekister i højene.
Ved Hüsby blev der boret i både store, velbevarede, ikke-overpløjede høje og i mere eller mindre
nedpløjede høje. En af  de overpløjede høje viste sig at indeholde jernkappe og en særdeles våd
kerne. Højen, der er sandet, er så nedpløjet, at kappen på de højeste dele er bortpløjet, og ploven
skærer i den øvre jernkappe, der visse steder kan være brudt. Bevaringsforholdene i kernen er
dog stadigvæk særdeles gode. Det sandede sediment er så vådt, at det løber ud af  kammerboret
under boringerne.
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Makrofossilundersøgelser udført ved Kiel Universitet har vist, at disse er velbevarede, og der er
derfor grund til at tro, at eventuelle egekister stadigvæk er velbevarede. Der er derfor i 2002
udført georadarundersøgelser, der har vist to stengravlejer i højen – det vil sige basis, hvorpå
eventuelle egekister står.
Det er på den baggrund besluttet, at Hüsbyhøjen skal udgraves i 2003 (fig. 54). Dette vil blive
gjort i et samarbejde mellem Landesmuseum Schloss Gottorp, Archäologisches Landesamt
Schleswig-Holstein, Afd. for Forhistorisk Arkæologi, AU og Geografisk Institut, KU. Slesvig-
holstenerne vil stå for selve udgravningen og de botaniske analyser, medens danskerne vil stå for
opmåling og tolkning af  profilvægge for bestemmelse af  konstruktionsforløbet, for de
jordbundsfysiske og –kemiske undersøgelser samt for faunaen. Selve udgravningen påbegyndes
i april 2003 og forventes færdig inden udgangen af  året.

Bevaringsforhold i egekister før og efter højlæggelse

Et af  de stående spørgsmål i forbindelse med gravhøjes bevaringsforhold er, hvordan
bronzealderfolket bevarede deres afdøde i kister indtil højlæggelsen kunne finde sted, hvor hurtigt
omdannelsen af  kiste og indhold gik i stå efter højbyggeriet, og om dannelsen af  jernkappen er
en forudsætning for en hurtig konservering af  kiste og indhold. For at belyse dette blev der i
2000 foretaget nogle eksperimenter på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre (fig. 55).
Bevaringsforholdene i egekister inden begravelse blev eksperimentelt eftervist ved at placere
smågrise i udhuggede egekister og måle iltindholdet i kisterne ved henstand med og uden jorddække.
Uden jorddække kunne det konstateres, at revnerne mellem låg og bund var så store, at der på
intet tidspunkt opstod iltfattige forhold i kisterne, og grisene var stort set rådnet bort på en
måned. Byggedes der derimod en lille interim høj med to lag græstørv over kisten, kunne
omsætningen af  græsset samt den nedsatte luftdiffussion skabe anaerobe forhold i kisten, og

Fig. 54. Hüsbyhøjen ved
udgravningens påbegyndelse i maj
2003.

Fig. 55. Eksperimenter med
gravlæggelse af  smågrise i
egekister og opbygning af
modelhøje.
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grisen kunne bevares. Det kan tænkes, at bronzealderfolket brugte denne metode, hvorved
omsætning af  liget ophørte indtil den egentlige højrejsning kunne påbegyndes. Studier af
opbygningen af  kernen i Kongstedhøjen (se nedenfor) viser, at den er to-faset, og det er oplagt at
tolke den indre fase tættest på kisten som en sådan interimhøj.
De kemiske forhold i gravhøjene umiddelbart efter højbygningen er også blevet undersøgt i to
eksperimentelle gravhøje bygget i august 2000. Højene er kopier af  Egtved Storhøj i skala 1:4,
dvs. 6 meter i diameter ved basis og 1,5 meter høj. Kernerne i de to høje blev bygget af
vandretliggende græstørv lagt med græsset nedad. Kernen i den ene høj blev vandet under
konstruktionen. Kappen til denne kerne blev bygget af  græstørv lagt radiært ud fra kernen,
medens kappen til den tørre kerne blev lagt i iglo-facon, igen med græsset nedad. Kister med
grise og grise uden kister blev lagt på basis sammen med noget tøj, rav, bronze- og jerngenstande.
I den tørre høj blev en iltmåler sat ind i kisten, og prøveudtagningsudstyr til bestemmelse af
jordluftens kemiske sammensætning blev installeret. I den våde kerne blev der indsat
redoxelektroder.
Eksperimentet viste, at ilten var fjernet fra kisten i den tørre høj i løbet af  få dage, og CO2-
indholdet i jordluften i kernen var over 10%. I den våde høj var redoxpotentialet faldet til under
-100 mV på få dage i græstørvene, medens det tog lidt længere tid før det skete i grovporesystemet
mellem græstørvene.
De to høje vil blive udgravet i oktober 2003 eller tidligt forår 2004 for at se, om der er tegn på
begyndende jernkappedannelse i højene, og om grisene er velbevarede i kisterne og uden for
kisterne. Disse observationer vil blive sammenholdt med tilsvarende undersøgelser fra midten af
1990’erne, hvor konstruktionen af  højene var lidt forskellig fra den i år 2000 anvendte. Det skulle
derfor være muligt efter dette eksperiment at udtale sig om højkonstruktionens indflydelse på
bevaringsforholdene for egekisterne og deres indhold.

Bevarelse af egekister under nedpløjning af gravhøje

I forbindelse med kortlægningen af  de overpløjede gravhøje i 1999 blev der enkelte steder fundet
de nedre dele af  jernkapper, der tidligere må have omsluttede en våd anaerob kerne totalt. Disse
høje har givetvis tidligere indeholdt en eller flere egekister, som nu formodentligt er helt eller
delvist nedbrudte på grund af  bortgravning og/eller bortpløjning af  højene, hvorved den øvre
del af  jernkapperne er forsvundet, og ilt kan trænge ned til kisten. Det har været et åbent spørgsmål
om der overhovedet i dag findes velbevarede egekister i de overpløjede gravhøje i Danmark, da
de generelt er særdeles nedpløjede.
En af  de bedst bevarede overpløjede høje med jernkappe påvist ved boringerne var højen sb26 i
Bredstrup sogn ved Kongsted nær Elbodalen mellem Fredericia og Kolding. Højen ligger i en
stor højgruppe, der også indeholdt den kendte Tåruphøj, der blev bortgravet ved byggeriet af
Fredericia-Vejle motorvejen. Det var en af  Danmarks største høje med en diameter på ca. 60 m,
og den havde også en veludviklet jernkappe (fig. 56).
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Fig. 56. Kort over Kongsted-
højgruppen med markering af
vådbundsarealerne i Elbo-dalen.

Fig. 57. Centralgraven i
Kongstedhøjen efter optagning af
præparat med sværd.
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Fig. 58. Overgangen mellem
Kongsted-højens kerne og kappe
med tydelig jernlagsdannelse på
grænsen.

Fig. 59. Kongsted-gravhøjen ved
de indledende boringer.

Kongstedhøjen har maksimalt 1,3 meter højfyld tilbage (fig. 58-59), hvilket er meget for danske
overpløjede gravhøje, der som oftest stort set er pløjet væk. Højen består af  græstørv fra leret
mark. Den lerede tekstur fastholder forbedrede bevaringsforhold længere end sand, når den øvre
jernkappe brydes. Kongstedhøjen vurderedes derfor at være en af  de overpløjede gravhøje i
Danmark, hvor der ville være størst chance for, at der stadigvæk var noget tilbage af  egekisten og
dens indhold. Det blev derfor besluttet at grave et snit gennem højens centrale dele i håbet om at
finde gravlejet. Udgravningen blev foretaget i marts 2003, hvor der i øst-vest retning blev gravet
en rende gennem højfylden og lidt ned i undergrunden.
I centrum af  gravhøjen blev der fundet en sammensunket egekiste. Den havde oprindeligt en
diameter på ca. en meter og ville derfor være nået op til pløjelaget, hvis den ikke var sunket
sammen. Under kistelåget fandtes resterne af  en mand, fig. 57. Han var delvist nedbrudt, men
dele af  skelettet var bevaret. Over brystet lå et bronzesværd, og oven på hans fødder, der stort set
var nedbrudte, lå en sten, muligvis for at forhindre at han gik igen. Bronzesværdet og størsteparten
af  kisten og manden er sendt til Moesgaard til konservering.
Fundet viser, at det stadigvæk er muligt at finde egekister i selv overpløjede gravhøje. Det er også
klart at med nedpløjningen af  gravhøjene med ca. 1,5 cm om året, er det et spørgsmål om få år,
før det endegyldigt er for sent. Der er f.eks. ikke tvivl om, at var Kongstedmanden blevet udgravet
for 30 år siden, havde han været i væsentlig bedre stand, kisten ville muligvis have været intakt, og
vi havde kunnet få informationer om hans beklædning og andet organisk gravgods.
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Skelhøj og bronzealderens egekistehøje

På basis af  boreundersøgelserne af  de fredede gravhøje i de to højgrupper Lejrskov og Tobøl-
Plovstrup har det været muligt at udpege nogle få høje med bevarede jernindkapslede grå eller blå
kerner, som er en klar indikator på anaerobe forhold.  Der blev i 2001 ansøgt det humanistiske
forskningsråd om midler til udgravning af  en af  disse fredede gravhøje med jernindkapslet kerne
for at kunne studere opbygningen af  en sådan høj. Ansøgergruppen bestod af  direktør Carsten
U. Larsen fra Nationalmuseet,  ph.d. stipendiat Mads Kähler Holst fra Moesgaard, forskningleder
Marianne Rasmussen Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre og professor Henrik Breuning-
Madsen Geografisk Institut. Statens Humanistiske Forskningsråd bevilgede i 2002 1.500.000 kr.
over tre år til udgravning af  Skelhøj i Tobøl-Plovstrup gruppen (fig. 60).
Et af  hovedformålene med udgravningen er, gennem studier af  konstruktionsforløbet i højen,
ved analyse af  mikro- og makrofauna samt –flora i de forskellige højfaser og ved jordbundskemiske
og fysiske undersøgelser af  relevante jordlag, at kunne give os et mere sikkert grundlag til forklaring
af  opbygningen af  gravhøje, hvor jernkapper udvikles, f.eks. om der er noget i opbygningen af
højen, der fremmer vandtransporten ind i kernen, eller om der findes fossiler på græstørvene i
kernen, hvoraf  det fremgår at højen er blevet opvædet under konstruktionen

Fig. 60. Skelhøj ved Tobøl under
udgravning.
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Skelhøj er en bronzealderhøj med en diameter på ca. 30 meter og med en oprindelig højde på 7
meter beliggende på kanten af  en hedesletteflade ned mod Kongeådalen. Den østlige del af
højen er delvist bortgravet for ca. 50 år siden og dele af  toppen er afgravet. Der blev ved
boreundersøgelsen lagt en borelinien hen over højen i nord-sydgående retning. Boringerne viser,
at højen har en stor grå men noget tør kerne med velbevarede makrofossiler.
I 2002 er kappen blevet undersøgt og dokumenteret vha. krydsbalke gravet i nord-syd og øst-vest
retning. De enkelte græstørv er blevet ridset op i profilvæggene og fotograferet med digetalkamera.
Markeringsmærker (grønne søm) indsat i profilvæggen er blevet målt ind med en totalstation og
koordinatsat, hvorved det med særligt programmel er muligt at oprette billederne og sætte dem
sammen. Denne opmålingsteknik er ny og erstatter de traditionelle profiltegninger.
Det kan ses, at opbygningen af  højen er foregået stærkt struktureret og koordineret. Der har
været arbejdsgrupper, som har fået specielle opgaver, og som har hentet græstørvene fra forskellige
steder, hvilket stadigvæk kan erkendes umiddelbart i profilvæggene (fig. 61). Fundmaterialet i
kappen har været sparsomt. Det ses også klart, at der har været en nyere større nedgravning i den
centrale del af  højen. Hvorvidt den har nået ned til et eventuelt gravleje er det ikke muligt at
udtale sig om på nuværende tidspunkt.
Der er til projektet knyttet en del naturvidenskabelige forskere, der tager sig af  studier af
jordbundskemi og -fysik, humusdatering, mikro- og makrofloraen og -faunaen samt vand-
forholdene i jorden.
Ud fra arkæologisk rekognoscering i omegnen synes beboelsen i bronzealderen hovedsageligt at
have ligget på sydsiden af  Kongeåen, medens højgruppen er rejst på nordsiden med en intensitet
på ca. en høj hvert 5. år. Hovedparten af  disse høje er enten forsvundet eller stærkt overpløjede.
Det er dog lykkedes at finde fire overpløjede gravhøje i Tobøl-Plovstrupgruppen med bevaret
nedre jernkappe, der i dag ligger i ca. 50 cm’s dybde. Under jernkapperne ligger intakte dyrkningslag
fra bronzealderen beskyttet af  det for vand uigennemtrængelige jernlag. Disse dyrkningslag kan
give os værdifuld viden om bronzealderjordenes næringsstofkapacitet men også en ide om, hvor
stor en del af  jordenes næringsstofpulje, der fjernes, når der skæres græstørv til højbygning.

Udpegning af bevaringsværdige højgrupper og højrækker

I 2003 er der indledt et samarbejde med Torben Egeberg, Skjern-Egvad Museum omkring
undersøgelser af  gravhøjene og deres udbredelsesmønstre i et udsnit af  Ringkjøbing Amt. Det
udvalgte undersøgelsesområde er kendetegnet ved nogle af  de mest markante højlinjer fra sten-
og bronzealderen i Europa. De i delprojektet udviklede metoder og prioriteringsprincipper
anvendes til udpegning af  særligt interessante og velbevarede områder inden for højudbredelsen
og til at fremskaffe den nødvendige viden til argumentation for en bevaringsindsats.
Undersøgelserne gennemføres af  stud. mag. Kasper Lambert Johansen og Steffen Terp Laursen
sideløbende med Skjern-Egvad Museums oplæg til både Ringkjøbing Amts kulturmiljøer og
Kulturarvsstyrelsens kulturarvsarealer. De to former for kulturarvsområder fungerer på to
geografiske niveauer og med forskellige kriterier for udpegning. Undersøgelsen ved Skjern-Egvad
udgør dermed et konkret tiltag til en implementering af  resultaterne fra projektet Gravhøjens

Fig. 61. Udsnit af  profil
gennem Skelhøj med tydelige
tørvespor lagt i flere baner.
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bevaringstilstand på en meget væsentlig gravhøjsregion inden for to forskellige former for
forvaltning af  kulturarven i det agrare lanskab.

Tungmetalindholdet i dyrkningslag fra bronzealderen

I forbindelse med kortlægningen af  de overpløjede gravhøje er der fra et udvalg på 20 høje
udtaget prøver fra pløjelag og højfyld/begravet muldlag til bestemmelse af  tungmetalindhold.
Derved kan der foretages en sammenligning af  tungmetalindholdet i det recente pløjelag med
tungmetalindholdet i  det fossile, bronzealderlige pløjelag. Arbejdet er i 2001 af  Mette Moth
Iversen afleveret som  et speciale ved Geografisk Institut, KU.
Undersøgelsen kan ses som et eksempel på gravhøjene som en vigtig sammenligningsressource i
miljøstudier, idet de kan levere materiale fra et meget omfattende antal lokaliteter på varieret
jordbundsforhold og med sikkerhed fra før brugen af  kunstgødning og sprøjtemidler. Det vil
sige, at begravede A-horisonter i danske bronzealdergravhøje udgør en hidtil overset mulighed
for at kvantificere baggrundværdier i nutidig jord/dyrkningslag. I specialet blev der fokuseret på
en sammenligning af  forhistoriske og nutidige koncentrationer af  bly og kobber i en række
jordtyper. Generelt kunne det eftervises, at der er store regionale variationer i indholdet af
tungmetaller (Pb og Cu) i de begravede gravhøje, og at hovedparten af  denne variation kunne
tilskrives jordartspecifikke forhold; i særlig grad lerindholdet.
Sammenlignes begravede A-horisonter med nutidige opdyrkede marker (Ap-lag) kan der påvises
et signifikant lavere indhold af  både Cu og Pb i  højene. Dette tilskrives primært en ekstra tilførsel
i nyere tid, hvor den forøgede Pb mængde hovedsageligt er tilført ved atmosfærisk deposition og
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snævert knyttet til trafik, medens den forøgede kobbermængde  primært er tilført med
handelsgødning.
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