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Konserveringsrapport  

Inledning 
Under de arkeologiska undersökningarna i Hjälpesten, fornlämning Kville 1502, Tanums 
kommun, Västra Götalands län hittades ett antal fynd. Av dessa har 8 fynd (se tabell) antal 
lämnats till SVK för undersökning och konservering. Fynden är daterade till mitten av 
bronsåldern genom C14 datering och/eller sin kontext. 
 
Konserveringsarbetet pågår under år 2019-2020. Träföremålen är ännu ej färdigkonserve-
rade när denna rapport skrivs, men de kommande momenten beskrivs i denna rapport och 
kompletteras sedan med foton samt information kring impregneringstider, vakuumfrys-
torkning och resultat lämnas efter konserveringsarbetet slutförts. 
 
 

Fynd nr Material Föremål 

Fnr 439 horn Gethorn, ca 16 cm långa, 1 del 
Fnr 109 ben Hundkranium, 1 st 
Fnr 1 trä Bearbetat trästycke av lind, 3 delar 
Fnr 2 trä Ände av spetsad käpp av hassel, 1 del 
Fnr 3 trä Spetsad käpp av hassel med bark, 1 del och 1 litet 

fragment 
Fnr 4 trä Käpp av hassel med bark. Arkeolog beslutar om de-

struktion (efter friläggande och undersökning). 
Fnr 5 trä Spetsad käpp av al utan bark, flera fragment 
Fnr 6 trä Spetsad påle av björk, 1 stor del 
Fnr saknas trä Oidentifierad trädel. Arkeolog beslutar om destruktion 

(efter undersökning av ev. hartsförekomst) 
Fnr 8 trä 2 små och platta fragment 

Tabell 1. Inlämnade fynd från Hjälpesten, Kville 1502 

Syfte, metod och frågeställningar 
Konservering syftar generellt till att föremålen skall kunna förstås, studeras, hanteras och 
bevaras på bästa sätt.  
 
Den initiala delen av konserveringsprocessen, innebär framtagning av fynden för att bättre 
förstå dessa. Den andra delen innebär olika åtgärder för att fynden ska kunna bevaras så 
länge och så bra som möjligt. 

Tillstånd/kondition 

Trä 
Föremålen av trä är vattendränkta nedbrutna. Träet är mjukt rakt igenom och en mer väl-
bevarad träkärna saknas. Ytorna och formerna ser visserligen välbevarade ut, men träcel-
lerna är mikrobiellt nedbrutna och stöttas pga. att de är vattenfyllda. Om föremålen torkas 
utan någon konserverande åtgärd kommer de att krympa och spricka. 
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Bedömning av nedbrytning gjordes okulärt och med hjälp av att nåltest.  
 
Materialet kan ha dragit åt sig järn från omgivningen, men inga missfärgningar syns. 
Järn är skadligt för trä på lång sikt, då metalljoner kan katalysera diverse kemiska reakt-
ioner som bryter ner trästruktuern (oxidation av cellulosa och hemicellulosamollekylerna) 
Trämaterial bryts också ned av sur miljö (s.k. sur hydrolys). (Almkvist, s 21 ff,. 71)  På 
arkeologiskt trä från marina miljöer eller miljöer där träet tagit upp svavelföroreningar 
(t.ex. stadsmiljöer) finns risk att svavelföreningarna kan bilda svavelsyra. (Fors s70 ff). 
 
Bark förekommer i materialet. Detta material är välbevarat, men pga. sin skiktstruktur är 
det stora delar som spaltar sig och faller av.  

Ben och horn 
Hundkraniet och gethornen är torra och i god kondition. Kraniet är svartgrått i färgen, sak-
nar delar och har 4 lösa tänder/fragment. Hornen är gråbruna och kluvna i längsgående 
riktning. Delar saknas och hornen är ej kompletta. 

Konserveringsåtgärder 
Konserveringsåtgärder utfördes med utgångspunkt i internationell forskning och praxis 
gällande utrustning, kemikalier och material som anpassats för konserveringsområdets be-
hov.  

Trä 
Föremålen rengjordes från jord och lera med en mjuk pensel och rinnande vatten när de 
kom till konserveringen. All rengöring utfördes med dimstrålemunstycke samt mjuk pen-
sel, något hårdare pensel och träpinne/spatel för att avlägsna lera och smågrus.  Fynd nr 4, 
togs i fält upp i ett PVC rör och detta fick försiktigt sågas upp för att frilägga föremålet. 
Arkeolog frilade och undersökte föremålet, men beslöt sedan att det inte skulle bevaras. 
Fyndet utan fyndnummer undersöktes under mikroskop, då det såg ut att ha rester av harts 
på ytan. Så var dock inte fallet och arkeolog beslöt därför att detta fynd inte var intressant 
att bevara. 
 
På några av fynden noterades järn i träytan. Det är också sannolikt att även träföremål utan 
synlig missfärgning innehåller järn, som kan katalysera kemiska nedbrytningsprocesser 
och medverka till ett sänkt pH1 och d beslöts att avlägsna dessa med en komplexbindare. 
 
Extraktion av skadliga metallföroreningar som eventuellt kan finnas i träet skedde i vatten-
bad med komplexbildare – dietylentriaminepentaacetat (DTPA) 2. Lösningens koncentrat-
ion var 1% och pH låg på cirka 6. 
Lösningen byttes 4 gånger. Järnjoner fortsatte att lakas ut även under impregneringspe-
rioden. Processen extraherar även andra vattenlösliga föreningar och neutraliserar syror.  
 

                                                 
 
1 Jämför nedbrytningen av skeppet Vasa, där järnjoner i träet spelar en avgörande roll (Almkvist, G.) 
2 DTPA: dietylentriaminpentaättiksyra, en komplexbildare som neutraliseras till tänkt pH mha saltsyra (till-
verkare/försäljare Akzo Nobel). 
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Fynden impregnerades därefter med polyetylenglykol (PEG)3. Impregneringstid och PEG-
storlek valdes utifrån det enskilda föremålets tjocklek, vedart och nedbrytningsgrad. Im-
pregnering av allt trämaterial görs med 40 % PEG 4000 och planeras pågå under totalt 8 
månader. Koncentrationen ökades stegvis med 10%. Vakuumfrystorkningen sker med en 
kammartemperatur på -30ºC, en kondensortemperatur på -50ºC och vid ett tryck på max 
0,2 mbar. Impregneringen och vakuumfrystorkningen görs i syfte att undvika krympning, 
deformation och sprickbildning av föremålen vid torkning. Efter vakuumfrystorkningen 
rengörs träytorna försiktigt från överflödig PEG med en mjuk pensel. Lösa delar säkras 
med lim av polyvinylpyrrolidone (PVP)4.  
 
Bark/näver behandlades efter torkning med en tunn lösning av Klucel5, löst i en blandning 
av etanol och vatten. Detta görs för att förhindra skiktning och flagning. Förutom Klucel-
behandling kan en limning med PVP6 vara nödvändig. 

Ben och horn  
Dessa föremål har enbart rengjorts med mjuk pensel och packats för att inte skadas under 
förvaring och transport. Tänder har ej limmats, då de kan vara intressanta att undersöka för 
sig, samt för att deras originalplacering ej var säker. 

   
Bild 1-2: Hundkranium efter lättare rengöring. 

     
Bild 3-4: Gethorn efter lättare rengöring. 
 

                                                 
 
3 PEG: Polyetylenglykol, ett syntetiskt och vattenlösligt vax. PEG med högre molekylvikt (1500-4000) an-
vänds som konsolidant, medan lägre molekylvikter av PEG mer används som lubrikant. 
4 Polyvinylpyrrolidone (PVP) löser sig i vatten eller etanol och kan användas som lim. Fördelen är att det 
kan limma vaxade ytor. 
5 Klucel: hydroxipropylcellulosa 
6 Polyvinylpyrrolidone (PVP) löser sig i vatten eller etanol och kan användas som lim. Fördelen är att det 
kan limma vaxade ytor. 
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Förpackning och stödåtgärder  
Konserverade föremål förpackas i syrafritt material med skumplast7 som stöd. Förpack-
ningen är avsett för transport och magasinering.  
 

Råd och anvisningar om förvaring och hantering 

Förvaring och klimat 
Konservering bromsar den naturliga nedbrytningen men kan aldrig avstanna den helt. Var 
därför noga med att kontrollera föremålens kondition med jämna mellanrum och kontakta 
en konservator för konsultation eller konservering om föremålen ändrar utseende eller be-
höver vård. Var uppmärksam på eventuella färgförändringar i träytan samt nya sprickor. 
 
Arkeologiskt trä förvaras vid en konstant temperatur på cirka 18 grader och vid en relativ 
luftfuktighet (RF) runt 48 %. Eftersom PEG är hygroskopiskt och lätt drar till sig fukt ur 
luften är PEG-impregnerat trä känsligare för varierande och/eller hög luftfuktighet än icke 
behandlat trä. Föremål av ben och horn bör förvaras i en miljö med RF runt 50% (över 65 
% främjar mögeltillväxt och ett för torrt klimat torkar ut med risk för sprickbildning). Inget 
av materialen bör förvaras under längre perioder i belysning med UV-ljus eller en ljus-
styrka högre än 150 lux på grund av risken för ökad nedbrytning.  
 
Sköra föremål bör hanteras minimalt och förvaras i en så stabil miljö som möjligt. Det är 
viktigt att alla eventuella lyft sker varsamt och med föremålets egen tyngd jämnt fördelad.  
 
Referenslitteratur avseende råd och anvisningar är bl.a. Tidens tand. Förebyggande kon-
servering och Vårda väl informationsblad från riksantikvarieämbetet. 
 

Referenser, preventiv konservering 
 
Conservation and care of collection. 2017. Ed. I. Godfrey & D. Gilroy. WA Museum's 
Department of Materials Conservation. Western Australia.  http://manual.mu-
seum.wa.gov.au/conservation-and-care-collections-2017 
 
Tidens tand. Förebyggande konservering. 1999. M. Fjaestad (red.). Riksantikvarieämbetet. 
www.raa.se/publicerat/9172091355.pdf 
 
Vårda väl. Informationsblad. Riksantikvarieämbetet. 
https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/ 
 

                                                 
 
7 Som stödmaterial används en svart Plaztizote- och/eller en vit Neopolenprodukt. Båda är åldersbeständiga 
polyetenplaster. 


