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BESøGSRAPPORT .
Nordborg,    den   17.    april    1992.

Bes¢g  aflagt  af  Lars   Balleby  på  Nationalmuseets   trækonser-
vering.safdeling   i   Brede   onsdag   den   8.   april   1992.

Formål:   Primært   at   få  undersøgt   om   skjoldene   fra  H].ortspring-
båden  kruminede   på  nogen   led   og   om   skjoldenes   tykkelse   aftog   fra
midten  mod  kanterne.
Desuden   at   få   fat   i   så   mange   oplysninger   oiTi   skjoldene   og   disses
tilbehør   som  muligt.

Jeg.  blev  meget   fint  modtaget  af  konservatorerne  Poul   Jensen  og
lnger  Bojesen-Koefoed.   Sidstnævnte  der  havde  ansvaret   for
Hjortspringbåden  og  dens  till)eh¢r  af  træ,   havde  hentet   10
skjolde,   en  kasse  med  greb  og  et  par  kasser  med   skjoldbuler
frem  fra   lageret.
1.   B.-K.   beklagede   meget  at   man   ikke   havde   økonomiske   mulig-
heder  til   af  fortsætte  den  påbegyndte  konservering.   Dette  kom
bl.a.   til   sy.ne   ved   skjold  nr.   A1,   hvor  man  var   stoppet   ved
konserveringen  af  det  halve   skjold.
På   nær  de   to   skjolde  der  I]1.a.   havde  været  udstillet   på   Sønder-
borg  Slot,   var  der   ingen  af   sk].oldene  man  havde  kunnet  gdre
færdige   fra  konservatorernes   side.
IB-K  havde  gjort   et   stort  arbejde   for  at  kunne  hjælpe  med  de
Ønskede   oplysninger,   men  da  hverken  hun  eller  Poul   Jensen  var
arkæologer  var  det  begrænset  hvilke  yderligere   oplysninger  de
sad   inde   med.

IB-K  oplyste   iøvrigt  at  det  var  et  heldigt  tidspunkt  jeg  var
kommet  på,   for  om   ikke   så   lang  tid  bliver  alle   skjoldene  kørt
til   en  gammel   bunker,   da  man  ikke  har   lagerplads  til   dem   i
Brede   længere.   Desværre  er  der  hverker\.  på   lageret   i   Brede   og
slet   ikke   i  bunkeren  nogen  form  for  air-conditioning.

Generelt  kan  man   ikke   sige   noget   om,   om   skjoldene   oprindeligt
har  været  buede.   Ved   optagningen  var  de  alle  blevet   lagt  på
b 1 yp 1 ader .
Tilsyneladende   aftager  alle   skjc)ldene   i   tykkelse   fra  centrum  ud
mod  kanterne.
På  grund  af  tiden  og  den  f¢rste  konserveringsmåde   skal   alle  de
nedenfor  anf¢rte   tal   tages  med   forbehold  og  kan  primært  bruges
som   forholdstal .

Fotografering:   Jeg   forsøgt.e   så  godt   jeg   og  mit   gamle   k.amera  var
i   stand  til   ,   at   fotografere  de   fremtagne  ting.   Desværre
svigtede   samspillet   mellem  kamera   og  blitzen,   så   to   af   negati-
verne   (nr.4   og   5)   blev  der   ikke   lavet   aftryL'.   af .   Om  det   er
muligt   ved   jeg   ikke,   måske   er   der   et  medlem  der  her  mulighed
for  af   få  noget  mere   ud  af  negativerne.   Jeg   overvurderede   også
muligheden  for  at  gå  tæt  på,   det  viser  sig  på  billederne   af
håndtag   og   skjoldbuler.
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De   fremtagne   skjolde   havde   numrene   A127a,    Alo5,    A37,    A119,    A64,
A120,    A1,    A121,    A85   og   et   der   var   uden   nr.

A127a:
Konserverings   nr   628.
Der  var  meget   få   stumper  tilbage,   men  det   fremgik  dog  at
skjoldbulen  var   skåret   i   et   stykke   sammen  med   selve   skjoldet   og
heftet.   Heftet  var  på  dette   skjold  placeret   lodret,   af  hensyn
til   årene   i   træet,   der  nodvendigvis  må  gå  på   langs.
Rimeligt   foto.

A105  :
K6ri5€rverings   nr.   6i4.
Mål   ved   hul:    12   -14   mm.,    ved   kanter:    5   -6   mm.
Tykkelsen  aftager   især  på  de   yderste   ca.   50  mm.
Rimeligt   foto.

A37:
k6ri5erverings   nr.   6ii   +   6iiB.
Mål   ved   hul:    9?   -13   mm.  ,    ved   kanter   4   -5   mm.
Rimelig.t   foto.

A119:
k6H5Erverings   nr.   584.
Skjoldbule  horer  til   konserverings   nr   583.
Skjoldet  var   i   modsætning  til   de   øvrige  med  vandret  hefte
forsynet  med  heftet.
Tydelig  aftagende  tykkelse   fra  hul   mod  kanterne,   på   for5iden,
bag.siden   helt   flad.
Mål   ved   hul    13   -   16   mm.  ,    ved   kanter   4   -   5   mm.
Rimeligt   fotc].

A64:
k6==erverings   nr.   613   +   2   stk   i   pose.
(Skjoldhjørne   mangler   =   Mt   389)
Mål   ved   hul    14   -   15   mm.  ,    ved   kanter   5   mm.
Mål   taget   med   50   mm   spring   £ra   hul   mod   kant:
Ved   hul    14,5   mm
Ved   af stand      50   mm,

100   mm,
150    mm,
200   mm'
250    mm,
300   mm,
350    mm,

tykkelse   13   mm
12mm
10mm

9,5    mm
smm
6mm
5mm.

Negativ  så  underbelyst  at  der   ikke  er   lavet  aftryk.

A120 :
Konserverings   nr   589,    5898
10-4-87   pr®ve   nr.    6,    PH
Mål   ved   hul    15   mm,    ved   kanter   6   -7   mm.
Det   yderste   af   skjoldet  mangler.
Negativ  så  underbelyst  at  der   ikke  er   laver  aftryk.
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A1:

F5riserverings   nr   6og   +   6ogB.
Skjold   med   bule.    (Bulen   lå   ikke   ved   Skjoldet).
Mål   ved   hul    13   mm,    ved   kanter   6   mm.
Foto  underbelyst,   men  aftryk  er   lavet.

A121  :
k6ri5Erverings   nr.    5og   +   5ogB.
Mål   ved   hul   9   -   11   mm,    ved   kanter   4   ~   5   mm.
Foto  underbelyst,   men  aftryk   lavet.

A85:
k6ri5erverings   nr.    592   +   5928   +   pose(i   stk)
Bemærkning  ved   skjoldet:   A85    (Uforståeligt!    14/3-89)
Bule   h®rer   til.
Hål   ved   hul    14   -16   mm.,    ved   kanter   5   -6   mm.
Tydeligt   sammensat   af   2   dele   på   langs.   Læg  mærke   til   den   lille
dyvel   der   ligg.er   i   hullet.    (se   foto).
Foto   noget  underbelyst.

Uden   nr.  :
Tekst  ved   skjoldet  konserveri ngs   nr  mangler   (Yderst   pinligt)
Tekst   på   et   manilamærke:   Hjortspring.   kons.   nr.   mangler  ved
udpakni ng .
Mål   ved   hul    16   -18   mm.,    ved   kanter   5   -7   mm.
Foto   noget  underbelyst.

LOse   dele
Håndtag/hefter : Alle   hefter  rundede   mere   eller  mindre,   men  alle
havde   en  rille   på   langs   på   oversiden, (ind  mon  brugeren).
Se   fotos,   selv   om  kvaliteten   lader   noget   tilbage   at   ®nske.

Skjoldbule   et   eks.:   Helt   flad   bagside    (ind  rnod   skjctldet).
Mål    længde   ca   225   mm,    bredde   ca.    120   mm.
St¢rste   dybde   af   hul   30   mm.
Største   udvendige   højde   45   mm.
Hullet   ikke   cirkelrundt,   men  har  nok  passet  med  hullet   i
skj o l det .
Skjoldbulens   godstykkelse   på   den   smalle   led  min.    6   mm.
Se   fotos   der  er  noget  utydelige.
På   den   ene   skjoldbule   gik  der  pålangs   ligesom   en   feder   (mod5at
en   not)   ca.    3   -4   mm   h¢j   hele   vejen.
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