
BesøgsraDDort

Havnbjerg,  d.11/11-93.

Besøg  aflagt af J.  Skawbo på Nationalmuseet  1.  nov.  93.

Formål:      At opmåle spydpidser og  sværd  samt se på detaljer for at kume fremstille  så
nøagtige kopier af våbnene som  muligt.  Under besøget diskutere evt.  usikker-
heder vedr.  svejsning eller anden tænkelig lukning af døuer.

Sammen  med Flemming Kaul  (forfatteren  til  "Da våbnene tav")  blev  spydspidser og  sværd
udtaget  af  montren  og  bragt  op  i  biblioteket.  Følgende  numre  blev  opmålt  a{osenbergs
nummerering): Spydspidser nr.  350,  355,  357, 458. Nr 356 kunne ikke umiddelbart udtages
pga.  dens ophængningsmåde,  hvorfor jeg kun så og  "mærkede"  denne.
Sværdene nr.  516, 524 samt et valgt h F.K. 's bog længst til højre på side 24.  Nr.  515 var
udlånt til Haderslev Museum.

Våbnene er meget skøqe, idet der fåktisk kun er jemoxyder tilbage af de fordums så prægtige
blankvåben. Håndteringen skulle derfor foregå med ±sgg£ hænder som understøtning og i fuld
respekt for bevarelsen af hver en lille "skal" på æggene. For at få flest mulige mål taget med
min skydelære og tommestok drejede og tippede jeg emneme mens de lå på et hvidt stykke
papir  på  bordet.   Nogle  mskede  mål  ville  pga.   overflademes  beskaffenhed  blive   "rent
gætværk"  hvorfor jeg  undlod disse  målinger  og  overlader disse  til  hvad  ud£åldet bliver på
kopieme  idet  vi  -  ligesom  jemaldersmeden  -  må  acceptere  resultatet  efter  .'vel  udført
håndværk".

Med lup blev døllemes samlinger eftersøgt.  Jeg famdt ingen tegn på samlinger overhovedet
og det kan skyldes 2 ting. Den sorte ujævne oxydoverflade vil skjule en samling som en blank
jemoverflade ville have afslmt som en "streg" -eller der er foretaget en svejsning og derfor
ingen  synlig samling.
Essesvejsning  af så  tyndt  materiåle  (taber  omgående  "smeltevarmen"  -  eller  ødelægges  af
"hetz") er det svært at tro helhjertet på.  Der er nok størst sandsynlighed for at samlingeme

er enten  "overlappet"  og  smedet glat  ud  -eller gjort pæne rette og  "stødt"  tæt  sammen  og
glatsmedet over en dom.  Et tyndt træskaft ville knække før en dølle ville åbne sig!
Målskitseme indeholder mine subjektive bemærkninger.

Vi er iflg. Fl.  Kaul velkomne til at besøge Nationalmuseet igen. Han ser ffem til at se båden
sejle op ad Frederikholms KanåL og lægge til ved  museet.

J.  Skawbo
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