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1. Bakgrund 
 
Riksantikvarieämbetets arkeologiska utgrävning av den mesolitiska boplatsen i Motala har pågått 
under åren 2000-2003 och 2009-2011. På platsen har man funnit ett rikligt fyndmaterial av 
bearbetade ben- och hornföremål. Studio Västsvensk Konservering (SVK) har konserverat en stor 
del av materialet som togs upp under den första utgrävningsperioden och kommer även att 
konservera materialet från den senare perioden. 
 
Föremålen som konserverades 2003 såg välbevarade och stabila ut då de lämnade SVK 2004, men 
vid en undersökning av materialet 2010 visade det sig att drygt 10% av föremålen som förvarats i 
riksantikvarieämbetets magasin tydligt brutits ner. Ytan hade på vissa föremål flagat, spruckit eller 
delaminerat. 1 benfragment, fnr 22783, hade helt gått isär och insidan hade en eroderad, porös och 
gulvit yta (bild 1,2).  
 

     
Bild 1. Ben, fnr 22783, efter konservering 2003. Benet har tydliga sprickor, men har inte gått isär som på bilden intill. 
Bild 2. Nedbrutna ben som de såg ut då de undersöktes i magasinet 2010. Fnr.R239,A3037 längst till vänster och  fnr. 
22783 längst till höger.  
  

3 dekorerade hornföremål från 2009 års utgrävning hade även börjat flaga och spricka efter en 
transport från SVK ca 6 månader efter konservering. Orsakerna till nedbrytningen var oklar och 
därför började föremålen och deras tidigare behandling och förvaring diskuteras. Då framför allt 
nedbrytningen av några av de magasinerade föremålen såg speciell ut, utökades diskussionerna till 
en mindre förstudie.  
 

     
2. Syfte, metod och omfattning 
    
Syftet med förstudien var att försöka ta reda på vad som orsakat nedbrytningen av benmaterialet 
samt att undersöka hur man skulle kunna undvika att problemet uppstår i det nyuppgrävda 
materialet. 



 
För att ta reda på orsakerna till nedbrytning har information om föremålens tidigare hantering, 
konservering och förvaring studerats. 3 fynd undersöktes under arbetsmikroskop samt genom en 
analys av nedbrytningsprodukter och ytor med hjälp av scanelektronmikroskopiering (SEM), 
röntgendiffraktion (XRD) och röntgenflourecens (XRF). Även en våtkemisk analys utfördes på 3 
jordprover och 2 benprover från utgrävningsplatsen. Analyserna var nödvändiga för att se om 
materialet var kontaminerat med någonting som skulle kunna ha orsakat eller påskyndat 
nedbrytningen. För att förebygga nedbrytning av materialet undersöktes metoder för järnurlakning, 
impregnering, torkning samt behandling av pyritkontaminering.   
Förstudiens omfattning planerades motsvara 8 arbetsdagar under hösten 2011, men utökades med 1 
dag i mars 2012 för att kunna inkludera information från workshopen. Urlakningstestet planerades 
inte vara slutfört under den avsatta tiden för förstudien. 

    
 
3. Benmaterialet, fyndmiljön och hanteringen 
 
3:1 Benmaterialet 
 
Det aktuella fyndmaterialet består av djurben och framför allt av bearbetade mellanfotsben och 
skenben från hjort. Detta är kompakta ben som valts ut för tillverkning av bl.a. harpun- och 
justerspetsar för 6000 till 8000 år sedan. Benet består av en organisk och en oorganisk komponent. 
Den organiska delen består av fiberproteinet kollagen och den oorganiska delen består av 
kristallint kalciumfosfat, hydroxiapatit. Kollagenet är hygroskopiskt och gör benet till ett segt och 
flexibelt material, medan hydroxiapatiten inte har förmågan att ta upp vatten utan ger benet dess 
hårdhet och styrka.   
 
Det finns en hel del faktorer i miljön på utgrävningsplatsen som kemiskt påverkat och förändrat 
benmaterialet på olika sätt. Då även benets ursprungliga kvalité, bearbetningsgrad och användning 
spelar en betydande roll, kan det vara svårt att avgöra varför materialet ser ut som det gör. Om 
benen som använts kommit från ett ungt djur kan det t.ex. förväntas klara sig sämre i jorden än 
benen från ett gammalt djur, eftersom det unga djurets ben har en porösare struktur och därmed 
lättare kan påverkas av sin omgivning1. Flera benspetsar från Motala ser ut att ha en yta som under 
tillverkningsprocessen blivit polerad och denna behandling kan istället ha gjort ytan tätare och 
benet mer motståndskraftigt.   
 
 
3:2 Fyndmiljön och dess påverkan på benmaterialet 
 
Största delen av benmaterialet återfanns i ett lager av tät och kalkrik alggyttja2 alldeles intill och 
delvis under nuvarande Motala ström. En våtkemisk analys av 3 sedimentprover visade att gyttjan 
har ett pH-värde mellan 7 och 8 samt att det finns sulfit, men inte sulfid i jorden (bilaga 1). Detta 
behöver dock inte betyda att sulfid inte förekommer i bunden form. Järnsulfid (FeS2) är t.ex. 
vanligt förekommande i marina sediment (se vidare i avsnitt 5). Några analyser av järnförekomsten 
i alggyttjan är inte utförda, men ett flertal av benen har en tydlig orange och svartblå missfärgning 
på ytan och detta kommer troligtvis från järn som finns löst i vattnet eller från järnhaltiga mineral i 
sedimenten.  

                                                 
1 G. Borg, L. Jonsson, A. Lagerlöf, E. Mattsson, I Ullén och G. Werner, Nedbrytning av arkeologiskt material i jord, 
Konserveringstekniska studier, volym 9, Riksantikvarieämbetet, 1995  
2 Jonas Bergman, Riksantikvarieämbetet UV-Mitt 



 

Kalkgrunder och låg vattengenomströmning har en bevarande inverkan på benmaterial, medan 
mikroorganismer som bl.a. lever i gyttja påverkar kollageninnehåll och den histologiska 
mikrostrukturen i ben negativt3. När det gäller benfynden från Motala är det mycket sannolikt att 
dessa påverkats av svavelreducerande bakterier, vilket skulle innebära att den organiska delen av 
benet är sämre bevarad än den oorganiska. Upplösningen av hydroxiapatiten i benet är beroende av 
pH-värdet i sedimenten och i vilken hastighet urlakningen sker beror på koncentrationen kalcium 
och fosfat i sedimenten4. Tiden benen har legat i jorden är också betydelsefull, men den står inte i 
direkt relation till nedbrytningsgraden. Föremålen har troligtvis varit vattendränkta under hela sin 
tid i sedimenten och bevarandeförhållandena på platsen har genom sitt höga pH, sin stabilitet och 
sin syrefattighet varit god.  

 
3:3 Hantering och förvaring i fält 
 
Den snabbaste nedbrytningen av benmaterialet har inte skett i jorden, utan i och med att benet 
frilagts och utsatts för ökad syrehalt, värme och hantering. Den ökade syrehalten påverkar inte bara 
benet utan kan även få de föroreningar som kan finnas i benet att ändra form och bli mer reaktiva. 
Ben som utsätts för värme eller variationer i luftfuktighet rör sig i olika riktningar och eftersom 
benet sväller på bredden och krymper på längden kan nedbrutet ben ta stor skada vid 
miljöombyten. Detta har arkeologerna varit väl medvetna om och goda rutiner för 
omhändertagande och förvaring i fält har funnits. 
 
De flesta föremål har påträffats vid vattensållning av sediment och har sköljts av och sedan 
placerats i en PE-påse eller låda fylld med vatten och minimalt med luft. Fynden har förvarats i 
kylskåp fram till transport och konservering. Samtliga föremål har fotograferats i rengjort och 
avtorkat skick och vissa föremål har vid ett flertal tillfällen tagits upp ur sin påse för att undersökas 
eller visas. Föremål från 2009-2011 års utgrävning har vid några tillfällen även tagits ur sin påse 
för byte av vatten som missfärgats. Om missfärgningen orsakats av mikrobiell aktivitet, oxidation 
av järn- och svavelföreningar eller bara utvandring av lera och smuts från porer är oklart. 
 

 
3:4 Konserveringsbehandling och senare förvaring   
   
Flertalet av föremålen från 2000-2003 samt de 3 behandlade hornföremålen från 2009 års 
utgrävning har, efter en lättare mekanisk rengöring, impregnerats med 36% Primal WS24 
(akrylharts) under några dagar genom nedsänkning i bad i rumstemperatur. Därefter har föremålen 
torkats långsamt i kylskåp under ca 4 månader innan de lades att torka i rumstemperatur med en 
RF (relativ luftfuktighet) stabil på 50%. Föremålen låg mellan 2 skikt av polyestervadd i en 
plexiglaslåda med locket på glänt och föremålen vändes veckovis under torktiden. Vissa föremål 
från 2003 har torkats på samma sätt, men utan tidigare impregnering. När föremålen ansetts torra 
har de packats i syrafritt material (ask och silkespapper). Föremålen har därefter förvarats på SVK 
i upp till 1 år innan de transporterats med bil till Riksantikvarieämbetet UV-Öst eller Östergötlands 
museums utställningsmonter i Linköping.  

                                                 
3 G. Borg, L. Jonsson, A. Lagerlöf, E. Mattsson, I Ullén och G. Werner, Nedbrytning av arkeologiskt material i jord. 
Konserveringstekniska studier, volym 9, Riksantikvarieämbetet, 1995. 
4 G. Borg, L. Jonsson, A. Lagerlöf, E. Mattsson, I Ullén och G. Werner, Nedbrytning av arkeologiskt material i jord, 
Konserveringstekniska studier, volym 9, Riksantikvarieämbetet, 1995. 
 



Klimatet i UV-Östs magasin har varit okontrollerat och har, till större delen av tiden, haft en låg 
luftfuktighet. Efter en 6 månaders testmätning 2011 varierade den relativa luftfuktigheten i 
magasinet mellan 28 och 40% och med en dygnsvariation på ca ± 3%5. Föremål som placerats i en 
utställningsmonter på Östergötlands museum uppvisade ingen typ av konditionsförändring. RH i 
montern har varit kontrollerad och legat på 50%6. 
 
 

4. Materialanalyser 
 
De föremål som undersökts är fnr 22783, fnr R5516,G22847 och fnr 4520 (bild 1,2) från 2003 
samt fnr 1672 från 2010. De tre första föremålen har genomgått konserveringsbehandling enligt 
ovan, medan det senare fyndet enbart lufttorkats. SEM-, XRF- och våtkemiska analyser utfördes 
vid enheten för konserveringsvetenskap på RAÄs förvaltningsavdelning i Visby (bilaga 1,2). En 
XRD-analys utfördes av ALS Scandinavia AB i Täby (bilaga 3).  
 
Det spruckna benet, fnr 22783, innehöll höga halter av järn och mangan i de mörka missfärgade 
stråken i benets yttersta yta samt alldeles under den gulvita ytan som ursprungligen utgjort benets 
mitt (bild 3). Den våtkemiska analysen visade att benets pH ligger kring 7,5 samt att det 
förekommer lite sulfit, men ingen sulfid i materialet. I benets gulvita yta detekterades inga 
främmande ämnen eller anrikningar av något slag.  
 

                                                                               
Bild 3. Yta för grundämneskartläggning. Tvärsnitt genom benet där mitten av benet, gulvit yta, är uppåt i bild och den 
yttre ytan av benet är nedåt i bild. Bild 4,5,6. Halten fosfor, järn och kalcium i samma ben. Ljust till mörkt motsvarar 
högre till lägre halt. Den gulvita ytan är till höger i varje bild. Foto: Tom Sandström, RAÄ. 

 
Då osteolog Leif Jonsson tittade på benet några veckor senare kunde han känna igen utseendet av 
en begynnande mineralisering. Denna kemiska process sker naturligt i jorden och hur snabbt den 
sker beror på genomströmningen av vatten, temperatur, pH mm7. Mineralisering av ben sker 
genom att kalcium urlakas och ersätts av järn från den omgivande jorden. Järn binder starkare till 
fosfat än kalcium och benets kalciumfosfat omvandlas därför till järnfosfat (FePO4)

8. Denna 
förening har gulbrun färg och består av trevärt järn och fosfatjoner. Järnfosfat som bildas av 
tvåvärt järn, Fe3(PO4)2·8H2O, har en blågrå färg (se bild 11,12). Varför den gulvita ytan i 
grundämneskartläggningen inte verkar innehålla mindre kalcium och mer järn är oklart (bild 5,6).  
  
I det delaminerade benet, fnr R5516,G22847 och det ihåliga benet, fnr 4520, detekterades inga 
främmande ämnen. Däremot påträffades höga halter av både järn och svavel i en mörkgrå 
beläggning på fnr 1672. I SEM analysen kunde man tydligt se den globulära kristallstrukturen som 

                                                 
5 Johan Nilsson, museitekniker, Östergötlands museum 
6 Johan Nilsson, museitekniker, Östergötlands museum 
7 Leif Jonsson, osteolog, Leif Jonsson – osteology, Göteborg 
8 G. Borg, L. Jonsson, A. Lagerlöf, E. Mattsson, I Ullén och G. Werner, Nedbrytning av arkeologiskt material i jord, 
Konserveringstekniska studier, volym 9, Riksantikvarieämbetet, 1995 



kännetecknar framboidal pyrit (FeS2) och detta kunde senare även fastställas genom XRD 
analysen.  I den våtkemiska analysen påträffades inte sulfiden, men det är möjligt att sulfiden som 
finns bunden i pyriten inte ger utslag i analysen, eftersom ämnet är olösligt i vatten9.  
 
 

5. Undersökning av behandlingsmetoder för vattendränkt ben- och 
hornmaterial 

 
5:1 Test av torkning av benmaterial utan impregnering 
 
Ett test att lufttorka 30 benspetsar och 1 hornfragment utan impregnering med Primal WS24 
gjordes under hösten 2011. Benspetsarna rengjordes lätt i vatten och lades därefter i polyestervadd 
i en plexiglaslåda i kylskåp (bild 7). Lådans lock låg på glänt och föremålen torkades mellan 2 
skikt av polyestervadd under 4 månader innan de lades de i rumstemperatur under 4 veckor. 
Spetsarna vändes varje vecka för att få en jämn torkning. Ingen synbar förändring uppstod på 
benmaterialet, även om missfärgningarna blev tydligare på vissa ytor (bild 10,11,12). Resultatet 
för hornfragmentet var inte lika lyckat. 
För att få en indikation på hur materialet skulle reagera på en varierande hög och låg luftfuktighet 
lades 5 av spetsarna omväxlande i en fuktkammare och en torrbox (bild 8,9). Fuktkammaren hade 
en luftfuktighet på 100% och torrboxen 5%. Benen låg i respektive miljö i 5 omgångar à 5 dagar. 
Ingen, för ögat, synlig förändring uppstod i materialet av denna behandling. För att undersöka 
effekten av en impregnering med PrimalWS24 och en varierande luftfuktighet, bör man istället 
använda sig av klimatstyrda kammare där man mer noggrant kan följa och analysera resultatet 
under en längre tid. 
 

     
Bild 7. Några våta ben täckta av polyestervadd inför torkningen i kylskåp. Bild 8. Torra ben i fuktkammare med 100% 
luftfuktighet. Bild 9. Fuktiga ben i torrbox med 5% luftfuktighet. 
 

 
Bild 10.  Fnr 402 efter torkning. Representativt resultat för torkning av ben som inte impregnerats med PrimalWS24. 

                                                 
9 Carola Häggström, konservator, enheten för konserveringsvetenskap, Riksantikvarieämbetet. 



 

En impregnering med Primal WS24 verkar efter detta test kanske inte vara nödvändig på 
benmaterialet från Motala. Primal WS24 bör betraktas som en ytkonsolidant, eftersom dess 
partikelstorlek är för stor för att tränga in i det vattendränkta benmaterialet10. Eventuellt kan Primal 
WS24, eller liknande akrylpolymerer som Rhoplex AC-33 och Acrysol WS24, användas för 
konsolidering efter torkning. Paraloid B72 kan också användas, men penslar man hela ytan kan 
den bli oönskat blank.  
 

 
5:2 Andra konservatorers metoder för behandling av vattendränkt ben 
 

• Vid konserveringsenheten på Lunds Historiska museum har man använt Primal WS24 på 
fuktigt ben i fält som sedan lufttorkat11. Orsaken till att de använder impregneringsmedlet 
är att de har goda erfarenheter från tidigare arbete med benmaterial från utgrävningarna i 
Tågerup i Skåne. Vid museet har de även konserverat vattendränkt horn ett par gånger och 
då mycket långsamt torkat dessa obehandlade i fuktig sand. Föremålet grävs ner i en stor 
petriskål med fuktig sand, varpå man gläntar något på en glasskiva till lock så att fukten 
kan dunsta. Man gräver upp föremålet med jämna intervall och väger det för att kontrollera 
hur snabbt det torkar och därmed kunna justera hastigheten. Föremålet roteras vid 
åternedgrävandet så att fukten inte samlas på en sida. De har fått mycket fina resultat med 
denna metod, men rekommenderar endast metoden till välbevarade föremål utan sprickor. 
Utvärderingen är grundad på det visuella resultatet av metoderna som använts. Ingen 
jämförande studie eller analys är utförd. 

• På Vasamuseet har allt benmaterial lufttorkats i rumstemperatur utan impregnering eller 
efterbehandling12, men detta gjordes för länge sedan och man har på senare tid inte 
behandlat vattendränkt ben.  

• På Acta Konserveringscentrum i Stockholm lufttorkas benföremål som är i gott skick utan 
behandling13. Föremålet läggs i en ask med ett perforerat plastskikt över och torkas i 
rumstemperatur. För att göra torkningsprocessen mer skonsam lindas vissa föremål eller 
delar av föremål in i fuktiga pappersremsor. Ben som inte klarar denna behandlig skulle 
eventuellt impregneras med Primal WS24 innan torkningen. 

• På Kalmar länsmuseum lufttorkas benen i rumstemperatur under någon/några veckor och 
ytskyddats sedan med bivax löst i lacknafta14. Bivaxen penslas på och värms in i ytan med 
varmluft. Benen som behandlats har alla varit i relativt god kondition. 

• Vid den Danska konservatorskolan i Köpenhamn har man rekommenderat att konservera 
ben och horn genom konsolidering i 1-5% polyvinylacetat (PVAc) upplöst i vatten. 
Därefter lindas de stramt med tyg/papper eller gasbinda för att förhindra att ytan börjar 
flaga. Torkningen sker sedan kontrollerat i en klimatbox med sjunkande relativ 
luftfuktighet (luftfuktigheten styrs med olika salter). Föremålen vänds ofta för att få en 
jämn torkning, vilket innebär 1-2 ggr dagligen i början av torkningsförloppet. Fuktiga 

                                                 
10 Gordon Turner Walker, konservator, National Yunlin University of Science & Technology, Yunlin, Taiwan. 
11 Lovisa Dahl, konservator, Historiska museet, Lund. 
12 Malin Sahlstedt, konservator, Vasamuseet, Stockholm 
13 Karin Lindahl, konservator, Acta Konserveringscentrum AB, Stockholm 
14 Sara Gainsford, konservator, Kalmar Länsmuseum, Kalmar 



tyg/pappersstycken placeras runt områden som observerats torka först. Föremålen vägs en 
gång om dagen och placeras i ny RF när det slutat tappa i vikt15. 

 
• En annan och ny metod att behandla vattendränkt ben är att impregnera det med glycerol16. 

Denna metod har studerats och praktiserats av konservator Gordon Turner-Walker och 
visat sig fungera mycket bra för benmaterial som senare utsätts för varierande luftfuktighet. 
Glycerolmetoden innebär att benen impregneras med 20% glycerol under 30 dagar innan 
de torkas av och får lufttorka på absorberande papper i en låda med locket på glänt i 
rumstemperatur. När benen är torra kan de vid behov ytkonsolideras med Paraloid B72. 
Rhoplex AC33 har enbart använts på redan torra ben. 

 
• Vid Naturhistoriska museet i London konserveras benmaterialet genom en kontrollerad 

lufttorkning utan föregående impregnering. Impregnering görs inte eftersom deras material 
är till för forskning. Benen packas alltid i syrafritt material som sedan försluts i en syrefri 
påse med kontrollerad fuktighet. 

 
• Vid Western Australian Museum i Perth har man tidigare använt polyvinylalkohol (PVA) 

Rhoplex AC-33 eller Acrysol WS24 för att impregnera ben innan de torkas17. På senare tid 
har benmaterialet man konserverat inte varit speciellt gammalt och dessutom så välbevarat 
att de enbart kunnat torka långsamt rumstemperatur (låda med lock som öppnats ibland). 

 
 

5:3 Urlakning av järn och svavel 
 
Järnföreningar som bildas i organiskt material från vattendränkta och alkaliska miljöer har visat sig 
kunna ha en bevarande effekt så länge föremålen får ligga kvar i sin ursprungliga miljö18. Vid 
utgrävning kan dessa föreningar däremot oxidera och skapa en hel del problem. Järn kan orsaka en 
försurning genom att katalysera oxidationen av olika svavelföreningar som kan finnas i materialet, 
men även orsaka en nedbrytande oxidation av det organiska materialet i sig19. En 
järnkontaminering kan orsaka nedbrytning och man önskar ofta dämpa den missfärgning som kan 
synas på benytan av estetiska skäl. Den orangea utfällningen på fnr 540 är järnoxidhydroxid, 
FeOOH. De blågrå fläckarna på ytan av fnr 540 och 514 samt den svarta missfärgningen på fnr 
514, är troligtvis en järn- eller manganförening. Eventuellt är det järnfosfaten vivianit, 
Fe3(PO4)2·8H2O. (bild 11,12).  
  

                                                 
15 Lovisa Dahl, konservator, Historiska museet, Lund. 
16 Turner-Walker, G. Degradation pathways and conservation strategies for ancient bone from wet sites. Proceedings 
of the 10th ICOM Group on Wet Archaeological Materials Conference, Amsterdam 2007. 
17 Ian Godfrey, konservator, Western Australian Museum, Perth 
18 G. Borg, L. Jonsson, A. Lagerlöf, E. Mattsson, I Ullén och G. Werner, Nedbrytning av arkeologiskt material i jord 
Konserveringstekniska studier, volym 9, Riksantikvarieämbetet, 1995 
19 Y. Fors,  Sulfur Speciation and Distribution in the Vasa´s Wood, Stockholms universitet, 2005. 



 
Bild 11.Lufttorkat ben med orange missfärgning av  järnoxidhydroxid, och eventuellt blågrå missfärgning av Vivianit. 
 

 
Bild 12. Lufttorkat ben med blågrå och en svart eller mörkbrun missfärgning. 

Att urlaka järn ur ben är problematiskt, eftersom de flesta komplexbildare som används för 
organiskt material även lakar ut benets kalcium20. Försök att använda sig av komplexbildare, som 
etylendiamintetraättiksyra (EDTA) och dietylentriaminpentaättiksyra (DTPA), buffrade med 
kalcium har gjorts, men resultaten har inte varit goda21.   Idag finns ingen bra metod för urlakning 
och de flesta konservatorer hoppar därför över detta steg i sin behandling. Dr. Kim Dastlik vid 
Western Australian Museum i Perth ansvarar för ett pågående test att urlaka järn från vattendränkt 
trä med en zeolit som normalt används för vattenfiltrering i brunnar.  Testet har visat lovande 
resultat och eftersom zeoliten inte har förmågan att binda kalcium, så skulle den kunna vara 
mycket användbar även för kontaminerat benmaterial. 

Zeoliter är kristallina aluminosilikater med väldefinierade kanaler som löper genom strukturen och 
sammanfaller i hålrum. Dessa hålrum innehåller utbytbara positiva metalljoner och beroende på 
vilken zeolit man använder kan de attrahera och binda olika ämnen ur en vattenlösning till sig.  
Zeoliten med produktnamnet, GreensandPlus™ (se bild 14), liknar finkornig gråsvart sand och är 
utvecklad för att ta bort järn, mangan, arsenik, rodium och svavelväte. Sanden har en kornstorlek 
på ca. 0,3 mm och består av ca 4% mangandioxid och 96% kvarts. PH värdet ligger mellan 6 – 7. 

                                                 
20 I.M. Godfrey, K. Kasi, S. Schneider och E. Williams, Iron Removal from Waterlogged Ivory and Bone, Proceedings 
of the 8th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Stockholm 2001. 
21 A. Crawshaw,  M. Felter, Possible use of Chelates of Calcium to remove Iron from Bone, Ivory, Teeth and Antler, 
Proceedings of the 12th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Greenville, 2011. 
 



Då mineralsaltet mättats kan det regenereras genom sköljning i vatten med tillsats av 
kaliumpermanganat och sedan återanvändas22.  

              
     Bild 13. Itusågat torrt benprov för urlakningstest.              Bild 14. Benhalvor på mineralsaltet GreensandPlus™. 

 
Ett enklare urlakningstest med mineralsaltet utfördes på 6 benprover från Motala som sågats itu. 3 
av benhalvorna var vattendränkta och 3 var torra när de lades ner för urlakning (bild 13,14). 
Urlakningsprocessen planeras pågå i 6 månader och därefter kan en analys av järn- och 
kalciumhalt göras och jämföras med referenshalvorna. I testet användes 0,2 liter mineralsalt i 0,5 
liter avjoniserat vatten. Vattnet rördes om veckovis och mineralsaltet ersattes med nytt 1 gång i 
månaden. En installation av en mindre pump skulle troligtvis effektivisera urlakningshastigheten. 
Urlakningstestet kommer att avslutas i augusti/september 2012. 1 av fragmenten som urlakas är 
andra halvan av det torra benet, fnr 1672, som pyriten påträffades i. 
 
 
5:4 Workshop: Conservation of fossils and minerals: Pyrite oxidation  
 
Under 1 dags workshop, led av chefskonservator Chris Collins från Natural History Museum i 
London, testades och diskuterades olika metoder för behandling och förvaring av 
pyritkontaminerad ben och fossil. Nedan följer en kort sammanfattning. 
 
Pyrit (FeS2) bildas i närvaro av tvåvärt järn och vätesulfid (H2S). Det är en elektrokemisk process i 
en reducerande miljö. Järnet finns löst i vattnet eller härstammar från järnhaltiga mineral i 
sedimenten och vätesulfiden bildas biprodukt då mikroorganismer reducerar sulfatjoner i sin 
nedbrytning av organiskt material23.  Den framboidala pyriten, som bildats i det torra analyserade 
benet från Motala, är mycket reaktiv och kan mycket snabbt oxidera i syrerikt vatten eller i luft och 
avge vätejoner enligt följande24: 
 
2FeS2 + 2H2O + 7O2 → 4H+ + 2Fe2+ + 4SO4

2− 

 
4Fe2+ + O2 + 4H+ → 4Fe3+ + 2H2O 
 
Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 (fast) + 3H+ 
 
 
                                                 
22 Johan Kymmel, säljare, Callidus Sverige 
23 Brady, N.C. & Weil, R.R., The Nature and Properties of Soil, 13th ed., Pearson Education, Inc., New Jersey. 2002 
24 Turner-Walker, G. Degradation pathways and conservation strategies for ancient bone from wet sites. Proceedings 
of the 10th ICOM Group on Wet Archaeological Materials Conference, Amsterdam 2007. 



När oxidationsprocessen väl startat fortsätter den av sig själv och hastigheten ökar vid ökad relativ 
luftfuktighet, temperatur, pH-värde, syrehalt och bakteriell aktivitet25. Pyritens 
oxidationsprodukter kan kännas igen vid vita, gula eller gröna utfällningar samt att det alltid luktar 
svavel om föremålet26. Bildas de sura oxidationsprodukterna inuti materialet kan de få 
benstrukturen att deformeras eller spricka inifrån.  
 

Vid en luftfuktighet över 57% har det visat sig att oxidationshastigheten av pyrit ökar dramatiskt27 
och man bör därför alltid förvara pyritkontaminerat ben under denna nivå. Normalt 
rekommenderas en stabil relativ luftfuktighet på 45-55% och en temperatur på 18°C till förvaring 
av arkeologiskt benmaterial28 och man bör därför förvara pyritkontaminerat ben så nära 45% som 
möjligt.  
 
Det finns 2 metoder att behandla pyritkontaminerat fossilt material: Behandling med 
etanolamintioglycolat (EATG) eller med torr ammoniakgas. EATG-metoden innebär att man 
sänker ner föremålet i lösningen som sedan avlägsnar alla sura oxidationsprodukter och 
järnföreningar från materialet29. Denna metod rekommenderas inte av Chris Collins till 
benmaterial. Däremot kan eventuellt en torr ammoniakgasbehandling kunna fungera. 
Behandlingen går ut på att det torra föremålet placeras i en sluten behållare med en blandning av 
polyetylenglykol 400 (PEG-400) och ammoniaklösning30. Föremålet doppas inte ner i lösningen, 
utan utsätts enbart för ångor. Orsaken till att man använder PEG är enbart att sänka luftfuktigheten 
i behållaren till en nivå under 57%. Behandlingen tar någon timme till en dag att utföra beroende 
på föremålets tjocklek. Under behandlingen kan det bildas en brungul eller röd utfällning på ytan. 
Detta skikt är passiverande och bör helst inte tas bort. 
 

                  
Bild 14. Behandling av en liten benbitmed ammoniakgas. Luftfuktigheten i behållaren stabiliseras med 
Polyetylenglykol 400. Bild 15. Hornmaterial packat i syrefri miljö med hjälp av material från Escal™ RP System. 

 
Vid gasbehandlingen med ammoniak neutraliserar man den skadliga syran som bildats i materialet, 
men man tar inte bort källan till problemet. Materialet måste förvaras torrt och syrefritt efter 
behandlingen för att oxidationen av pyrit inte ska fortsätta. Benen packas förslagsvis i täta 
polypropylenlådor eller syretät plastfilm med syreabsorbenter direkt efter behandlingen. 
Luftfuktigheten stabiliseras i förpackningen genom att tillsätta en saturerad saltlösning som 
                                                 
25 Newman, A. Pyrite oxidation and museum collections: a review of theory and conservation treatments, Geological 
curators group, 1998. 
26 Chris Collins, chefskonservator, Natural History Museum, London 
27 Waller, R. Pyrite oxidation studies. Canadian Conservation Institute Newsletter, Spring/summer10. 1989. 
28 Eva Christensson, Tidens tand, Riksantikvarieämbetet, 1999 
29 Cornish, L. Doyle, A. Use of ethanolamine thioglycollate in the conservation of pyritised fossils. Palaeontology 27, 
1984 
30 Waller, R. An experimental ammonia gas treatment method for oxidised pyritic mineral specimens. Triennial 
Report, ICOM Committee for Conservation. 1987. 



avväger luftfuktigheten vid önskad nivå. De material som rekommenderades under workshopen 
var Escal™ RP System och Ageless. 
 
Chris Collins rekommenderar att det kontaminerade vattendränkta materialet från Motala urlakas 
till rätt pH innan det torkas kontrollerat i rumstemperatur. När materialet är torrt bör det förvaras i 
en syrefri förpackning med stabil luftfuktighet. Han anser att en impregnering med glycerol inte är 
lämplig, eftersom impregneringsmedlet kommer röra sig och svettas ut ur materialet och dessutom 
försvåra framtida analyser av materialet. En konsolidering kan istället göras vid behov då 
materialet torkat.  
 
 

6. Sammanfattning och slutsats 

 
Det är troligtvis flera olika faktorer som orsakat nedbrytningen av benmaterialet från Motala. Dels 
en begynnande mineralisering, dels en kontaminering av järn och svavel och dels förändringar i 
luftfuktighet i samband med transporter och magasinering. Impregneringsmedlet Primal WS24 kan 
eventuellt ha minskat effektiviteten för fukttransport genom benets ytskikt och därmed skapat en 
ökad stress i materialet vid övergången från högre till lägre luftfuktighet. Ingen analys av detta är 
dock utförd. 
 
För att undvika att benmaterialet bryts ner i framtiden är det viktigt att det lagras i fält under så 
kort tid som möjligt och att man, medan föremålet fortfarande är vattendränkt, försöker skölja bort 
vattenlösliga svavelföreningar genom att kontinuerligt byta vattenbad samt extrahera så mycket 
järn som möjligt. Vilken metod man ska använda för urlakning av järn är inte självklar, eftersom 
det idag inte finns någon lämplig och beprövad metod för detta. Eventuellt kan man använda 
mineralsanden, GreensandPlus™, som för närvarande testas vid Western Australian Museum och 
på SVK. Fördelen med detta mineralsalt är att det inte lakar ur benets kalcium. 
 
Eftersom resultatet av en impregnering med Primal WS24 är oklar och tester att lufttorka 
benmaterialet utan impregnering givit goda resultat, är det onödigt att impregnera benmaterialet i 
fortsättningen. Någonting som även talar mot impregnering är att det försvårar framtida 
analysmöjligheter av materialet. Ytan kan vid behov istället konsolideras efter torkning. 
Torkningsprocessen kan troligtvis utföras på samma sätt som tidigare, men för att flytta den 
känsliga avdunstningsytan från benet kan man även linda in benföremålen i papper. Extra 
nedbrutet material eller hornföremål bör torkas mer kontrollerat i en kammare med gradvis sänkt 
luftfuktighet.  
 
När materialet är torrt är det mycket viktigt att den relativa luftfuktigheten är stabil och alltid under 
57%, dels för att minimera en möjlig pyritoxidation och dels för att materialet är känsligt och 
reagerar starkt vid förändringar i luftfuktighet. Torra ben som misstänks vara kontaminerade med 
pyrit bör analyseras för att säkerställa detta, eventuellt behandlas med torr ammoniak gas för att 
neutraliseras och sedan packas syrefritt.  
 

 
7. Förslag till ytterligare undersökningar 
 
Det finns flera områden när det gäller behandlingen av benmaterialet som är i behov av utökade 
undersökningar. Framför allt skulle det vara intressant att utföra en analys och utvärdering av 
urlakningsmetoden med mineralsaltet GreensandPlus™, eftersom det kan vara en användbar 
urlakningsmetod till järnkontaminerat benmaterial. Ett annat område som skulle vara intressant att 



undersöka, jämföra och utveckla är de olika torkmetoder som idag används. I detta arbete skulle 
det även vara värdefullt att inkludera metodernas effekt på arkeologiskt horn. 
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