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Ny analyse får urgamle tekstiler til at sladre
Et dansk-norsk forskningsprojekt har afdækket et
bronzealderdrama ved at
analysere et ligklæde lavet
af brændenælder. Det var
ikke made in Denmark!
arkæologi
HENRIK LARSEN

M

ennesker, der dør under en udlandsrejse, transporteres ofte
hjem for at blive stedt til hvile
nær det sted, hvor de boede. Det giver mening, ikke mindst for de efterladte – og sådan ræsonnerede og handlede danskerne også i bronzealderen, viser et nyt
dansk-norsk forskningsprojekt, som i af-

tes blev offentliggjort i Scientific Reports,
det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Natures åbne onlineversion.
Der er tale om noget så sjældent som
brændenældeforskning. Eller rettere:
forskning i brændenælder som tekstilfibre. Og det materiale, der er undersøgt,
er et ligklæde, som i 1861 blev fundet i Lusehøj ved Voldtofte på Sydvestfyn.
Denne gravhøj – der blev anlagt omkring 800 f.Kr. og oprindelig ragede 6 meter i vejret – var ikke blot et imponerende
monument. Lusehøj indeholdt også så
mange betydningsfulde fund, at Nationalmuseet i dag betegner den som »Danmarks rigeste bronzealdergrav«.
Ligklædet lå i en askefyldt bronzeurne.
Det var svøbt om nogle knoglefragmenter, der lå ufortærede tilbage, da ligbålet i
sin tid gik ud – og dette ligklæde har i 150
år spillet en ganske særlig rolle i dansk arkæologi. For klædet er nemlig med sine
2.800 år på bagen det ældste stykke vævede tekstil af plantefibre, der er fundet i

Danmark. Og det har som sådan tjent
som en slags historisk pejlemærke for,
hvornår vi herhjemme begyndte at væve
stoffer af plantefibre.
Men den antagelse holder ikke.
Ved hjælp af en ny undersøgelse, hun
selv har udviklet, besluttede strontiumeksperten Karin Margarita Frei fra Danmarks Grundforskningsfonds Center for
Tekstilforskning sig i 2011 for at se nærmere på ligklædet fra Lusehøj.
»Måske kunne man finde ud af, hvor
tekstilfibrene i sin tid havde vokset«, siger
Karin Margarita Frei, der er geolog, geokemiker og ph.d. i arkæologi.
Undersøgelsen er den første, der oprindelsesbestemmer plantetekstilfibre via
analyser af isotoper af grundstoffet strontium, og resultatet viste ganske overraskende, at fibrene stammer fra planter,
der har groet i et bjergrigt område. Og altså ikke i Danmark. Området kan teoretisk
ligge i Norge eller Sverige, men mere
sandsynligt er der tale om et bjergområ-

de i Alperne, formentlig i Kärnten-Steiermark i Østrig. Dels fordi strontiumisotopværdierne i plantefibrene passer meget
fint overens med de værdier, som kan måles netop i denne region af Europa, dels på
grund af bronzeurnen. Om den har arkæologerne nemlig helt siden fundet i 1861
vidst, at den var fra Mellemeuropa, hvorfra bronzealderens danskere importerede deres bronze – og hvad stil og udførelse
angår, svarer Lusehøjurnen desuden ganske godt til lignende fund i Kärnten-Steiermark.
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LIGKLÆDET. Et nærbillede af nogle
af ligklædets brændenældefibre. Den
grønne farve skyldes afsmitning fra
bronzeurnen. Foto: Karin Margarita Frei
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rkæologer og geokemikere har i en årrække haft stor glæde af strontiumanalyser.
Det vil sige analyser af, hvor høje værdier af
grundstoffet strontium – nærmere bestemt de to
strontiumisotoper 86 og 87 – man kan spore i forhistoriske skeletter.
For på den måde kan man ofte sige, hvor folk
oprindelig kom fra. Det er muligt, fordi strontium
– et grundstof, der findes i jordskorpen og dermed
også i vand – praktisk talt er uforanderligt over arkæologisk tid.
Planter optager det via vand, mennesker og dyr
gennem både vand og føde – og hos alle pattedyr
sætter isotoperne sig i knogler og tænder. Det niveau, man har optaget som helt lille, kan derfor i
mange tilfælde sladre om, hvor man er vokset op,
fordi strontiumværdierne i jorden og drikkevandet i store dele af verden udviser betydelige geografiske variationer.
Finder man et skelet – og er der sammenfald
mellem strontiumisotopværdierne i knogler og
tænder og de værdier, der naturligt forekommer på findestedet – er der derfor stor sandsynlighed for, at afdøde
stammede fra netop denne lokalitet.
Er der derimod ikke overensstemmel- Helt siden
se, må vedkommende være født et an- Lusehøj blev
det sted. Og med denne type analyse
gravet ud i 1861,
undersøger arkæologer fortidige folkevandringer – migration – i blandt an- har antagelsen
været, at
det Mellemamerika.
For at gennemføre sådanne under- ligklædet
søgelser er det nødvendigt at have et var vævet
helt ’landkort’ over strontiumisotopaf brændeværdier, der opbygges ved at analysere
vandprøver fra en lang række lokalite- nældefibre
ter – og der findes også et sådant ’land- Ulla Mannering,
kort’ over Danmark. Det er opbygget af tekstilarkæolog
Karin Margarita Frei, som også har udført strontiumisotopanalyserne af ligklædet fra
Lusehøj. Hun har undersøgt de mange danske
vandprøver sammen med sin mand, Robert Frei,
der er geologiprofessor på Københavns Universitet.
Da den danske undergrunds øvre lag – fraset
Bornholm – ikke består af klipper, er strontiumisotopværdierne imidlertid ikke voldsomt forskellige fra landsdel til landsdel. Og slet ikke så varierende, som man eksempelvis ser det i Mellemamerika. Men der er forskelle, og generelt er strontiumisotopværdierne højere i Østdanmark end i
Vestdanmark.
Når man vil måle strontiumisotopværdier i
gamle plantetekstilfibre, løber man ind i et problem. For de værdier, man finder her, kan være op
til 1.000 gange mindre end dem, man kan spore i
knogler og tænder. Og det var derfor, Karin Margarita Frei måtte udvikle en ny metode for at kunne
analysere ligklædet fra Lusehøj. Som altså viste sig
at stamme fra et ganske andet sted.
At dette klæde virkelig er lavet af brændenældefibre – og ikke af hørfibre, som kan ligne brændenældefibre til forveksling – blev ved hjælp af et
helt batteri af analyser bekræftet af en anden af
undersøgelsens eksperter, professor Bodil Holst
fra Bergens Universitet.
»Helt siden Lusehøj blev gravet ud i 1861, har antagelsen været, at ligklædet var vævet af brændenældefibre, men først nu er det altså fastslået med
sikkerhed«, siger tekstilarkæolog Ulla Mannering
fra Nationalmuseet.
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»Opdagelsen betyder, at historien må
skrives om«, siger en anden af undersøgelsens videnskabelige eksperter, tekstilarkæolog Ulla Mannering fra Nationalmuseet i København: »Når ligklædet nu
viser sig at være importeret, bliver det
ældste eksempel på danskfremstillet
tekstil af vævede plantefibre, vi kender,
herefter Huldremosekvinden«.

Denne kvinde – et af de kendte danske
moselig – blev begravet i en mose på
Djursland et par hundrede år f.Kr. Hun
blev fundet i 1879 i forbindelse med tørvegravning, og blandt hendes i øvrigt meget fine påklædning var en underklædning af hør.
Også historien bag urnebegravelsen i
Lusehøj må revideres. Arkæologerne holder ganske vist fast i dele af den hidtidige
antagelse, nemlig at der var tale om en af
Danmarks rigeste og mest magtfulde
mænd – ellers havde han ikke fået en sådan begravelse, siger Ulla Mannering:
»Men vi tror nu, at han døde i det nuværende Østrig, muligvis på en form for forretningsrejse – han var måske dernede for
at købe bronze? Han er så blevet kremeret
i Kärnten-Steiermark, hvor hans rejsefæller formentlig også har erhvervet den urne, hvori de lagde og hjembragte hans
aske og de få knoglestykker, der var tilbage«.
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