
T[iodmiqiasafn Islands
att. Museumsleder Li[ia Arnad6ttir

Docent Ilelgi Thorlålaon
Sudurgata 41

101 Rey\iavitq ISL,AND

NATIONALMUSEET

OLDTID OG MIDDELALDER

FREDERIKSHOLMS KANAI I2

DK.IzzO KøBENHAVI{ K

TLF +4t )J 11 44rr
FAx +4t T 47 11rz

o

København d. tTlLL L994

Kære Lilja Årnad6ttir og Helgi Thorlåkson

Som jeg skrev i vor tdx af d. 10/11 vil jeg på vegne af Rigsantikvar Olaf Olsen sige tusinde

tak for jeres henvendelse vedr. sølvskatten fra Midhris i Østlandet - det er en stor tillidser-

klæring.
Det vil som sagt være yderst beklageligt for skandinavisk arkæologi, hvis Prof.

Graham-Campbel antagelser er korrekte. |iationalmuseet vil naturligvis derfor meget gerne

medvirke til en afklaring af de pågældende tvivlsspørgsmål omkring dele af skattens ægthed.

Vi vil derfor foreslå, at der iværksættes et undersøgelsesprogram omfattende følgende

analyser af sølvskattens indhold:

L. Røntgenflurosetrsanalyser af alle genstande med henblik på legering og sporstofindhold.

Herved kan afldares, om der optræder afvigende legeringer eller atypiske sporstoffer i de

mistænkelige genstande. Foretages af Nationalmuseets Bevaringsafdeiing.

2. Røntgenflurosensanalyser af L0 norske og danske hals- og annringe fra vikingetid, samt

moderne sterlingsølv med henblik på komparative analyser af ovennævnte. Foretages af

Nationalmuseets Bevaringsafdeling.

3. Makroundersøgelser af værktøjsspor på de islandske og danske/norske genstande fra

analyserne 1 -2. Foretages af Nationalmuseets Bevaringsafdeling.

4. Makroundersøgelser af forarbejdningsfrakturer på især de snoede ringe med henblik på

fremstillingsteknik. Vikingetidens snoede ringe blev fremstiliet ved en teknik, som efterlader

karakteristiske makrofrakturer i overfladen. Disse vil måske ikke optræde på eventuelie nyere

genstande. Foretages af Nationalmuseets Bevaringsafdeling og ON4A.

5. Undersøgelser af genstandene ved Dr. Birgitta Hårdh, Lund og I-ars Jørgensen, NM.

Supplement til Prof. James Graham-Campbels undersøgelser.
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Vi mener, at denne række undersØgelser med sikkerhed vil kunne klarlægge, om der i fundet

skulle indgå nyere genstande. Desværre er der visse omkostninger forbundet med analyserne,

hvilke beløber sig til DKK 17.800, jvf. vedlagte budget. Vi håber ikke, at denne udgift vil
forhindre en fortsættelse af undersøgelserne. Iøvrigt mener vi, at projektet er spændende -
selvom årsagen er yderst beklagelig - og vi ser frem til et godt samarbejde med Islands

NationaLnuseum.

I-ad os venligt vide, om vi skal iværksætte dette, og eventuelt hvornår skatten kan overføres

til Danmark.
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BUDGET

Røntgenflourosensanalyser vÆirthe Gottlieb, 35 t 6190 DKK

Undersøgelser af værlctøjsspor vÆeter Henriksen, 35 t å 190 DKK

Rejse og ophold for Birgitta Hårdh, 2 døgn

Overhead

6.650 kr

6.650

2.000

2.500

17.800 krIALT
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