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Abstract: 
This paper deals with the embalming process in ancient Egypt. Samples were collected from 
six objects from Medelhavsmuseet in Stockholm. The objects were one supposed ladle and 
five different contents from pottery. Fourier transform infrared spectrometry (FTIR) and gas-
chromatography/mass spectrometry was used to characterize the components of the 
materials. The result was then correlated with previously made analysis of embalming 
materials to discover similarities. The results show complex mixtures mainly consisting of 
resin from Pinaceae origin, also beeswax, vegetable oil and Castor oil. Some samples show 
differences in the mixture, one dominated by cholesterylacetat. The results of the ladle 
samples is comparable to previous samples from other analysis and can therefore be 
confirmed as an embalming ladle. 
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1. INLEDNING	  
 

1.1. Problemområde,	  material	  
Kunskapen om balsameringsprocessen har under senare tid kunnat utökas markant bland 

annat med hjälp av nya tekniker för att analysera materialen, men än vet man inte allt. I den 
här uppsatsen har jag för avsikt att fördjupa kunskaperna i processen genom kemiska analyser 
av föremål troligtvis förknippade med den. I många tidigare undersökningar har de flesta 
tagit prover från själva mumien, detta ger ett mer precist underlag eftersom man vet av 
säkerhet att materialet använts på kroppen, men man kan även få med exempel fetter från 
kroppen självt vilket kan försvåra analysen. Här presenteras resultaten av kemiska analyser 
av en slev och innehåll från fem olika kärl från Egypten. Detta kan även ge en större 
förståelse över vad för redskap man använde och kopplade med processen utöver själva 
balsameringsinnehållet. Sleven som jag analyserat är en av tre kända exemplar i världen, som 
man vet om, och finns på Medelhavsmuseet. Jag har velat pröva om det finns någon koppling 
mellan sleven och balsameringsvätskor genom att jämföra mina analysresultat med tidigare 
publicerade arbeten samt mina övriga prover. Även kärlens innehåll analyserades för att 
pröva om där finns någon koppling med balsameringsprocessen.  

De kemiska analyserna baseras på FTIR för att få en överblick över komponenterna, och 
GC/MS för att vidare identifiera dem.  

1.2. 	  Medelhavsmuseet	  
Grunden till denna uppsats ligger i Medelhavsmuseets önskan om analyser på föremål från 
gamla Egypten i deras samling. Just nu sker en renovering av den egyptiska utställningen och 
den kommer öppna igen till våren 2014. Tyngdpunkten i utställningen på museet ligger på 
egyptiernas syn och föreställningar om döden och evigt liv 
(http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/utstallningar/). Sofia Häggman med 
kollegor på Medelhavsmuseet misstänkte att en ”slev”, som helt saknar kontext, kunde vara 
förknippad med balsameringsprocessen och även en del kärl med olika innehåll var de 
intresserade av att veta mer om. Min uppgift blev att ta reda på komponenterna i 
beläggningen på sleven och ur kärlen för att öka kunskapen för föremålen som museiobjekt, 
men även för en vidare fördjupning i själva balsameringprocessen i sig.  

1.3. Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att få större förståelse för själva balsameringsprocessen, vilka 
material och redskap som användes, samt att öka kunskapen om de enskilda föremålen med 
tanke på deras värde som museiföremål.  

1.4. Frågeställningar	  
• Vad för komponenter kan vi identifiera i proverna från sleven och kärlen? 
• Vad har dessa för koppling till mumifieringsprocessen och de tidigare undersökningar 

som gjorts? 
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2. BAKGRUND	  
 
Intresset för egyptologi går långt tillbaka. Även om intresset redan fanns hos grekerna och 
romarna i antiken, så är det först under 1800-1900 talet som det tar fart på riktigt och 
metoderna börjar utvecklas. När man lärt sig tyda hieroglyferna runt 1850-talet fick man 
bättre information om civilisationen (Bard 2008: 7ff).  
Mycket av informationen vi har om mumifieringsprocessen kommer från gamla texter från 
grekiska historiker och även från undersökningar av mumier.(Budge 1987: 203ff, Ikram 
2003:53ff) Ingen text finns från egyptierna själva då de var ganska tystlåtna om processen 
(Ikram 2008: 52). Herodotos (484-425 f.kr) exempelvis skrev ner en av de tidigaste skrifterna 
om mumier. I hans texter beskrivs tre olika metoder för mumifiering, en dyr, en mellan och 
ett billigare alternativ. Det dyrare involverade borttagning av hjärnan genom näsan, följt av 
ett snitt i vänster sida av buken där inälvorna togs ut, separerades, tvättade och placerade i 
kärl. Därefter tvättades insidan av buken med vatten, palmolja och parfymerande material för 
att sedan täckas med natron i ca 70 dagar. Efter denna tid togs natronet bort och kroppen 
oljades in för att sedan bli inlindad i tyg (Budge 1987:203ff, Ikram 2008:53ff). Den andra 
metoden går ut på att man fyller buken med olja från ceder utan att göra ett snitt i kroppen, 
och täcker med natron och låter det vara i samma antal dagar. Efter dessa dagar har oljan och 
natronet löst upp inälvorna som tas ut vilket lämnar kroppen med skinn och ben, som sedan 
lindas in. Det tredje sättet innebär att man sköljer ut magen med syrmaea (en blandning som 
man inte riktigt vet vad den innehåller) och täcker kroppen med natron i 70 dagar (Budge 
1987:203ff). Herodotos nämner i sina texter även myrra (latin mu´rr(h)a, my´rrha,, 
gummisekret från arter av släktet Commi´phora), och cassia (Ca´ssia, det vetenskapliga 
namnet på ett släkte ärtväxter med ca 530 arter träd, buskar och örter i tropiska och 
varmtempererade områden utom i Europa.) (http://www.ne.se/), palmvin, cederträojla (dock 
omdiskuterat) och kåda (eng. ”gum”). (Buckley & Evershead 2001, Budge 1987 s 203ff).   
 Ordet mumie kommer från det Persiska ordet mummia, vilket kan betyda bitumen, som 
är ett mörkbrunt/svart material med bindande förmåga, består till stor del av kolväten och kan 
utvinnas ur Petroleum, men förekommer även i naturen (http://www.ne.se/bitumen). Man 
tänker sig att resande som såg de balsamerade kropparna antog att de var indränkta med 
bitumen på grund av den mörka färgen. (Salter-Pedersen, 2004, Ikram 2008:47). En annan 
teori är att ordet kommer från arabiskans ord mum vilket betyder vax (Nationalencyklopedin 
2012, Budge 1987:201). På senare tid har man börjat tvivla på att bitumen faktiskt var det 
material man använde för att konservera kroppen (Buckley, Evershead 2001, Nissenbaum 
1992). 
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2.2. Föremålen	  
	  
Det finns ganska lite information kring föremålen som behandlas i denna uppsats vad gäller 
kontext, plats och funktion och så vidare. En del av kärlen har dock fått tidsbestämmelsen 
”Nya riket”(Carlotta 2012 http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/). Man vet inte heller 
med vad för andra föremålen de har hittats. Kan de ha varit i en grav tillsammans med andra 
liknade kärl? Allt detta är viktigt för att kunna förstå betydelsen av föremålen. 
 

2.2.1. Sleven	  
	  
Det enda föremålet som inte är innehåll i ett kärl är vad Sofia Häggman med kollegor på 
Medelhavsmuseet tolkar som en slev. Detta verkar mycket rimligt med tanke på dess form, 
något oval (se fig 1). Och eftersom det bara finns svarta lämningar av någon vätska/massa på 
dess nedre del leder det tankarna till att den använts till att röra. På toppen är en schakal 
(guden Anubis) snidad. Detta i sig kan vara en koppling till mumifieringsprocessen då 
Anubis var en av de högre gudarna över de döda. De var han som vakade över 
balsameringsprocessen för att sedan leda mumien inför Osiris som vägde själen, även detta 
övervakades av Anubis. Han är ofta avbildad med ena handen lagd på en mumie (Budge 
1987, s362). Det finns 2 likadana slevar som man hittat, de finns idag på British museum och 
där har man tolkat dessa som åror. (muntlig källa Maria Arvidsson). Denna tolkning verkar 
mindre trolig främst med tanke på storleken och även nedre delen på sleven som borde vara 
större för att kunna fösa bort vatten. Den svarta massan är svår att tolka om de skulle vara 
åror.  
 
 
 MM 19225 

 
  

Fig. 1 Sleven. Bilden hämtad från Carlotta, databasen för museisamlingar. 
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2.2.2. Kärlen	  
	  
Fem innehåll i olika kärl analyseras i denna uppsats. De ser olika ut till formen och man vet 
inte om de kommer från samma plats eller samma tid då de saknar kontext. Det man vet är att 
de kommer från nya riket (http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/). Ett av kärlen liknar 
mer en kanna (se fig 2) vars innehåll skiljer sig en del från resten av kärlens. Alla innehåller 
dock mörk, stelnad massa som mer eller mindre liknar varandra. På ett av kärlen MM 30985 
kan man se att massan runnit längs sidorna.  
 

 

2.3. Föremålens	  saknad	  av	  kontext	  
	  
Många av föremålen som finns i Medelhavsmuseets samling från Egypten kommer från 
okända platser och sammanhang, eftersom de under 1800-1900 talen köptes in som 
souvenirer av handelsmän. Kärlen i denna analys kommer alla från en major Robert Gayer-
Anderson (1881-1945) som var mycket intresserad av egyptologi och samlade under sin tid i 
Egypten in en stor mängd föremål som sedan har sålts vidare 
(http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/ant/egypt/collectionhistory/gayeranderson.html). 
Denna handel gör att föremålen helt förlorar sin kontext och på så sätt blir svåra att tolka för 
oss idag. Föremålen förlorar sin kontext, vilken är mycket viktig för tolkningen av dem, 
exempelvis tidsperiod, geografiskt ursprung etc. Men med hjälp av dagens tekniker, som 
ständigt förnyas, kan man ta reda på mer och mer om dessa föremål om man ser till att 
applicera rätt analyser.  

2.4. Tidigare	  undersökningar	  
 
De artiklar som genomgåtts till denna uppsats har undersökt bland annat skallar från mumier, 
djurmumier och vävnader från kroppen. Det vanligaste man funnit är fetter och oljor, vaxer 
och parfymerande ämnen i komplexa blandningar (Glausiusz 2002). I vissa fall har man 
funnit och tolkat det som en bas av billigare vegetabiliska oljor som sedan kompletterats med 
en dyrare blandning av parfymprodukter och mer exotiska inslag (Buckley & Evershead 
2001, Buckley & Clark & Evershead 2004).  

MM	  14417	   MM 30984	   MM 30985	   MM 30995	   MM 30997	  

Fig. 2 Kärlen. Bilderna hämtade från Carlotta, databasen för museisamlingar. 
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 I undersökningen där man analyserat prover från mumiekroppen var huvudkomponenterna 
i alla prover nedbrutna acylgrupper av lipider som kommer från växtoljor eller animaliska 
fetter. Ämnena skulle kunna komma från själva kroppen som triglycerider från fetter eller 
liknande, men i undersökningens flesta fall verkar det inte vara fettsyror från 
människokroppen utan som en medveten del i balsameringsvätskan. Fettsyrorna är oftast 
vegetabiliska, alltså har en hög halt av C16:0 i jämförelse med C18:0 och skulle utgöra basen 
i vätskan. (Buckley & Evershead 2001).  
 I undersökningen gjord på djurmumier där proverna är tagna från vävnader och linnen 
visar resultaten en komplex blandning av fetter, oljor, bivax, socker, kåda, petroleum bitumen 
och barrträharts, pistage och kanske cederträ. Även här verkar det baseras en del på fetter och 
oljor (både vegetabiliska och animaliska). Många prover visade sig även vara sockerbaserade 
(polysackaridbaserad)( Buckley & Clark & Evershead 2004). En annan studie visar på att 
huvudkomponenterna är växtbaserat med harts från barrträd (Pinaceae-släktet) och troligtvis 
bivax (Maurer, Möhring, Rullkötter 2001, Lucejko, Lluveras-Tenirio, Modugno, Colombini 
2012). 
 I en tredje underökning gjord med mumieskallar som utgångspunkt hittade man 
huvudsakligen långkedjade fettsyror, långkedjade alkoholer och alkaner, proverna bestod till 
stor del av bivax, tallbeck och mastix (harts från mastixbusken) (Lucejko 2012).  
 Den tidigare nämnda bitumen är det lite osäkert kring. I vissa undersökningar har man inte 
funnit den alls medan man till exempel hos djurmumierna kunde se en ”knöl” i 
kromatogrammet som man tror kan vara mogen petroleum bitumen, men spåren var 3 ggr 
lägre än de andra lipiderna (Buckley & Evershead 2001, Buckley & Clark & Evershead 
2004). En annan studie där man jämfört mumieprover med prover från bitumen från döda 
havet såg man indikationer på att detta material fanns i alla prover, men kunde inte säkert 
bekräfta det (Maurer & Möhring & Rullkötter 2001). I en studie som gjordes på en mumie 
från 600-talet f.kr hittade man förutom harts, bivax och vegetabilisk olja även något som 
tolkades som asfalt (bitumen) från döda havet (Colombini, Modugno, Silvano, Onor 2012).  
 Egyptierna använde mycket av dessa material för deras konserverande egenskaper, detta 
måste varit vida känt i Egypten under denna tid, till exempel att vissa oljor kan torka och 
stabilisera annars mycket sköra textilier och vävnader (Buckley, Evershead 2001).  
 Man kan även genom omfattande undersökningar se på trender i evolutionen, exempelvis 
att bivax vanligtvis förekom lite senare i tiden än barrträharts men båda har haft en 
framträdande roll i tiden, delvis på grund av hartsets skyddande egenskaper (hämmar 
bakterier) och vaxets antibakteriella och vattenavstötande karaktär. (Buckley, Evershead 
2001). Andra ämnen man hittat är bland annat ricinolja och kalciumkarbonat (Lucejko mfl 
2012). 
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4. METOD	  

4.1. Hypotes	  
	  
Hypotesen för 5femav kärlen och även sleven var att det handlade om något hartsartat på 
grund av dess färg och konsistens, efter kort referenskoll var även någon tjära eller så kallad 
bitumen förslag som kom upp. Prov MM 30984 såg dock inte ut att vara homogent utan mer 
som en blandning av något slag. Prov MM 14417 stod ut mest när det kommer till färg och 
konsistens, då de andra proverna var mycket mörka, svartaktiga i färgen och för det mesta 
ganska hårda var detta prov rödaktigt i färgen och mycket segare och mjukare vid hantering. 
Vid närmare koll av tidigare undersökningar är harts (kåda) från Pinaceae -släktet ett mycket 
vanligt förekommande ämne i resultaten och även mycket bivax. Tanken var att de svarta 
massorna var harts eller hartsblandningar och att prov MM 14417 kunde vara någon kåda 
eller kanske vax. Som nämnts ovan har tidigare analyser av rester funna på mumier visat att 
balsameringsvätskor bestod av blandningar av hartser, ofta från Pinaceae-släktet, bivax och 
vegetabilisk olja. Min hypotes är att materialen jag ska analysera i denna undersökning också 
har denna sammansättning (se tabell 1).  

 
 

4.2. Provtagning	  
	  
Provtagningen av föremålen från Medelhavsmuseets samling skedde i museets magasin i 
Tumba. Det var handledare Sven Isaksson, Maria Arvidsson från Medelhavsmuseet och jag.  

Först togs prov på sleven. En mycket liten mängd skrapades med hjälp av en skalpell från 
slevens nedre del (där det svarta sitter) på ovansidan (med Anubis huvud uppåt). För att 
undvika kontamination från ytan försökte vi få med material inifrån massan.  
De flesta av kärlen hade innehåll som gick att “plocka” ur, vilket gjordes med pincett. Även 
här togs provet inte direkt ifrån ytan. 

	   	  

Tabell 1 Sammanställning av hypotesen 
Prov Föremål  Materialbeskrivning   Tolkning 
MM 19225 Slev Svart stelnad massa Harts, bitumen? 
MM 14417 Liten kanna Fast seg massa, rödaktig Kåda? Vax? Olja? 
MM 30984 Kruka Svart hård massa i små klumpar Harts? 
MM 30985 Liten kruka Stelnad svart massa, troligen inte 

homogent, spröd, smulas sönder. 
Har runnit på utsidan. 

Hartsblandning? 

MM 30995 Kruka Mycket hård svart massa Harts? Bitumen? 
MM 30997 Hög kruka Svart massa, sprödare Harts? 
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4.4. Fouriertransformerad	  infrarödspektroskopi	  (FTIR)	  
	  
Det vi började med på AFL var att göra analys genom Fouriertransformerad 
infrarödspektroskopi (FTIR). Detta för att få en första koll av proverna.   

FTIR går ut på att infrarött ljus skickas genom provet och absorberas på vägen av kemiska 
bindningar och funktionella grupper i organiska (inte bara organiska) föreningar. Hur mycket 
som absorberas vid olika vågtal är karaktäristiskt för de organiska molekylerna och deras 
funktionella grupper vilket gör att dessa kan analyseras. Idag utförs IR som FTIR ( 
Fouriertransformerad infrarödspektroskopi) vilket innebär att IR-strålen passerar genom ett 
antal speglar innan strålen passerar genom provet, signalen digitaliseras av en detektor  och 
fouriertransformeras med hjälp av en dator. Resultatet får man fram i ett spektrum (Isaksson, 
Sven 2009).  

Provdelarna som analyserades med FTIR var av mycket liten mängd. Genom denna metod 
får man en grov uppskattning av vad proverna kan innehålla, för en mer noggrann 
bestämning används Gaskromatografi med masspektrometri (GC/MS). 

Fördelarna med denna metod är alltså att man får en första inblick i vad provet kan 
innehålla, och även att det krävs en sådan liten mängd prov för att utföra och på så sätt har 
mycket liten påverkan på föremålet från vilket provet tagits. Det går snabbt och kräver inget 
direkt förarbete. Nackdelarna är då det motsatta, för en djupare analys krävs det att man 
använder sig av fler metoder, ex GC/MS och att på grund av att man använder sig av ett så 
pass liten mängd att analysera så ska det representera hela föremålet. 
 

4.5. Gas	  kromatografi/Mass	  spektrometri	  (GC/MS)	  
	  
För en djupare analys och för att göra det möjligt att separera och identifiera komponenterna i 
proverna användes gas kromatografi kombinerat med masspektrometri (GC/MS). Detta är en 
separationsmetod där kromatografin går ut på att separera ämnen genom att de leds genom en 
kolonn (placerad i en ugn) med en stationär fas, som kan vara en vätskefilm eller ett poröst 
pulver, på insidan av kolonnen, och en mobil fas (gas), som provet leds av 
(http://www.ne.se/gaskromatografi). Gasen är vanligtvis ex kväve, helium, väte eller argon, 
den bör vara inert (inte benägen att reagera med provmolekylerna) och av hög reningsgrad. I 
föreliggande studie användes helium. Provet förs alltså med den mobila fasen genom 
kolonnen och separationen sker efter kokpunkt och därefter då ämnena absorberas eller ej av 
den stationära fasen. De som inte absorberas följer med gasen och de som absorberas dröjer 
kvar, och beroende på deras interaktion med stationära fasen bestämmer med vilken hastighet 
ämnena rör sig framåt i kolonnen och på så sätt separeras de. En detektor registrerar ämnena 
och resultatet visas i ett kromatogram (se fig 3) (Isaksson, Sven 2009).  	  
  För att få en kvalitativ analys krävs att man kombinerar kromatografin med 
masspektrometri. Masspektrometri bygger på att atomer eller molekyler utsätts för en ström 
av elektroner vilket gör dem positivt joniserade och molekylerna slås sönder i fragment, 
vilkas mönster är karaktäristiskt för ämnet i fråga., de accelereras sedan i högvakuum i ett 
starkt elektriskt fält. Fragmenten från jonkällan sorteras efter massa per laddning (m/z) i ett 
massfilter och resultatet presenteras i form av ett masspektrum, med m/z på x-axeln och 
intensitet på y-axeln. Mönstret av toppar i masspektrumet kan användas för att identifiera 
ämnet och dess kemiska struktur. 
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 Fördelarna med GC/MS är 
att den har en hög känslighet 
och kan därför separera 
organiska föreningar i komplexa 
blandningar. Kombinerar man 
det med Masspektrometri så kan 
mer detaljerad information 
frambringas, för både 
kvantitativa och det kvalitativa 
analyser.  
De nackdelar som kan tänkas med denna metod är att föreningarna måste kunna förångas 
eller ge ut förångningsbara derivat, och även om det är positivt att man endast behöver en 
mycket liten mängd prov så betyder det också att detta ska representera helheten. Denna 
metod kan även vara lite mer tidskrävande än till exempel FTIR då en del förarbete måste 
göras.  
 

4.6. Provberedning	  
Extraktionen utfördes med kloroform och metanol, 2:1 (v:v), i ultraljudsbad 2 x 15 minuter. 
Rören centrifugerades i 30 minuter med 3000 varv per minut. De nu klara extrakten 
överfördes till preparatrör och lösningsmedlet avdunstades med hjälp av kvävgas varefter 
extraktionsprudukterna vägdes in (se tabell 2). De erhållna extraktionsprodukterna 
behandlades med bis(trimetylsilyl) trifluoracetamid med 10 % (v) klortrimetylsilan, i 
blocktermostat vid 70 °C i 20 minuter. Överblivet reagens avlägsnades med kvävgas och i 
några fall torkades de ytterligare i undertryck i exsickator. De derivatiserade proverna löstes i 
1 ml n-hexan och 1 µl injicerades i GCMS:n. Alla lösningsmedel var av Pro Analysi-kvalitet, 
blankprover körs rutinmässigt parallellt med de förhistoriska proverna och allt laboratorieglas 
som använts är nogsamt rengjort innan analys. 

Prov MM14417, MM30984 och MM30985 hade lite för hög koncentration och spädes ut 
ytterligare. 

Analysen utfördes på en HP 6890 Gaskromatograf med en SGE BPX5 kapillärkolonn (15m x 
220µm x 0,25µm) av opolär karaktär. Injektionen gjordes pulsed splitless (pulstryck 17,6 Psi) 
vid 325 °C via ett Merlin Microseal High Preassure Septum med hjälp av en Agilent 7683B 
Autoinjektor. Ugnen var temperaturprogrammerad med en inledande isoterm på två minuter 
vid 50 °C. Därefter ökades temperaturen med 10 °C per minut till 350 °C följt av en 
avslutande isoterm på 15 minuter. Som bärgas användes helium (He) med ett konstant flöde 
på 2,0 ml per minut. Gaskromatografen var kopplad till en HP 5973 Masselektiv detektor via 
ett interface med temperaturen 350 °C. Fragmenteringen av separerade föreningar gjordes 
genom elektronisk jonisering (EI) vid 70 eV. Temperaturen i jonkällan var 230 °C. 
Massfiltret var satt att scanna i intervallet m/z 50-700, vilket ger 2,29 scan/sec, och dess 
temperatur är 150 °C. Insamling och bearbetning av data gjordes med mjukvaran MSD 

Fig.	  3	  Gaskromatografi	  -‐	  Bilden tagen från Karolinska 
institutets medicinska avdelning	  
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ChemStation. För identifiering av okända substanser användes också sökningar i publika 
databaser (www.massbank.jp) och i litteraturen.  

Tabell 2 Extraktionsutbyte 
Provnummer Provmängd (mg) Extrationsutbyte 

(mg) 
Utbyte (%) 

MM19225 3.5 1.2 34 
MM 14417 8.9 10.6 119 * 
MM 30984 14.7 5.9 40 
MM 30985 20.0 2.6 13 
MM 30995 15.0 7.7 51 
MM 30997 4.3 1.5 35 
*Notera att prov MM 14417 väger mer efter extraktionen. Detta beror troligtvis på att allt 
lösningsmedel inte hade hunnit avlägsnas vid vägningen av preparatrören. 

5. Resultat	  

5.1. FTIR	  
	  
Resultaten	  av	  analyserna	  bekräftar	  delvis	  hypotesen	  att	  det	  kunde	  handla	  om	  
hartsartade	  material	  då	  flera	  FTIR-‐spektra	  talar	  för	  det	  (Se	  tabell	  3).	  Prov	  MM	  14417	  
som	  stod	  ut	  till	  utseendet	  visar	  här	  närvaro	  av	  någon	  olja	  eller	  kåda.	  Prov	  MM	  30985	  
som	  liknade	  de	  andra	  ganska	  mycket	  avviker	  i	  resultatet	  då	  den	  visar	  på	  protein	  och	  
kolhydrater.	  	  
	  

 
IR-spektra visade, med hjälp av Omnics sökfunktioner att prov nummer MM 30984 och MM 
30995 var de som var mest lika i sammansättningen. (se fig 4). Båda var lika till utseendet 
och tolkades som något harts.  

Tabell	  3	  Provresultat	  från	  FTIR-‐analys	  
Prov	   Resultat	  
MM	  19225	   Något	  hartsartat	  &	  något	  vaxartat	  	  
MM	  14417	   Något	  oljigt,	  kan	  vara	  en	  del	  vax	  
MM	  30984	   Hartsartat,	  inget	  vax	  eller	  fett	  
MM	  30985	   Proteinrik,	  vegetabilier,	  kolhydratrikt	  
MM	  30995	   Hartsartad,	  liten	  fettsignal	  
MM	  30997	   Hartsartad	  



	   10	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De som var näst mest lika enligt Omnics sökfunktion var prov nr MM 30997 och MM 19225. 
(se figur 5). Det visar även här att det kan röra sig om något hartsartat.  
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5.3. MM	  14417	  och	  MM	  30985	  
Dessa prover var inte lika de andra 
utan stod ut på så vis att MM 14417 
signalen huvudsakligen var ”oljig”, 
signal från långa kolkedjor mellan 
vågtal 3000-2800 cm-1 och från 
karboxylsyragrupper med kraftig topp 
vid vågtal 1690 cm-1. Detta kan 
tolkas som att provet kan vara från 
vax och fettsyror (se fig 6). 
 
 
 

 
 

 
MM 30085 stod ut mest av alla 
prover då det visade tecken på något 
proteinrikt (se fig 7).  
 
 
 
 

 
 

5.4. GC/MS	  

5.4.1. MM	  14417(02)	  
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Provet	  visar	  en	  hög	  halt	  (74%)	  hexadekansyra,	  
alltså	  palmitinsyra	  (C16:0).	  Den	  näst	  högsta	  
toppen	  	  visar	  oktadekansyra,	  så	  kallad	  
stearinsyra	  (C18:0).	  Dessa	  två	  är	  fettsyror	  och	  
eftersom	  kvoten	  mellan	  C16:0	  och	  C18.0	  är	  
ganska	  låg	  (C18/C16	  ≈	  0.047)	  så	  kan	  det	  
indikera	  på	  att	  det	  är	  en	  vegetabilisk	  olja	  (se	  
tabell	  4).	  Detta	  eftersom	  det	  heller	  inte	  finns	  
något	  kolesterol	  i	  provet,	  vilket	  kunde	  betyda	  
att	  fettsyrorna	  kom	  ifrån	  akvatiska	  oljor.	  
Dikarboxylsyrorna	  C5-‐C9	  kan	  visa	  på	  att	  

detta	  är	  en	  nedbruten	  olja	  eftersom	  dikarboxylsyrorna	  bildas	  i	  nedbrytningen	  av	  
fettsyror.	  Notera	  att	  detta	  prov	  löste	  sig	  helt	  i	  samband	  med	  extraktionerna	  (se	  tabell	  2	  
och	  fig	  8).	  Tolkningen	  av	  detta	  prov	  är	  att	  detta	  kan	  vara	  en	  kraftigt	  nedbruten	  
vegetabilisk	  olja.	  
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Tabell	  4	  Resultat	  GC/MS	  för	  prov	  	  
MM	  14417	  
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5.4.2. MM	  19225(01)	  
	  
	  
Detta	  prov,	  vilket	  kommer	  från	  
”sleven”,	  visar	  även	  här	  spår	  av	  
olja,	  men	  troligtvis	  inte	  samma	  
olja	  som	  förra	  provet	  då	  
distributionen	  av	  
dikarboxylsyrorna	  inte	  är	  den	  
samma.	  I	  förra	  provet	  var	  det	  
högst	  andelen	  av	  C8	  och	  i	  detta	  
prov	  var	  det	  C9	  (se	  tabell	  5	  och	  
fig	  9).	  Detta	  prov	  har	  även	  en	  
högre	  kvot	  (C18/C16-‐kvot	  ≈	  
0.49)	  än	  prov	  MM	  14417	  vilket	  
kan	  tolkas	  som	  att	  det	  kan	  finnas	  
en	  blandning	  av	  fettsyror.	  
(Animaliskt	  fett).	  
Dehydroabietinsyra	  som	  finns	  i	  
provet	  är	  huvudkomponenten	  i	  
kådor,	  hartser	  och	  tjäror	  från	  
Pinaceae-‐släktet.	  Denna	  tolkning	  
förstärks	  med	  förekomsten	  av	  7-
oxodehydroabietinsyra vilket 
bildas när kåda, tjära, harts från 
Pinaceae-släktet åldras. Det 
förekommer flera alkaner (C27, 
C29, C31) vilket troligen kommer 
från bivax. Denna tolkning 
förstärks av förekomsten av 
vaxestrar (Hexadekanoater 40, 42, 
44, 46, 48, 50). 15-hydroxy-7-
oxodehydroabietinsyran kan 
indikera på att blandningen kan ha 
upphettats (hydroxylerat och 
oxiderat).   
 

	  
 
 

	   	  

Tabell	  5	  Resultat	  GC/MS	  för	  prov	  MM	  19225	  
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5.4.4. MM	  30984(01)	  
 
 
Resultatet här visar en liknande 
blandning av dikarboxylsyror som 
de två föregående proverna (C4-
C8). Men detta prov är mer 
svårtolkat, det innehöll mycket 
tunga ämnen och kunde därför inte 
identifieras till denna 
undersökning. Förekomst av 
fettsyrorna C14:0, C16:0, C18:1 
(enkelomättad fettsyra), C18:0 (se 
tabell 6). I provet finns vad som 
kan vara dihydroxyfettsyra C16:0 
och C18:0, men inte med säkerhet 
bekräftat. 

Hittar även Ricinoljesyra som 
man ibland använde i kosmetika i 
gamla Egypten, och även 
vanillinsyra, vilket kanske kan 
komma från något parfymerande, 
men syran bildas även i murket trä. 
Provet visar även på harts som de 
förra genom 7-
oxohydroabietinsyra. Kan även ha 
upphettats eftersom 15-Hydroxy-7-
oxohydroabietinsyra finns med. 
 

	   	  

Tabell	  6	  Resultat	  GC/MS	  för	  prov	  MM	  30984	  
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5.4.6. MM	  30985(01)	  
 

 
Prov MM 30985 står ut även det vad 
gäller resultatet. Provet visar förekomst 
av fettsyror (C14, 16, 18, 21 m fl.).  
Provet innehåller även en liten del 
fosforsyra (se tabell 7 och figur 10). 
 Mer än 50% av provet består av 
kolesterol o kolesterolderivat. (animaliskt 
fett). Provet innehåller en rad olika 
sorters kolesteroler som var svårtolkade i 
databasen och kunde därför inte riktigt 
bestämmas. En av kolesterolerna tolkades 
som kolesterylacetat vilket skulle betyda 
att denna reagerat genom upphettning 
med ättiksyra. Det finns, likt förra provet, 
en rad ännu oidentifierade ämnen. 
 

	   	  

Tabell	  7	  Resultat	  GC/MS	  för	  prov	  MM	  30985	  
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5.4.8. MM	  30995(01)	  
 
  
Prov MM 30995 liknade MM 30984 
i FTIR-analysen och det visade sig 
vara likande blandningar även 
GC/MS-analysen. Blandningen av 
dikarboxylsyror (C4-C10) påminner 
mycket om MM 30984, men med 
lite olika distribution (se tabell 8). 
Även här återkommer vanillinsyra 
och ricinoljesyra i provet, dessa två 
är de enda av proverna som 
innehåller detta. 
Dehydroabietinsyran 
(huvudkomponenten i hartser, 
kådor), och 7-oxohydroabietinsyran 
(åldrad tjära, kåda, harts) talar för 
att detta skulle kunna vara liknande 
hartsblandning som i andra prover. 
Detta kan, likt prov MM 30984, 
även ha blivit upphettat (15-
hydroxy-7-oxodehydroabietinsyra). 
Även detta prov har de tunga 
ämnena som ännu inte identifierats. 
 
 

	   	  

Tabell	  8	  Resultat	  GC/MS	  för	  prov	  MM	  30995	  
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5.4.10. MM	  30997(01)	  
 
 
Prov MM 30997 liknade vid 
FTIR analyserna provet för 
sleven ( MM 19225). I 
resultaten för GC/MS 
förekommer det indikation på 
åldrat kåda, tjära (7-
oxohydroabietinsyra) och 
dehydroabietinsyran bekräftar 
detta (se tabell 9). Dock är 
likheterna inte lika klara med 
resten av ämnena då detta prov 
till en början liknar MM 30985 
en del med C14:, C16:1, C16:0, 
C18:1, C18:0 fettsyror. Men i 
detta prov finns även C18:2 
vilket är ovanligt då detta 
fettsyra bryts ned mycket fort i 
vanliga fall. Ricinoljesyra 
förekommer och upptar ca 13% 
av provet, men inga 
indikationer på vanillinsyran 
här. De tunga icke-identifierade 
ämnena finns med även här.  
 
 
 

 
 
 
 
 

5.5. Kromatogram	  
	  
Kromatogram	  för	  tre	  av	  proverna	  (MM	  14417,	  MM	  19225,	  MM	  20985).	  Se	  respektive	  
tabell	  (ovan)	  för	  mer	  specifik	  information	  om	  ämnena.	  	  	  

Tabell	  9	  Resultat	  GC/MS	  för	  prov	  MM	  30997	  
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	  	  Fig 10 MM 30985(01) 

Fig 9 MM 19225(01) 

Oktandikarboxylsyra	  

Fig 8 MM 14417(02) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hexadekansyra	  74%	  

Oktadekansyra	  
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6. Analys/diskussion	  
6.1. Provresultat,	  samband	  och	  tidigare	  undersökningar	  

	  
Men	  hjälp	  av	  FTIR	  bekräftades	  hypotesen	  om	  hartser	  i	  alla	  fall	  utom	  två	  (MM	  30985	  och	  
MM	  14417)	  då	  det	  i	  spektrat	  för	  prov	  MM	  30985	  visade	  något	  proteinrikt	  vilket	  det	  inte	  
fanns	  någon	  tanke	  om	  innan	  och	  i	  prov	  MM	  14417	  visade	  något	  oljigt.	  	  
Med	  GC/MS	  kunde	  vidare	  identifiering	  göras	  och	  även	  om	  mycket	  av	  ämnena	  kunde	  

identifieras	  var	  det	  en	  hel	  del	  som	  ännu	  inte	  har	  identifierats.	  	  
I	  de	  flesta	  fall	  handlade	  det	  om	  blandningar	  av	  hartser	  från	  Pinaceae-‐släktet	  och	  

oljeblandningar.	  Detta	  rörs	  sig	  om	  vegetabilisk	  olja	  och	  i	  några	  fall	  kunde	  Ricinolja	  
identifieras	  (MM	  30984,	  MM	  30995,	  MM	  30997).	  	  
Prov	  MM	  30985	  som	  visade	  sig	  vara	  proteinrikt	  enligt	  FTIR	  kunde	  med	  GC/MS	  visa	  

att	  huvudkomponenterna	  var	  kolesterolderivat,	  däribland	  kolesterylacetat	  som	  bildas	  
när	  kolesterol	  upphettas	  i	  närvaro	  av	  ättiksyra,	  ättiksyra	  finns	  i	  exempelvis	  vinäger.	  
Dock	  i	  undersökningen	  med	  mumiekranium	  (Lucejko 2012)	  visade	  några	  prover	  på	  
proteinrika	  innehåll	  och	  med	  GC/MS	  såg	  man	  udda	  kedjor	  av	  fettsyror	  och	  kolesterol	  
som	  indikerar	  på	  animaliska	  fetter,	  men	  detta	  kunde	  även	  komma	  från	  själva	  kroppen	  
av	  mumien	  och	  då	  inte	  använts	  som	  del	  i	  balsameringsväskan.	  I	  och	  med	  att	  den	  största	  
delen	  av	  provet	  visade	  sig	  vara	  kolesterol	  och	  olika	  annorlunda	  kolesterol	  som	  inte	  helt	  
kunde	  identifieras	  fördes	  tankegångarna	  till	  att	  det	  kunde	  vara	  någon	  blandning	  av	  
kroppsinnehåll,	  ex	  hjärna	  eller	  inälvor	  blandat	  med	  ex	  oljor	  och	  vinäger,	  från	  vilket	  
ättiksyran	  kan	  komma.	  	  
Prov	  MM	  30997	  innehöll	  C18:2	  vilket	  är	  mycket	  ovanligt	  eftersom	  denna	  ofta	  bryts	  

ned	  väldigt	  fort,	  vilket	  kan	  tyda	  på	  att	  detta	  innehåll	  har	  bevarats	  under	  mycket	  
fördelaktiga	  förhållanden	  eller	  att	  det	  kan	  handla	  om	  en	  kontamination	  eller	  	  
Sambandet	  mellan	  prov	  MM	  30984	  och	  prov	  MM	  30995	  i	  FTIR	  blev	  tydligare	  med	  

GC/MS	  då	  de	  hade	  liknande	  blandning	  av	  dikarboxylsyror	  och	  dessa	  prover	  var	  de	  enda	  
som	  visade	  spår	  efter	  vanillinsyra	  och	  ricinoljesyra.	  Dessa	  två	  prover	  är	  troligtvis	  
hartsblandningar	  med	  liknande	  komponenter	  och	  båda	  har	  indikationer	  på	  att	  hartset,	  
liksom	  hos	  provet	  med	  sleven,	  blivit	  upphettat.	  Det	  kan	  alltså	  röra	  sig	  om harts som 
hettats upp och bandats med ricinolja. Ricinoljesyra	  har	  även	  hittats	  i	  tre	  prover	  från	  
undersökningen	  av	  mumiekranium (Lucejko 2012).	  

Den främsta frågeställningen i denna uppsats är om det går att bekräfta att sleven (MM 
19225) använts i mumifieringsprocessen. I tidigare studier av prover som genom kontext kan 
knytas till balsamering av mumier har samma ämnen påträffats som i de organiska resterna 
på sleven, och i flera av materialen i de övriga kärlen. Frågan anser jag kan bekräftas 
eftersom provet delvis visar tydliga likheter med prov MM 30997 i analys med FTIR. 
Fettsyrorna i prover liknar även andra fettsyror exempelvis i prov MM 14417, men detta kan 
istället vara en blandning av fetter. Både dehydroabietinsyra och 7-oxodehydroabietinsyra 
visar på åldrad tjära, kåda. Detta är det enda av mina prover som innehåller bivax vilket gör 
att jag inte kan jämföra det med de andra proverna, men bivax har förekommit i många andra 
undersökningar som genomgåtts (Lucejko 2012 och Buckley, Clark & Evershead 2004) 
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	   Prov	  MM	  14417	  stod	  ut	  mest	  vad	  gäller	  både	  färg,	  konsistens	  och	  resultat,	  men	  det	  är	  
ändå	  det	  prov	  som	  har	  minst	  antal	  komponenter	  och	  på	  så	  sätt	  enklast	  identifierade.	  
Denna	  kan	  med	  relativt	  stor	  säkerhet	  tolkas	  som	  en	  nedbruten	  vegetabilisk	  olja.	  Denna	  
liknar	  provresultat	  från	  undersökningen	  av	  faraoniska	  och	  grek-‐romerska	  mumier	  
(Buckely och Evershead 2001)	  där	  huvudkomponenterna	  i	  deras	  prover	  består	  av	  olja	  
som	  i	  detta	  prov.	  Där	  menar	  man	  att	  oljor	  som	  denna	  använts	  som	  billiga	  baser	  till	  mer	  
komplexa	  blandningar	  med	  andra	  dyrare	  material	  tillsatta.	  Kan	  detta	  kanske	  vara	  ett	  
kärl	  med	  en	  oljebas	  som	  man	  senare	  blandade	  med	  andra	  komponenter	  innan	  man	  
använde	  det	  på	  mumien?	  
Det	  man	  i	  flera	  undersökningar	  ville	  ta	  reda	  på	  var	  om	  det	  så	  kallade	  bitumen	  kunde	  

säkerställas	  som	  komponent	  i	  balsameringsvätskor	  (Maurer, Möhring and Rullkötter , 
Nissenbaum 1990) och det har det i visa fall även kunnat se indikationer på. Proverna från 
min undersökning visar inget tecken på att det har funnits bitumen i kärlen eller på sleven.  
 Flera av proverna innehöll 15-hydroxy-7-oxodehydroabietinsyra vilket bildas när hartser, 
kådor, tjäror från Pinaceae-släktet upphettas, alltså har man i vissa fall arbetat med 
upphettade material under balsameringsprocessen. Detta har kunnat ses även i 
undersökningen av Colombini m.fl (Colombini, Modugno, Silvano och Onor 2000) där de 
hittat av värme nedbrutna terpenoider, vilket tolkades som att het vätska användes under 
balsameringen, och på så vis bekräftade en hypotes av senare tidens egyptologer (Colombini, 
Modugno, Silvano, Onor 2000). 
 Eftersom man kommer fram till olika komponenter ibland och liknande andra gånger i 
undersökningar kan man tänka sig att man gjort lite olika geografiskt sett. Något som var 
vanligt på ett ställe kanske inte brukades så ofta på ett annat ställe, men grundprinciperna var 
desamma, så kunskapen om de olika egenskaperna hos materialen, ex torkande, antibakteriell 
och så vidare visste man troligtvis om över stort område (Buckley & Evershead 2001). Det 
verkar även vara så att man över tiden gått från att använda sig av vissa typer av ämnen till 
andra. Bivax och kåda från barrträd blev mer och mer vanligt med tiden. (Buckley & 
Evershead 2001). Så skillnader i innehåll kan betyda att de använts vid olika tidpunkter eller 
på olika platser. Skillnaden i mina prover kan nog bero på andra saker, till exempel att de 
använts vid olika steg i balsameringsprocessen. Kanske man från början använder sig av harts 
och vaxartade blandningar för att hindra kroppen från förruttnelse under torkningen och efter 
den tiden använt oljeblandningar för att mjuka upp och smörja in vävnaden inför 
begravningen för att undvika att den torkade kroppen blir för skör.  
 Prov MM 30985 som var rikt på kolesterolderivat kanske kan tänkas vara från något i stil 
med den halvdyra balsameringsbehandlingen som Herodotos beskriver (se bakgrund), att 
man för att få ut inälvor och annat blandar det med andra komponenter inne i kroppen för att 
lösa upp och lättare få ut det. Kan detta kärl kanske innehålla något som man ville bevara 
från själva kroppen, och inte något som man smörjde in den med?  
Vad	  gäller	  själva	  föremålen	  i	  sig	  kan	  man	  nu	  säga	  mer	  säkert	  att	  dessa	  använts	  på	  ett	  

eller	  annat	  sätt	  under	  mumifieringsprocessen.	  Massan	  på	  sleven	  exempelvis	  har	  visat	  
sig	  likna	  komponenter	  som	  finns	  i	  flertalet	  undersökningar	  från	  mumier.	  Att	  den	  toppas	  
av	  Anubis	  huvud	  förstärker	  denna	  tolkning	  eftersom	  denne	  symboliserar	  döden	  och	  just	  
balsameringens	  övervakare.	  Ny	  kunskap	  inom	  området	  kommer	  med	  att	  man	  faktiskt	  



	   20	  

använde	  sig	  av	  redskap	  som	  denna	  under	  balsameringen.	  Eftersom	  det	  inte	  finns	  så	  
många	  kända	  liknande	  föremål	  kan	  denna	  undersökning	  visa	  att	  man	  använt	  en	  slev	  
som	  denna	  till	  att	  exempel	  röra	  med	  i	  vätskor	  som	  använts.	  Med	  tanke	  på	  storleken	  på	  
sleven	  och	  storleken	  på	  de	  kärl	  som	  tas	  upp	  i	  denna	  undersökning	  kan	  man	  se	  att	  sleven	  
inte	  använts	  till	  liknande	  kärl	  utan	  skulle	  ha	  behövt	  större	  kärl/skålar	  som	  då	  kanske	  
bara	  varit	  till	  för	  prepareringen,	  kanske	  har	  sleven	  använts	  som	  en	  spatel	  för	  att	  stryka	  
på	  den	  varma	  blandningen	  på	  kroppen	  eller	  kanske	  är	  det	  endast	  en	  symbolisk	  slev	  som	  
man	  rörde	  i	  massan	  för	  att	  sammanföra	  den	  med	  guden	  Anubis?	  

7. Slutsats	  
Vad	  kan	  då	  sägas	  om	  komponenterna	  i	  proverna?	  Det	  visade	  sig	  att	  mycket	  av	  
hypotesen	  stämde	  in	  på	  materialet	  i	  undersökningarna,	  men	  det	  dök	  också	  upp	  en	  hel	  
del	  oväntade	  resultat.	  	  
	   Huvudkomponenten	  i	  proverna	  var	  barrträhartser	  från	  släktet	  Pinaceae.	  Hartserna	  
återfanns	  i	  4	  av	  6	  prover,	  men	  i	  lite	  olika	  blandningar.	  Prov	  MM	  30995	  och	  MM	  30984	  
var	  mycket	  lika	  när	  det	  gäller	  dessa	  blandningar,	  båda	  innehöll	  	  till	  exempel	  Ricinolja.	  	  
Prov	  MM	  19225	  var	  det	  enda	  prov	  som	  innehöll	  bivax	  vilket	  var	  lite	  förvånande	  med	  
tanke	  på	  hur	  mycket	  bivax	  det	  fanns	  omtalat	  i	  andra	  undersökningar.	  Att	  sleven	  använts	  
under	  mumifieringsprocessen	  anser	  jag	  med	  dessa	  analysresultat	  går	  att	  styrka.	  Många	  
av	  de	  redovisade	  komponenterna	  från	  tidigare	  undersökningar	  återfanns	  i	  provet	  och	  
det	  fanns	  likheter	  med	  prov	  nummer	  MM	  30997.	  	  
Med	  denna	  undersökning	  har	  det	  kunnat	  visas	  att	  dessa	  föremål	  använts	  under	  

balsameringen	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt.	  De	  prover	  som	  liknade	  varandra	  kan	  man	  tolka	  ha	  
använts	  till	  ändamål	  av	  samma	  karaktär.	  Även	  om	  prov	  MM	  30985	  stod	  ut	  mycket	  när	  
det	  gäller	  innehåll,	  och	  att	  det	  inte	  riktigt	  hittats	  liknande	  komponenter	  i	  andra	  
undersökningar,	  anser	  jag	  ändå	  att	  detta	  borde	  tolkas	  som	  en	  del	  av	  processen	  med	  
tanke	  på	  vilken	  sorts	  blandning	  det	  handlade	  om	  och	  även	  att	  detta	  troligtvis	  hade	  
hettats	  upp.	  Genom	  denna	  undersökning	  går	  det	  inte	  att	  bekräfta	  vad	  kärlet	  innehåller,	  
men	  en	  gissning	  skulle	  vara	  att	  det	  är	  en	  blandning	  med	  någon	  form	  av	  kroppsinnehåll.	  
Prov	  MM	  14417	  kan	  tolkas	  som	  en	  nedbruten	  vegetabilisk	  olja	  som	  kanske	  inte	  
användes	  som	  det	  var	  utan	  som	  en	  bas	  att	  tillföra	  andra	  beståndsdelar.	  
Den	  omnämnda	  och	  omdiskuterade	  bitumen	  som	  förväntades	  hittas	  har	  inte	  kunnat	  

identifieras	  i	  något	  av	  proverna.	  	  
	   Med	  tanke	  på	  att	  dessa	  föremål	  helt	  saknade	  kontext	  från	  början	  har	  de	  genom	  denna	  
analys	  kunnat	  tillföra	  ny	  information	  som	  kan	  ha	  värde	  för	  dessa	  föremål	  som	  
museiobjekt.	  Speciellt	  sleven	  som	  man	  nu	  med	  relativt	  stor	  säkerhet	  säga	  är	  ett	  slags	  
verktyg	  som	  användes.	  	  

7.1. Framtida	  forskning	  
För	  framtida	  forskning	  kan	  man	  titta	  närmare	  på	  de	  oidentifierade	  ämnena	  i	  proverna	  
genom	  att	  jämföra	  masspektra	  med	  tidigare	  undersökningar	  för	  att	  se	  likheter.	  
Eftersom	  detta	  återfinns	  i	  flera	  av	  dessa	  prover	  har	  se	  troligtvis	  en	  betydande	  roll.	  	  	  
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Identifiering	  av	  de	  andra	  slevarna	  som	  finns	  på	  British	  museum	  skulle	  vara	  
intressant	  både	  för	  föremålen	  i	  sig,	  men	  även	  för	  kunskapen	  kring	  processen	  och	  vilka	  
redskap	  man	  använde.	  	  
Sedan	  kan	  man	  försöka	  finna	  resultat	  som	  liknar	  prov	  MM	  30985	  för	  att	  försöka	  få	  

reda	  på	  om	  dessa	  komponenter	  faktiskt	  användes	  som	  en	  del	  i	  balsameringsvätskan	  
eller	  om	  det	  kan	  vara	  bevarat	  kroppsinnehåll.	  	  

8. Sammanfattning	  
Denna	  uppsats	  behandlar	  mumifieringsprocessen,	  balsameringsvätskans	  komponenter	  
och	  redskap	  som	  använts.	  Utifrån	  en	  slev	  och	  kärl	  har	  prover	  tagits	  för	  analys	  genom	  
FTIR	  och	  GC/MS	  för	  att	  kunna	  identifiera	  komponenterna	  och	  på	  så	  sätt	  se	  om	  dessa	  
föremål	  använts	  vid	  balsameringsprocessen.	  Resultaten	  visade	  på	  huvudkomponenter	  i	  
flera	  av	  proverna	  var	  barrträharts	  vilket	  på	  så	  sätt	  delvis	  bekräftar	  hypotesen.	  Sleven	  
visade	  likheter	  både	  med	  mina	  egna	  prover	  och	  även	  med	  tidigare	  undersökningar	  med	  
ämnen	  som	  harts	  och	  bivax.	  Därför	  kan	  med	  relativt	  hög	  säkerhet	  sägas	  att	  detta	  är	  en	  
slags	  slev	  som	  använts	  under	  balsameringsprocessen.	  Två	  av	  proverna	  från	  kärlen	  hade	  
störts	  olikheter	  bland	  proverna	  då	  prov	  MM	  14417	  tolkades	  som	  en	  vegetabilisk	  olja.	  
Prov	  MM	  30985	  var	  mer	  svårtolkat	  men	  ger	  indikationer	  på	  att	  det	  rör	  sig	  om	  något	  
slags	  kroppsinnehåll.	   	  
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