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Abstract: This  paper  aims  to  investigate  the  embalming  process  and  the  Balanites
aegyptiaca  from  two  pottery  originated  in  ancient  Egypt.  The  two  objects  were  from
Medelhavsmuseet in Stockholm. Samples were collected and analyzed with Fourier transform
infrared spectrometry (FTIR) and Gas chromatography/mass spectrometry to identify which
components the samples contained. The results show complex mixtures mainly consisting of
resin origin from Pinaceae and the vegetable oils from the Balanites aegyptiaca.
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1. Inledning

1.1. Problemområde, material 

Många museer  har  föremål  som saknar  kontext  och  Medelhavsmuseet  är  inget  undantag.
Innan föremål  som anländer  till  museer  kommer  de oftast  från handelsmän vilket  gör att
föremålen saknar kontext.  Många egyptiska föremål kommer oftast från gravar snarare än
bebyggelselämningar. I fornegyptiska gravar finns det oftast en balsamerad person med en del
gravgåvor  i  form  av  kärl.  De  senaste  åren  har  kunskapen  om  den  fornegyptiska
balsameringsprocessen ökat med hjälp av nya tekniker för att analysera materialen. För att
lyfta fram balsameringsprocessen har det i tidigare undersökningar tagits prover från själva
mumierna,  vilket  har  gett  ett  mer  precist  underlag  eftersom det  då  är  relativt  säkert  att
materialet använts på den balsamerade kroppen. Men då kan även fetter från kroppen själv
komma med vilket kan försvåra analysen. Ökendadeln har varit viktig länge och har många
användningsområden så som till mat och till medicin. I tidigare studier av ökendadel har det
konstaterats  att  inte  bara frukten eller  nöten har varit  viktig  utan även själva stammen på
trädet. I Egypten har frukten använts för dess antiseptiska egenskaper för folkmedicin. I den
här  uppsatsen  har  jag  för  avsikt  att  fördjupa  kunskaperna  om  både  balsameringen  och
ökendadeln. Från två olika kärl har kemiska analyser gjorts med två prover tagna från vartdera
kärl.  
I  föreliggande  studie  presenteras  resultaten  av  kemiska  analyser  från  två  olika  kärl  från
Egypten. Detta kan ge en större förståelse för själva balsameringen, samt även förståelsen för
hur ökendadeln kan ha så stora användningsområden och även är mycket eftertraktad än idag. 

1.2. Medelhavsmuseet

Grunden från denna studie kommer från att Medelhavsmuseet har en önskan om analyser av
föremål från gamla Egypten i deras samling. Den Egyptiska utställningen stängdes november
2012 och ska öppnas igen våren 2014 som ’’en helt ny utställning om Egypten under 7000
år’’  (http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/utstallningar/aktuella-
utstallningar/egypten1/). Min uppgift blev att undersöka och analysera innehållet i två kärl för
att öka kunskapen för föremålen som museiobjekt samt att försöka få en fördjupad förståelse
av balsameringsprocessen och ökendadel (Balanites aegyptiaca). 

1.3. Syfte

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av kemiska analyser på kontext lösa föremål och
sätta in dessa i ett större sammanhang, samt öka kunskapen om de två föremålen med hänsyn
till deras värde som museiföremål.

Eftersom  många  föremål  kan  komma  från  andra  samlare  eller  gravplundrare  snarare  än
bebyggelselämningar. Jag valde att hypotesen till kärlen som analyserats i föreliggande studie
skulle ha ett gravsammanhang i form av balsamering och gravgåva. Hypotesen att det ena
kärlet skulle vara till balsamering var att kärlet innehöll harts. Den andra hypotesen var att se
om  det  andra  kärlet  kunde  kopplas  till  balsameringen  eller  om  ökendadeln  (Balanites
aegyptiaca) hade en annan roll i Egypten eftersom det fanns hela frukten i kärlet. Analyser
gjordes på båda kärlens innehåll för att se om hypoteserna kunde stämma eller inte. 
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1.4. Frågeställningar

1. Vilka komponenter kan identifieras i proverna från de båda kärlen?

2. På vilket sätt kan innehållet i kärlen knytas till balsameringsprocessen?

3. Vad har ökendadel (Balanites aegyptiaca) för användningsområden i Egypten under
förhistorien?

2. Bakgrund 

2.1.  Balsamering i forntida Egypten

Forntidens egyptier ansåg att Egypten var den mest perfekta platsen och centrum i universum.
Att vara en egyptier ansågs vara prestigefullt lika mycket så som att leva och dö i Egypten
(Ikram  2003:21).  När  en  person  dog  så  kom  de  från  deras  temporära  livsform  till  en
permanent livsform i en plats som avspeglade Egypten. Den permanenta livsformen var bland
gudarna.  Egyptiernas  önskan om att  skydda och bevara  den fysiska  kroppen var  det  som
gjorde  att  mumifieringen  blev  så  viktigt  (Ikram  2003:23).  Balsameringen  av  den  döda
personen skulle göras så att den varken skulle ruttna eller förändras (Budge 1987:202). Den
mumifierade kroppen skulle vara mer perfekt, och evigt bevarad, än vad kroppen var i livet.
Idealet  var  att  ha  ett  mer  permanent  bevarande av  sig själv (Ikram 2003:23).  Egyptierna
balsamerade den döda för att de trodde att själen skulle återvända till  kroppen i livet efter
detta (Budge 1987:214).

’’Intresset för egyptologi går långt tillbaka. Även om intresset redan fanns hos grekerna och
romarna  i  antiken,  så  är  först  under  1800 –  1900 –  talet  som det  tar  fart  på  riktigt  och
metoderna utvecklas. När man lärt sig tyda hieroglyferna runt 1850 – talet fick man bättre
information om civilisationen’’(Bornholm, 2012:2). Eftersom egyptierna inte lämnade några
skrivna texter om sin mumifieringsprocess så går det att  hänvisa till  sekundära texter från
Herodotos(450 BC) (Buckley & Evershed: 2001). Herodotos beskriver i sina texter att det
finns tre olika sätt att mumifiera en människa. De tre olika sätten att balsamera en person är
först det dyra, det andra är det billigare och det tredje är det billigaste alternativet (Budge
1987:203). Den bästa metoden till att balsamera en person är det dyraste alternativet, eftersom
hjärnan  tas  ut  via  näsborrarna  med  en  järnkrok  och  det  som inte  följer  med  järnkroken
sköljdes sedan ur med medicin (Ikram 2003:54). Ett snitt gjordes oftast på vänstra sidan av
buken  och  inälvorna,  magen,  levern  avlägsnades  medan  njurarna  lämnades  kvar.  Sedan
avlägsnades även diafragman, lungorna men hjärtat lämnades kvar (Colombini, Silvano, Onor
2000:19). Därefter fylldes buken med palmolja, ren myrra och andra parfymerade material.
Slutligen  syddes  snittet  ihop  och  kroppen  täcktes  med  torr  natron,  vilket  är  en  naturlig
förekommande blandning av salter såsom natriumkarbonat, natriumklorid, natriumbikarbonat
och natriumsulfat för att lämnades i 70 dagar (Colombini, Modugno, Silvano, Onor 2000:19,
Budge 1987:204). Därefter tvättades kroppen som sedan lindades in från huvud till fötter i
linnetyg (Ikram 2003:54). Ett billigare alternativ gick ut på att fylla buken med olja gjord av
ceder genom att injicera det i kroppen. Sedan lades kroppen i natron och lämnades i samma
antal dagar (Budge 1987:204). Efter 70 dagar hade alla organ och muskler lösts upp av oljan
och kunde tappas ur kroppen i flytande form tills endast skinn och ben åter bestod (Ikram
2003:54).  Det  billigaste  alternativet  var  att  rensa  buken  med  syrmaea  innan  kroppen
placerades i natron i 70 dagar (Budge 1987:205).
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2.2. Ökendadel (Balanites aegyptiaca) förekomst och användning

Ökendadel (Balanites aegyptiaca) heter Desert date och Egyptian balsam på engelska. Trädet
som dadeln växer på kan hittas  i  många olika livsmiljöer  eftersom den tolererar  de flesta
jordtyper allt från tung lera till sandig jord. Barkens färg varierar från mörk brun till grå och
grenarna har gröna eller gula taggar som kan bli upp till 8 cm långa. Löven är klargröna och
blommorna är gröna med gula inslag. Blommorna är små och pollineras av insekter, trädet får
frukt efter att det blivit 5 till 7 år, med maximalt avkastning efter det att den är 15 till 25 år
(Chothani,  Vaghasaiya  2011). Blommorna och löven går att  ätas om de har blivit  kokade
(Lost Crops of Africa: Volym III: Fruits 2008:28). Frukten är droppformad och är 2,5 till 7
cm lång, kärnan är 1,5 till 3 cm lång. Fruktens färg är grön och blir gul vid mognad, smaken
på frukten är bittersöt (Chothani, Vaghasaiya 2011). Frukten går att äta rå eller tillagas i mat
eller mediciner (Lost Crops of Africa: Volym III: Fruits 2008:23). Kärnan är ljusbrun och
hård,  och utgör 50-60 % av frukten.  Kärnans medicinska egenskaper är antibakteriell  och
antifugal. Mot astma så används 10 gram pulver från kärnan som tas med vatten på morgonen
i 10 dagar. Kärnans olja används för att behandla sår, magont, gula febern, epilepsi och syfilis
(Chothani, Vaghasaiya 2011). Kärnan är rik på protein och olja och för konsumtion av kärnan
så kokas den ett tag (Lost Crops of Africa: Volume III: Fruits 2008:23). Fruktens medicinska
egenskaper  är  att  lindra  hosta,  hudsjukdomar  och  förstoppning  även  att  behandla  lever
sjukdomar.  Mot  springmask  torkas  frukten  och  mosas  till  puré  och  äts  därefter.  Löven
används till att rena infekterade sår. Färska kvistar läggs i brasor för att hålla insekter borta
(Chothani, Vaghasaiya 2011). Kvistar används även till tandborstning (Lost Crops of Africa:
Volume III: Fruits 2008:24). Roten används mot buksmärtor. Roten, frukten, kärnan har visat
sig dödlig för mollusker  (Chothani,  Vaghasaiya 2011). Trädet  används till  att  göra skålar,
möbler och används också som ved till matlagning för det brinner nästan utan någon rök (Lost
Crops of Africa: Volume III: Fruits 2008:29).  Barken, kärnorna, frukten, kärnans olja och
löven  från  växten  har  en  lång  historia  och  är  brett  utspritt  användningsområde  som
folkmedicin (Chothani, Vaghasaiya 2011).

 

Fig. 1. Balanites aegyptica Del. Bilden är från Chothani, Varghasaiya 2011.

3. Föremålen 

Bakgrundsinformationen om kärlen  som behandlas  i  denna studie är  ganska liten  vad det
gäller  plats,  kontext  samt  funktion  med  mera.  Kärlen  har  daterats  till  ’’Nya  riket’’
(http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3007353). Dateringen är gjord på basen
av keramiken, framförallt av formen på kärlen. (Häggman, e-brev, 2014) Många av föremålen
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som finns i  Medelhavsmuseets  samling från Egypten  härstammar  från okända platser  och
sammanhang, eftersom handelsmän köpte föremålen som souvenirer under 1800 – 1900 –
talet  (Bornholm 2012:4).  Kärlen  i  denna uppsats  kommer  från  en major  Robert  Gayer  –
Anderson (1881 – 1945). Han var mycket intresserad av egyptologi och gillade den egyptiska
kulturen. Robert samlade under sin tid som officer i Egypten in en stor mängd föremål som
sedan  har  sålts  vidare
(http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/ant/egypt/collectionhistory/gayeranderson.html).
Föremål som köpts från samlare tappar helt sin kontext eftersom de kan ha köpts in av andra
samlare och så vidare, vilket gör det svårt för oss idag att tolka dem. Ett föremåls kontext är
viktig för att tolka tidsperioder och geografiskt ursprung etc. Kan kärlen i föreliggande studie
stått tillsammans med andra liknande kärl? Vad för andra kärl kan ha hittats samtidigt som
dem, har de varit  tillsammans i en grav? Alla dessa frågor är viktiga för att  kunna förstå
betydelsen av föremålen. Men med hjälp av dagens tekniker och analyseringsmetoder som
ständigt  förnyas,  kan  en  del  frågetecken  suddas  ut  om  föremålen  genomgår  rätta
analysmetoder. 

3.1. Kärlen

Två  olika  kärl  med  nio  prover  tagna  till  FTIR  och  fyra  prover  tagna  till  GC/MS  har
analyserats  i föreliggande studie. Kärlen har olika form och de saknar kontext.  Det första
kärlet  MM 30988 (se  fig.  2)  har  varit  förseglade  med  en bit  linnetyg  och innehöll  olika
organiska material.  Det  andra kärlet  MM 30998 (se fig.  3) innehöll  ökendadel  (Balanites
aegyptiaca).   (http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3007341). 

fig. 2 MM 30988 bilden                                   fig. 3 MM 30998
är hämtad från Carlotta,                                   bilden är hämtad
databasen för                                                    från Carlotta,
museisamlingar.                                               databasen för 
 museisamlingar. 
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3.2. Provtagning

Provtagningen av kärlen från Medelhavsmuseets samling skedde i museets magasin i Tumba.
Det var Sven Isaksson och Maria Arvidsson som utförde provtagningen vilket gjordes hösten
2012.  Proverna  lyftes  ut  med  pincett  och  togs  inte  direkt  från  ytan  för  att  undvika
kontamination  (Bornholm  2012:6).  Proverna  togs  i  ett  typiskt  urval.  Efter  att  proverna
plockats ut lades de i provrör eller folie. 

3.3. Provernas utseende

Det första som gjordes på proverna var att titta på dem genom en stereolupp och beskriva hur
de såg ut.  

MM 30988:1 har glansig yta med svart färg med inslag av grå, bruna samt vita fläckar. Efter 
delning av provet så fanns det inslag av ljusglansig yta på kanterna samt flisornas färg var 
ljusbrun med inslag av röd. 

MM 30988:2 har sandliknande yta och ur provet föll brunsvarta korn. Efter delning hade del 1
brunljusfärg med inslag av svart och del 2 var brun med mörka inslag.

MM 30988:3 är kristalliknande med glansig orange yta.
 
MM 30998:1 är mer homogen med små håligheter i innehållet. Ytan är svartbrun, kornlikande
och trådliknande. Efter delning så hade del 1 små håligheter med svart färg och del 2 hade en 
brun och trådliknande yta. 

MM 30998:2 har porös yta med svartgrå färg. Efter delning så hade del 1 porös yta med 
svartgrå färg, del 2 är ytan kornig och färgen är ljusbrun med inslag av mörkbrun. 

3.4. Tidigare undersökningar.

3.4.1. Balsamering

De flesta studierna av balsamering har gjorts på mumier av människor samt djur. En studie
har  även  analyserat  en  slev  för  att  se  om  den  har  koppling  till  balsameringsprocessen
(Bornholm 2012). En annan undersökning gjordes på en mumie kallad för ’’Merneith’’ som
var en kvinna. Mumien var delvis skadad efter gravplundring. Mumiens kranie hade skador
efter att hjärnan togs ut genom näsborrarna och därefter fylldes kraniet med smält harts/kåda.
Efter att de inre organen tagits ut genom ett snitt på vänster sida hade kroppen lämnats att
torka  och  sedan  tvättades  natriumet  bort.  Därefter  fylldes  buken  med  en  stor  mängd  av
harts/kåda  och  linnetyg  som  var  dränkt  i  kåda  (Colombini,  Silvano,  Onor  2000:19).
Komponenterna i ’’Merneith’s’’ balsameringsvätska bestod av harts/kåda från mastixbuske
(Pistacia  lentiscus)  och  terpentinträd  (Pistacia  terebinthus)  båda  från  familjen
sumakväxter(Anacardiaceae). Balsameringsvätskan bestod även av bivax, asfalt(bitumen) från
döda havet och en oidentifierad vegetabilisk olja.  Hartsen/kådan var huvudkomponenterna
och de övriga ingredienserna primärt lades till för deras tilltalande dofter. När den upphettade
blandningen av ovannämnda komponenter hälldes in i kroppen så fick den sin bruna färg.
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Detta i kombination med bitumen är vad som gett mumien deras karaktäristiska svarta färg
(Colombini, Silvano, Onor 2000:26). 

I  undersökningen av djurmumier  från hök,  ibis  och katt  gjordes  analyserades  prover  från
vävnader  och linnen.  Analyserna  visade på komplexa  blandningar  med komponenter  som
oljor, bivax, fetter, socker, petroleum bitumen, cederträharts, harts från mastixbuske (Pistacia
L.), kåda och barrträdsharts. Oljor och fetter som är både animaliska och vegetabiliska har
ingått i balsameringsvätskan. Ett prov togs från det hartstäckta tyget av en kattmumie som
visade kromatogrammet en ’’knöl’’, vilket indikerar att där kan finnas petroleum bitumen,
men spåren var tre gånger lägre än de andra lipiderna (Buckley, Clark, Evershed 2004). 

En  undersökning  av  en  slev  gjordes  för  att  se  om  den  hade  koppling  till
balsameringsprocessen.  På  toppen  av  slevens  som  Bornholm  analyserat  fanns  ett
Anubishuvud som symboliserar  döden och balsameringens  övervakare.  På nedre delen av
sleven  fanns  någon  form  av  svart  vätska/massa  som  analyserades  och  innehöll  samma
komponenter som tidigare undersökta mumier innehöll (Bornholm, 2012). 

I en undersökning gjord på människomumier togs prover direkt från kroppen. Proverna visade
att  huvudkomponenterna  i  alla  mumierna  är nedbrutna acylglyceroler,  vilka kommer  ifrån
animaliska fetter och vegetabiliska oljor. I proverna som togs direkt från kroppen kan ämnena
ha kommit från kroppslipider som triglycerider eller liknande. I de flesta fall var fetterna inte
från den mumifierades egna fetter utan primärt från nedbrutna fetter och oljor som var en
medveten  del  i  balsameringsvätskan.  I  de  flesta  fall  så  var  fettsyrorna  ofta  vegetabiliska
eftersom  de  hade  en  hög  halt  av  fettsyran  hexadekansyra  (C16:0)  i  jämförelse  med
oktadekansyra  (C18:0)  och  utgjorde  basen  till  balsameringsvätskan.  Det  är  däremot  inte
möjlig  att  avgöra  endast  genom  lipidanalys  vilken  vegetabilisk  olja  som  är  på  basis  av
fettsyrorna från balsameringsvätskan (Buckley, Evershed 2001).

Det vanligaste balsameringskomponenter är fetter, hartser, vaxer och parfymerade ämnen i
komplexa  blandningar  (Glausiusz  2002).  I  tidigare  studier  har  vegetabiliska  oljor  och
animaliska fetter tolkats som att det användes som en billig bas, vilket senare kompletterades
med mer exotiska ingredienser (Buckley, Clark, Evershed 2004). Egypterna använde de olika
fetterna och oljorna för deras konserverande egenskaper, till exempel kan vissa oljor torka och
stabilisera annars mycket sköra vävnader och textilier (Buckley, Evershed 2001).

Alla ovannämnda undersökningar har använt sig av analysmetoden Gaskromatografi  
med masspektrometri (GC/MS) för att identifiera komponenterna i deras prover. Det var bara
undersökningen på sleven som hade först använt sig av analysmetoden Fouriertransformerad
infrarödspektroskopi (FTIR) och sedan Gaskromatografi med masspektrometri (GC/MS).

3.4.2. Ökendadel (Balanites aegyptiaca)

I samband med en undersökning av en grav i Egypten så påträffades ett flertal av frukterna
från  jujubär  (Zizyhys  spina  –  christi)  och  ökendadel  (Balanites  aegyptiaca).  Mat  som
offergåvor var mycket vanligt (Friedman, Neer, Linseele 2011:173). 

I  tidigare  undersökningar  på  albinomöss  har  ökendadel  testats  för  dess  medicinska
egenskaper,  det  visade  att  de  egenskaper  var  antifungal,  antibakteriell,  antiparasit  och
antiinflammatorisk  med  flera.  Växten  har  ett  stort  ekonomiskt  värde  för  delar  av  växten
innehåller  saponiner,  diosgenin och alkaloider  vilket  är  viktigt  för  dess  medicinska  värde
(Yadav, Penghal 2010). 
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Egypterna  gjorde  olika  gåvor  i  form av olika  sorters  mat  till  de  döda.  Offergåvorna  var
förpackade i kärl som var placerade nära den döda i dess grav (Budge 1987:389). De forna
egypterna ansåg att mat var lika viktig för de levande som för de döda att överleva i livet efter
detta (Ikram 2003:132). Mumifierat kött och kärl som var fyllda med bröd, frukter och andra
vegetabilier samt honung, oljor, viner och öl (Ikram 2003:134-135). Förutom mat så var oljor
och parfymer även viktiga offergåvor till de döda (Budge 1987:390). Oljor och parfymer var
lika viktigt som mat för egypterna. De trodde även att de döda skulle känna samma behov av
oljor och parfymer som de levande (Budge 1987:265).

Kemiska analyser av forntida föremål där ökendadeln ingår har ej gjorts innan vad jag vet. 

4. Metod

4.1. Metodval

Fouriertransformerad  infrarödspektroskopi  (FTIR)  användes  som  en  första  inblick  i  vad
proverna kan innehålla. FTIR är inte en tidskrävande analysmetod och kan identifiera en bred
mängd av material som är både organiska och oorganiska ämnen. Resultaten från FTIR kan
användas  till  att  se  om  proverna  kan  genomföra  den  mer  tidskrävande  analysmetoden
Gaskromatografi med masspektrometri (GC/MS) (Shillito, m.fl. 2009). För en mer detaljerad
analysmetod  används  GC/MS.  För  att  studera  uråldriga  lipider  används  gaskromatografi
kombinerat  med  masspektrometri.  Identifiering  av  prover  genom GC/MS används  gör  de
flesta  arkeologiska  undersökningar.  En  liten  del  av  ett  prov  tas  från  ett  kärl  eller  andra
arkeologiska material och analyseras därefter. GC/MS är effektfull och ger en bra inblick i
vad komponenterna i provet består av (Brown T, Brown K. 2011:62).   

4.2. Fouriertransformerad infrarödspektroskopi (FTIR) 

Den  första  analysen  på  proverna  gjordes  med  Fouriertransformerad  infrarödspektroskopi
(FTIR). En Fouriertransformerad infrarödspektrometer skickar ett infrarött ljus genom provet
och ljus absorberas på vägen av de kemiska  bindningar  och funktionella  grupper  som de
organiska och icke organiska föreningarna i provet har. Hur mycket som absorberas vid olika
våglängder är karaktäristiskt för de organiska molekylerna och deras funktionella grupper,
vilket gör att dessa kan analyseras (Isaksson 2009). Ljus från IR-spektra delas av flera speglar
till  reflekterande och spridda ljusstrålar  som sedan passerar genom provet.  Resultatet  från
uppmätningen av ljusstrålarnas styrka genom provet kallas för interferogram (Pollard, m fl.
2011:80). Signalen digitaliseras av en detektor, fouriertransformeras med hjälp av en dator
och resultatet  presenteras  i  ett  spektrum (Isaksson 2009).  Genom denna mätmetod  är  det
möjligt  att  få en grov uppskattning av vad proverna kan innehålla.  Men för att få en mer
noggrann bestämmelse av innehållet  användes även gaskromatografi  med masspektrometri
(GC/MS). Fördelarna  med FTIR är att  det  krävs en väldigt  liten  mängd av provet  för att
utföras, vilket medför mycket liten åverkan på proverna och är bra för en första inblick i vad
proverna kan innehålla. Denna generella bild kan vara nödvändig för att veta hur man bäst
skall gå vidare med analys av okända prover. Nackdelarna är att för en djupare analys av vad
proverna  kan  innehålla  krävs  det  fler  analysmetoder  som  exempelvis  GC/MS. Ett  annat
källkritiskt problem är att det endast är det lilla provet som analyseras med FTIR som får
representera hela provets innehåll. 
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4.3. Gaskromatografi med masspektrometri (GC/MS)

För en djupare analys av proverna och för separation och identifiering av komponenterna i
proverna  användes  gaskromatografi  kombinerat  med  masspektrometri  (GC/MS).
Komponenterna i provet löses i lämpligt lösningsmedel och behandlas oftast kemiskt innan
analys (se textkapitel 4.4) Tekniken fungerar så här: Det upplösta provet injiceras med en
spruta till injektorn. Därefter förs provet vidare med bärgas, vilken kan bestå av väte eller
helium, till kolonnen (Pollard, m fl. 2011:143). I föreliggande studie användes helium. Provet
förs vidare i kolonnen som är en tub på ca 15 – 60m lång och diametern är 0,2 till  2mm.
Kolonnen  finns  i  en  temperaturkontrollerad  ugn  (se  fig.  4)  (Pollard,  m  fl.  2011:144).  
De komponenter som har hög kokpunkt tar det längre tid för än de som har låg kokpunkt att
följa med bärgasen. Vid slutet av kolonnen finns en masspektrometer (MS) som är påkopplad
till  att  detektera  (registrera)  ämnena  i  tur  och  ordning
(http://www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/ENT/MTM/Forskningslaboratorier-
vid-MTM/Gaskromatografi---Masspektrometri-/).

En  kvalitativ  analys  förutsätter  en  kombination  av  kromatografin  med  masspektrometri.
Masspektrometri bygger på att molekyler eller atomer utsätts för en ström av elektroner så att
de blir  positivt  joniserade och molekylerna slås sönder i  fragment,  de accelereras  sedan i
högkvantum i  ett  starkt  elektriskt  fält.  Fragmenten  ur  jonkällan  sorteras  efter  massa  per
laddning (m/z) i ett massfilter och sedan presenteras resultaten i form av ett masspektrum med
m/z på x-axeln och intensiteten på y-axeln. Mönster av toppar i masspektrumet kan användas
för att identifiera ämnen och dess kemiska struktur (Isaksson 2009). Fördelarna med GC är att
den har en hög känslighet och förmågan att separera de organiska föreningarna i komplexa
blandningar.  Kombinera  detta  med masspektrometri  så  kan en mer  detaljerad  information
frambringas,  för  både  kvalitativa  och  kvantitativa  analyser.  De  nackdelar  som finns  med
denna analysmetod är att föreningarna måste kunna förångas. Även om det är positivt att det
bara behövs en mycket liten mängd av provet så betyder det också så som i FTIR att detta ska
representera helheten. Denna metod är även mer tidskrävande än vad till exempel FTIR är då
en del förarbete måste göras samt att med GC/MS tar det en timme för varje prov för att
köras. Den efterföljande utvärderingen är också tidskrävande.  

Fig. 4 Gaskromatografi. Bilden tagen från (http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:439656/FULLTEXT01.pdf) 
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4.4. Provberedning 

Proverna vägdes innan extraktionen utfördes (se tabell 1). Proverna löstes sedan upp med 1 ml
kloroform  och  0,5  ml  metanol  och  lades  sedan  i  ultraljudsbad  2  x  15  minuter.  Rören
centrifugerades  sedan  i  30  minuter  med  3000  varv  per  minut.  De  nu  klara  extrakten
överfördes till preparatrör och lösningsmedlet avdunstades med hjälp av kvävgas. De erhållna
extraktionsprodukterna behandlades med bis(trimetylsilyl) trifluoracetamid (BSTFA) och med
10% (v) av klortrimetylsilan (TMS), omskakade prover sattes i blocktermostat vid 70 °C i 20
minuter. Överblivet reagens avlägsnades med kvävgas. 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  materialen  och  allt
laboratorieglas som använts är noggrant rengjort innan analys. 

Prov MM 30998:1 fick göras om två gånger och prov MM 30998:2 fick göras om en gång på
grund av för hög koncentration av fett och späddes 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  360  °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 360 °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.

Tabell 1. Prover och vikt. 

Prov Gram
MM 30988:1 0,0129 g
MM 30988:3 0,0052 g
MM 30998:1 0,028 g
MM 30998:2 0,0082 g

5. Resultat

5.1. FTIR

Tolkningen av respektive prov sammanfattas  i  tabell  2  och resultaten  från FTIR-analysen
redovisas i fig. 5 till 13. Generellt sett härrör absorptionstoppar vid ca 3400 cm-1 från både 
O-H- och O-N-bindningar  i  kolhydrater  respektive proteiner,  vid ca 3000-2800 cm-1 från  
C-H-bindningar i framför allt fetter, vaxer och hartser, vid ca 1700 cm-1 från C=O-bindningar
i  karboxylsyror,  till  exempel  i  fett-  och  hartssyror,  vid  ca  1730  och  1180  cm -1 från
esterbindningar i exempelvis intakta triglycerider, vid ca 1650, 1490 och 1350 från N-H- och
C-N-bindingar i proteiner, och vid 1000 cm-1 från C-O-bindningar i kolhydrater (Kemp 1991)
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Tabell 2. Visar tolkningen av spektra från FTIR framför allt baserat på jämförelse med 
referensspektra i tillgängliga databaser. 

MM 309881 Hartsartat, kåda
MM 30988:2 Ljus brun Kolhydratrikt
MM 30988:2 Mörk Kolhydratrikt, stärkelserik mat, bröd, nått gryn cerealieartat, 

något bränt
MM 30988:3 Renare kåda
MM 30998:1 Röd Fettrikt, oljerikt
MM 30998:1 Brun Cellulosa, nötskalet
MM 30998:1 Svart Fettrikt, oljerikt
MM 30998:2 Kornigt
MM 30998:2 Poröst

Fettrikt, kolhydrater, proteiner
Fettrikt men mindre fetter än kornigt, kolhydrater, proteiner.

Fig. 5. MM 30988:1 huvudkomponenterna är C-H bindningar och C=O bindingar.
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Fig. 6. MM 30988:2 ljus brun och svart. Huvudkomponenten är C-O bindning. 

Fig. 7. MM 30988:2 mörk. Huvudkomponenten är C-O bindning. 
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Fig. 8. 30988:3. Huvudkomponenterna är C-H och C=O bindningar. 

Fig. 9. MM 30998:1 röd. Huvudkomponenterna är O-H, C-N, C-H och C-O bindningar.
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Fig. 10. MM 30998:1 brun. Huvudkomponenterna är C-H och C=O bindningar.

Fig. 11. MM 30998:1 svart. Huvudkomponenterna är C-H och C=O bindningar.
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Fig. 12. MM 30998:2 kornigt. Huvudkomponenterna är O-H, C-N och C-O bindningar.

Fig. 13. MM 30998:2 poröst. Huvudkomponenterna är O-H, C-N och C-O bindningar. 
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5.2. GC/MS

De prover som valdes ut för analys med GC/MS var de prover som hade en mängd som var
stor nog att  utföra GC/MS och de är MM 30988:1,  MM 30988:3, MM 30998:1 och MM
30998:2

5.2.1. MM 30988:1(1)

Provet från MM 30988:1(1) visar på att den har höga halter av 7-oxodehydroabietinsyra och 
dehydroabietinsyra (se tabell 3 och fig. 14). Det finns även en del hexadekansyra (C16:0) och 
oktadekansyra (C18:0). Då kvoten av C18:0/C16:0 är hög, ca 1,43, indikerar detta terrestriskt 
animaliskt fett. Tolkningen av detta prov är att det är en harts/kåda från Pinaceae släktet och 
att den är värmepåverkad och bränd, eftersom en stor andel av hartssyran dehydroabietinsyra 
har oxiderats till 7-oxodehydroabietinsyra. Och att detta blandats med något terrestriskt 
animaliskt fett. Färgen på kådan/hartsen var mörk.

Fig. 14. Resultatet på kromatogrammet från MM 30988:1(1) se tabell 3.
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Tabell 3. Resultatet från MM 30988:1(1) 
R.T är Retetionstid, dvs. den tid det tagit för ämnet att ta sig till detektorn sedan provet 
injicerats i GC:ns injektor. % av totalarean i jonkromatogramet. Arean för varje topp är 
proportionell mot mängden av ämnet.   

Topp R.T (min) % utav total Ämne
1 14,80 1,26 Hexadekansyra C16:0
2 16,49 1,81 Oktadekansyra C18:0
3 17,20 2,43 Isopimarinsyra
4 17,49 8,52 ?
5 17,67 17,28 Dehydroabietinsyra
6 17,89 5,71 Abietinsyra
7 18,10 2,78 Någon Diterpen?
8 18,30 6,02 Någon Diterpen?
9 18,47 2,49 Någon Diterpen?
10 18,71 1,21 ?
11 19,38 25,31 7-oxodehydroabietinsyra
12 19,43 2,08 ?
13 19,71 8,39 Någon Diterpen?
14 20,01 1,74 ?
15 20,55 2,82 ?
16 20,71 2,59 ?
17 20,82 5,04 ?
18 22,05 2,53 ?

5.2.2. MM 30988:3(1)

Provet  på  MM  30988:3(1)  visar  på  höga  halter  av  dehydroabietinsyra,  7-
oxodehydroabietinsyra  och  abientinsyra  (se  tabell  4  och  fig.  15)  vilka  är
nedbrytningsprodukter  av  tallkåda.  Provet  tolkades  som  en  mer  renare  kåda  än  MM
30900:1(1) från Pinaceae släktet. Oxiderad nedbruten kåda. Färgen på kådan var orange.
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Fig.15 Resultatet på kromatogrammet från MM 30988:3(1) se tabell 4

Tabell 4. Resultatet från MM 30988:3(1)
R.T är Retetionstid, dvs. den tid det tagit för ämnet att ta sig till detektorn sedan provet 
injicerats i GC:ns injektor. % av totalarean i jonkromatogramet. Arean för varje topp är 
proportionell mot mängden av ämnet.    

Topp R.T (min) % utav total Ämne

1 17,02 1,40 Pimarinsyra
2 17,20 5,70 Isopimarinsyra

3 17,49 6,01 ?
4 17,67 20,69 Dehydroabietinsyra

5 17,90 14,85 Abietinsyra
6 18,47 6,69 Några diterpener?

7 18,58 6,87 ?

8 19,17 4,76 ?
9 19,37 18,09 7-oxodehydroabietinsyra

10 19,71 5,36 ?
11 20,01 3,09 ?

12 20,75 5,85 ?
13 22,04 0,65 ?
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5.2.3. MM 30998:1(3)

Provet på MM 30998:1(3) visade på höga halter  av hexadekansyra och oktadekansyra (se
tabell  5  och  fig.  16).  De  kortkedjiga  dikarboxylsyrorna  och  dihydroxyfettsyrorna  är
nedbrytningsprodukter  av  omättade  fettsyror;  ämnen  karakteristiska  för  oljor,  i  synnerhet
torkade oljor. De grenade fettsyrorna 14-metylheptadekansyra,  14-metylhexadekansyra, 15-
metylhexadekansyra och 16-metylheptadekansyra härrör möjligen från mikroorganismer som
kan ha bidragit till materialets nedbrytning. Provet tolkades som vegetabiliskt fett eller olja
(kvoten  mellan  C18:0/C16:0  är  låg  0,35)  sannolikt  från  ökendadel  (Balanites  aegyptiaca)
eftersom kärlet innehöll hela frukter.

Fig. 16 Resultatet på kromatogrammet från MM 30998:1(3) se tabell 5.
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Tabell 5. Resultatet från MM 30998:1(3)
R.T är Retetionstid, dvs. den tid det tagit för ämnet att ta sig till detektorn sedan provet 
injicerats i GC:ns injektor. % av totalarean i jonkromatogramet. Arean för varje topp är 
proportionell mot mängden av ämnet.

Topp R.T (min) % total utav Ämne
1 10,50 0,39 Heptandisyra
2 11,49 0,94 Oktandisyra
3 12,49 1,56 Nonandisyra
4 12,95 3,62 Tetradekansyra
5 13,44 0,21 Dekandisyra
6 13,89 0,61 C15:0
7 14,33 0,97 ?
8 14,45 2,28 14-metylheptadekansyra
9 14,57 2,44 ?
10 14,64 1,74 ?
11 14,88 58,95 Hexadekansyra
12 15,33 0,24 14-metylhexadekansyra
13 15,41 0,19 15-metylhexadekansyra
14 15,67 0,96 Heptadekansyra
15 16,18 0,60 16-metylheptadekansyra
16 16,36 0,64 9-oktadekensyra
17 16,53 18,01 Oktadekansyra
18 17,36 0,23 dihydroxyhexadekansyra
19 17,486 0,272 dihydroxyhexadekansyra
20 18,107 0,377 Eikosansyra
21 18,700 1,287 dihydroxyoktadekansyra
22 18,815 3,477 dihydroxyoktadekansyra

5.2.4. MM 30998:2(2)

Provet från MM 30998:2(2) bestod av höga halter av hexadekansyra och oktadekansyra vilket
även MM 30998:1(3) gjorde (se tabell 5 och 6 samt fig. 17) De kortkedjiga dikarboxylsyrorna
och  dihydroxyfettsyrorna  är  nedbrytningsprodukter  av  omättade  fettsyror;  ämnen
karakteristiska  för  oljor,  i  synnerhet  torkade  oljor.  De  grenade  fettsyrorna  14-
metylheptadekansyra,  14-metylhexadekansyra,  15-metylhexadekansyra  och  16-
metylheptadekansyra  härrör  möjligen  från  mikroorganismer  som  kan  ha  bidragit  till
materialets nedbrytning. Provet tolkades som vegetabiliskt fett (kvoten av C18:0/C16:0 är låg
0,31) sannolikt  från ökendadel  (Balanites aegyptiaca)  där alla  fetter  var nedbrutna.  Provet
tolkades komma från ökendadeln eftersom hela frukter fanns i kärlet. 
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Fig. 17 Resultatet av kromatogrammet av MM 30998:2(2) se även tabell 6

Tabell 6. Resultatet från MM 30998:2(2) 
R.T är Retetionstid, dvs. den tid det tagit för ämnet att ta sig till detektorn sedan provet 
injicerats i GC:ns injektor. % av totalarean i jonkromatogramet. Arean för varje topp är 
proportionell mot mängden av ämnet. 

Topp R.T (min) % total utav Ämne

1 10,53 0,42 Heptandisyra
2 11,51 1,07 Oktandisyra

3 12,50 1,73 Nonandisyra
4 12,95 3,10 Tetradekansyra

5 13,44 0,22 Dekandisyra
6 13,89 0,37 Pentadekansyra

7 14,84 68,34 Hexadekansyra

8 15,67 0,74 Heptadekansyra
9 16,51 21,21 Oktadekansyra

10 18,86 2,82 9,10-
dihydroxyoktadekansyra
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6. Diskussion 

6.1. Analysresultat. 

Med hjälp av FTIR bekräftades det att prov MM 30988:1 och MM 30988:3 innehöll hartser.
Analysen visade också att MM 30988:3 var en renare kåda vilket stämmer överens med dess
orange färg. FTIR visade även att MM 30998:1 var fettrikt, oljerikt och att MM 30998:2 var
fettrikt med kolhydrater och proteiner. Med GC/MS så kunde vidare identifiering göras på
proverna och även om mycket av ämnena gick att identifieras så var det en hel del ämnen som
ännu inte har identifierats. I MM 30988:1(1) var 7-oxodehydroabietinsyra (25,31%) som är
oxiderad  hartssyra,  dehydroabientinsyra  (17,28%)  och  abietinsyra  (8,54%)  som  båda  är
viktiga komponenter i kåda från tallväxtfamiljen (Pinaceae). De tre ovannämnda ämnena med
högst procent visar på att provet stämmer in på FTIR analysen om att innehålla harts/kåda.
GC/MS-analysen  visade  vidare  att  denna  harts  blandats  med  något  animaliskt  fett.

I  MM  30988:3(1)  fanns  samma  huvudkomponenter  som  i  provet  ovan  men  i  andra
proportioner;  dehydroabientinsyra  (20,69%),  7-oxodehydroabietinsyra  (18,09%)  och
abietinsyra  (6,01%).  Inget  spår  av fett  fanns  i  detta  prov.   Även här  visar  det  att  provet
stämmer  in  på  FTIR  analysen  om  att  innehålla  renare  kåda.  I  MM  30998:1(3)  var
hexadekansyra  (58,95%) som är  en  av  de  vanligaste  fettsyrorna  i  växter  och  människor,
oktadekansyra (18,01%) och tetradekansyra (3,62%) vilka båda också är fettsyror. De med
högst procent visat att de stämmer in med FTIR analysen om att vara fettrikt. 

I MM 30998:2(2) fanns samma huvudkomponenter som prov MM 30998:1(3) men i andra
proportioner; hexadekansyra (68,34%), oktadekansyra (21,21%) och tetradekansyra (3,09%).
Även denna analys stämmer in på FTIR-analysen om att vara fettrikt.

           6.2. Tolkning av ökendadeln i kärlet

I Egypten så användes ökendadel (Balanites aegyptiaca) som folkmedicin men även till mat.
Ökendadel  användes  också  till  parfymer  och kosmetika.  Då nöten  och växten  har  många
användningsområden är det inte så konstigt att den används än idag runt om i världen. Några
studier  har  gjorts  för  att  bekräfta  dess  medicinska  egenskaper  för  att  påvisa  att  den  är
antibakteriell med mera. Men att ökendadeln skulle finnas i balsameringsvätskan har det inte
visats  i  några tidigare  studier.  Dock har  det  hittats  en oidentifierad  vegetabilisk  olja  som
skulle  kunna vara  från ökendadel.  I  kärlet  MM 30998 som analyserades  till  föreliggande
uppsats fanns det hela frukten och inte bara oljan från ökendadeln, vilket gör det mer troligt
att ökendadeln utgjort en gravgåva av mat och/eller medicin snarare än att varit tänkt som en
del av balsameringsvätskan. Det är en logisk hypotes eftersom egypterna ansåg att mat som
offergåvor  var  mycket  viktigt  (Ikram 2003,132).  Att  ökendadel  skulle  varit  en  offergåva
stämmer även överens med en tidigare undersökning gjord på en grav där det påträffades
ökendadel (Fridman, Neer, Linseele 2011,173). Men hartser som varit blandade med andra
vegetabiliska fetter har påträffats, så kanske kan det finnas någon harts som har varit blandad
med ökendadeln. Det kan även finnas vissa oidentifierade fettrester från andra hartser som
kan vara ökendadel. 
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6.3.  Tolkning av hartsen i kärlet

MM 30988:1 bestod av harts som var blandad med ett fett. Den kan ha varit preparerad för att
ingå i balsameringen i form av balsameringsvätska. MM 30988:3 var en renare kåda och hade
inte blivit blandad med olja eller fett och hade inga fettsyror. Den kan ha tänkts att ingå i
balsameringen  men  var  i  så  fall  inte  är  blandad än.  Så  eftersom harts/kåda  användes  till
balsameringen  så  skulle  det  kunna  vara  så  att  MM  30988:1  och  MM  30988:3  var
balsameringskärl  eftersom buken fylldes igen med smält harts/kåda efter att de inre organen
avlägsnats (Colombini, Silvano, Onor 2000,19). Det vanligaste som hittades från mumier som
komponenter av balsameringsvätskan är fetter, hartser och parfymerade ämnen i komplexa
blandningar (Glausiusz 2002).

Harts behöver inte just ha varit till balsameringen utan de kan även ha använts till andra saker,
till exempel i Egypten användes inte bara harts till balsameringsvätskan utan även till rökelser
och olika sjukdomar. I Europa användes harts till sår och som rökelse med mera.

7. Slutsats  

Analysen visade att MM 30988:1, MM 30988:3 innehöll harts/kåda och att MM 30998:1,
MM 30998:2 innehöll fetter. Huvudkomponenterna i MM 30988:1 och MM 30988:3 var harts
från släktet Pinaceae. Hartserna fanns i proverna i lite olika mängder. Det visade sig även att
MM 30988:1 är blandad och bränd då MM 30988:3 visade sig vara en mer renare kåda.
Huvudkomponenterna i MM 30998:1 och MM 30998:2 är rester efter nedbrutet vegetabiliskt
fett,  troligen  en  olja  från  ökendadeln  eftersom  det  fanns  hela  frukter  i  kärlet.  

Analysen visa att prov MM 30988:1 har liknande sammansättning som tidigare analyserade
balsameringsvätskor. Även att MM 30988:3 är av samma typ av harts som MM 30988:1 men
att den inte har blivit blandad eller bränd.

En tolkar är att MM 30988:1 skulle ha använts för balsamering och att MM 30988:3 är ett
råmaterial till ett tidigare steg för att tillverka balsameringsvätska. 

En  annan  tolkning  av  analysen  var  att  ökendadel  (Balanites  aegyptiaca)  inte  tillhörde
balsameringen utan var en offergåva till den döda. För att i tidigare undersökningar så har det
hittats spår av en oidentifierad vegetabilisk olja som skulle kunna vara från ökendadel. Men i
föreliggande analyser från de hartser som fanns i MM 30988 så tyder det snarast ha varit
terrestriskt animaliskt fett och inte vegetabilisk olja från ökendadel. I kärlet MM 30998 finns
det inte bara rester av oljan från ökendadeln utan hela frukten. 

Ökendadeln användes mycket till dess medicinska syfte då frukten, kärnan, löven och hela
trädet kunde användas. Oljan från kärnan var proteinrik och kunde användas till matlagning.
Men inte bara oljan kunde användas till matlagning utan även hela frukten. Trädet användes
även som ved till matlagning då den brinner nästan utan rök. Ökendadeln hade även hittas i ett
kärl från en grav. Ökendadeln hade troligen då offrats i form av en mat gåva till den döda.
Eftersom  mat  gåvor  till  den  döda  var  viktiga  för  egypterna  så  passar  det  bra  in  på  att
ökendadeln skulle offrats i form av en gravgåva än till en komponent i balsameringsvätskan.

Med tanke på att dessa föremål helt saknade kontext från början så har det genom analyser på
dem  kunnat  tillföra  en  del  ny  information  som  kan  ha  värde  för  dessa  föremål  som
museiobjekt. 
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7.3. Framtida forskning

För framtida forskning skulle det kunna tittas närmare på de oidentifierade ämnena i proverna,
genom masspektra och med tidigare undersökningar för att se likheter. En framtida forskning
skulle vara att fördjupa sig i ökendadelns (Balanites aegyptiaca) betydelse under förhistoriska
Egypten. Även att se om det finns likheter till de andra studier där oidentifierade vegetabiliska
oljor hittats i balsameringsvätskan och se om de kan knytas till ökendadeln.  

8. Sammanfattning

För  att  öka  kunskapen  på  de  kontextlösa  föremålen  har  det  genom kemiska  analyser  av
föremålen en del information gällande innehållet kunnat frambringas. Vilket har lett i att en
förståelse om vad föremålen kan ha använts till under forna Egypten. I föreliggande studie har
det  behandlats  både  mumifieringsprocessen,  balsameringsvätskans  komponenter  och
ökendadelns (Balanites aegyptiaca) användningsområden. Utifrån två kärl har ett prov från
MM 30988:1, två prov från MM 30988:2, ett prov från MM 30988:3, tre prover från MM
30998:1 och två prov från MM 30998:2 tagits för en FTIR-analys. Därefter utfördes GC/MS
på alla  prover  förutom MM 30988:2.  FTIR och GC/MS gjordes  för  att  kunna identifiera
komponenterna i proverna för att se om dessa föremål använts till balsameringen. Resultatet
visade att hypotesen kunde stämma in på balsameringen av proverna från MM 30988:1 och
MM 30988:3 eftersom huvudkomponenterna var harts från släktet Pinaceae. Resultatet visade
även att  MM 30998:1 och MM 30998:2  innehöll  rester  efter  nedbrutet  vegetabiliskt  fett,
troligen en olja som härrör från ökendadeln. MM 30998 där hela frukter av ökendadeln som
helhet tolkades som en gravgåva av mat och/eller medicin.
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