HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH

En Torshammer af ben
Der er fundet torshamre lavet af rav og jern, men de er endnu ikke fundet af ben. En
torshammer kan let eftergøres i ben, hvor forlægget eventuelt kan være en af de flotte
torshamre i sølv. Materiale
Et okse-lårben, som kan fås hos en slagter. Knoglen koges i vand tilsat vaskepulver i ca.
3 timer. Sav ledenderne af med en nedstryger inden kogningen. Ved kogningen fjernes
marven og den bundne fedt fra benet.

Torshamre af sølv
(mål: 1:1)
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HAVHINGSTEN FRA GLENDALOUGH
Arbejdsgangen

•

Til torshammeren skal bruges et fladt
benstykke.

Start

med

at

save

benet

igennem på langs.
•

Spænd benet vandret fast i skruestikken
og vend benstykket, som skal bruges til
hammeren, opad. Benstykket rettes af
med rasp og fil og sandpapir. Overfladen
gøres helt færdig. Benet spændes op så
det slebne benstykke kan saves fri, lodret
og vandret

med nedstrygeren. – Vær

omhyggelig,

da

torshammerens

mulige

størrelse og udseende bestemmes her.
Herefter spændes benpladen vandret fast
•

i skruestikken. Fil og slib benpladens anden
side på samme måde, som ydersiden blev
slebet på.

•

Tegn

omridset

af

din

torshammer

på

benstykket med en blyant. – Husk at
vende hammeren så hammerskaftet følger
benets længderetning. Nu kan hammeren
saves

forsigtig

ud.

Begynd

med

hammerhovedet. Læg eventuelt et stykke
læder mellem benstykket og skruestikkens
kæber for at undgå mærker på benstykket.
Til

slut

slibes

Hammeren

kan

og

afrundes

også

kanterne.

dekoreres

og

mønstrene farvelægges. – Lad dig inspirere
af de mange fund af flotte smykker fra
vikingetiden!
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