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Abstract 

This essay reports from a study using XRF of thirteen glass fragments found in the harbour of 
the Viking town of Birka. Some interesting observations were made. Two fragments are 
coloured using antimony and manganese. One fragment could have been made using wood 
ash glass. Two fragments contain chromium which might imply provenance from Lorraine-
Alsace.  

Omslagsbilden och dikten fanns på Namn och Nytt-sidan i Dagens Nyheter någon gång på 
1950-talet. De skapades ”med anledning av fynden av 700-talsglas vid Kaggeholm”, dvs på 
Helgö. Dikten skrevs av signaturen Gaut och bakom denna fanns redaktören Sven Hallén 
som arbetade på Dagens Nyheters redaktion från 1945 till 1979. Signaturen under teckningen 
har jag inte kunnat tyda.  



1. Inledning 

Denna uppsats ingår som del i ett forskningsprojekt som rör Birkas hamn och som leds av 
Lena Holmquist och Sven Kalmring från det Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stock-
holms universitet (Holmquist and Kalmring 2015). Vid utgrävningar 2015 hittades bland an-
nat tretton glasfragment. Uppsatsens syfte är att använda röntgenfluorescens för analysera 
dessa glasfragment för att komma till djupare insikt om vad som passerade Birkas hamn och 
om Birkas handelskontakter. 

2. Birka och fyndplatsen 

2.1 Birkas topografi 

Birka ligger på Björkö i östra Mälaren och fornlämningsområdet ligger på den norra delen av 
ön, karta i figur 1. På vikingatiden var den södra delen en egen ö kallad Grönsö men genom 
landhöjningen har de två växt ihop. 

Figur 1. Karta över Birka (Ambrosiani och Erikson 1992:14). Vattennivån låg fem meter 
  högre på vikingatiden. Både dåtidens och nutidens strandlinje är utritad. 
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Den centrala delen av fornlämningsområdet är ett omkring 12 hektar stort område kallat 
Svarta jorden som motsvarar den forna staden Birka (Arbman 1939:51). Söder om Svarta 
jorden ligger det 25-30 meter höga Borgberget vilket var befäst med fyra meter höga murar. I 
anknytning till detta finns ett område med ett långhus där Birkas garnison höll till. 

Öster om Svarta jorden sträcker sig de ett par meter höga resterna av stadsvallen från stran-
den i norr till Borgberget i söder. Öster om Svarta jorden, delvis innanför men mestadels 
utanför stadsvallen, ligger Hemlanden, ett omfattande gravfält med omkring 1.600 gravar. 
Västra sidan av Svarta jorden gränsar mot sjön som då låg åtminstone fem meter över dagens 
nivå. Där fanns hamnen med bryggor och en pålkrans som skydd (Ambrosiani och Erikson 
1992:12ff). 

Med vattennivån 5-7 meter över dagens nivå var Mälaren, då kallad Lögrinn, en vik av Öster-
sjön med bräckt vatten. En snidad sjöfågel funnen i Svarta jorden är helt tydligt en ejder 
(Ambrosiani och Erikson 1992:46). Ejdern är ingen insjöfågel. Vid den tiden utgjorde Mälar-
öarna innerskärgården. 

2.2 Fyndplatsen 
Glasfragmenten kommer från Birkas hamn, 
från ett område som då var sjöbotten men 
som nu ligger under femmetersnivån, karta i 
figur 2. 

Stranden gjorde en inbuktning vilket gav en 
skyddad vik. På platsen byggdes en brygga 
omkring år 830 vilken ersattes av en ny 
brygga 100 år senare (Holmquist 2016). 

Somliga glasfragment kan ha kommit från  
kärl som tappats på bryggan och gått sönder 
varefter bitarna har hamnat på sjöbotten. 

Figur 2. GIS-karta från Birka. Femmeters-
nivån är markerad liksom platsen för utgräv-
ningen (Ritning Sven Kalmring 2015).

Glasfragmenten kommer från ett schakt om 4*4 m som grävdes ut 2015, karta i figur 3. 
Platsen var sjöbotten på den tiden och låg i anknytning till bryggan. Schaktet består av 16 st 
kvadratmeterstora rutor numrerade PQ 1..16 (ty. Planquadranten), fotografi i figur 4 och 
karta i figur 5. Schaktet ansluter till schakt utgrävda 1970 (Ambrosiani et al 1973:19 Figur 
13). Diagonalt genom schaktet går ett provschakt från utgrävningarna 1969 (Holmquist 
2016).  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Figur 3. Glasfragmenten kommer från ett 
4*4 m schakt som grävdes ut 2015 och som 
ansluter till tidigare schakt. Schaktet är röd-
markerat på kartan (Ritning Sven Kalmring 
2015).

Figur 4. Fotografi över 
schaktet. Västra sek-
tionen till vänster och 
norra uppe till höger. 
Ett provschakt från 
1969 går diagonalt ge-
nom schaktet (Foto-
grafi Sven Kalmring 
2015).
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Figur 5. Karta över schak-
tet. Tre bryggpålar har hit-
tats i gränsen mellan PQ 9 
och PQ 10. Angivna siffror 
är fyndnummer som visar 
var de olika glasfragmen-
ten har påträffats.
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Schaktets stratigrafi beskrivs genom de norra resp västra sektionerna i figur 6. Tabell 1 be-
skriver de lager där glasfragmenten hittades. 

Figur 6. Norra resp västra sektionen (Ritning Sven Kalmring 2015).

Tabell 1. Lager i stratigrafin där glasfragmenten påträffades (Ritning Sven Kalmring 2015).

L2 Mörkt, lerblandad silt med inslag av grus och skärvsten. Vissa delta fuktigare, mer 
löspackad sten, små benbitar, modernt material (fajansbitar och glasskärvor).

L4 Svart-fet lerblandat silt med inblandning av grus och småsten samt stora benbitar. 
Stenstorlek 5-10 cm: Skillnaden till L2 knappt synligt.

L7 Mörkt lerblandat silt med småsten från 2-15 cm. Relativ tätpackad, viss inbland-
ning av grus.

L17 Ljustbrun grusig sand med småsten upp till 10 cm och stora benbitar. Svallad: 
Vattenpåverkad.

L23 Ljus sand, lite kompaktare (än L17), fläckvis mörka-organiska fläckar. Knytnävs-
storna stenar, hälften eldpåverkad. Fläckar av kol och sot: Mycket heterogent.
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3. Material och metod 

3.1 Glas 

Oorganiska ämnen som mineral och metaller förekommer på jorden i något av tre aggrega-
tionstillstånd, fast, flytande eller gasformig. Ett exempel är vatten som förekommer som is, 
flytande vatten eller vattenånga. I det fasta tillståndet bildar atomerna en kristallstruktur. Glas 
däremot är att betrakta som en underkyld eller stelnad vätska då det är fast samtidigt som 
atomerna bildar en amorf struktur som hos en vätska, figur 7. Eftersom glas är likt en vätska 
med mycket hög viskositet har det ingen definierad smältpunkt utan mjuknar successivt inom 
sitt transformationsområde när det hettas upp. Det betyder omvänt att smält glas som kyls 
kan formas och modelleras innan det antar fast form (Flygt et al 2011:14). 

 
.  

Figur 7. Den reguljära kristallstrukturen hos kvarts till vänster och den amorfa strukturen hos 
 glas i mitten. De små svarta prickarna med tre bindningar är kisel medan de större   
 öppna med två bindningar är syre. Bilden till höger visar strukturen hos sodaglas där   
 natrium- och kalciumatomerna vävts in i den öppna kristallstrukturen (Flygt et al 
 2011:17).

Olika ämnen kan anta glasliknande form, obsidian är ett vulkaniskt glas och flinta bildas som 
utfällningar i kalksten. Vanligt glas formas av kvartssand eller krossad kvarts som smälts. 
Dess smältpunkt är +1723°C vilket man inte kunde nå under forntiden men med tillsats av ett 
flussmedel som soda minskas den till under +1000°C. För att förhindra att glaset blir vatten-
lösligt tillsätts även en stabilisator (Renfrew & Bahn 2012: 335f). Tabell 2 listar några van-
liga flussmedel resp stabilisatorer. 

Tabell 2. Exempel på ingredienser i glas. Vanligt sodaglas består av sand, soda och kalk. Till 
   dessa kommer ämnen för att färga eller avfärga glaset, att påverka dess opacitet 
   liksom även orenheter hos råvarorna (Flygt et al 2011:35 och 37).

Glasbildare SiO2 Kvartssand

Flussmedel
Na2CO3 Soda = natriumkarbonat

K2CO3 Pottaska = kaliumkarbonat

Stabilisatorer

CaCO3 Kalk = kalciumkarbonat

Al(OH)3 Aluminiumhydrat

CaCO3 ● MgCO3 Dolomit
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3.2 Glas i historien 

Glas började tillverkas i Mesopotamien omkr 2500 f.Kr. För att göra kärl lade man den 
smälta glasmassan runt en kärna av sand. En annan teknik var att hälla glasmassan i en form 
av lera och pressa ut den mot kanterna (Henricson 1990:21ff). Över århundradena gjordes 
också otaliga experiment med olika sammansättning av komponenterna i glasmassan liksom 
med olika tillsatser för att färga glasmassan och därmed det färdiga glaset. 

Från början använde glasmästarna aska från brända halofytiska (salttåliga) växter som fluss-
medel. Från omkr 800 f.Kr. började de i stället använda natronlut Na2CO3 ● 10H2O som 
förekommer som evaporiter på platser i norra Afrika och Mellanöstern (Henderson 2013:91f). 
Uttrycket natron kommer av Wadi el-Natrun i nedre Egypten där man också tillverkade tvål 
(Henderson 2000:26). 

Omkring 50 f.Kr. uppfanns tekniken att blåsa glas troligen i östra Medelhavsområdet och som 
snabbt spreds över hela det romerska imperiet. Därmed kunde glasmästarna producera dricks-
glas, vaser och liknande föremål i stora mängder. Glas blev i romarriket lika vanligt som 
keramik. Anledningen att det inte återfinnes mer glass vid utgrävningar är att det liksom me-
taller lätt kan smältas ner och återanvändas (Renfrew & Bahn 2012:335f). 

Det fanns en handel av råglas som tillverkats på en plats till andra hyttor som tillverkade de 
slutliga produkterna (Freestone et al 2016:3). 

De romerska glasmästarna utvecklade stor hantverksskicklighet även att slipa glaset. Reti-
cella var en populär teknik som innebar att smälta tvinnade glastrådar på utsidan av kärlet, 
gärna i avvikande färger (Henricson 1990:123). Med romarrikets sammanbrott fortsatte glas-
tillverkningen ute i provinserna men nu förenklades tillverkningsmetoderna. Slipat glas ut-
gick liksom strävan efter det helt kristallklara glaset.  

Glasen fick ofta en ljust grön ton från järn som var en naturlig förorening i råvaran (Henric-
son 1990:51). Fortfarande är det lättare att göra grönt glas än att göra färglöst glas (Flygt et al 
2011:102). Massproducerat romerskt glas var grönaktigt (Henderson 2000:60). En övervikt 
av FeO leder till en blå-grön färgton medan en övervikt av Fe3O2 leder till en gulgrön färgton 
(Flygt et al 2011: 104). 

Omkr 800 e.Kr. började glasmästarna återgå till att använda aska från örter och ved (Step-
puhn 1998:93). Den ökande efterfrågan på glas till fönster i kyrkor och katedraler innebar att 
mer lättillgängliga råvaror måste användas (Henderson 2013:102f). Att tillverka ett ton glas 
krävde 250 ton ved och stora områden blev avskogade (Wedepohl and Simon 2010). 

3.3 Forntida glas i Sverige 

Det första glaset i Sverige kom via långväga transporter från Rom på 100-talet. Romarna 
etablerade glashyttor i Köln och andra platser ute i provinserna som producerade stora voly-
mer glas. Glasvarorna var inte enbart dricksglas utan även pärlor och glättstenar, som använ-
des som ett slags strykjärn (Andersson 2010:33ff). 
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Under yngre järnåldern tillverkades snabelbägare som har hittats både i Vendel och på Helgö. 
Dessa är höga glas med pålagda utdragna glasdroppar på utsidan och med en liten knappt an-
vändbar fot (Henricson 1990:61). 

Trots glasets populäritet tog nordborna inte åt sig kunskapen att tillverka glas vilket är an-
märkningsvärt eftersom den tiden var en höjdpunkt för järn-, silver- och guldsmide liksom 
även för trähantverk. Däremot gjorde de pärlor från stavformigt råglas (Arbman 1939:119). 

Det finns nästan mer glas bevarat från vikingatiden i Norden än i de glasproducerande länder-
na. Det beror på att nordborna länge höll kvar vid den gamla hedniska religionen med dess 
tradition av gravgåvor (Andersson 2010:146f).  

Arwidsson (1984:204ff) definierar en typologi för glas funna på Birka, se figur 8 nedan 

 

Figur 8. Sju glastyper från Birka (Arwidsson 1984:205).
1. Trattbägare.
2. Kupig bägare med pålagda enkla glastrådar.
3. Kupig bägare med pålagda spunna glastrådar (reticellateknik).
4. Liten bägare med S-formig profil av väggarna i genomskärningen.
5. Formblåst bägare av mörkgrönt glas med knoppformade dekorationer över 

hela nedre delen av bägaren.
6. Nästan cylindrisk liten bägare med svagt böjd profil och lätt förtjockad 

mynningskant.
7. Cylindrisk bägare av färglöst glas med polerad dekor. Vissa fläckar har 

ursprungligen varit täckta av en grön glasmassa.
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3.4 Glasfragmenten 

De tretton glasfragmenten visas tillsammans i figur 9 nedan. I bilaga 1 beskrivs fragmenten 
var för sig med mått och vikt samt fotograferade från bägge sidor. 

Figur 9. De tretton glasfragmenten i naturlig storlek ordnade i fyndnummerordning från det
  grå fragmentet i överkanten medsols (fotografi författaren). Det stora mörkbruna
  fragmentet består av ytterligare två liknande bitar vilka inte visas här.

Landskap - Uppland 
Socken - Adelsö 
Lokal - Björkö 
RAÄ 119 - Svarta jorden 

3.5 Röntgenflourescens 

Röntgenflourescens (XRF) innebär att ett prov utsätts för röntgenstrålning. Röntgenstrålarna 
(= gammastrålar) kommer att knuffa bort elektroner från de inre skalen varvid dessa ersätts 
av andra elektroner som ramlar in från de yttre skalen. Detta leder till energiförlust i form av 
en sekundär röntgenstrålning där varje grundämne har sin karaktäristiska våglängd (Renfrew 
and Bahn 2012:358). En körning med XRF resulterar i en lista av värden som kan illustreras 
av ett stapeldiagram som i figur 10. 

!8



 

Figur 10. Stapeldiagram efter röntgenflourescens på någon substans.

X-axeln i figur 10 visar successivt tyngre grundämnen motsvarande fallande våglängd. Punk-
terna motsvarar grundämnena magnesium, aluminium, fosfor etc enligt det periodiska syste-
met ända till bly. Punkten längst till vänster kallas LE (eng. light elements) och klumpar ihop 
grundämnen lättare än magnesium, främst kol, kväve, syre och natrium, eftersom dessa är 
svåra att separera.  

Y-axeln i figur 10 anger den relativa mängden av grundämnet i provet i procent. 

För undersökningen användes en Olympus Delta Premium DP-6000-CC, figur 11, fast mon-
terad i en Delta portable workbench. Instrumentet normerades mot ett stycke kvarts SiO2 och 
ett certifierat referensmaterial (Standard Reference Material 2711a, Montana II Soil, National 
Institute of Standards & Technology, USA). Därigenom kunde relativ standardavvikelse och 
avvikelse från certifierat värde för de olika metallgrundämnena beräknas. Instrumentet har ett 
röntgenrör med en Rh-anod med max 4 W. För varje körning användes två strålar, 40 kV i 30 
sek resp 10 kV i 30 sek. 

Data från instrumentet sammanställdes och kontrollerades med 
hjälp av programvarupaketet Innov-X Delta. För varje glas-
fragment gjordes tre körningar och presenterat resultat visar 
deras medelvärde resp standardavvikelse. 

Figur 11. Olympus Delta Premium DP-6000-CC. 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4. Resultat från röntgenfluorescens och klusteranalys 

Röntgenflourescens applicerades på de tretton glasfragmenten och resultaten framgår ur 
tabell i bilaga 2.  

För att vidare bearbeta dessa siffror användes programpaketet Statistica 13. Glasfragmenten 
kan tänkas som punkter i en n-dimensionell euklidisk rymd där varje grundämne motsvarar 
en dimension. Avståndet mellan två punkter i den euklidiska rymden beräknas enligt 

d(x, y) =  ( (x1 - y1)2 + (x2 - y2)2 …  (xn - yn)2 )½ 

Tabell 3 sammanställer de euklidiska avstånden mellan glasfragmenten. Nästa steg blev att 
med dessa som grund räkna fram ett träddiagram likt ett släktträd. Först sätts närliggande 
fragment parvis samman till kluster. Sedan formas kluster på successivt högre nivåer. Till slut 
utgör hela diagrammet ett kluster vars struktur kan uttryckas som ett träddiagram, figur 12. 
Klustren åsätts namn för att det skall vara lättare att diskutera dem i kapitel 5. 

Tabell 3. Euclidiska avstånd mellan glasfragmenten
Fnr = 69 153 233 240 279 336 339 596 621 630 647 657 668

Fnr = 69 0 17,9 15 13,5 14 13,7 20,8 24,4 12,8 17,3 24,9 11,7 18,7
Fnr = 153 17,9 0 5,2 9,1 6,3 7,9 17,2 16,5 8,2 13,6 16,2 9,8 6,2
Fnr = 233 15 5,2 0 6,1 4,1 4,3 16,3 15 4,3 11 15,1 6 5,9
Fnr = 240 13,5 9,1 6,1 0 6,8 2,6 12,3 14,9 7,6 8,4 14,1 7,3 10,3
Fnr = 279 14 6,3 4,1 6,8 0 6,4 15,9 18,6 7,2 13,8 18,3 8,6 7,9
Fnr = 336 13,7 7,9 4,3 2,6 6,4 0 14,1 13,5 5,4 7,7 13,2 5,3 8,8
Fnr = 339 20,8 17,2 16,3 12,3 15,9 14,1 0 20,4 18 14,8 17,7 17,7 18,2
Fnr = 596 24,4 16,5 15 14,9 18,6 13,5 20,4 0 14,4 8,1 4,3 13,9 15,7
Fnr = 621 12,8 8,2 4,3 7,6 7,2 5,4 18 14,4 0 10,1 15,5 2,3 8,2
Fnr = 630 17,3 13,6 11 8,4 13,8 7,7 14,8 8,1 10,1 0 8 8,8 13,4
Fnr = 647 24,9 16,2 15,1 14,1 18,3 13,2 17,7 4,3 15,5 8 0 15 15,5
Fnr = 657 11,7 9,8 6 7,3 8,6 5,3 17,7 13,9 2,3 8,8 15 0 9,8
Fnr = 668 18,7 6,2 5,9 10,3 7,9 8,8 18,2 15,7 8,2 13,4 15,5 9,8 0
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Figur 12. Träddiagram efter klusteranalys och namnsättning av kluster. Fotografierna av
   glasfragmenten är inte skalenliga.
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5. Diskussion 

5.1 Tolkning av fragmentklustren 
 

Kluster A med fragmenten 69 och 339 är inte glas. Fragment 69 består av ren kisel-
dioxid SiO2 och är kvarts medan fragment 339 troligen är kalifältspat KAl3Si3O8 
(Däcker 2016).  

De övriga elva fragmenten består av glas och är uppbyggda till 95,1 - 99,9 % av samma 
grundämnen LE-Si-Ca-Al-K-Fe (light elements - kisel - kalcium - aluminium - kalium - järn) 
i samma fallande mängdordning även om ordningen mellan kalcium och aluminium resp 
mellan kalium och järn kan växla.  

Glasfragmenten innehåller därtill tillsatsämnen och/eller föroreningar, ofta metaller. Tillsats-
ämnen har avsiktligt lagts till glasmassan för att påverka färgen och/eller opaciteten. Förore-
ningar kan ha följt med råvaran eller kommit av att glastillverkningen skedde i samma hyttor 
som metallbearbetning (Henderson 2000:70). 
 

Fragmenten 153 och 668 i kluster B har klara färger och är uppenbarligen avsiktligt 
färgade. Fragment 153 är unikt genom att innehålla en stor andel antimon, Sb, vilket 
helt saknas bland de övriga fragmenten. Under antiken användes kalciumantimonat 

Ca2Sb2O7 eller Ca2Sb2O6 för att skapa ett opakt turkosa glas (Henderson 2000:35). Frag-
mentet är kantigt och Holmquist (2016) framför teorin att det kommer från en sönderbruten 
tessera, mosaikplatta. Uppbrutna romerska mosaiker var en råvarukälla för glastillverkningen 
inte minst när man sökte färgat glas (Steppuhn 1998: 86f, Henderson 2000:70). 

Idag används antimonoxid Sb2O3 för att göra glas blåsfritt (Flygt et al 2011:37).  
 

Fragment 668 har en stor andel mangan, Mn, vilket även finns i mycket små an-
delar i fyra av de övriga fragmenten. Fragmentet är transparent och har en vacker 
djupt rosa ton. En plats där det fanns ett mineral rikligt med mangan och där det på-

gick glastillverkning under medeltiden låg i Hérault i sydvästra Frankrike (Henderson 2013: 
75). Idag används Mn2O3 för att färga glas violett (Flygt et al 2011:105).  

På den antika bronsåldern användes antimon och mangan för att avfärga glas (Gliozzo 2016, 
Henderson 2000:38). Genom att tillsätta en komplementfärg kunde den ursprungliga färgen 
neutraliseras (Flygt et al 2011:98). 

Kluster C innehåller magnesium, Mg, vilket saknas hos de övriga. Det har också högre nivåer 
kalcium, Ca. Bi-plotten i figur 13 kan jämföras med motsvarande i bilaga 3. Kluster C före-
faller hamna bland wood ash glasses. Henderson (2013:104) skriver att ”wood ash glasses 
can be characterised by elevated levels of potassium oxide, magnesia, phosphorus pentoxide, 
sulphur trioxide, manganese oxide and calcium oxide”. Magnesium och kalcium är dock även  
naturliga beståndsdelar i det sodaglas som idag används för förpackningsglas, hushållsglas 
m.m. (Flygt et al 2011:115). Frågan är om fragmenten är tidigmedeltida wood ash glasses 
eller helt enkelt är recenta. 
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Figur 13. Bi-plot kalcium mot kalium. Kluster C skiljer sig från de övriga klustren. 

Av glasfragmenten i kluster C så ger 630 och 647 ett recent intryck. Fragment 
630 är färglöst, helt plant, jämntjockt och med ett rakt skuret streck över. Frag-
ment 647 har tre gånger så mycket järn som fragment 630 och därtill högre an-
delar av både kalcium, aluminium, kalium, magnesium, mangan, fosfor och titan. 
Det är mörkbrunt och förefaller emanera från en ölflaska.  
 

Glasfragment 596, det sista i kluster C, förefaller däremot vara av gammalt ur-
sprung. Dess ojämna tjocklek indikerar att det är handgjort. Detta fragment skulle 
kunna vara ett exempel på medeltida glas tillverkat med träaska (Freestone et al 
2016:1). 

De återstående klustren D och E med två glasfragment var har endast minimala inslag av 
andra ämnen i tillägg till LE-Si-Ca-Al-Fe-K och uppvisar olika schatteringar från ljust blå-
grönt till grönt. De består troligen av natronglas och tillhör traditionen ”Roman LMG” där 
LMG står för low magnesium (Henderson 2000:68). Därmed bör de vara tillverkade i fran-
kiska eller anglosaxiska glashyttor och vara äldre än kluster C. 

Anglosaxiskt glas från den tiden uppvisar en positiv korrelation mellan järn och aluminium, 
se bilaga 4 (Freestone et al 2016:6), antagligen därför att den sparsamma tillgången på glas 
gjorde att det omsmältes och återanvändes varvid ämnena anrikades. Figur 14 nedan visar att 
så är fallet också här. De två fragmenten inom kluster E har nästan samma värden och sam-
manfaller i diagrammet. 
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Figur 14. Bi-plot järn mot aluminium med inlagd streckad trendlinje. 

Kluster E med fragmenten 621 och 657 har minst andel aluminium och minst andel 
järn av alla fragmenten. I stället innehåller fragmenten 0,1% krom, Cr, och spår av 
nickel, Ni. Kromoxid Cr2O3 är ett starkt grönt och gult färgämne vilket kan ha viss 
effekt även vid denna låga koncentration (Flygt et al 2011:98).  

Med dessa unika värden för järn, aluminium, krom och nickel bör kluster E komma från en 
glashytta som har hämtat sina råvaror från någon annan plats än de övriga klustren. Eftersom 
bägge fragmenten har så pass lika värden kan det vara möjligt att de kommer från samma kärl 
eller åtminstone från samma smälta. 

Krom är en tungmetall där höga halter i jordbruksprodukter kan innebära en hälsorisk. Tóth 
et al (2016:pkt 3.5) skriver om krom i åkermarken inom EU att ”our analysis shows that 
especially Piemonte, Lorraine-Alsace, Western-Macedonia and Central Greece are affected”. 
Intressant är att de nämner Elsass-Lothringen (fr./eng. Lorraine-Alsace) som ett område med 
förhöjda halter av krom i jordmånen. Glas, särskilt trattbägare, som hittas i Birka sägs ofta 
komma från Frankia och Rhendalen (Arbman 1939:117, Andersson 2010:120). Det är en fas-
cinerande tanke om det kan synas genom spår av krom i råvaran till glastillverkningen även 
om det inte får tas som någon form av bevis. 
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5.2 Fragmentklustrens fördelning i vertikalled 

En matchning av klustren A..E mot lagren i stratigrafin leder till figur 15 nedan. 

Figur 15. Fragmentklustren på X-axeln och lagren i stratigrafin på Y-axeln från L2 överst
    till L23/V nederst. Se tabell 1 och figur 6 ovan.

 
Lagerföljden går från nederst äldst till överst yngst. Fördelningen av glasfragmenten 
i stratigrafin är något slumpmässig men några intressanta iakttagelser kan göras. Det 
vackert blå fragmentet 153 synes vara från Birkas äldre tid. 

Glasfragment 647, kanske en trasig ölflaska, företer en recent anblick men ligger 
förhållandevis djupt, L17. Här har troligen någon omrörning av lagren skett. 

Hur glasfragmenten i klustren D och E har hamnat är intressant att notera. Klustren bygger på  
resultatet från röntgenflourescensen men nu visar det sig att klustren håller ihop även strati-
grafiskt. Kluster D förefaller tillhöra Birkas äldre tid medan kluster E som är unikt genom sitt 
innehåll av krom och sin låga halt av aluminium tillhör Birkas yngre tid. Antingen har man 
haft olika tillverkningsmetoder eller har glasimporten kommit från olika platser vid olika 
tider. 

A B C D E

L2 657

L4 596 630 621

L7

L17 69 668 647

L23/I 339

L23/II 336

L23/III 279

L23/IV 153 240

L23/V 233
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5.3 Fragmentklustrens fördelning i horisontalled 

En matchning av klustren A..E mot till de kvadratmeterstora PQ-rutorna leder till figur 16 
nedan. 

Figur 16. Fyndklustrens placering i schaktet. Se figur 4 och 5 ovan.

Glasfragmenten är ganska spridda över utgrävningsschaktet dock hittades bägge fragmenten 
inom kluster E i samma ruta, PQ 13. 

5.4 Morfologi 

Alla glasfragmenten är homogena i den meningen att inget av dem förefaller komma från 
någon skarv mellan en färg och en annan. Ej heller syns något pålagt glas exempelvis reti-
cella. 

Kluster A med fragmenten 69 och 339 räknas bort eftersom dessa fragment ej är glas. 

Fragmenten 630 och 647 ur kluster C räknas också bort eftersom de troligen är recenta. Frag-
ment 630 har ett rakt streck tvärsöver med möjlig ilagd färg (eller troligare jord) och synes 

komma från ett helt plant glas. Det fanns plant fönsterglas på Birka men dessa 
hade en tjocklek på 2 - 4 mm (Danielsson 1973:61). 1,24 mm är alldeles för klent 
för fönsterglas. 

PQ 13
C C E E 

PQ 9 PQ 5 PQ 1

PQ 14 PQ 10 PQ 6 PQ 2
B

PQ 15
D

PQ 11
B

PQ 7 PQ 3

PQ 16
B C 

PQ 12
B D

PQ 8 PQ 4
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Det vackert blå fragmentet 153 i kluster B är kantigt och kommer enligt Holmquist 
(2016) troligen från en sönderbruten tessera, mosaikplatta.  

 
De vackert färgade fragmenten 668, kluster B, resp 621, kluster E, kan komma 
från färgade mynningskanter från bägare typ 1 eller 4 enligt figur 8 ovan. 
 

Fragment 240 har en mjukt rundad långsida varför det skulle kunna komma från 
kanten av en bägare. Det är lätt kupat och har tydlig dekormålning på utsidan. Det 
skulle kunna komma från mynningen av en bägare typ 3. 

Alla övriga fragment är svagt kupade även om det kan vara svårt att avgöra för de mindre 
fragmenten. De förefaller komma från den kupade delen, inte mynningsdelen, av bägare typ 1 
(trattbägare), 4 eller 6. 
 

Fragment 596 i kluster C är tillräckligt stort för att kunna mätas mot ett Rim/base 
diameter chart. Det kommer från ett kärl med diametern 10 - 12 cm. Formen indi-
kerar att det kunde komma från den rundade delen av en bägare typ 4. 

6. Slutsatser 

Röntgenfluorescens, XRF, är en utomordentligt teknik för att analysera ingående grundämnen 
i olika föremål, naturliga som antropogena. Tekniken har därtill fördelen att inte vara förstö-
rande. 

Röntgenfluorescensen kunde sortera bort två fragment som inte var av glas och visade sedan 
att de fragment som är av glas består till 95,1 - 99,9 % av exakt samma glasbildande grund-
ämnen därtill nästan alltid i samma volymordning.  

Två fragment är troligen recenta och består av sodaglas. Ett av fragmenten kan vara tillverkat 
med träaska som flussmedel vilken blev den teknik som användes under medeltiden. Övriga 
fragment är tillverkade av natronglas enligt den teknik som glasmästarna ärvde från romarna. 

Alla glasfragmenten innehåller ett eller ett par tillsatsämnen, oftast någon metalloxid. När 
sådana ämnen förekommer i större mängder, upp till 4,7 %, bidrar de till färgsättningen och/
eller transparensen av glaset. När de endast finns i mindre mängder, < 1 %, är glasen gröna, 
oftast ljusa. 

Två färgstarka glasfragment är färgade med antimon resp mangan. Två fragment innehåller 
krom. Om detta kommer från en förorening i råvaran så kan det vara möjligt att fragmenten 
kommer från kärl som tillverkats i Elsass-Lothringen. 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Bilaga 1. De tretton glasfragmenten 

Fnr 69
PQ 9
L 17
8,57 * 6,30 * 5,88 mm
Vikt 0,5 g
Opak
Ofärgad
Två tydliga föroreningar 

Fnr 153
PQ 2
L 23/IV
8,73 * 5,79 * 6,95 mm
Vikt 0,6 g
Opak
Djupt blå
Tydliga skiktlinjer

Fnr 233
PQ 16
L 23/V
10,23 * 8,10 * 1,56 mm
Vikt 0,2 g
Transparent
Ljust blågrön
Små föroreningar och 
bubblor

Fnr 240
PQ 12
L 23/IV
15,42 * 9,98 * 1,69 mm
Vikt 0,5 g
Transparent
Grön
Utsidan rester av 
dekorstreck. Insidan
finkornig struktur
 

�

�

�
�

�
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Fnr 279
PQ 12
L 23/III
11,11 * 8,38 * 0,76 mm
Vikt 0,2 g
Transparent
Grön
Mkt blank
Utsidan möjlig rest av 
dekorstreck. Insidan
mkt små bublor

Fnr 336
PQ 15
L 23/II
8,28 * 6,48 * 0,90 mm
Vikt 0,1 g
Transparent
Ofärgad
 

Fnr 339
PQ 13
L 23/I
7,78 * 6,17 * 3,66 mm
Vikt 0,3 g
Opak
Rosa
Det finns en klack som 
kan vara resterna efter en 
kant

Fnr 596
PQ 13
L 4
30,62 * 29,83 * 2,42 mm
Vikt 4,0 g
Transparent
Ljust grå
På utsidan skrapmärken
Tjockleken varierar från 
1,38 till 2,48 

�

�

�
�

�

�

�
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Fnr 621
PQ 13
L 4
10,45 * 5,74 * 2,14 mm 
Vikt 0,3 g
Transparent
Grön
Mkt blank
Mkt rent glas

Fnr 630
PQ 13
L 4
15,67 * 5,19 * 1,24 mm
Vikt 0,2 g
Transparent
Ofärgat
På ena sidan ett ristat 
streck med ilagd färg

Fnr 647
PQ 16
L 17
34,93 * 24,16 * 5,24 mm
(största biten)
Vikt 6,3 g
Transparent
Mörkt brun
Utsidan repig
In/utsidan mkt förorenad 

Fnr 657
PQ 13
L 2
18,76 * 13,84 * 1,51 mm
Vikt 0,6 g
Transparent
Ljust grön
Mkt blankt glas

Fnr 668
PQ 11
L 7
9,08 * 5,00 * 2,63 mm
Vikt 0,2 g
Transparent
Djupt rosa
Mkt rent glas

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Bilaga 2. Resultat från röntgenflourescensen 

Siffrorna anger den relativa mängden av grundämnet i resp glasfragment i procent. Siffrorna 
avser medelvärde och standardavvikelsen efter tre körningar. ± 0 motsvarar ett tal < 0,005 
vilket reducerats till 0 vid avrundningen till två decimaler. 

Fragment 
och kluster

LE Mg Al Si P

light elements magnesium aluminium kisel fosfor

Fnr = 69 A 58,70 ± 1,12 0 0 40,90 ± 0,48 0

Fnr = 153
B

61,96 ± 0,83 0 3,30 ± 0,14 24,55 ± 0,55 0,05 ± 0,05

Fnr = 233 61,37 ± 4,05 0 3,44 ± 0,28 27,63 ± 2,69 0,15 ± 0,03

Fnr = 240 D 56,91 ± 0,15 0 6,58 ± 0,09 30,04 ± 0,13 0,34 ± 0,01

Fnr = 279 B 62,45 ± 1,36 0 4,22 ± 0,23 28,31 ± 0,24 0,08 ± 0,02

Fnr = 336 D 57,84 ± 0,87 0 5,01 ± 0,21 29,51 ± 0,51 0

Fnr = 339 A 51,58 ± 0,20 0 9,35 ± 0,09 27,74 ± 0,08 0,06 ± 0,01

Fnr = 596 C 51,64 ± 0,88 2,00 ± 0,14 3,04 ± 0,09 24,51 ± 0,37 0

Fnr = 621 E 60,56 ± 0,75 0 0,70 ± 0,08 30,37 ± 0,09 0

Fnr = 630
C

51,83 ± 1,15 0,94 ± 0,82 4,27 ± 0,15 29,66 ± 0,42 0,22 ± 0,05

Fnr = 647 50,05 ± 0,89 2,12 ± 0,43 5,01 ± 0,06 23,00 ± 0,24 0,70 ± 0,05

Fnr = 657 E 58,83 ± 0,85 0 0,66 ± 0,13 31,84 ± 0,36 0

Fnr = 668 B 61,88 ± 1,15 0 1,96 ± 0,19 24,05 ± 0,71 0

Fragment 
och kluster

S K Ca Ti V

svavel kalium kalcium titan vanadium

Fnr = 69 A 0 0 0 0 0

Fnr = 153
B

0,08 ± 0,01 0,60 ± 0,03 4,11 ± 0,10 0 0

Fnr = 233 0 0,75 ± 0,16 5,32 ± 0,88 0,18 ± 0,02 0

Fnr = 240 D 0 1,32 ± 0,02 4,02 ± 0,07 0,10 ± 0,02 0

Fnr = 279 B 0 0,81 ± 0,01 1,58 ± 0,02 0,24 ± 0,02 0

Fnr = 336 D 0 0,81 ± 0,02 5,66 ± 0,14 0,15 ± 0,04 0

Fnr = 339 A 0 10,98 ± 0,11 0 0,08 ± 0,01 0,05 ± 0,01

Fnr = 596 C 0,15 ± 0,01 1,07 ± 0,04 16,16 ± 0,52 0,31 ± 0,06 0,16 ± 0

Fnr = 621 E 0 0,31 ± 0,02 6,98 ± 0,02 0 0,02 ± 0,02

Fnr = 630
C

0 1,73 ± 0,04 10,13 ± 0,18 0,08 ± 0,07 0,02 ± 0,02

Fnr = 647 0 2,29 ± 0,04 13,63 ± 0,19 0,31 ± 0,02 0,07 ± 0

Fnr = 657 E 0,03 ± 0 0,33 ± 0,02 7,31 ± 0,10 0 0

Fnr = 668 B 0 0,83 ± 0,03 5,52 ± 0,31 0,11 ± 0,01 0,06 ± 0,02
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Yttrium, Y, niob, Nb, tantal, Ta, wolfram, W, och kvicksilver, Hg, har inte tagits med i 
tabellen. 

Fragment 
och kluster

Cr Mn Fe Ni Cu Zn

krom mangan järn nickel koppar zink

Fnr = 69 A 0 0 0,02 ± 0 0 0 0

Fnr = 153
B

0 0,34 ± 0,01 0,52 ± 0,01 0 0,12± 0,01 0

Fnr = 233 0 0,23 ± 0,01 0,88 ± 0,01 0 0,01 ± 0 0,01 ± 0

Fnr = 240 D 0 0 0,65 ± 0,01 0 0 0

Fnr = 279 B 0 0,02 ± 0 1,59 ± 0,03 0 0 0

Fnr = 336 D 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,91 ± 0,02 0 0 0

Fnr = 339 A 0 0 0,06 ± 0 0 0 0

Fnr = 596 C 0 0,04 ± 0 0,84 ± 0,01 0 0 0

Fnr = 621 E 0,10 ± 0 0,02 ± 0 0,40 ± 0,01 0,06 ± 0 0 0

Fnr = 630
C

0,01 ± 0,01 0,33 ± 0,01 0,64 ± 0,01 0 0 0,06 ± 0

Fnr = 647 0 0,78 ± 0,02 1,79 ± 0,03 0 0,01 ± 0 0,09 ± 0

Fnr = 657 E 0,08 ± 0,01 0,02 ± 0 0,40 ± 0,01 0,06 ± 0 0 0

Fnr = 668 B 0 4,66 ± 0,07 0,82 ± 0 0 0,02 ± 0 0,01 ± 0

Fragment 
och kluster

As Rb Sr Zr Sb Pb

arsenik rubidium strontium zirkonium antimon bly

Fnr = 69 A 0 0 0 0 0 0

Fnr = 153
B

0,01 ± 0,01 0 0,04 ± 0 0,01 ± 0 3,94 ± 0,01 0,37 ± 0

Fnr = 233 0 0 0,02 ± 0 0,02 ± 0 0 0,01 ± 0

Fnr = 240 D 0 0 0,02 ± 0 0,01 ± 0 0 0

Fnr = 279 B 0,01 ± 0 0 0 0,04 ± 0 0 0

Fnr = 336 D 0 0 0 0,02 ± 0 0 0

Fnr = 339 A 0 0,04 ± 0 0,04 ± 0 0 0 0

Fnr = 596 C 0 0 0,04 ± 0 0,01 ± 0 0 0,03 ± 0

Fnr = 621 E 0 0 0,03 ± 0 0,01 ± 0 0 0

Fnr = 630
C

0 0,01 ± 0 0,05 ± 0 0,01 ± 0 0 0,01 ± 0

Fnr = 647 0 0,01 ± 0 0,09 ± 0 0,03 ± 0 0 0,01 ± 0

Fnr = 657 E 0 0 0,03 ± 0 0,01 ± 0 0 0

Fnr = 668 B 0 0,01 ± 0 0,01 ± 0 0,01 ± 0 0 0,05 ± 0
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Bilaga 3. Bi-plot CaO mot K2O 

(Henderson 2013:103) 
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Bilaga 4. Bi-plot FeO mot Al2O3 

HIMT = High Manganese, Iron and Titanium. 
(Freestone et al 2016:6) 
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