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Abstract

This paper examines the possibility of identifying previously classified land use via multi-element 
based chemical analysis. To help me in this, I have used some of the help hypotheses that elevated 
values of Magnesium may indicate signs of cattle and manure handling. In addition, I have 
investigated paleogeographic maps which help to recreate the hydrographic conditions in my area 
of investigation, as well as my own observations and sampling.

Titelbild: https://www.thermofisher.com/blog/metals/i-use-xrf-analyzers-on-metals-is-it-safe/
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1. Inledning 

Den här uppsatsen behandlar markanvändningen på en boplatslämning under äldre järnåldern, 
boplatsen är belägen i Sollentuna och heter Södersättra. Målet med uppsatsen är att genom en 
markkemisk analys försöka testa den existerande teori om markanvändning som läggs fram utav 
Grönwall och Höglin i deras rapport från 2006. Vad har varit jordbruksmark, vart har boplatsen 
varit och vart har man gränsat av mot utmarken. Genom att ta jordprover på strategiskt valda 
områden och med hjälp av observationer samt hjälphypoteser kommer jag genom min analys att 
försöka spåra mänskligt aktivitet genom markens elementsammansättning i Södersättra. Jag 
kommer även försöka luta mig på en större rapport av Essen & Ramström vilket behandlar 
stensträngsbyggden ur ett större perspektiv. 

I rapporten av Grönwall och Höglin argumenteras det kring stensträngarnas betydelse samt hur 
markanvändningen har sett ut i förhistorisk tid illustrerad i fig. 1. Målsättningen har varit att i så 
stor utsträckning som möjligt försöka rekonstruera järnålderns kulturlandskap med betoning på 
markanvändning och organisation (Grönwall & Höglin 2006:10)  Vilken mark har varit boplats och 
kan vi se eventuella spår av odling eller betesmark? Detta är vad jag genom min 
provtagningsstrategi, observationer och laborationer kommer att försöka besvara i min uppsats. 
Proverna är tagna efter att ha studerat historiskt kartmaterial samt kartmaterial från Grönwall och 
Höglins men även Essen och Ramströms rapport.

Figur 1: Tolkning av stensträngarnas funktion vid Södersättra enligt Grönwall och Höglin (Grönwall & Höglin 
2006:15) 
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En av det kanske mest kända markkemiska analyserna inom arkeologi är fosfatanalys (Isaksson 
2017:13) Något som denna uppsats inte kommer att beröra då det skulle behövas mer tid och plats 
än vad denna uppsats har möjlighet att erbjuda. Med det är betydligt fler element än fosfater som 
kan anrikas i marken till följd av mänsklig aktivitet. För att göra en enkelt koppling så vid 
metallhantverk kan de metaller man arbetat med anrikas i jorden, t.ex. järn (Fe) koppar (Cu), zink 
(Zn) eller bly (Pb). Vid platser där man eldat anrikas speciellt kalium (K), men även magnesium 
(Mg) och fosfor (P), alla dess element utgör komponenter i träaska. Något jag kommer använda 
som hjälphypotes är kopplingen mellan Mg och växtätare. Mg ingår i klorofyll och tas då upp som 
föda utav växtätare vilka sedan producerar avföring vilken då är hög i bland annat Mg. Detta blir ett
hjälpmedel för att spåra platser där hantering av boskap kan ha ägt rum, så som gödselhantering. 
Om min hjälphypotes stämmer kommer detta att visas i resultaten. 

Ett annat element som kan kopplas till gödselhantering är P, som anrikas där organiskt material 
förmultnar. Mangans (Mn) anrikning kan vi koppla till olika typer av födohantering, framförallt i 
cerial föda. Medans vi ser en anrikning av kalcium (Ca) P, Fe, och Zn vid hantering av vissa 
animalier. Kisel (Si) tas upp i stora mängder av vissa växter och kan hjälpa mig identifiera spår av 
boskapshantering, medans Strontium (Sr) i vissa fall kan spegla kvoten för den geologiska grunden 
där födan har växt. Därför har jag i detta arbete valt att analysera Mg, Si, P, K, Ca, Mn, Fe, Zn, Sr 
och Pb. Men som är uppenbart av ovanstående text så kan samma element ha flera olika ursprung 
och tolkningen av detta är inte alltid helt enkelt. (Isaksson 2017:13)

-Teori  

Betydelsen utav stensträngsområdena som diskuteras i både Essen och Ramström i ett större 
perspektiv och i Grönwall & Höglins rapport på ett mer plats specifikt område, vilka har tolkat 
stensträngarna som tecken på markplanering. Där vi ser en uppdelning utav åkermarker, inäga, 
utäga osv (Essen & Ramström 2005:71ff) Genom att utgå ifrån detta som min huvudsakliga hypotes
tillsammans med hjälphypoteser som att förhöjda värden av Mg kan antyda tecken på boskap och 
gödselhantering, har jag ett scenario där mina resultat borde producera mätbara skillnader beroende 
på vart jag tar mina prover om dessa hypoteser stämmer.

Först under äldre järnålder uppträdde allmänt fasta gödslade åkrar, man stenröjde mark för 
permanent bruk. Detta gav en ökad avkastning tillsammans med förbättrade redskap tack vare det 
nya materialet järn, t.ex. kortlien som finns belagd från omkring år 0. Boningshusen fick under 
denna tidsperiod agera plats för stallning av boskap vintertid, troligen inte för boskapens 
välbefinnande utan för att hålla nere betestrycket och för lättare insamling av gödsel för 
jordförbättring. (Essen & Ramström 2006:71)
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Boskapsskötseln spelade en viktig roll, och den var integrerad med åkerbruket, genom 
användningen av gödsel. Marken var således organiserad efter funktion, inägorna vid bebyggelsen 
bestod av åker och äng och utmarken användes till bete. (Essen & Ramström 2006:71)

Boskap hölls alltså inte på en inhägnad hage utan gick fria i utmarken där den plockar upp näring 
genom bete vilket omvandlas till mjölk, smör, ost, kött, gödsel osv (fig. 2). Boskapen fördes till och 
från gården genom fägator, vilka var parallella stensträngar som ledde från gården till utmarken. 
Djuren stallades på gårdarna där spillningen även samlades upp för att användas till det allt mer 
intensivt odlade åkerytorna (Viberg 2006:7). Denna typ utav jordbruk borde ge tydliga spår i 
marken vid en markkemisk undersökning. Enligt tidigare nämnd rapport av Grönwall & Höglin har 
man då identifierat två boplatser vilket är boplats öst=Sollentuna 58 och boplats väst= Sollentuna 
180 (fig. 6), inägomark samt vad som är utägomark (fig. 1). Jag kommer genom min analys att 
försöka pröva denna hypotes. Om den stämmer borde jag kunna hitta skillnader mellan de olika 
provtagningsområdena vilket då kan härleda till slutsats om brukning. 

Figur 2: Solenergi tas upp av växterna vilket boskapen förtär och för hem till boplatsen (Myrdal et al. 1998:33) 
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-Metod

Mina antaganden är baserade på den tidigare forskning som är gjord i området. Tolkningen av 
anläggningarna vid Södersättra enligt fig. 1, tillsammans med det historiska kartmaterialet ger mig 
en tydlig provtagningsstrategi där jag har valt att ta prover vid de båda boplatslämningarna samt 
innanför och utanför Sollentuna 423 för att undersöka skillnaderna i utmark och inägomark. 
Provtagningen utfördes tillsammans med handledare på de tidigare utvalda platserna, därefter utförs
en multielement analys på provmaterialet vilket då antingen kommer styrka eller problematisera 
redan klassificerade områden i Södersättra under äldre järnåldern. Med hjälp utav mina hypoteser 
kommer jag här att testa de tidigare presenterade teorierna från Essen och Ramström samt Grönwall
och Höglin.

Analysteknik

Röntgenfluorescens eller XRF bygger på att ett prov som bestrålas sänder ut karakteristisk 
röntgenstrålning, vilken avslöjar förekomsten av olika grundämnen i provet. utrustningen jag använt
har ett röntgenrör med Rodium (Rh)-anod. Provet bestrålas med röntgen först på 40 kV i 30 
sekunder följt av bestrålning under samma tid men med 10 kV. Genom att göra en markkemisk 
analys av olika områden letar man efter de spårämnen som finns naturligt samt de som anrikas i 
jordlagren på grund av mänsklig aktivitet. Genom att välja XRF istället för att analysera fosfater 
kan jag spåra fler element i jordprovet beroende på vilket ämne jag söker efter. Utav de 35 ämnen 
jag fångat upp i min analys har jag valt att arbeta med 8 av dessa utifrån den frågeställning jag har 
(Pollard 1996:41f, Hjulström 2008:21)

Beroende på aktivitet så varierar mängden anrikat eller urlakat element. Element analysen ger även 
mer information om vilka material eller aktiviteter som kan tänkas ha gett upphov till anrikningen 
eller urlakningen (Isaksson 2008:23)

-Syfte

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om markanvändning och stensträngarnas funktion under 
äldre järnåldern i södra uppland. Samt undersöka om jag via multi-element analys kan hitta spår 
som styrker tidigare klassificering av markanvänding under äldre järnåldern i Södersättra. 

-Frågeställning

Kan de områden som tidigare klassats till olika markanvändning utifrån fornlämningsbilden och 
landskapsmorfologi identifieras med hjälp av multi-elementbaserad markkemisk analys?
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2. Topografi och fornlämningsmiljö

I Sollentuna intill området mellan Rösjön och Södersättra/Norrsättra finns ett förhållandevis 
välbevarat stensträngsområde samt flera ensamliggande stensättningar och rösen. Området är idag 
bebyggt med ett flertal mindre sommarstugor som under senare år i många fall har blivit 
permanentbostäder. (Grönwall & Höglin 2006:9)

Bilden av det historiska landskapet är det samma som i hela Mälardalen. Åkrarna var lokaliserade 
till de lite lättare lerjordarna och brukades i tvåsäde inom två gärden. På de lägre liggande markerna
återfanns slåtterängarna, i huvudsak intill Väsjön, Fjäturen och kring dess förbindelse med Rösjön, 
medan betesmarkerna låg på inhägnade moränkullar intill inägorna eller på utmarkens 
skogsområden i söder och väster (Grönwall & Höglin 2006:11)

Bebyggelsen har legat relativt centralt i odlingslandskapet i anslutning till svaga höjdlägen.  På 
jordbrukskartan från 1632 (fig. 5) redovisas gården/torpet söder om den centralt gående bäcken, i 
anslutning till det åker impediment som också innehåller andra bebyggelselämningar. I början av 
1700-talet hade enheten flyttat ca 200 m norrut för att under 1800-talets andra hälft flytta lika långt 
västerut till den tomt som redovisas på häradskartan från början av 1900-talet. Där låg gården till 
dess sommarstugeområdet etablerades och tomten övertogs av sommarstugor. Den norra 
gården/torpet (Mellansättra) låg centralt mellan de båda åkergärdena vilket skulle kunna antyda att 
detta är den ursprungliga enheten (Grönwall & Höglin 2006:11)

Alltså är boplats väst inte den enda boplatslämningen på denna plats. Vid inventering av 
fornlämningsmiljön hittade vi ett stensatt hörn i anslutning till boplats väst, denna stensättning 
skiljer sig från den övriga fornlämningsmiljön vilket leder mig att tro att detta stensatta hörn skulle 
kunna tillhöra 1600-tals gården som nämns av Grönwall och Höglin.
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-Sollentuna 58:1 (fig. 3)

Belägen på en mindre kulle över det som klassats till inägomark,
ett antal stensättningar som tolkats som boplats samt tillhörande
fägator fig. 3.

1) Stensättning, rund, ca 7 m diam, ca 0,25 m hög, övermossad
fyllning av 0,2-0,3 m st stenar, utfallen tydligen omplockad.

2)Stensättning rund, ca 5 m diam, ca0,25 m hög över mosad
fyllning av 0,2-0,3 m st stenar. I mitten grop ca 1 m diam och ca
0,15 m djup.

3) Stensträng (NÖ-SV-N-S) ca 120 m l (N-S till NÖ-SV) 1-1,5 m
br 0,3 m h av 0,3-0,5 m st stenar vanligen i 1 rad och i ett skikt.
Beväxt med flera enbuskar (www.fmis.se)

Figur 3: En stensträng vid Sollentuna 58 foto R. Grönwall (Grönwall & Höglin 2006:13)

-Sollentuna 180:1

Två terrasslämningar placerade parallellt i en sluttning mot inägomark i riktning mot boplats V. 
Stensträng, 80 m l (NÖ-SV) 1-1,5 m br och 0,2-0,4 m h av 0,3-0,5 m st stenar med inslag av 
enstaka större block, intill 1,2 m st. Vanligen i 1-2 rader och 1 skikt (www.fmis.se)

-Sollentuna 423

Ca 150 m lång och 1 m bred. Stenarna är ca 0,3-0,7 m stora. Stensträngen löper längs med en låg, 
granbevuxen moränhöjd och ansluter till större stenblock och till en brant häll. I söder slutar den i 
utdikad våtmark. (Grönwall & Höglin 2006:12)

Inför byggnationen utav Norrortsleden 2003-2004 vilket var en av Sveriges största projekt genom 
tiderna utfördes ett antal arkeologiska förundersökningar (Essen & Ramström 2005:5). 
Norrortsleden, vilken sammanknyter Häggvik, Rosenkälla i Fresta, Täby och östra Ryds socknar i 
Sollentuna, Täby och Österåkers kommuner sträcker sig igenom både landsbygd med inslag av 
jordbruk och skogsbruk men även stora skog och bergsområden som under historisk tid varit 
utmarker. Området som nu binder E4:an och E18 har sedan tidigare klassats som ett riksintresse för 
kulturvården med bland annat fornlämningsbilden som bakgrund (Johansson 2003:4) 

Under äldre järnålder uppstår den region med stensträngsområden som återfinns i Uppland och 
Västmanland och som kan indelas i ett flertal geografiskt avgränsade stensträngsbygder. De äldsta 
spåren efter ett beteslandskap finns från omkring 700 f. Kr. och de äldsta spåren efter odling finns 
från omkring 300 f. Kr. Spåren efter bete försvinner tillfälligt från omkring 100 e. Kr., och 
återkommer omkring 600-800 e. Kr., och finns fortsatt från omkring 1200 e. Kr. Odlingsspåren 
upphör omkring 500 e. Kr. och återkommer sedan i tidig medeltid. (Essen & Ramström 2007:73)
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Figur 4. Strandnivåkarta över Södersättra vilken visar strandlinjen för ca 2500 år sedan, röd markering visar sjövägen
vilken ej finns kvar idag. (www.sgu.se)

Under järnåldern ingår Påtåker och Södersättra i Östersjöns skärgårdslandskap vilket gjorde det 
möjligt att via sjövägen färdas genom området (se fig 4). Området har även varit del av samma 
nätverk av stensträngssystem som man hittar centralbyggden norr om Påtåker. Till följd av 
landhöjningen ströps dock flödet mellan Rösjön och havet av någon gång runt 200-talet e.kr 
(Isaksson & Fjellström 2016:2) 
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3. Historik & tidigare forskning

Sollentuna 58, 66, 180, 423 vid Södersättra (fig. 6), har som tidigare nämnt varit föremål för 
Länsmuseets utredningar. Grönwall och Höglin har presenterat deras tolkning av markens 
uppdelning och organisation efter funktion utifrån stensträngarnas utbredning, alltså inäga, utäga 
och boplats. 

I analysen av stensträngssystemen i Södersättra har jag använt mig av paleogeografiska kartor, d.v.s.
kartor som visar de hydrografiska förhållandena i trakten för ca 2500 år sedan. Förutom en bild av 
den dåtida kustlinjen är kartan också en modell över sjölandskapet i trakten (fig. 4). 

Essen och Ramström påpekar i sin kartstudie av området att det mest påfallande är den stora mängd 
småsjöar som har legat på lermarkerna. Vare sig de varit öppna vattenspeglar eller mer kärr lika 
våtmarker, har dessa våtmarker funnits kvar långt efter det att havsstranden förflyttats. De forna 
sjöarna har i de flesta fall länge använts som ängsmark och inte blivit uppodlade förrän i sen tid 
(Essen & Ramström 2006:73)

Täbyområdets stensträngar ligger som regel insprängda i det historiska odlingslandskapet. Vanligen 
ligger de i kanterna av det som varit åkermark under historisk tid och som i stort sett är det som 
odlas än idag (Essen & Ramström 2006:75)

Figur 5: Historik karta södersättra där mörkgrönt område representerar historisk odlingsmark, Blå 
markering=provtagningsområde, röd markering=stenstäng. (Grönwall & Höglin 2006:14)

Figur 6: Översiktskarta södersättra med fornlämningar markerade, röd markering=provtagningsområden, Blå 
markering= stensträng. Karta från Riksantikvarieämbetets Fornsök (www.fmis.raa.se) 
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Figur 7: Orjenteringskarta över Södersättra, Råsjön och Påtåker  (www.fmis.raa.se) 

Expedition Påtåker är inte bara en vetenskaplig undersökning av en fornlämning, det är också del av
en kurs: Fältkurs i laborativ arkeologi. Studenter har möjligheten att få producera egen forskning 
med hjälp av handledare och följande uppsatser har skrivits av studenter 2016 & 2017. Projektet 
drivs utav min handledare Sven Isaksson som även är handledare till samtliga uppsatser 
presenterade här. Påtåker ligger öster ut från Södersättra på andra sidan Råsjön (fig. 7).

Annelie Eriksson använder sig utav samma analysmetod (XRF) som jag gör i denna uppsats, men 
med syfte att spåra metallhantering och undersöka om RAÄ 62 har varit en metallhantverkslokal. 
Genom att sedan jämföra sina resultat med andra fornlämningsplatser och kommer fram till att det 
skett någon form av hantverk på undersökningsplatsen.  (Eriksson 2017:26) 

Fredrik Jansson har med hjälp av gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS) utfört lipidanalyser 
för att få en vidare inblick i matkultur, praktiker och föreställningar kring mat och matproduktion, 
under äldre järnåldern i Mälardalen. Detta utfördes genom analyser av keramikskärvor som hittades 
vid utgrävningen av terrass 1 i Påtåker för att på så sätt ta reda på vad keramiken har använts till 
(Jansson, 2017:3)

Även Kathrine Wehmer skriver sin kandidatuppsats om Matkulturen i området och använder sig 
utav (GC-MS) för att analysera lipider extraherade från keramik återfunnen vid Sollentuna 62. 
Resultatet av lipidanalysen visar innehåll av vattenlevande djur produkter,produkter från landdjur, 
grönsaker vilka visade indikation på uppvärmning (Wehmer 2016:2)
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4. Markens element och vittring

-Magnesium (Mg)

Magnesium utgör cirka 2,1% av jordens fasta jordskorpa och utgörs av mineraler som silikater och 
karbonater. Magnesium igår i klorofyllmolekylen, den deltar i fosforylering i cellerna och finns då 
med i ett antal syntetsprocesser, brist på Mg kan leda till reducerad skörd. Metallen är nödvändig 
för växter, men tas inte upp i samma storlek som K och Ca. Mg frisätts mestadels som sin mg2 + -
jon och adsorberas till mineralpartiklar och löses i mindre utsträckning. Anrikningen av Mg är 
därför mycket beroende av kornstorleksfördelningen i jorden. Lågt pH förhindrar bildandet av 
oupplösliga föreningar. Mg har också använts som en markör för träaska. Det är en del av 
klorofyllet i växter, vilket gör det betydligt högre i gödsel. Möjligheten att platsen kan ha använts 
som betesmark i historiska tider eller identifierings av dynghög (Isaksson 2000:9)

-Kisel (Si)

Kisel är det åttonde vanligaste grundämnet i universum och näst efter syre det vanligaste i 
jordskorpan och hydrosfären. Medelhalten i jordskorpan är 27,2 massprocent. Även den 
underliggande manteln består i huvudsak av kiselföreningar i form av oliviner och andra silikater 
som ofta innehåller järn och magnesium. Kisel förekommer aldrig fritt utan nästan enbart bundet till
syre i kiseldioxid (kvarts) och silikater. Kisel ingår i vissa växter (kiselalger, fräknen, gräs) och i 
djurriket i bindväv och fjädrar. Kisel tas upp i stora mängder av vissa växter, som fräknen och en 
del gräs, där det i speciella celler (kiselceller) bildas s.k. fytoliter av opal. Vilken funktion kisel har 
hos dessa växter är oklart, men stadga och tillväxt kan bli lidande vid brist. Av odlade växter är ris 
särskilt kiselberoende. Den biologiska kiselomsättningen i naturen domineras helt av kiselalgerna, 
som har skal av kondenserad kiselsyra. (Nationalencyklopedin, kisel. 

-Fosfor (P) 

Fosfor är ett av de grundämnen som växter ofta lider brist på. Därför tillförs
fosfatgödsel (superfosfat, råfosfat) i stora mängder i modernt jordbruk. Från
växterna överförs fosforföreningarna vidare till människor och djur. Fosfors
kretslopp i naturen skiljer sig från de andra icke-metallernas (t.ex. kol, kväve,
väte, syre, svavel) genom att inga föreningar i gasform ingår. Kretsloppet består
av ett landbaserat (atmosfär) och ett vattenbaserat (hydrosfär) biologiskt
kretslopp med omloppstider på dagar, veckor eller år. Dessa är förbundna med
varandra genom ett långsamt, geologiskt-oorganiskt kretslopp med
omsättningstider upp till miljontals år (Nationalencyklopedin, fosfor )

 
Figur 8: Fosfors kretslopp i naturen. (www.ne.se)
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-Kalium (K)

Grundämnet är det sjunde vanligaste i jordskorpan och hydrosfären. Medelhalten är 2,4 viktprocent,
vilket är något lägre än motsvarande natriumhalt. Kalium är ett livsnödvändigt mineralämne hos 
alla organismer och förekommer i jonform (K+) främst inne i cellerna (Nationalencyklopedin, 
kalium. )               

-Kalcium (Ca)

Kalcium är ett viktigt element för bland annat cellväggarnas styrka, men hjälper även till att 
aktivera enzymer som hjälper till vid celldelning och cellmembranens generella funktion. 

Kalciumjonen har alltså en stor påvekran på både den kemiska och fysiska egenskaperna i marken, 
och har viktig funktion för växtens välmående. Därför bör nivån av Ca+2 hållas på en hög nivå i 
åkermark (Erikson et al. 2011:282)

-Mangan (Mn)

Mangan behövs för att aktivera en rad enzymer som är involverade i växternas fotosyntes och 
kvävemetabolism. Brister av mangan kan leda till kloroser vilket är gråfläcksjuka på havre, medans 
förhöjda halter kan leda till utfällning av MnO2 som då visar sig som mörka fläckar på bladen. 

Vi finner mangan som Mn2+ i marklösningen vilken är starkt kopplat till markens pHvärde samt 
markens redoxtillstånd. En välluftad jord med goda oxideringsmöjligheter och ett högt pH-värde 
missgynnar bildningen av Mn2+ medan andra sidan av spektra leder till att Mn2+ löslighet i 
marken, denna process gynnas även av lättoxiderbart organiskt material.  Huvuddelen av Mn 
förekommer precis som många andra ämnen som icke utbytbar form (Erikson et al. 2011:284f)

-Järn (Fe)

I jordskorpan är järn den näst vanligast metallen efter aluminium och är det fjärde vanligast 
grundämnet. Jordskorpan innehåller ca 6 % järn, i jordens inre är järnhalterna betydligt högre. På 
jorden som helhet är järn det vanligaste grundämnet, med uppskattningsvis ca 35 % av jordklotets 
totala massa. Eftersom järn lätt förenar sig med andra grundämnen, främst syre och svavel, är 
gediget järn ytterst ovanligt i naturen. Järn är ett livsnödvändigt grundämne för nästan alla 
organismer och ingår evolutionsmässigt i gamla biokemiska system, såsom järn–svavelproteiner 
och järnporfyriner. En av de viktigaste funktionerna för järn är att transporten av elektroner i 
cellernas fotosyntes (Nationalencyklopedin, järn.)
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-Zink (Zn)

Zink är ett viktigt element som hjälper växten vid fröproduktionen samt tillväxt och är då 
involverad i de enzymer som ansvarar för kolhydrat- och proteinmetabolism samt hormoner. Mer än
50% av den lösta zinken i marken kan vara komplext bunden till organiska syror, och endast 1-4% 
av den total zinkhalten förekommer i utbytbar form. Huvuddelen av Zn finns bunden till 
silikatmaterial som biotit och augit samt organiska substanser. Lerjordar har ofta en högra halt Zn 
medans sandjordar och torvjordar oftast har betydlig mindre. Risken för Zn brist i Sverige är relativt
liten bortsett från sura sandjordar eller mosstorvjordar, medans gårdar eller boplatser med 
animalieproduktion vanligen har högre Zn-status (Erikson et al. 2011:286)

-Strontium (Sr)

Naturligt strontium är en blandning av de fyra stabila isotoperna Sr84, Sr86, Sr87 och Sr88. Sr tas upp 
löst i grundvattnet utav växter och träder då in i de biologiska kretsloppet. Vanligtvis analyseras Sr 
från ett mer organiskt perspektiv än vad jag kommer göra här, med detta menar jag specifikt 
strontiumisotoperna  Sr87 och Sr86 vilka kommer att spegla kvoten för den geologiska grunden där 
födan har växt, inom arkeologi är Sr-analyser vanligen i form av Sr-isotopanalys och då främst på 
ben  (Isaksson 2008:42)

-Bly (Pb)

Bly är sällsynt i jämförelse med aluminium och järn, men det kommer ändå som nummer 36 bland 
de vanligaste grundämnena i jordskorpan. Gediget bly är ovanligt i naturen. Naturligt 
förekommande bly är en blandning av de fyra isotoperna Pb204, Pb206, Pb207 och Pb208. Beroende på 
fyndort kan därför den relativa atommassan för bly variera upp till 0,04 enheter. Halten av de olika 
blyisotoperna i bergarter och mineral kan användas för geologisk åldersbestämning 
(Nationalencyklopedin, bly )
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-Fysikalisk vittring

En förutsättning för allt liv på jorden är bergarternas och mineralernas vittring, vilken ger upphov 
till lösa avlagringar (jordarter) och lösta salter. Denna vittring delas in i två olika typer: fysikalisk 
alt mekanisk vittring och kemisk vittring. Den fysikaliska vittringen innebär att bergarten 
omvandlas till lösa avlagringar utan att mineralsammansättningen ändras. Den fysikaliska vittringen
leder däremot till en ökning av materialets specifika yta och möjliggör då den mer intensiva 
kemiska vittringen. De viktigaste faktorerna för den fysikaliska vittringen är: temperatur växlingar, 
frost, glaciärer, vegetation och rinnande vatten. (Erikson et al. 2011:84)

-Kemisk vittring

Kemisk vittring innebär att de lösa avlagringarnas mineral undergår kemiska förändringar som på 
sikt löser upp dem i joner och kiselsyra. Vissa av dessa vittringsprodukter är dock relativt 
svårlösliga i marken vilket leder till att de faller ut igen som sekundära mineraler som t.ex. turkos, 
medans andra är lättlösliga som bidrar då till marklösningens innehåll av lösa salter.

Den kemiska vittringens hastighet beror dels av själva mineralpartiklarnas beskaffenhet, men även 
faktorer i omgivningen. De faktorer som kontrollerar den kemiska vittringen är: partiklarnas inre 
mineralsammansättning, mineralpartiklarnas specifika yta, temperaturen, vattenhalten i marken 
(Erikson et al. 2011:85)
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5.1 Analys

Min analys inleddes med en granskning av den tidigare forskningen, då framförallt Grönwall och 
Höglins rapport. Bland deras bildmaterial finns en historisk odlingskarta (fig. 5) där det mörkgröna 
representerar den historiska åkermarken medans det mer gulaktiga området är det jag valt för mina 
studier. Detta valdes i samråd med handledare och testområdet är valt för att undvika det som varit 
åkermark under historisk tid alltså runt 1600-talet och istället undersöka det som Grönwall och 
Höglin har tolkat som inägomark under äldre järnåldern. 

I efterhand hade det varit intressant att även ha tagit 5 st prover på den historiska marken för att 
kunna jämföra den markkemiska sammansättningen mot det som nu är prov 1-5 inägomarken. 
Tillsammans med handledare utfördes en inventering på området innan provtagningen utfördes. Vid
inventeringen konstaterades det att vissa av tidigare inmätta fornlämningar inte är fullständiga som 
Sollentuna 423 vilken antagligen fortsätter en bit österut mot ett utdikat kärr. Samtliga 
provtagningsplatser mättes in med GPS koordinater vilket jag valt att exkludera ur redovisningen i 
brist på relevans och har istället valt att markera provtagningsområdena på fig.5 och fig.6. 

Proverna har efter att de tagits och bearbetats inne vid Arkeologiska forskningslaboratoriet. Där har 
de torkats i 80´C för att sedan mortlas i en Fritsch Vibratory micro mill vid en amplitud av 1,5-2,0 
mm i ca en minut. Därefter har de siktats med samma maskin omgjord till en vibratory shive shaker.
Siktningen utförs genom sikttråg med maskvidd på 0,25 mm på en amplitud av 20 0,5-1,0 mm 
under ca 45 sekunder. Instrumenten diskades noggrant samt torkades med en varmluftspistol mellan
varje prov i båda momenten. Efter detta paketerades jordproverna i små provkoppar inför själva 
XRF analysen. 

Analysen genomfördes med hjälp av en Olympus Delta Premium DP-6000-CC bärbar 
röntgenanalysator monterad i en Delta bärbar arbetsbänk. De pulverformiga och siktade proverna 
sattes i SpectroCertified XRF Sample Cups med Chemplex 4,0 mm Prolene Thin-Films och 
placerades i arbetsbänksprovfacket. Instrumentet är utrustat med ett röntgenrör med 4 W max. Rh-
anod. Två strålar användes i föreliggande applikation; 40 kV i 30 sekunder och 10 kV i 30 sekunder,
vilket ger en total analytisk tid på 60 sekunder.

En Instrument Blank (SiO2), en Metod Blank (SiO2) och Certified Reference Materials (National 
Institute of Standards & Technology, USA) kördes parallellt med proven för att övervaka 
instrumentets precision och noggrannhet. All data samlades in och röntgen spektra inspekterades 
med hjälp av Innov-X Delta-programvaran.

För vissa element, inklusive P, så är pXRF en inte helt tillförlitlig teknik och koncentrationer under 
1 viktprocent P skall betraktas med ett stort mått av försiktighet (Isaksson 2017:15)
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5.2 Resultat

I detta stycke kommer jag att redovisa mina resultat från undersökningen i figurer, text och tabeller.

Tabell 1. Provresultat från samtliga prover 1-5 utmark, 6-10 inäga, 11-15 boplats öst och 15-20 boplats väst.

Tabell 2. t-tester mellan de olika provtagningsområdena samt medelvärden. Utmark: Låg Mg, Hög Si. Inäga: Hög Mg, 
Låg Si, Hög Mn, Hög Fe. Boplats Ö: Låg Ca, Låg Pb. Boplats V: Hög P, Hög LightElements.
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Faktor analys utförd i statistiska 13

Tabell 3. Faktorbelastningar. Tabell 4. Faktorvärden.

Tabellen visar de så kallade faktorladdningarna – hur mycket olika variabler ”laddar” på olika 
faktorer. Ju högre laddning, desto mer förklaras faktorn av den bakomliggande variabeln. 

Tabellen innehåller 10 rader, en för varje ”Element”, samt två kolumner i tabellen: ”% av total 
varians”,  samt ”kumulativ %”. I kolumnen ”Total” står de olika faktorernas ”egenvärde”. Ju högre 
egenvärde, desto mer av variationen i datamaterialet förklarar faktorn. Värdena i tabellen kallas för 
faktorladdningar och talar om för oss hur mycket varje variabel korrelerar med just den faktorn. 
Detta görs för att enklare kunna hitta mönster i rådata och statistiskt pröva den vilket här resulterat i 
fig.10 och fig. 11. Beroende på vilka faktorer som prövas ser grupperingen annorlunda ut vilket kan 
leda till att data enkelt kan bli missvisande även om så inte är grundtanken (Horák et al. 2018 ) 

Alltså förklarar faktor 1 ca 50% av den totala variansen, medans faktor 2 förklarar ca 26% och 
faktor 3 endast ca 13%, detta finns illustrerat i tabell. 3 och tabell. 4.
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Figur 9: faktorvärden för respektive prov i faktor 1 och 2

Figur 10: faktorvärden för respektive prov i faktor 1 och 3
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Figur 11: Andelen Magnesium Kisel(Mg/Si) och Zink Mangan (Zn/Mn). Här ser vi tydliga gruppindelningar av prover 
beroende på provtagningsplats.

Figur 12: Medelvärden för de fyra provtagningsområdena, den övre tabellen inkluderar samtliga ämnen medan den 
undre exkluderar Si för att underlätta redovisning av resterande ämnen. 
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5.3 Diskussion

För att återkoppla till min frågeställning: Kan de områden som tidigare klassats till olika 
markanvändning utifrån fornlämningsbilden och landskapsmorfologi identifieras med hjälp av 
multi-elementbaserad markkemisk analys? 

Utifrån resultatet av min småskaliga undersökningen har jag lyckats påvisa en viss skillnad i 
elementsammansättningen på de olika provtagningsplatserna, vilket illustreras i bland annat fig.11 
där jag jämför andelen Mg/Si och andelen Zn/Mn, samt faktoranalyserna som illustreras i tabell. 3 
och tabell. 4. Denna information säger i sig kanske inte så mycket. Men tillsammans med min 
hjälphypotes gällande kopplingen mellan Mg och växtätare ser vi att inägomark har högst andel Mg
på 0,81 % följt av de båda boplatserna med öst på 0,54 % och väst på 0,48 % medan utmarkens 
medelvärde är 0,27 %. Samt att att undersöka andelen Kisel på de olika provtagningsområdena, 
tillsammans med de tidigare tolkningarna kring markplanering presenterade av Grönwall & Höglin, 
styrker mina resultat den tidigare klassificeringen av markanvändning under äldre järnåldern i 
Södersättra.

Den teori som tidigare presenterats menar att boskapen betat fritt i utmarken och förts via fägator 
tillbaka till gården där man har stallat djuren och samlat in div resurser så som gödsel. Denna gödsel
ska sedan distribuerats på den stenröjda inägomarken. Resultaten jag har producerat passar in på 
denna teori då vi ser en neutralare mängd Mg i utmarken som borde varit relativt ostörd av 
mänsklig inverkan i ett jordbrukande perspektiv. Boplatserna vilket enligt teorin var den plats där 
gödsel och andra produkter från boskapen samlades in har en klart högre Mg halt än 
utmarksproverna och inägomarken har högst vilket passar in med teorin. Här finns det utrymme för 
vidare forskning som skulle kunna ge ett mer definitivt svar. Vidare analys hade kunnat ge svar om 
den magnesium i proverna kommer från växtätare eller naturligt från anrikningar via vittring. 

Mängden kisel jämför med andra ämnen är markant, vilket är anledningen till de två diagrammen 
illustrerade i fig. 12. Samtliga provtagningsområden ligger över 25% Si, som det gick att läsa i 
avsnitt 4 är detta inget konstigt. Något som är intressant är dock skillnaden mellan 
provtagningsområdena vilket vi ser i fig. 12. Utmarken och boplats öst har ett medelvärde på 32% 
medans boplats väst på 28% liknar inägomarken på 26%. Något som hade varit extremt intressant 
hade varit att kunna jämföra kiselhalten mellan inägomarken och den historiska odlingsmarken för 
att undersöka om dom har likvärdiga halter Si. 

Utifrån de observationer jag gjort på plats tillsammans med de markkemiska resultaten anser jag att 
det utan tvivel har varit en stenröjd odlingsmark, problemet är att utan referensmaterial från den 
historiska odlingsmarken går det inte definitivt att utesluta att den brukats under annan tid än 
järnåldern endast baserat på det historiska kartmaterialet i fig. 5. Provtagningsområdena för 
utmarken och boplats öst faller utanför det mörkgröna området i fig. 5 vilka har likvärdiga halter av 
kisel. Boplats väst ligger klart inom området för den historiska odlingsmarken medan 
provtagningsområdet för inägomarken ligger utanför. 
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Varför har en boplats högre halter än den andra? En förklaring skulle kunna vara att den historiska 
kartan stämmer och boplats väst inte har varit en aktiv boplats under historisk tid medan boplats öst 
har varit det och har därför en annorlunda elementsammasättning, en annan försökring skulle kunna
vara att man helt enkelt utfört annan aktivitet vid boplats öst som jag inte fångat upp i min 
undersökning. Om man utgår ifrån teorin att marken är planerad och altererad av mänsklig hand, så 
har marken som varit boplats och inäga en gång varit utmark och borde då utan påverkan från 
människan ha liknande elementsammasättning. Då den markkemiska sammansättningen för 
provtagningsområdena är olika varandra, vilket mina provresultat tydligt har visat så kan jag med 
säkerhet säga att denna mark är påverkad som resultat av mänsklig aktivitet. 

Två prov tagna i utmarken hamnar dock avvikande vilket skulle kunna förklaras följaktligen.

Prov nr 2 är taget i nära anslutning till det område som klassificerats som inäga fast på utsidan av 
Sollentuna 423 i utmarksområdet, provet ger liknande resultat som prov 6-10 (inäga) vilket kan vara
till följd av avståndet mellan inägomark och vart provet är taget.  

Prov nr 4 är taget i en mindre svacka på en höjd, här ser vi förhöjda värden av Kalium och Kalcium,
detta kan vara ansamlingar från vittring vilken skett helt naturlig. Det skulle även kunna vara så att 
provet är taget i anslutning till något organiskt som t.ex. kvarlevor från ett djur.  

Grupperingen av proverna som illustreras i fig. 11 gör det tydligt att just proverna tagna i utmarken 
varierar på en större sett än de övriga grupperna. En provtagning i större omfång hade kunnat 
utesluta dessa prover vilket är risken vid valet av en så liten population. Ju mer data som finns att 
analysera ju enklare blir det att se mönster och avvikande prover får en mindre inneverkan vilket 
skulle kunna leda till andra resultat.  
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5.4 Slutsats & Sammanfattning

Så vad har min uppsats lyckats besvara? Min frågeställning som har varit i fokus för min uppsats 
var att undersöka om jag kunde identifiera tidigare markanvändning genom multi-elementbaserad 
markkemisk analys. Jag har använt mig utav en del hjälphypoteser som att förhöjda värden av Mg 
kan antyda tecken på boskap och gödselhantering. Utöver det har jag undersökt paleogeografiska 
kartor vilka hjälper att återskapa de hydrografiska förhållandena i mitt undersökningsområde. Andra
kartor är den historiska odlingskartan vilken även diskuteras utav Grönwall och Höglin. Deras teori 
om markplaneringen i Södersättra ligger i centrum för vad jag satt ut att pröva, och genom 
inventering på plats tillsammans med provtagningen och resultaten kan vi säga följande. 

Topografiskt är den existerande tolkningen gjord av Grönwall och Höglin logisk. Den mark som 
pekas ut som inägomark är helt klart stenröjd till skillnad från den annars ganska steniga utmarken. 
Boplats väst ligger placerad på en höjd centralt i odlingslandskapet vilket är en logisk plats och har 
ett antal fägator vilka knyter an till platsen. Detta vidare styrker teorin som presenterats i uppsatsen 
om att djuren fördes till boplatsen via fägator där man samlade in bland annat gödsel. 

Resultatet av min analys visar att det finns en variation i den markkemiska sammansättningen av 
populationen vilken illustreras i mina faktoranalyser men även i tabell. 2 samt fig. 12

Utmark: Låg Mg, Hög Si, Hög K. 

Inäga: Hög Mg, Låg Si, Hög Mn, Hög Fe. 

Boplats Ö: Låg Ca, Låg Pb, Hög Si. 

Boplats V: Hög P, Hög LightElements.

Den tidigare tolkningen gjord av Grönwall och Höglin passar tillfredsställande med de resultat jag 
producerat genom min analys.

Alltså går det att i de här fallet använda sig utav markkemisk analys för att identifiera 
markanvändning. Men det är viktigt att poängtera att det hade varit extremt svårt om inte omöjligt 
att endast genom mina provresultat göra denna tolkning. Det är provresultaten tillsammans med 
egna observationer, teorier och hjälphypoteser, landskapstopografin och tidigare forskning som gör 
den möjlig. Varje del bidrar till att lägga det historiska pusslet. 
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Fornsök (FMIS) och Samla www.raa.se 

Nationalencyklopedin www.ne.se 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kisel (hämtad 2018-12-17) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fosfor (hämtad 2018-12-17) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/järn (hämtad 2019-01-09)  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kalium (hämtad 2019-01-09) 

7. Figurer och tabeller

Titelbild: https://www.thermofisher.com/blog/metals/i-use-xrf-analyzers-on-metals-is-it-safe/

Figur 1: s.15 Grönwall, Richard., Höglin Stefan, 2006. Stensträngar, boplatser och gravar kring Väsjön. 
Rapport 2006:21. Stockholms läns museum. Stockholm. 

Figur 2: Solenergi tas upp av växterna vilket boskapen förtär och för hem till boplatsen (Fembandsverket 
band 1. s.33 )

Figur 3: s.13 Grönwall, Richard., Höglin Stefan, 2006. Stensträngar, boplatser och gravar kring Väsjön. 
Rapport 2006:21. Stockholms läns museum. Stockholm.

Figur 4. Strandnivåkarta (www.sgu.se)

Figur 5: s.14 Grönwall, Richard., Höglin Stefan, 2006. Stensträngar, boplatser och gravar kring Väsjön. 
Rapport 2006:21. Stockholms läns museum. Stockholm.

Figur 6: Riksantikvarieämbetets Fornsök (www.fmis.raa.se) 

Figur 7:  Riksantikvarieämbetets Fornsök (www.fmis.raa.se) 

Figur 8: Fosfors kretslopp i naturen. (www.ne.se)

Figur 9: Christopher Danasten (2018)

Figur 10: Christopher Danasten (2018)

Figur 11: Christopher Danasten (2018)

Figur 12: Christopher Danasten (2019)

Tabell 1: Christopher Danasten (2018)

Tabell 2: Christopher Danasten (2018)

Tabell 3: Christopher Danasten (2018)

Tabell 4: Christopher Danasten (2018)
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