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Abstract 
The purpose of this paper is to analyse and discuss clenched nails found at an excavation at 
terrace II in the Garrison of Birka, on the island of Björkö in Sweden. This type of clenched 
nails are common in viking age Sweden and are usually interpreted as coming from boats. 
The study will try to show that these types of nails could have been used in several kinds of 
wooden constructions. It will also show how the nails were made and what kinds of tools 
were used by the viking smiths. The study has shown that this type of nails were used in 
several different types of wooden constructions such as  boats, sleds, cart bodies, coffins, 
Birka´s ramparts and buildings. Nothing confirms the use of rivets in viking age buildings 
butt the material from terrace II  probably contains clenched nails from the other categories. 
The largest portion of the clenched nails comes from disused boats and from the ramparts 
surrounding Birka´s hill fort Borg. The tools for making nails have not been found in the 
Birka Garrison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack till. 
Jag vill tacka min handledare Lena Holmquist Olauson som fått ämnet nitar att låta intressant, 
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trevliga människor på AFL. 
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1 Inledning 
Vid utgrävningen av Birkas Garnison 1997-2004, utförd av Arkeologiska 
forskningslaboratoriet (AFL), påträffades år 2000 en smedja som kom att grävas ut under 
2001-2002. De följande åren, 2003-2004, fortsatte undersökningen på en yta strax norr om 
smedjan. Vid undersökningarna påträffades en stor mängd nitar av olika storlek och form. 
Förutom nitar framkom även beslag, knivar, eldslagningsstål, vikter, torshammare, tenar, 
spikar, pilspetsar, låsdelar, broddar, nålar, krampor och mejslar. Utöver dessa identifierbara 
föremål tillkommer ett antal som ej kunde funktionsbestämmas. Nitar av det slag som 
framkom vid utgrävningen är vanligt förekommande i det arkeologiska fyndmaterialet men 
utgör ett ämne som inte varit föremål för någon mer omfattande forskning. Den vanliga 
benämningen för nitar av denna typ från yngre järnålder är båtnitar eller klinknaglar, begrepp 
så vedertagna att ingen ifrågasätter när någon säger att en båtnit påträffats. Att benämna alla 
nitar som framkommer vid arkeologiska undersökningar båtnitar är en allt för enkel förklaring 
som legat till hinder för vidare forskning inom området. Varför skulle alla nitar från denna tid 
använts uteslutande till båtar när det finns så mycket annat de kunnat ingå i? Detta var något 
som Stolpe insåg redan på 1870-talet då han skrev att det vore ett stort misstag att ge nitarna 
en enda generell förklaring (Gräslund 1980:24). Den här uppsatsen är ett försök till att råda 
bot på detta genom att med fyndmaterialet, från Birkas smedja, som grund utreda alternativa 
användningsområden för nitar under vikingatid. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på vad de nitar som hittats på terrass II utanför 
Birkas Garnisons smedja kan ha använts till, vad de suttit i och varför de legat just där. 
Dessutom försöker jag med denna uppsats reda ut hur nitarna har tillverkats och om det finns 
spår av detta arbete i Garnisonen. I samband med detta görs en kvantifierad analys av 
materialet för att kunna avgöra om det är representativt för lämningar efter smedjor. 
 
Frågeställningar  

• Vilka typer av nitar finns, hur många är de? 
• Vilka träkonstruktioner har de ingått i? 
• Av vilken anledning har de lämnats utanför smedjan? 
• Vilka verktyg har använts vid tillverkning av nitar och finns de i Garnisonen? 

1.2 Hypotes 
Min hypotes är att nitarna i materialet från Birkas smedja kan ha ingått i olika typer av 
träkonstruktioner. Som tidigare nämnts är det en alldeles för enkel förklaring att undantagslöst 
kalla alla nitar som påträffats vid arkeologiska utgrävningar för båtnitar. Det är en förklaring 
som inte på något sätt bidrar till att driva forskningen framåt, utan låser i stället diskussionen 
vid en enda tanke. 
 
De förslag på konstruktioner som nitar kan ha ingått i under vikingatid som kommer att tas 
upp för diskussion är följande 

• Båtar. 
• Vagnar, framförallt vagnskorgarna. 
• Slädar.  
• Kistor av olika slag för transport och för förvaring. 
• Birkas försvarsanläggningar, och andra liknande typer av vallanläggningar. 
• Huskonstruktioner. 
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Nitar används i flera typer av träkonstruktioner och föremål. De ovan nämnda har valts ut 
därför att den undersökta litteraturen uppger att de innehåller den typ av nit som vanligtvis 
kallas för ”båtnit”. De utgör med andra ord konstruktioner som efter att de förstörts 
efterlämnar spår i form av järnnitar som kan feltolkas som att de kommer från båtar. 

1.3 Materialet 
Materialet utgörs av nitar av järn som påträffades under utgrävningarna 2003-2004 av terrass 
II i Garnisonen, RAÄ 35, Björkö socken Uppland. Nitarna påträffades på en plan yta strax 
norr om smedjan.  

1.3.1 Mätning 
Avståndet mellan nitens huvud och bricka är en indikation på tjockleken av de trästycken den 
varit fäst vid. Är den ungefärliga tjockleken på träet i en konstruktion känd kan den 
kunskapen användas för att avgöra vilken typ av konstruktion det är. Detta kan även visa vilka 
delar av konstruktionen niten troligtvis ingått i. Därför är det nitarnas längd som är av intresse 
för denna undersökning. Denna längd mäts med digitalt skjutmått mellan huvudets och 
brickans insida. De hela nitar som mäts omfattar ett huvud och en bricka som klart går att 
identifiera och har ett skaft som inte är böjt eller förvridet. Nitar som är krokiga och alltför 
korroderade för att kunna mätas exakt har endast räknats. Att mäta nitar som legat i marken i 
över 1000 år går inte att genomföra utan risk för fel på grund av deras nedbrutna tillstånd. 
Korrosionen gör att järnets yta blir ojämn och flera av nitarna har sneda brickor eller huvuden 
medan andra nitar har blivit böjda. Allt detta gör att exakta mätningar blir svåra och ibland 
har en nit gett olika mätresultat beroende var på niten som mätningen utförts. 
 
Dessutom kommer alla fynd som kan identifieras som en nit eller del av nit att räknas. Till 
delar av nitar räknas enskilda nitbrickor samt avbrutna nitar som består av en bricka och en 
del av skaftet, hädanefter kallade fragmentariska nitar. Huvuden med skaft som lika gärna kan 
vara spikar kommer inte att räknas.  

1.4 Avgränsningar 
Då materialet från utgrävningen av smedjan i Garnisonen är mycket omfattande (260 
fyndnummer med bara nitar från 2003-04) går det ej att undersöka i sin helhet inom de 
tidsramar som lagts upp för uppsatsen. Fynden från själva smedjan har redan delvis 
avhandlats i tidigare uppsatser och de nitar som påträffades där är undersökta och mätta. 
Därför har jag valt att koncentrera undersökningen till de nitar som påträffades under 2003-
2004 års grävningar.  Under 2004 grävdes förutom området utanför smedjan även hus II på 
terrass III ut. Fynd materialet från terrass III kommer inte att ingå i analysen även om några 
av föremålen därifrån (två fyndnummer) har konserverats. 

2 Metod 
Jag har utgått från den hypotetiskt/deduktiva metoden för att pröva olika förslag till 
användning av nitar. För att uppnå detta kommer fynd från utgrävningen av Birkas smedja 
2003-2004 att jämföras med andra fynd av nitar, bl.a. från Birkas borg- och stadsvall. 
Samtidigt så kommer annan litteratur om olika nitars användning att användas vid analys och 
diskussion. 
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2.2 Föremålspreparering 
I samband med denna uppsats har 12 fyndnummer, omfattande 50 enskilda föremål, från 
2003-2004 års undersökningar i Garnisonen konserverats. 
 
För att konservera metall gäller det att avlägsna korrosionsprodukterna på föremålet och 
förhindra att ny uppstår. I samband med detta tas föremålets originalyta fram, där det kan 
finnas ornamentik, tillverknings- och användningsspår samt organiska rester (Klockhoff 
1989:32). Därmed kan föremålet ge den arkeologiska forskningen viktig information på 
samma gång som det bevaras för framtiden. Viktigt för alla konserveringsprocesser är att de 
går att upprepa om ny korrosion skulle uppstå. 

2.2.1 Dokumentation 
Innan ett föremål konserveras skall det dokumenteras ordentligt. Dessutom har föremålen som 
konserverats inför denna uppsats scannats för att få en exakt avbildning om de skulle 
förändras under konserveringen. 
 

• Fyndnummer, RAÄ nummer, socken och län anges. 
• Allmäntillståndet beskrivs kortfattat, eventuella skador, hur mycket föremålet är 

korroderat om något sitter fast på det osv anges 
• Föremålet/föremålen avbildas i naturlig storlek. 
• Föremålet vägs. 
• Identifiering av föremål. Om det går att identifiera, anges vilken typ av föremål det rör 

sig om. 

2.2.2 EDTA-metoden för konservering av järn 
Vid AFL används EDTA-metoden för att konservera järn och andra metaller. EDTA står för 
etylendiamintetra-acetat (C10H14N2Na2O8 2H2O). EDTA är en komplexbildare som om den 
används på rätt sätt löser upp korrosionen på ett järnföremål utan att skada föremålets 
originalyta. Vid behandling av järn används en EDTA-lösning på 4 % tillsammans med en 
fosfatbuffert (dinatriumvätefosfat) för att ge ett pH på 6,5-7. Föremålet lakas i lösningen i 2-5 
timmar och under den tiden får temperaturen ej överstiga 80 0C. Därefter lakas föremålet i 
ytterligare ca ett dygn i rumstemperatur. Vid konservering av andra metaller används 
lösningar med annan volymprocent, temperatur och tid för lakning. Föremålet rengörs sedan i 
ett ultraljudsbad för att avlägsna lösa korrosionsprodukter. Med skalpell, tandläkarverktyg, 
pensling med varm EDTA och upprepade ultraljudsbehandling bearbetas föremålet för att 
försiktigt avlägsna allt mer av korrosionen. Arbetet utförs under en stereolupp eller 
förstoringsglas, vilket gör det lättare att se sprickor och svagheter i järnet. Det mekaniska 
arbetet fortsätter till dess att all korrosion så långt det är möjligt avlägsnats eller konservatorn 
fått fram den ursprungliga ytan. När korrosionen avlägsnats borstas föremålet med en 
roterande dentalborste. Detta arbete utförs med två syften, dels för att ge föremålet en 
tilltalande yta, dels för att skapa ett oxidskikt på föremålets yta vilket gör att det lättare står 
emot förnyade korrosionsangrepp. Efter rengöringen stabiliseras föremålet i 1 % fosfatbuffert 
uppvärmd till 80 0C. Bufferten lakar ur klorider ur järnet som annars kan ha en destruerande 
inverkan efter konservering. Kloridinnehållet testas efter ett dygn och får ej överstiga 5 ppm. 
Visar testet på för högt innehåll av klorider byts bufferten ut mot en ny och urlakningen 
fortsätter. När kloriderna lakats ut torkas föremålet, först i ett värmeskåp i max 500 i minst ett 
dygn och sedan under vakuum i en exsickator med kiselgel under flera dygn. Då all fukt (som 
är en bidragande orsak till korrosion) avlägsnats och föremålet är helt torrt behandlas det med 
flytande paraffin för att ge det ett ytskikt som skyddar mot fukt och andra skadliga ämnen. 
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Paraffinbehandlingen pågår i minst ett dygn (Klockhoff 1989:35-42. muntligt meddelande 
Lena Holmquist Olausson). Efter denna behandling är föremålet färdigkonserverat och redo 
för utställning eller magasinering. 
 
Skulle ett föremål skadas under konserveringen kan det enkelt klistras ihop igen innan det 
ytbehandlas. Det är viktigt att tänka på att få en så snygg fog som möjligt utan att för den 
skull försöka dölja lagningen helt. 
 

3 Forskningshistorik 
Nitar är vanligt förekommande i fyndmaterialet vid arkeologiska utgrävningar men har trots 
detta inte varit föremål för någon mer omfattande forskning. De studier om nitar och deras 
användningsområden som utförts behandlar i stort endast nitarnas funktion i skepp och båtar. 
Dessa studier visar på hur nitarnas längd används för att avgöra deras placering i båten, om 
denna inte bevarats intakt, som t.ex. i en brandgrav.  De studier som utförts visar också på hur 
antalet nitar under liknande förhållanden kan användas för att bestämma en båts storlek. De 
kortaste nitarna i en båt är de som används för att skarva bordsplankorna. Dessa nitar kallas 
laskningsnitar och är lika långa som ett bord är tjockt. Därefter följer bordsnitarna som utgör 
det största antalet (50-70 %). De håller samman bordsplankorna och är dubbelt så långa som 
laskningsnitarna dvs. två bordsplankors tjocklek. Bordsnitarna är något kortare mot fören och 
aktern än i resten av båten. Spantnitarna fäster borden vid spanten och är ca 3-4 cm längre än 
bordsnitarna. Blocknitarna håller fast borden vid spantblocken och är ca 3 gånger så långa 
som laskningsnitarna. Kölnitar fogar samman kölen med det första bordet. Köllaskningsnitar 
är långa nitar som användes vid laskning av kölen. De längsta nitarna (minst 4 ggr så långa 
som laskningsnitarna) i en båt är rodernitarna dvs. de som användes till att fästa styråran vid 
skeppet. Det behövdes bara en eller ett par nitar av denna typ  i en båt. De olika typerna av 
nitar kan ibland vara svåra att skilja på särskilt köllaskningsnitarna kan misstas för att vara 
spant- eller blocknitar och i vissa fal går ej spant- och blocknitarna att skilja på (Bruce-
Mittford 1975:345 f , Virtanen 1983: 5, 35, Lindblad 2000:2.21f). 
 
Det stora problemet med att använda nitarnas antal och deras fördelning i längd för att avgöra 
båtens storlek när de påträffas i en brandgrav är att det inte finns någon standard för hur 
båtarna såg ut. Två båtar av exakt samma storlek och form kunde innehålla helt olika antal 
nitar. Bordens bredd och antal kunde variera så att behovet av bordsnitar skilde sig stort. 
Placerades dessutom nitarna olika tätt kunde variationen öka ytterligare. Om spanten satt med 
större mellanrum behövdes inte så många spantnitar. Om kölen behövdes skarvas kan de 
köllaskningsnitar som använts, misstas för spantnitar. Detta gör att nitarna kan tolkas som att 
de kommer från en längre båt. Ytterligare en felkälla är förlusten av nitar under och efter 
begravningsbålet, det mindre antalet nitarna feltolkas som att de ursprungligen kommer från 
en kortare båt. Det bör också påpekas att järnnitar inte var det enda sättet att foga samman 
båtens delar, träpluggar har också använts och de har förstörts lika lätt av elden som bord och 
spant utan att lämna spår (Bruce-Mittford 1975:345 f , Virtanen 1983: 5, 35, Lindblad 
2000:2.21f). 
 
Indikationer finns på skillnader mellan nitar som använts i vendeltida respektive vikingatida 
båtar i Sverige, dels när det gäller längd och dels fördelningen av olika nittyper i båtarna. 
Blocknitarna i de vendeltida var flertaligare än därefter och de vendeltida fynden från 
Valsgärde visar på en större genomsnittslängd hos nitarna än de vikingatida (Gräslund 
1980:55. Virtanen 1983:35). Om skillnaden i längd är generell för andra fynd av båtar i 
Sverige är för mig okänt. 
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När det gäller nitar i andra träkonstruktioner anges ofta bara att nitar ingått och när det finns 
mått angivna sägs det inget om hur nitarnas längd mätts. 
 
Smedjan i Garnisonen är nyligen utgrävd och ännu inte avrapporterad. Fyra uppsatser 
behandlar verktygen och smedjans funktion, bultlås, vikter samt amuletter av järn. 
Två av dessa undersöker förekomsten av nitar. Åse Bjerstaf har även mätt nitarna. Ingen av 
författarna till dessa uppsatser diskuterar om förekomsten av nitar i smedjan, på annat sätt än 
att de anser att nitarna förmodligen kommer från båtar eller tillverkats i smedjan (Bjerstaf 
2002:15-26 Arvidsson 2003: 16-22). Undersökningar av andra smedjor har visat på att 
Garnisonens smedja skiljer sig från andra smedjor. Den stora mängden föremål som 
framkommit vid utgrävningarna i Birka avviker starkt från övriga smedjor som endast get ett 
fåtal fynd förutom av kol, slagg och deglar (Gerdin 1994:5-12 23-24, Nielsen 1999:20, 
Schmidt 2000:18-23). 
 

4 Birka 
Birka är beläget på ön Björkö, idag en ca 4 km 
lång och 1,5-2 km bred ö i Mälaren, ca 3 mil 
väster om Stockholm. Platsen är idag Sveriges 
kanske mest kända fornlämningslokal. Under 
vikingatid, då strandlinjen låg 5 m ovanför den 
nutida, bestod ön av två mindre öar Björkö och 
Grönsö. 
 
Intresset för Birka går ända tillbaka till 1500-
talet, men den förste att undersöka Björkö 
vetenskapligt var riksantikvarien Johan 
Hardorph som under mitten av 1680-talet 
genomförde utgrävningar på ön och fastställde 
att Birka hade legat där, även om tvivel skulle 
fortgå än in i våra dagar (Arbman1939:9f). 
Därefter genomfördes flera mindre 
undersökningar under de följande århundradena.  
Men det var inte förrän Hjalmar Stolpe kom dit som några större utgrävningar genomfördes. 
Han kom till Björkö för att undersöka förekomsten av bärnsten men började snart gräva i 
Svarta jorden. Därefter följde en omfattande utgrävning av Birkas Svarta jord (ca 4000 m2) och 
gravfält (1100 gravar) som kom att fortsätta från och till mellan åren 1872-1895 (Arbman 
1939:12ff. Ambrosiani & Erikson 1991:21).  
 
Fyndmaterialet visar att Birka grundades vid vikingatidens början runt 700-talets slut och 
enligt Rimberts biografi om Ansgars liv blomstrade staden redan vid dennes första besök 
829/830 e Kr (Arbman 1939:34ff. Jansson 1985:186. Ambrosiani & Clarke 1992:47). 
Myntfynd visar att Birka överges någon gång under 900-talets slut. Det yngsta myntet är från 
det islamiska kalifatet och tillverkat någon gång mellan 963-67 (Arbman 1939:130. Jansson 
1985:186. Ambrosiani & Clarke 1992:48). I Adam av Bremens kyrkohistoria för stiftet 
Hamburg Bremen från 1000-talet uppges att Birka ligger i ruiner (Odelberg 1974:23,24). 
Orsakerna bakom varför Birka kom att överges är idag okända men det kom att ske under en 
orolig tid (Arbman 1939:130). Som alla tidsgränser inom arkeologin är de som gäller Birkas 
existens inte absoluta. Fynd visar på att människor levt i området både före och efter 

 
Figur 1: Björkö och Birka (Fennö Muyingo 2000:4).:  



8 
 

vikingatid (Jansson 1985:176-185). Mellan 700- talet och 900- talet har Birka varit en livlig 
handelsstad som med varor från fjärran länder och kunnat ståta med egna hantverksprodukter. 
Undersökningar i Birka har visat på att metallhantverk bedrivits, dock mer i brons än järn, på 
andra platser i staden än i Garnisonens smedja. Deglar och från bronsgjutning råmaterial har 
påträffats vid undersökningar i Svarta jorden (Arbman 1939:120f) Dessutom har en hel 
bronsgjutarverkstad påträffats, innehållande en stor mängd fragment av gjutformar och deglar. 
I verkstaden har det även framkommit spår av arbetare med guld, silver, bly och tenn och 
järnsmide (Ambrosiani 1999:369). Vid stadsvallen har det framkommit en smidesgrop för 
järn innehållande 15 kg slagg, ett bälgmunstycke av järn, en ännu ej färdig kniv samt en 
gjutform för bronsarbete. Anläggningen som daterats till omkring 900 har inte varit avsedd 
för större produktion utan för tillverkning av enklare föremål som knivar. Förutom smidet är 
det troligt att bronsgjutning, silversmide, vävning och tillverkning av pärlor förekommit i 
närområdet runt anläggningen (Holmquist Olausson 1993:104-105).  Den stora förekomsten 
av kammar visar på ett omfattande hantverk i ben och horn (Arbman 1939:125f). Verktygen 
som Birkas hantverkare använt är ovanligt förekommande i fyndmaterialet från Birka och 
endast ett fåtal har påträffats (Arbman 1939:129). Det gamla stadsområdet är idag omgivet av 
en ett par meter hög vall av jord och sten.  

4.1 Borg och Garnisonen 
Borg är Björkös högsta punkt beläget på ett 25- 30 m högt berg som sluttar brant mot vattnet i 
söder (se fig.1). På de sidor som har en mindre brant lutning in mot land omges krönet av en 
2-3 m hög och ca 350 m lång vall. 
 
Tidigare har två hypoteser lagts fram angående åldern på Birkas borg, dels anses den ha varit 
en fornborg som anlagts före staden, dels ett sent vikingatida byggnadsverk från slutet av 900-
talet. 14C prover från undersökningar i borgvallen utförda av AFL ger en datering från 700-tal 
till 900-tal. Undersökningarna har även visat att vallen bestod av två kallmurade murliv av 
sten och jord med en överbyggnad av trä, inte i form av en palissad utan av liggande virke 
som varit infogade i ramar i form av en resvirkeskonstruktion. Detta bildade ett bröstvärn med 
en innanför liggande skyttegång, även den byggd av trä (Holmquist Olausson 1999:77-78). 
Den undre vallkonstruktionen av sten och jord liknar den äldre lokala tekniken för att bygga 
fornborgar medan paralleller till den övre träkonstruktionen får sökas i medeltid. 
Överbyggnaden av trä kan även visa på influenser av t.ex. slavisk byggnadsteknik (Holmquist 
Olausson 1999:77. Holmquist Olausson 2002:162). Den första vallen som restes på Borg 
brändes ned någon gång under 800- talet och när den återuppbyggdes gjordes den större och 
starkare. Det hindrade dock inte att den brandhärjades flera gånger under 900-talets slut och 
1000-talets början (Holmquist Olausson 2002:162). 
 
Strax utanför Borg ligger ett område med stensatta terrasser (se fig. 1). Stolpe var den förste 
att gräva ut platsen och han tolkade det som en bålplats. Vid Holger Arbmans undersökning 
av en av terrasserna 1934 framkom stora mängder fynd av militär karaktär men inga 
”kvinnliga” föremål. Fynden fick honom att tolka området som en del av Birkas försvar, en 
plats för stadens krigare och platsen fick namnet Garnisonen (Arbman 1939:62f. Ambrosiani 
& Clarke 1992:40). Han påträffade också något som han tolkade som en stensatt brunn. Även 
den kan ha ingått i stadens försvar då en säker tillgång till vatten behövts vid en belägring 
(Arbman 1939:62). Denna brunn ses idag som ett troligt stolphål. 
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Figur 2. Garnisonen med Krigarnas hus, smedjan och schaktet från 2003-2004 års 
utgrävningar (Karta av Liselotte Bergström). 
 
Under AFLs undersökningar i Garnisonen framkom ett hallhus som kom att kallas ”Krigarnas 
hus”. Det rör sig om ett treskeppigt långhus som varit 19 m långt och 10 m brett, anpassat 
efter den rådande terrängen i Garnisonen (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:22). 
Efter de fynd som gjorts har huset daterats till 900-talets andra hälft och det tros inte ha 
använts i mer än ca 50 år (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:21). Nyttjandet av 
hallhuset tycks ha upphört plötsligt. Huset har brunnit och dess rester har därefter lämnats 
kvar utan att någon röjt upp eller tagit vara på sådant som kunnat återanvändas (Holmquist 
Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002:23). Ett annat hus (hus II) placerat på en terrass (terrass III) 
öster om hallen har varit samtida med denna och gått samma öde till mötes (muntligt 
meddelande Lena Holmquist Olauson). Undersökningarna har visat på att Arbmans 
förmodade brunn i själva verket troligen var ett stenlagt stolphål. En annan brunn/cistern har 
påträffats vid undersökningarna av terrass II. Fynden tyder på att den kan ha fyllts igen med 
avsikt med material från smedjan (muntligt meddelande Lena Holmquist Olauson). 
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4.2 Smedjan  
Smedjan ligger i nära anknytning till och strax norr om hallhuset och de två skiljs endast åt av 
ett smalt område öppen mark. De anläggningar som påträffats visar på att det troligtvis är 
fråga om ett hus med fyra väggar och tak, inte bara ett vindskydd runt arbetsytan. Spår visar 
på att smedjan varit omgiven av en palissad mot norr och nordöst, dvs. den har varit belägen 
mellan smedjan och den yta som materialet till uppsatsen kommer från. Vad palissaden varit 
till för är okänt men den kan ha fungerat som en brandvägg (muntligt meddelande Lena 
Holmquist Olausson). Av de fynd som framkommit i samband med utgrävningen av smedjan 
är det de fyra ässjorna som tydligast visar platsens funktion. Därutöver kommer andra 
smidesrelaterade lämningar som slagg, bottenskållor och blästermunstycken. Endast ett fåtal 
verktyg har kunnat identifieras med säkerhet bland alla fynd. Förutom borrar, punsar och 
knivar har ett verktyg tolkats som både ett nitslagningsjärn eller ett tråddragningsjärn 
(Bjerstaf 2002:16-20. Arvidsson 2003: 17 ff). Flera av verktygen är av en typ som inte enbart 
används av en smed utan även av snickare och andra hantverkare. Ett annat exempel på detta 
är verktygskistan från Mästermyr som även den visar på en verktygsuppsättning som kunnat 
används för olika typer av hantverk. Vid undersökningen av smedjan framkom även ett stort 
antal nitar, 413 fyndposter anges som nit eller spik i materialet från utgrävningen (Bjerstaf 
2002:21-24) Utanför smedjan har det även påträffats spår av bronsgjutning (Arvidsson 
2003:21). 
 

5 Tillverkning av nitar och spikar 
Vid tillverkning av en nit eller spik behövs ett ämne i form av en järnten, en hammare, ett nit- 
eller spikslagningsjärn och ett städ. Nitslagningsjärnet är ett avlångt redskap med ett eller 
flera hål, vanligtvis 2-7 st av olika storlek, som användes vid tillverkningen av nitar med 
varierande tjocklek (Petersen 1951:99). Järntenen värms upp i ässjan och placeras i ett 
passande hål i nitslagningsjärnet, ena änden viks över kanten på hålet och nitens huvud 
hamras ut mot järnet med städet eller liknande som stöd (Petersen 1951:99. Christensen 
1992:87). Ett exempel på ett sådant nitslagningsjärn finns bland verktygen i kistan från 
Mästermyr (Arvidsson & Berg 1983:16).  Ett liknande verktyg har påträffats i Garnisonens 
smedja men Karin Arvidsson anser att redskapet inte kan ha använts för nittillverkning då det 
varit alltför klent med för små hål, utan anser istället att det bör ha varit ett tråddragningsjärn 
för tillverkning av bl.a. ringväv (Bjerstaf 2002:20. Arvidsson 2003:16 ff). Storleken på hålen i 
verktyget är mycket små och kan inte ha använts vid tillverkningen av nitarna som påträffades 
vid Garnisonens smedja. Detta gör att jag håller med Arvidssons tolkning. 
 

När niten sattes samman slogs den först 
genom träet innan brickan sattes på plats. 
Detta kunde göras genom att skaftet böjdes 
eller plattades ut över brickan. En hammare 
användes för att platta ut skaftet medan ett 
nitjärn användes som mothåll på andra 
sidan. Hur sådana nitjärn ser ut har ej 
beskrivits i den av mig studerade 
litteraturen men två grovt tillverkade ringar 
av järn i Mässtermyrfyndet kan ha fungerat 
som sådana (Arwidsson & Berg 1983:15).  
 
 

Figur 3: Nitar i form av halvfabrikat (Crumlin-
Pedersen 1997:121) 
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Fanns det inga sådana specialredskap kunde något verktyg som hammare, släggor, yxor, 
tänger mm ha fungerat som mothåll (Tobiassen 1981:90). 
Spår av nittillverkning på andra platser har visat på att brickorna serietillverkades som 
halvfabrikat i form av långa järnband med färdiga hål. Dessa kunde sedan klippas eller 
huggas av till färdiga nitar efter behov (Crumlin-Pedersen 1997:121). 
  
När en nit skulle avlägsnas från den träkonstruktion den ingick i fanns det flera metoder att 
tillgripa. Ett verktyg som används in i våra dagar är en spiksökare, den fungerar som en kofot 
och mejsel. Verktyget slås in mellan nitens huvud eller bricka och den träbit den sitter i och 
sedan bryts den bort (Lundström 1981:70). En annan metod är att med en mejsel slå av niten, 
antingen mellan huvud och trä eller mellan bricka och trä eller om det rör sig om en 
klinkbyggd båt även mellan bordsplankorna. Beroende på angreppspunkt ser det kvarvarande 
materialet olika ut. Det går också att använda en mejsel till att hugga upp brickan för att 
därefter bryta loss den eller att slå loss brickan från niten med en körnare (Lundström 1981:78 
ff). 
 

6 Analys av nitarna från terrass II 
Materialet från utgrävningen av terrass II består av 260 fyndposter av nitar. Av dessa har ett 
fåtal uteslutits då de endast innehöll ett huvud. Till dessa 260 nummer har 47 som inte angetts 
som nitar lagts till. De utgörs i huvudsak av fyndnummer med enstaka brickor. Några möjliga 
nitar som ej med säkerhet kunde identifieras har inte tagits med i materialet och en trolig nit 
fick efter konservering omdefinieras till okänt järnföremål. Det är det enda föremål som 
omdefinierats. 
 
Den totala mängden av material från terrass II som tas upp i studien omfattar 458 nitar, 135 
fragmentariska nitar (en bricka med tillhörande skaft) och 50 enskilda brickor och delar av 
brickor. Av dessa nitar har 396 mätts och de resterande bedömdes alltför korroderade eller 
skadade för att kunna mätas med tillräcklig noggrannhet. Längden på nitarna har varierat 
mellan 12,5 mm – 144,9 mm, medellängden var 35, 8 mm vilket stämmer väl överens med 
diagram 1. Skaften är runda och mellan 3-8,5 mm tjocka, medeltjockleken är 5,7 mm. På en 
del nitar syns det tydligt hur de påverkats av tidens tand då skaften gjorts tjocka av korrosion 
medan andra tappat stora flagor av rost och därmed blivit mycket tunna. Nitarnas huvuden är 
runda men även om ett flertal skadats så att deras form inte längre går att avgöra så har inga 
andra former kunnat iakttagas. 
 
Brickorna är i huvudsak rombiska, även om andra former som kvadratiska, rektangulära och 
en femhörnig (fynd nr 16019) förekommer. Storleken på brickorna är inte enhetlig. Även om 
några brickor uppvisar samma form och storlek finns inget som direkt tyder på 
serietillverkning (se ovan). Undantag från den ”vanliga” rombiska formen finns dels i form av 
mycket långsmala rombiska brickor. Ett exempel på detta är f nr 14039 som är den mest 
tydliga av denna typ. Själva skaftet på nitarna har varierande längd och nr 14039 är den 
kortaste (se bilaga 2). En annan avvikande form är långsmala brickor som ger ett intryck av 
att vara avbrutna. De ser ut som att de kan ha varit längre, kanske i form av något slags 
beslag.  
 
En typ av nitar saknar bricka och har i stället ett huvud i varje ände. De är ca 25 mm långa 
och en av dem sitter i ett avlångt metallband som troligen varit ett beslag. Metallbandet är böjt 
i nästan 900 vinkel men det går inte att avgöra om det gjorts med avsikt eller efter att ha 
påverkats på annat sätt (se bilaga 2 fynd nr 14648). Metallbandet har ett hål för ytterligare en 
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nit och flera liknande metallband med hål för nitar har påträffats dock utan att vara böjda. En 
annan förklaring till dessa nitar och metallband är att de skulle kunna vara delar av de 
spännjärn som ingått i träkonstruktionen på borgvallen (Fennö Myingo 2000:6). Två av de 
påträffade nitarna har rektangulära brickor i båda ändar och ser ut som halva spännjärn. 
 
Den största andelen av materialet framkom under 2003 års utgrävning. Då påträffades hela 
84,5 % av nitarna vilket utgörs av 395 hela nitar 105 fragmentariska nitar och 43 brickor. 
Under 2004 års utgrävningar framkom 15,5 % av materialet vilket omfattade 62 hela nitar 30 
fragmentariska och 7 brickor. 
 
De nitar som påträffades inuti smedjan uppvisar en liknande fördelning i längd men med en 
dominans av nitar mellan 30-34 mm. De är därmed något kortare än nitarna från terrass II och 
saknar även de långa nitarna som är över 100 mm (Bjerstaf 2002:23). 
 
De uppmätta nitarnas längdvärden har avrundats till närmaste heltal (14,4 avrundas till 14 och 
14,5 till 15 osv.) innan de förts in i ett diagram med 5 mm intervaller mellan staplarna. 
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Diagram 1. Längden på de nitar från terrass II som mätts, totalt 396 st. Medellängd 35,8 mm. 
 
Diagrammet är normalfördelat med en dominans av nitar med 25-39 mm längd. De flesta av 
de nitar som ej mättes har uppskattats till att vara mellan 30-40 mm vilket skulle kunna ge en 
ännu tydligare fördelning. En fragmentarisk nit (fynd nr 16100) är mycket lång, över 86 mm, 
och kan föras till klassen över 80 mm kanske t.o.m. över 100 mm.. 
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Figur 4: Kartan visar spridning och antal nitar i schaktet från 2003-2004 års utgrävning i terrass I. Oobservera 
koncentrationen av nitar i cisternen i schaktets norra de (se fig. 2). Obs alla fyndnummer finns inte 
representerade då ett antal saknar koordinatangivelse. 
 
Spridningskartan visar att nitarna var koncentrerade till schaktets norra del, inte som förväntat 
närmare smedjan, där de skulle ha varit mer lättillgängliga om det rört sig om återvunnet järn. 
Den mest nordliga av koncentrationerna återfinns i den utfyllda cisternen. 
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7 Vikingatida träkonstruktioner 
I Skandinavien användes trä för att tillverka flera olika typer av föremål under vikingatid. 
Förutom de mer spektakulära vikingaskeppen användes materialet i enkla vardagsföremål 
som kistor och hinkar. Den här uppsatsen studerar nitars användning i träkonstruktioner och 
här följer nu en genomgång av ett urval av dessa. 

7.1 Båtar 
Stora långsmala krigsskepp är något som de flesta förknippar med vikingatid i Skandinavien. 
Även om det var med dessa som de beryktade överfallen utfördes så användes ett antal olika 
skepp och båtar av varierande storlek och form under denna tid. Denna del av uppsatsen 
kommer att utgå från båtar av de typer som påträffats i Sverige framförallt de från Vendel, 
Valsgärde och Tuna i Alsike.  
 
Båtarna i Norden var redan före vikingatid klinkbyggda. Den vanligaste metoden för att 
sammanfoga delarna i dessa båtar var med hjälp av järnnitar. Andra metoder för att foga 
samman båtar, som med spik eller träpluggar, har förekommit på andra platser i Europa. 
Nitarnas skaft var under denna tid rundade i Skandinavien medan de hade ett fyrkantigt skaft i 
den östra delen av Östersjön. På de Brittiska öarna förekom båda formerna (Crumlin-Pedersen 
1997:120-121). Det faktum att järnnitar varit den vanligaste fogen i Skandinavien under 
järnålder innebär inte att alla båtar påfunna i området var sammanfogade med nitar, även 
andra fogar har använts. Träpluggar och vidjor användes bl.a. för att bygga Bulverketbåten 
från 1000-talet som påträffades i Tingstäde träsk på Gotland. Träpluggar tillsammans med 
spik användes när Årbybåten byggdes (Varenius 1979:20, 24. Christiansen 1992:87). Så även 
om vissa båtar innehöll många järnnitar, till exempel skeppet från Oseberg som 
sammanfogats med inte mindre än omkring 5500 st, har det funnits många metoder för 
båtbyggarna att använda sig av (Christiansen 1992:87). 
 
Storleken på nitarna som använts vid båtbygge har inte bara varierat mellan olika typer av 
farkoster utan även inom samma båt beroende på placering och användning. De nitar som är 
vanligast i en båt är de som höll samman bordsplankorna och dessa varierar i längd beroende 
på var i båten de är placerade. De är kortare ju närmare fören eller aktern de sitter, men 
längden har alltid motsvarat bordens dubbla tjocklek. Övriga delar hålls ihop med nitar av 
varierande längd (se forskningshistorik). Variationen i längd gör det svårt att skilja mellan 
olika nittyper men skillnaden gör att det även i en brandgrav går att avgöra var nitarna suttit 
på en båt. I vissa fall kan nitarnas antal visa hur stor en bränd båt varit, även om detta blir en 
något osäker uppskattning.  
 
Nitarna som användes under vikingatid var generellt kortare än de som användes under 
vendeltid (Gräslund 1980:58). Om virket i Birkas stadsvall kommer från båtar, vilket 
föreslagits tidigare, betyder det i så fall att de var av en äldre typ eftersom nitarna i vallen är 
längre än de i samtida båtgravar (Gräslund 1980:58). 
 
Här följer några exempel som visar fördelningen av båtnitar av olika längder från några av 
Sveriges kända båtgravar. Nitarnas längd är i diagrammen indelad i 5 mm intervaller.  
Uppdelningen i de olika intervallen skiljer sig från nitarna i terrass II vilket försvårar analysen 
något. Observera att skalan för Y axeln varierar mellan max120-400 i de tre diagrammen.  
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Diagram 2:  Längden på 863  båtnitar från vendeltida och vikingatida gravar i Vendel  (Virtanen 1983:12,f). 
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Diagram 3: Längden på 354 båtnitar från vendel och vikingatid gravar i Tuna Aslike (Virtanen 1983:18,f). 
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Diagram 4: Längden på 1124 båtnitar från vendel och vikingatid gravar i Valsgärde (Virtanen 1983:7,f). 
 
Diagrammen visar att merparten av båtnitarna var mellan 20-30 mm långa. Detta kan 
jämföras med skeppen från Skuldelev vilkas bordsplankor var mellan 10-20 mm tjocka och 
sammanfogade med 20-40 mm långa nitar (Lundström 1981:78). 

7.1.2 Återanvända båtar 
När nitar påträffas vid utgrävningar så sägs de oftast komma från båtar eller från återanvända 
båtdelar som återanvänts i en annan konstruktion. Ett exempel på detta är äldre tolkningar av 
nitfynd i Birkas försvarsvallar (se nedan). Ett exempel på bordsplankor som återanvänts till 
kistor finns från en grav i Lund, även om den ej var hopsatt med nitar så syntes tydliga spår av 
spanten på plankorna (Mårtensson 1976:93. Lundström 1976:137). Även i Birka återanvändes 
delar av båtar i nya konstruktioner. En av kammargravarna på Björkö var byggd med nitade 
brädor som tros komma från en äldre båt (Gräslund 1980:34). 

7.2 Vagnar 
Även om det vikingatida vägnätet i Skandinavien inte lämpade sig för vagnar har sådana 
använts vid transporter över land och avbildningar på bildstenar och hällar visar på 
förekomsten av vagnar långt tidigare. 
 
Att nitar förekommit i vikingatida vagnar och att dessa använts vid begravningar kan bland 
annat ses i materialet från utgrävningarna av den danska borgen Fyrkat, men även från 
Danmark i övrigt. Nitarna har i huvudsak använts för att hålla ihop en lös vagnskorg som 
surrats fast på ett underrede. Vid utgrävningen av borgen Fyrkat påträffades i två gravar (nr 4 
och 20) vagnskorgar vilka hade använts som kistor vid begravningen. Vid utgrävningen av de 
båda gravarna påträffades sex parallella rader av nitar och spikar. Båda vagnskorgar har varit 
ca 2 m långa och 1 m breda, de har haft en rundad botten och troligtvis varit försedda med 
lodräta gavlar. De har bestått av sju brädor som har varit sneddade på sidorna så att de kunnat 
sitta kant mot kant i stället för att överlappa varandra som på en klinkbygd båt. Detta har 
inneburit att nitarna som använts har varit kortare då de endast suttit genom trä som motsvarat 
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tjockleken på en planka samtidigt som vagnens undersida har varit mer slät än en båt 
(Roesdahl 1977:85.131). I grav 4 påträffandes 62 säkert identifierade nitar av en varierande 
längd mellan 3,15 och 8,9 cm medan de 51 i grav 20 höll en mer enhetlig längd på ca 2,5 cm 
(Roesdahl 1977:87. 113f). I grav 20 påtträffades även 6 bandformiga vinkelbeslag i 
varierande utförande med en bredd på mellan 1,3 – 3,0 cm, här fanns också två järnringar. 
Liknande beslag och ringar har påträffats i flera gravar där vagnskorgar använts som kistor. 
Även den välbevarade vagnen från Oseberggraven har liknade beslag vid gavlarna och 
järnringar fästade vid övre delen av långsidorna. Flera av dessa exempel på liknande fynd från 
Danmark och norra Tyskland innehåller nitar i parallella rader, vinklade beslag samt 
järnringar (Roesdahl 1977:131-32). Ringarnas funktion har antagligen varit att kunna surra 
fast vagnskorgen vid vagnens underrede eller vid ett skepp då de förmodligen varit lösa och 
brukats som en container för att underlätta i och urlastning mellan vagn och båt (Almgren 
1967:238). 
 
Anne Sofie Gräslund har tolkat innehållet från en grav på Birka som en vagnskonstruktion 
liknande de Danska. Det rör sig om en 2x1m stor vagnskorg eller kista som hållits samman av 
minst ett 60-tal nitar. I korgen har en kvinna begravts (Gräslund 1980:24). En annan möjlig 
vagnskorg har påträffats i en av båtgravarna i Valsgärde (Valsgärde 7). Den har även tolkats 
som en skeppskista för förvaring ombord eller transport av varor.  Men formen av en 
vagnskorg har gjort att den enkelt kunnat lastas på en vagn (Gräslund1980:24). 
 

 
 

Figur 5: Osebergvagnen sedd bakifrån och från sidan, vagnskorgen utgör den trågliknande konstruktionen 
ovanpå det hjulförsedda underredet (Schovsbo1987:33). 

7.3 Slädar 
Vattenleder var länge de bästa transportlederna i Norden. Båtar kunde lättare och snabbare 
transportera varor och människor än på land. Även under vintern gick det lättare att ta sig 
fram med slädar på isen. Slädar användes även under andra årstider i våtmarker eller på 
gräsmarker vid kortare sträckor. 
 
Fynd av slädar i Oseberggraven och Gokstadskeppet visar på hur slädar tillverkats mer eller 
mindre praktfulla. Slädarna är tillverkade av trä men inga nitar har använts i dessa. Gräslund 
anser att nitar förekommit i en annan typ av släde än de från de kända fyndplatserna som 
nämnts ovan. Slädar med en mede av en typ som liknade samernas akja, till formen liknande 
en halv båt har, varit sammanfogad på liknande sätt med järnnitar. Sådana kan ha använts i de 
gravar som tolkats som begravningar i halva båtar (Gräslund 1980:25). En sådan möjlig släde, 
eller kanske en bår, har påträffats i en vikingatida grav från Lundagravfältet (A 124) på Lovö. 
Den var ca 1 m lång och bestod av tre hopnitade plankor och användes för att begrava en 
pojke (Petré 1984: 84). 
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Exakt hur dessa slädar varit konstruerade framgår inte i litteraturen mer än att de varit 
klinkbyggda och liknat båtar. Uppgifter om nitarnas antal längd eller storlek nämns ej i 
litteraturen. Men om Gräslund har rätt i att vissa av de gravar som tolkats som innehållande  
halva båtar kan antagandet göras att nitarnas fördelning i antal och storlek stämmer väl mot 
just en halv båt. Det skulle därmed betyda en dominans av nitar med en längd på 20-30 mm.  

7.4 Kistor 
Kistor var en av de vanligaste möblerna under vikingatid. De kunde utformas på olika sätt och 
förses med beslag och lås. En del användes för förvaring i hemmet medan andra användes vid 
transport. 
 
Nitar som fogar är inte vanligt i kistor under vikingatid utan det är oftast spik som använts när 
de tillverkats. Några undantag finns dock som visar att nitar förekommer inom denna 
föremålskategori. Tyvärr har det visat sig att måttangivelser på kistnitar inte förekommer 
särskilt frekvent. En del finns dock och måttangivelserna på en kista från Råga Hörstad anger 
att nitarna var 45-65 mm långa (Strömberg 1968:20). Kistan har dessutom varit utrustad med 
en hasp vilket visar att den haft ett lock som gått att öppna och stänga, det saknas dock 
uppgifter om det funnits gångjärn (Strömberg 1968:18,30. Gräslund 1981:24). Andra kistor 
har visat sig vara försedda med beslag för lås och vinkelbeslag vid hörnen som nitats fast 
medan andra varit utrustade med bärringar (Arbman 1904:315. Gräslund 1980:25). Ett par av 
de nitade kistor som varit försedda med vinkelbeslag vid hörnen och bärringar har även 
tolkats som bårar på vilka den döde bars till sin grav (Almgren 1904:315). I York har det 
påträffats nitar i gravar från 900-1200- tal vilka har tolkats som att de kan ha ingått i någon 
typ av kistkonstruktion. De nitar som fortfarande var hela var 35 till antalet och mätte mellan 
28-71,5 mm med 70 % mellan 30-50 mm. Nitarna har mätts mellan huvudets och brickans 
utsida vilket gör att måtten är mellan 10-20 mm längre än det trä de hållit samman 
(Rogers1993:1412). 
 
Som exempel på längdfördelning på nitarna i en kista används i den här uppsatsen en kista 
från den danska borgen Fyrkat. Kistan som använts i en grav hölls ihop av 38 nitar och spikar, 
de som säkert kunde identifieras som nitar var mellan 16 och 59 mm långa (Roesdahl 
1977:111). 
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Diagram 5: Fördelningen över längden på nitar i en kista från borgen på Fyrkat (Roesdahl 1977:111). 
 
Flera av de kistor som hittats har använts vid begravningar och detta visar att alla nitar som 
påträffats i gravar inte kommit från båtar (Strömberg 1968:18ff,30. Roesdahl 1977:111. 
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Gräslund 1981:24). Vid utgrävningen av hallhuset i Garnisonen påträffades ett antal lås som 
troligtvis tillhört kistor placerade längs husets väggar. Förutom dessa framkom 171 nitar och 
239 spikar som även de var koncentrerade runt byggnadens väggar.  Detta kan indikera att de 
kistor som funnits i hallen har varit sammanfogade med både nitar och spikar. En annan 
tolkning av nitarna och spikarna kan vara att de ingått i husets konstruktion (Bengtzon 
2001:114-15. 18). 

7.5 Försvarsverk  
Under vikingatid hade borgar och murar uppförda med sten och murbruk ännu inte börjat 
byggas i Skandinavien. Istället uppfördes vallar av sten och jord med överbyggnader av trä 
för att förhindra fientliga angrepp. I Sverige är Birkas stads- och borgvall några av de mest 
välbevarade försvarsanläggningarna i landet från vikingatid. Under vikingatid har behovet av 
sådana försvarsanläggningar varit viktiga då väpnade konflikten varit vanligt i det dåtida 
Europa (Holmquist Olausson 2001:9). 
 
 
Stadssvallen som idag omger delar av Svarta jorden är ca 450 m lång och indelad i 7 delar 
med 6 öppningar/portar. Dess nordliga del ligger 5-6 meter ovanför vattnet vilket 
sammanfaller med den vikingatida strandlinjen (Holmquist Olausson 2002:160). Vallen når 
inte hela vägen fram till Borg utan upphör ca 300 m norr om denna. Den saknade sträckan har 
förklarats med att den bestått av en träpalissad som ruttnat bort eller att stadens invånare ej 
hunnit färdigställa vallen innan Birka övergavs. Prospekteringsundersökningar har visat på att 
en förlängning av vallen nådde ända fram till Borg (Wåhlander 1998:22). Stadsvallen har 
därmed under Birkas existens varit omkring 750 m lång. 1932 öppnade Holger Arbman ett 
schakt i vallens förlängning mot Borg. Vid undersökningen framkom 225 nitar och ett 50-tal 
spikar. Nitarna var i genomsnitt 4-5 cm långa och spikarna 10 cm långa och de låg i en 5 m 
lång rad mot stadsvallens ände ( Arbman 1932:2). Söder om vallen togs ett annat schakt upp. 
Schaktet visade sig innehålla två parallella rader spikar, i den ena raden var spikarna krökta 
40 mm från skallen (otryckt källa Arbman ATA inv. 20300 1932:3).  
 
Den senaste undersökningen av Birkas försvarsanläggningar utfördes i borgvallen (av AFL). 
Den visar att borgvallen bestått av en sten och jordvall med en resvirkeskonstruktion ovanpå 
och med en skyttegång av trä innanför. Överbyggnaden i vallen har brunnit vid åtminstone tre 
tillfällen och spåren visar att den då rasat inåt (Holmquist Olausson 1999:77). Huvuddelen av 
de fynd som framkommit ur schaktet genom borgvallen utgörs av järn och nitarnas andel är 
87% av de totalt 236 st föremålen (Sahlstedt 1997:8). De nitar som hittats i Birkas borgvall är 
av varierande längd (mellan 10-104 mm) men med en dominans mellan 40-44 mm. De flesta 
har rund skalle och en rombisk bricka (Sahlstedt 1997:15). Förutom nitar har 
träkonstruktionen även innehållit spännjärn, två platta metallband som nitats samman, för att 
hålla samman konstruktionen (Fennö Myingo 200:6).  
 
De likheter som finns i materialet från både borgvall och stadsvall, framförallt nitarna, visar 
på en enhetlig konstruktion för samtliga av Birkas försvarsvallar (Holmquist Olausson 
2002:160). 
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Diagram 6: Nitar från Birkas borgvall (Sahlstedt 1997:15). 
 
Fördelningen visar att nitar av fler olika längder använts i borgvallen men att de runt 40 mm 
dominerar starkt medan endast ett fåtal andra längder förekommer. Diagrammet visar på 
endast en nit över 100 mm men efter att själv gått igenom materialet från borgvallen har det 
visat sig att det finns åtminstone 3 sådana nitar. 

7.6 Byggnader 
Inga fynd talar direkt för att nitar skulle ha använts vid uppförandet av hus eller andra 
byggnader. De fynd som gjordes då hus II på terrass III i garnisonen grävdes ut samtidigt som 
terrass II omfattar ett antal nitar vars längdfördelning uppvisar samma sammansättning som 
de  från terrass II. En förklaring till vad nitar i hus skulle kunna ha använts till är dörrar 
(Rogers 1993:12). De nitar som påträffades vid undersökningen av hallhuset i Birkas 
Garnison framkom ett antal spikar och nitar (se ovan) som var placerade längs byggnadens 
väggar. Förutom möbler har dessa nitar tolkats som att de kunnat ingå in huskonstruktionen. 
Ett förslag är att nitarna ingått i väggarna som skulle ha varit konstruerade på ett sätt som 
liknade det i borgvallens överbyggnad i trä (Bengtzon 2001:14). 
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Diagram 7: nitar från hus II terrass III. 
 
Nitarna från Garnisonens terrass II uppvisar liknande toppar vid 25-29 och 35-39 mm som 
diagram 1 men saknar nitar mellan 40-69 mm. 

7.7 Skrotjärn 
En hypotes i denna uppsats är att nitarna förts till smedjan som järnskrot för återvinning. 
Ett exempel på en plats där järnföremål, i huvudsak nitar, återanvänts är det vikingatida varvet 
vid Paviken på Gotland. När varvet vid Paviken undersöktes framkom ett stort antal nitar, av 
dem var 1124 fragmentariska och endast 125 hela. Vid Paviken har nitarna avsiktligt tagits 
bort på ett sådant sätt att de skadats innan de tagits till vara (Lundström 1981:75). Vid 
Paviken påträffades även beslag av den typ som framkom vid terrass II. Deras funktion är 
dock okänd (Lundström 1981:75). 
 
Från terrass II kommer endast 185 delar av nitar och 458 hela. Den dominans av hela nitar 
som syns tydligt visar på att nitar inte brutits loss från en träkonstruktion i samma 
utsträckning som vid Paviken. Det skulle i stället kunna visar på att nitarna från terrass II, i 
större omfattning tagits tillvara efter att träet i den konstruktion de ingått i förstörts, genom att 
den ruttnat eller bränts. 
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8 Diskussion och tolkning 
Den stora omfattningen och variationen i materialet från terrass II gör att nitarna inte går att 
knyta till en speciell typ av träkonstruktion. Istället är det troligt att materialet utgörs av nitar 
från olika sorters träkonstruktioner. När konstruktionen slitits ut, skadats, träet bränts eller 
ruttnat har nitar och andra järndelar tagits tillvara och lämnats vid smedjan för att järnet skulle 
återvinnas. Det kan även vara så att området använts som uppställningsplats för sådant som 
tillverkats vid smedjan och som när denna förstörts, mött samma öde och lämnats för att 
förfalla. 
 
Den rumsliga spridningen av nitarna ger ingen indikation på vilken typ av konstruktion som 
nitarna kunnat ingå i. De delar av schaktet som innehöll ett större antal nitar visar inte på 
något uppenbart mönster. Men det går dock att se en ”linje”, med ett högre antal nitar, från 
cisternen och ner mot smedjan. Förekomsten av nitar i cisternen kan tyda på att området 
avsiktligt täckts av material från smidesverksamheten. 
 
Undersökningen har visat på att nitar förekommit i ett flertal träkonstruktioner och att de 
innehållit en varierande storlek på nitarna. Materialet från terrass II omfattar nitar med 
längder som motsvaras av nitar i alla de konstruktioner som diskuterats ovan. 
 
Birkas funktion som handelsplats på en ö innebär att det har funnits många båtar i stadens 
hamn och de bör förr eller senare ha skadats och varit i behov av reparation eller skrotats. 
Nitarna från terrass II har en viss överensstämmelse med båtnitar från de kända båtgravarna. 
Båda uppvisar en liten andel kortare nitar med en ökning upp mot 20-30 mm längd. Därefter 
sjunker antalet nitar med större längd i båtgravarna medan nitarna från terrass II inte blir färre 
förrän efter 40-45 mm. Skillnaden i uppdelning av intervall i diagrammen en ger risk för 
feltolkningar men jag bedömer avvikelserna i redovisningen av mätresultat så ringa att det går 
att säga att de stämmer överens. I diagrammen över båtgravarna som redovisats saknas de 
längre nitarna (ca 80 mm) som i deras fall bör komma från upphängningen av styråran. Ett 
undantag finns i diagrammet över båtarna från Vendel. Om sådana nitar saknas i de övriga 
eller om kortare använts går ej att säga, men andra metoder för att fästa styråran förekommer. 
Två nitar runt 80 mm långa, och en fragmenterad nit (16100) i materialet från terrass II kan 
vara nitar som använts vid upphängningen av styråran i en till tre båtar. Sätts 
längdfördelningen på nitar från terrass II och de kända båtgravarna samman kan det ses som 
troligt att nitar från båtar förekommer i materialet från terrass II. 
 
De längder som är typiska för nitar i vagnskorgar förekommer i materialet från terrass II och 
förekomsten av vagnskorgar kan därmed inte uteslutas. Det finns dock inga säkra belägg för 
att sådana skall förekomma. De bandformiga beslag som påträffats på terrass II kan ses som 
ett tecken på förekomsten av vagnar men de saknar den vinkel som beslagen på de kända 
vagnarna har. Om de järnringar som kommer från terrass II är av samma typ som de från de 
Danska vagnskorgarna är okänt. Men det ena fyndet från Fyrkat visar att det även förekom 
vagnskorgar utan järnringar. Nitade vagnskorgar tycks ha varit vanliga i Skandinavien under 
vikingatid och gravfynd visar att de även kan ha funnits på Birka. Kanske har de t o m varit 
vanliga där då platsens funktion som handelsplats gjort att många båtar med vagnskorgar av 
denna typ som behållare för varor ombord besökt stadens hamn. Det kan inte uteslutas att 
nitar från vagnskorgar finns i det undersökta materialet. 
 
Fynd av kistor visar att nitar som använts i kistor inte varit enhetliga utan varierat i längd 
mellan 16-65 mm. Därmed går det inte att urskilja någon särskild typ av nit som varit vanligt 
förekommande i kistor. Den längd på nitar som förekommer i de kistor som varit nitade finns 
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med i materialet från terrass II. De beslag som framkom vid utgrävningen av terrass II är alla 
utom ett raka och är inte den typ av vinkelbeslag som påträffats på kända kistor. De har 
därmed ej varit fästade vid kistornas hörn men de kan ha varit placerade på annat sätt. De lås 
och nycklar som påträffades i Garnisonens hallhus visar att kistor varit vanligt förekommande 
i Garnisonen. Därmed kan det ha varit troligt att sådana tillverkats, lagats eller tom använts i 
Garnisonens smedja, vilket gör det troligt att nitar från kistor förekommer i materialet från 
terrass II. 
 
Tidigare undersökningar visar att nitar av fler olika längder använts i borgvallen men att de 
runt 40 mm dominerar starkt medan endast ett fåtal av andra längder förekommer. De mycket 
långa nitarna på över 100 mm förekommer i materialet från borgvallen liksom i materialet 
från terrass II men fördelningen av nitarnas längd ser annorlunda ut. Den jämna fördelningen i 
längd i materialet från terrass II finns inte alls i materialet från borgvallen som har en mer 
ojämn fördelning, vilket förklaras med att nitarna från terrass II kommer från olika källor. De 
längsta nitarna från terrass II (över 100 mm, kanske bör den mycket långa fragmentariska 
niten med fynd nr 16100 räknas hit) har endast motsvarigheter i materialet från borgvallen. 
Inga andra konstruktioner innehållande nitar av sådan längd har påträffats under 
litteraturstudierna inför denna uppsats. Förekomsten av fragmentariska spännjärn i materialet 
från terrass II och möjligtvis även från smedjan visar direkt på en föremålskategori som ej 
förekommit i någon annan av de konstruktioner som diskuteras i uppsatsen. Detta gör det 
sannolikt att nitar från Borgvallen förekommer i materialet från terrass II. Föredelningen i 
längd över de olika nitarna visar också att det knappast är troligt att träkonstruktionen på 
Birkas försvarsvallar bestått av upplagda båtar. Då skulle nitarna i materialet från borgvallen 
ha en dominans av nitar mellan 20-30 mm. 
 
När det gäller nitar i byggnader så finns det inget i den studerade litteraturen som talar för att 
de använts vid uppförande av hus under vikingatid. Förekomsten av nitar i hallhuset, hus II 
och smedjan bör nog sökas på annat sätt än bara i byggnadsmässiga förklaringar. Ett exempel 
på ursprung till nitarna i Garnisonens hus kan vara kistor liknande de som funnits i hallhuset 
 
När det gäller frågan om nitarna intill Garnisonens smedja är ditförda eller ej är det svårt att 
komma fram till ett entydigt svar. Materialet från utgrävningarna 2003-2004 skiljer sig från 
det från platser där det föreslagits att järnnitar togs tillvara för återvinning. Den dominans av 
hela nitar som syns tydligt visar på att det inte förekommit att nitar brutits loss från en 
träkonstruktion i samma utsträckning som vid Paviken. De hela nitarna från Paviken tros 
komma från båtar där träet fått ligga och ruttna och att järndelarna därefter tagits tillvara. 
Inget talar emot att detta skulle gälla för de undersökta nitarna men det är knappast troligt att 
de som skött smedjan skulle ha låtit gammalt virke ligga och ruttna så nära byggnaden. Detta 
framkommer särskilt med tanke på brandrisken med stora mängder trä lagrat nära en smedja 
och det kan inte heller varit praktiskt om hänsyn tas till den tid det borde ha tagit för järnet att 
bli tillgängligt. Det är mer troligt att träet ruttnat eller brunnit någon annanstans och sedan har 
järndelarna tillvaratagits och förvarats utanför smedjan. De nitar i materialet som kommer 
från Borgvallen och båtar har sannolikt förts till smedjan för återvinning. Nitarna från 
Borgvallen har troligtvis tagits till vara efter att delar av försvarsanläggningen förstörts eller 
skadats av brand vid ett fientligt angrepp. 
 
Bland de verktyg som hittats vid utgrävningen av Birkas Garnisons smedja har inga fynd 
gjorts av redskap som kan ha använts till att ta bort nitar från den konstruktion de ingått i.  
Det faktum att inga sådana verktyg framkommit vid Garnisonssmedjan betyder inte att sådana 
aldrig funnits där. Avsaknaden av verktyg i Garnisonen och resten av Birka liksom de flesta 
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hantverkslokaler tyder på att verktyg avlägsnats när produktionen upphört på platsen. De 
enskilda brickor som framkommit vid utgrävningen visar spår av att antingen ha avlägsnats 
från en nit genom att de huggits upp med en mejsel innan de tagits bort (se fynd nr 14640). 
Andra kan ha slagits bort från niten med hammare och körnare eller brutits bort med en 
spiksökare. De nitar som är fragmentariska, bevarade så att bricka och skaft fortfarande sitter 
ihop kan ha huggits av med en mejsel mellan huvudet och brickan. Om detta gjorts direkt 
nedanför brickan eller mellan två bräder i en träkonstruktion går ej att säga.  
 
Den höga förekomsten av föremål i och utanför smedjan skiljer sig från samtida smedjor. 
Undersökningar av andra smedjor visar på ett mindre fyndmaterial som i huvudsak utgörs av 
ässjor, kol, slagg och deglar med endast ett fåtal fynd av föremål, färdiga eller i form av 
halvfabrikat. (Gerdin 1994:5-12 23-24. Nielsen 1999:20. Schmidt 2000:18-23). Detta visar på 
att andra smedjor kan ha städats innan de övergavs medan Garnisonens smedja inte rensats 
från återvinningsbara metallföremål som lämnats på platsen. 
 
Verktyg har inte påträffats i andra undersökta smedjor och i Garnisonens smedja har det 
endast framkommit ett fåtal identifierade verktyg. De verktyg som påträffats utgörs i 
huvudsak av knivar, både som färdiga produkter och som halvfabrikat. Bland dessa finns 
förutom vanliga knivar en mindre typ som tros ha varit avsedd för träsnideri och inte varit 
avsedd för vardagsbruk. Andra verktyg utöver det tidigare nämnda tråddragnings- eller 
nitdragningsjärnet finns i form av en navare/skedborr, ett sparrhorn (tveksam), en yxa och 
brynen.  Dessutom finns det möjligen flera verktyg i form av kilar, mejslar, punsar och sylar 
som i sitt korroderade tillstånd ej gått att skilja från järntenar (Bjerstaf 2002:15-19. Arvidsson 
2003: 16-19). Detta innebär att huvuddelen av de verktyg som bör ha funnits vid Garnisonens 
smedja tagits därifrån medan stora mängder återvinningsbart järn lämnats kvar på platsen  
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9 Sammanfattning 
Vid Arkeologiska forskningslaboratoriets utgrävning i Birka 2004 framkom i ett schakt 
utanför Garnisonens smedja stora mängder järnföremål där nitar av olika storlek var den 
största kategorin. Syftet med uppsatsen är att göra en kvantitativ studie av dessa och genom 
en hypotetisk/deduktiv metod undersöka vilka träkonstruktioner de kunnat ha använts till. 
Studien har visat att beteckningen ”båtnitar”, kan vara en felaktig och alltför missvisande term 
då bruket av järnnitar som fogar i träkonstruktioner varit vanlig även utanför 
båtbyggarkonsten. Båtar, vagnar, slädar, kistor och Birkas försvarsvallar är de konstruktioner 
som studerats i denna uppsats men även andra användningsområden förekommer. Det går inte 
helt säkert att avgöra vilka träkonstruktioner som nitarna från terrass II ingått i. Men den 
längdmässiga fördelningen samt andra fynd visar på att en stor del av materialet kan komma 
från båtar och Birkas försvarsanläggningar. När det gäller vagnskorgar, slädar och kistor är 
det svårare att uttala sig även om de kan ha förekommit i staden Birka. Att kistor förekommit 
i Garnisonen har framkommit genom AFLs undersökning av ett hallhus. Nitar i 
huskonstruktioner har inte kunnat påvisas. Det har också framgått att Birkas 
försvarsanläggningar knappast utgjorts av upplagda båtar då nitmaterialet från stads- och 
borgvall inte överensstämmer med nitar från kända båtgravar 
 
Nitarna har tillverkats med enkla redskap, och det enda specialverktyget som krävts är ett 
nitslagningsjärn. Den övriga utrustningen, hammare och städ har ingått i smedens standard 
utrustning. Inga av de verktyg som använts vid tillverkningen har påträffats i Garnisonens 
smedja 
 
Under arbetet med uppsatsen har det framgått att nitar är ett angeläget forsknings område och 
att arkeologer i framtiden behöver ägna mer tid åt nitar av den typ som vanligtvis och ibland 
missvisande kallas båtnit. Redan vid utgrävningar bör spridningen av nitar i anläggningar med 
orörd kontext registreras noggrant för att kunna öka kunskapen om nitars användning i olika 
träkonstruktioner. Magasinerat material kan sedan undersökas med denna kunskap som 
referens och kanske kan detta leda till en omdefinition av en del brandgravar till att innehålla 
material från någonting annat än en båt. Vidare kan en utökad studie även omfatta inte bara 
längden på nitarna utan även grovlek samt form på brickor och huvuden. När det gäller 
materialet från terrass II kan fler studier göras som även inkluderar spikar och som utvecklar 
undersökningen av fragmenterade nitar. Det finns ytterligare kunskaper att hämta ur detta 
material. 
 
Det utbredda användningsområdet av järnnitar under vikingatid gör att arkeologer bör se över 
sitt tankesätt när det gäller denna fyndkategori. Med detta i åtanke bör man som arkeolog vara 
försiktig, med vad man kallar båtnit, för att inte gå på en riktig nit. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Fyndnummer 14000-15000 från 2003 
 
Fynd nr Antal nitar Längd Fragmenterade Brickor Fynd nr Antal nitar Längd Fragmenterade Brickor
14003 1 51,9 14164 1 28,9 
14004 1 25,2 14168 1 29,9 
14009 1 42,7 14170 11 48,1 
14014 2 46,4 48,1 

20 48,1 
14015 1 39,7 
14018 1 33,5 39,7 
14020 1 39,7 
14022 1 32,1 
14023 1 58 32,1 
14025 1 29,9 29,8 
14029 1 23,5 
14036 1 33,3 14,1 
14038 1 34,8 14173 4 40,9 
14039K 1 15,9 40,9 
14040 1 29,3 
14046 1 1 17,6 
14066 1 14174 6 47,9 
14071 1 40,9 47,9 
14074 1 41,4 37,7 
14076 1 23,8 37,7 
14077 1 27,6 29 
14080 1 23,3 
14081 1 36,7 14175 2 40,3 
14084 1 35,2 25,3 
14085 2 58,2 14177 2 X 1 

X X
14086 1 59,4 14183 2 37,9 1 
14089 1 48 35,9 
14095 1 X 14191 1 36,4 1 
14104 5 29,2 14197 3 32,7 1 

29,2 32,7 
29,2 X
29,2 14198 1 35,5 
29,2 14202 3 62,8 

14106 1 38,4 
14113 1 44,9 18,8 
14124 1 X 14210 1#
14131 1 43,1 14232 1 28,1 
14135 5 53,6 14237 1 

53,6 14238 1 65,5 
43,6 14242 3 X
28,7 32,0
19,2 27,5 

14143 1 14243 6 X
14149 5 35,8 43,9 

35,8 38,4 
35,8 X
25,2 24,4 

14149 25,2 24,4 
14150 2 32,6 14244 1 X

30,2 14246 4 X 1 1 
14154 2 26,9 50,1 

26,9 37,7  
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Fynd nr Antal nitar Längd Fragmenterade Brickor Fynd nr Antal nitar Längd Fragmenterade Brickor
18,3 41,3 

14251 1 39,8 27,4 
14254 1 14362 1 
14254 1 14367 2 X
14259 1 23,3 46,8 
14266 11 45,7 14378 1 32,7 

43,7 14380 2 X
32,3 21,9 

X 14381 1 23,6 
27,2 14384 4 56,7 1 
27,2 48,0
27,2 37,6 
27,2 26,7 
27,2 14391K 1 18,7 
18,4 14394 1 
12,7 14397 2 47,6 1 

14269 1 40,4 25,2 
14273 3 43,3 1 14402 1? X

20,2 14406 11 54,0
13,9 41,5 

14275 1 41,5 
14276 1 39,9 1 41,5 
14278 1 33,7 
14280 1 X 33,7 
14289 1 33,7 
14293 1 33,7 1 31,6 
14297 7 52,4 31,6 

50,5 23,7 
39,1 20,1 
39,1 14408 1 39,5 1 1 
39,1 14414 1 29,8 1 
35,8 14416 1 

X 14417 1 X
14307 S 1# 14418 1 30,2 
14309 1 X 14424 1 34 
14312 2 X 14425 2 50,3 

32,3 41,5 
14320 1 14428 1 
14323 9 144,9 4 1 14431 3 27,9 

48,3 21,1 
48,3 19,4 
40,4 14432 2 46,2 
35,3 29,4 
35,3 14436 2 46,8 
33,2 27,9 
33,2 14439 3 58,2 1 
24,8 X

14328 10 36,9 5 1 28,6 
36,9 14441 1 30,1
36,9 14444 1 X
36,9 14452 1 34,8 

X 14459 1 
30,3 14460 2 50,5 
30,3 41,6 
20,3 14494 1 36,7 
20,3 14497 2 51,3 2 
17,6 42,1 

14329 1 14498 1 
14345 1 14500 1 1 
14349 1 X 2 14506 2 X
14358 3 36,7 33,3  
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Fynd nr Antal nitar Längd Fragmenterade Brickor Fynd nr Antal nitar Längd Fragmenterade Brickor
14507 1 25,2 35,7 
14509 1 39,2 1 23,0
14515 1 13,8 14641 2 44,9 
14534 2 31,5 24,5 

31,5 14643 3 51,3 1 2 
14535K 1 109,2 36,8 
14538 3 54 36,8 

43,1 14644 13 61,6 4 4 
15,6 52,9 

14544 3 25,6 52,9 
17,4 49 
15,7 49 

14547 2 48,5 49 
40,2 40,8 

14556 2 51,1 40,8 
39,2 31,2 

14558 3 36 1 31,2 
21,7 27,9 
17,4 27,9 

14559 1 16,9 17,3 
14561 2 55,8 14645 1 54,7 

29,8 14646 4 42,7 1 
14562 6 60,1 1 42,7 

45,2 42,7 
39,8 49,3 
26,7 14647 1 
23,2 14648K 7 82,8 2 2 
19 49,8 

14566 1 47,8 
14571 5 49,4 1 32,1 

37,7 27,6 
37,7 25,8 
37,7 21,7#
23,6 14651 2 39,9 

14573 2 25,3 34,5 
17,3 14655 1 32,2 

14574 1 50,7 3 14658 1 55,8 2 
14582 3 64,6 14664 1 

45,8 14667 1 
25 14667 1 

14584 4 46,4 1 14670 1 
46,4 14672 1 

X 14676 1 20,9 
42,1 14677 1 

14588 2 62 14680 1 
15,1 14700 1 45,5 

14591 1 14726 2 X 3 
14592 3 51,6 2 44,2 

X 14759 1 
27,1 14773 1 20,2 

14602 1 14887 1 
14611 1 38,6 14887 1 
14613 1 3 14918 4 47,5 
14615 1 37,4 
14629 3 26,4 29,8 

26,4 29,8 
X 14926 1 

14631 1 14926 1 
14637 1 14959 1 35,7 
14640K 3 35,7 14965 1 13,3  
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Fynd nr Antal nitar Längd Fragmenterade Brickor Fynd nr Antal nitar Längd Fragmenterade Brickor
14978 1 22,7 
14988 1 42,3 1 22,7 
15007 1 23,3 22,7 
15037 1 18,2 19,0
15046 1 17,1 
15073 2 1 17,1 
15102 4 39,6 2 17,1 

36,7 12,5 
31,7 12,5 
21 15406 18 51,7 7 1 

15118 1 27,6 51,7 
15128 1 26,4 47,0
15139 5 67,7 3 47,0

49,8 41,9 
35,6 41,9 
30,2 35,3 
26,1 35,3 

15155 1 X 35,3 
15187 1 50,5 26,2 
15208 1 46,9 26,2 
15243 1 79,6 26,2 
15256 1 1 26,2 
15287 1 42,7 26,2 
15296 4 X 26,2 

41,1 18,2 
38,2 18,2 
23,2 16,5 

15342 1 15415 1 37,9 
15382 1 36,1 15422 4 39,2 2 2 
15390 2 32 34,8 

31,2 27,9S
15397 28 64,3 3 4 22,9 

49,2 15428 1 28,8 
49,2 15434 7 43,5 
49,2 32 
48,1 26,8 
48,1 22,1 
42,1 22,1 
42,1 22,1 
42,1 18,1 
39,3 15495 1 42 
37,6 15500 1 52,7 1 
37,6 15509 2 52,7 
37,6 16,1 
37,6 15514 1 30,2 
37,6 15526 4 1 
37,6 15532 1 
31,7 15543 1 56,4 
31,7 15568 1 51,7 
22,7 15575 1 16,5  

K konserverad  # beslag X omätt S spännjärn 
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Bilaga 2. Fyndnummer 16000 från 2004  
Fynd nr Antal nitar Längd Fragmenterade Brickor Fynd nr Antal nita Längd Fragmenterade Brickor

16 003 1 16 106 1 
16 004 1 32,4X 16 108 1 42,1 
16 006 1 38,9 16 112 1 33,2 
16 010K 1 13 16 114 1 21,7 
16 011 1 21,1 16 117 1 
16 012 1 16 122 1 
16 019 1 51,4 16 126 1 32X
16 020 1 50,3 16 134 1 
16 022 1 16144K 1 
16 024 1 34,4 16 152 1 40,7 
16 026 1 48,9 16 155 1 
16 027 1 16 167K 1 45,1 
16 028 1 16 172 1 
16 030 2 48,5 16 179 1 32,4 

46,2 16 179 1 32 
16 040 1 37,5 16 185 1 61,2 
16 048 1 26,4 16 189 1 61,2 
16 049 1 31,5 16 194 1 
16 051 2 1 16 198 1 39,9 
16 053 1 24,1 1 16 199 1 
16 056 1 16 207K 1 
16 057 1 24,6 16 208 1 X
16 059 1 43,3 16 210 1 52,9 
16 062 1 54,2 16 218 1 27,1 
16 064 1 25,7 16 221 1 X
16 067 1 43,7 16 223 1 X
16 069 1 57,1 16 224 1 X
16 071 1 60,9 16 232 1 X
16 072 1 45,6 16 233 1 X
16 073 1 32,8 16 234 1 X
16076K 3 44,7 16 240 1 26,1 

40,2 16 246 1 
22,4 16 253 1 18,6 

16 085 1 41,3 16 257 1 25,7 
16 086 1 16 267 1 26,5 
16 086 1 16 282 1 
16 087 2 39,4 16 302 1 18,2 
16 087 32,4 16 391 1 
16 088 1 39,5 16 411 1 21,6 1 
16 092 1 16 438 3 20,9 
16 094 1 16 438 61,9X
16 095 1 47,1 16 471 1? 1 
16 099 1 16 506 1 25,2 1 1 
16 100 ((86,5)) 1 16 512 1 48,5 
16 104 1 43,2 16 521 1 1  

K konserverad  ((86,5)) ovanligt långt skaft på skadad nit 
#  beslag X omätt 
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Bilaga 3. Bilder av konserverade föremål 

 
Fynd nr. 16010, nit.    Fynd nr. 16114, nit. 
   

  
  Fynd nr. 14391, nit och ten.                                                                Fynd nr 14039, nit.                                  

 
Fynd nr. 18203, nit.           Fynd nr. 16167, nit.      
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Fynd nr. 14535, nit. 
 

 
Fynd nr 16076, 3 nitar en spik, fragment.  
 
 
 

 
Fnr 18313, nit, fragmenterad nit, 2 tenar. 
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Fynd nr 14648, 6 nitar, nitat beslag, 2 fragmenterade nitar, 2 brickor, spik, eldstål, hank, 
knivspetts, 4 tenar, krok, slagg. 
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Fynd nr 16207, bricka, spik eller nithuvud, 3 fragment. 
 

 
Fynd nr 14640, 3 nitar, bricka, platt fragment (lamell ?). 
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Bilaga 4. Konserveringsrapport 
 
Rapporten behandlar föremål (12 fynd nr) från Garnisonen RAÄ 35 terrass II och terrass III, 
Björkö, Adelsö socken, Uppland. 
 
Material  
Järnmaterialet består i huvudsak av nitar, hela och trasiga, men även av spik, eldstål, 
knivspets, tenar, platta fragment, slagg och oidentifierbara föremål. 
 
Allmäntillstånd 
De flesta föremål är i gott skick förutom fynd nr 18313 och 18203 som var täckta med 
korrosion och fastkorroderade stenar och lera. 
 
Behandling 
Föremålen behandlas med 4 % EDTA lösning som buffrats till ett pH på 6,5-7 med en 
temperatur på 800 i upp till 5 timmar och fortsatt behandling vid rumstemperatur i upp till ett 
dygn. Efter rengöring i ultraljudsbad utförs den mekaniska rengöringen med skalpell och 
pensling med ljummen EDTA och avjoniserat vatten under stereolupp varvat med fortsatt 
ultraljudsbehandling. Föremålen har borstats med roterande dentalborste för att ge dem ett 
skyddande oxidskikt innan de läggs i en 1% buffertslösning för urlakning av klorider. Efter 
urlakning har föremålen torkats. Först i torkskåp och sedan under vakuum i exsickator för att 
därefter ytbehandlas med flytande paraffin.  
 
Lagningar 
Samtliga lagningar har utförts med Araldit, tvåkomponents epoxylim. 
14640 metallblecket.  
16076 längsta nitens bricka. 
18313 niten och en ten.  
 
Fyndnummer 
14039 nit. 
14391 nit och ten. 
14535 nit. 
14640 3 nitar, bricka, platt fragment (lamell?).  
14648 6 nitar, nitat beslag, 2 fragmenterade nitar, 2 brickor, spik, eldstål, hank, knivspetts,                
           krok, 4 tenar, slagg. 
16010 nit. 
16076 3 nitar, spik och 2 fragment. 
16114 nit. 
16167 nit. 
16207 bricka, 4 oidentifierade fragment. 
18230 nit. 
18313 nit fragmenterad nit 2 tenar. 
 
 
Resultat 
Alla korrosionsprodukter kunde avlägsnas på de flesta föremål förutom fynd nr 18313 där en 
del småsten inte kunde avlägsnas utan risk för att ytterligare skada föremålet. 
 



 



CD-uppsatser i laborativ arkeologi för läsåret 2005/2006: 
=
=
h~êáå=^åÇÉêëëçå= aáÉí= C= fÇÉåíáíÉíK= ^å~äóëÉê= ~î= âçäJ= âî®îÉJ= çÅÜ= ëî~îÉäáëçíçéÉê= é™=

áåÇáîáÉê= Ñê™å= ÇÉí= âêáëíå~= ëÉåîáâáåÖ~íáÇ~= Öê~îÑ®äíÉí= á= _à∏êåÉÇI=
qçêë™âÉêë=ëçÅâÉåI=üåÖÉêã~åä~åÇK=

^åå~=_®ÅâÜÉÇÉå= _Éëä~Ö=ÉääÉê=ÄìÅâä~\=bå=ëíìÇáÉ=~î=éä~íí~=à®êåÑê~ÖãÉåí=Ñê™å=Ü~ääÜìëÉí=á=
_áêâ~ë=d~êåáëçåK=

bäáå=cçêå~åÇÉê= qÜÉ=táäÇ= páÇÉ= çÑ= íÜÉ= kÉçäáíÜáÅK= ^= ëíìÇó= çÑ= máííÉÇ=t~êÉ= ÇáÉí= ~åÇ=
áÇÉçäçÖó=íÜêçìÖÜ=~å~äóëáë=çÑ=ëí~ÄäÉ=Å~êÄçå=~åÇ=åáíêçÖÉå=áëçíçéÉë=áå=
ëâÉäÉí~ä=ã~íÉêá~ä=Ñêçã=hçêëå®ëI=dê∏ÇáåÖÉ=é~êáëÜI=p∏ÇÉêã~åä~åÇK=

j~äíÉ=cêáÇ¨å= aáÉí= ìåÇÉê= ãÉëçäáíáâìã= ìíáÑê™å= ~å~äóë= ~î= ëí~Äáä~= áëçíçéÉê= á=
ÄÉåã~íÉêá~äK=

e~ê~äÇ=gçÜ~åëëçå= Ò_™íåáí~êÒ= Ó= ^å~äóë= çÅÜ= âçåëÉêîÉêáåÖ= ~î= à®êååáí~ê= Ñê™å= _áêâ~ë=
Ö~êåáëçåK=

cêÉÇêáâ=iìåÇëíê∏ã= aÉí= îáâáåÖ~íáÇ~= Ä™ÖëâóííÉí= á= _áêâ~= Ó= Éíí= ÉñÉãéä= é™= Éå= Ñê~ãëí™ÉåÇÉ=
ëíêáÇëâçåëí=ãÉÇ=Ñê®ãã~åÇÉ=áåëä~ÖK=

bäáå~=m~äçã®âá= ^äÄóë= ëâ®êîçê= Ó= iáéáÇ= çÅÜ= ãçêÑçäçÖáëâ= ~å~äóë= ~î= íáÇáÖåÉçäáíáëâ=
âÉê~ãáâ=Ñê™å=£ä~åÇK=

bääáåçê=p~ÄÉä= ^êâÉçäçÖáëâ= ä~åÇëâ~éë~å~äóë= çÅÜ= éêçëéÉâíÉêáåÖ= ~î= ÄÉÄóÖÖÉäëÉJ
ä®ãåáåÖ~ê=çÅÜ=Öê~îÑ®äí=îáÇ=^äëáâÉ=Ü~ÖÉK=

má~=pÅÜçìäíò= dÉåìë= é™= ãÉåóåK= ^å~äóëÉê= ~î= ëí~Äáä~= âçäJ= çÅÜ= âî®îÉáëçíçéÉê= é™=
ëâÉäÉííã~íÉêá~ä= Ñê™å= _à®êÄóÖê~îÑ®äíÉí= Ñê™å= ®äÇêÉ= êçãÉêëâ= à®êå™äÇÉê= á=
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Sedan år 2000 ges CD-uppsatser producerade vid Arkeologiska forsknings-
laboratoriet ut i fulltext (pdf-format), som man kan hämta hem från webben 
(www.diva-portal.org) eller beställa samlade på en CD-skiva. Endast en begränsad 
upplaga trycks för distribution till bibliotek och institutioner. Både CD-skiva och tryckta 
uppsatser kan beställas från AFL, Wallenberglaboratoriet, Stockholms Universitet, 
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