
 
 
 
Fosfat- och spårämnesanalys av ett golvlager från 
smedjan i Björkögarnisonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Hamrin 
Handledare: Malgorzata Wojnar-Johansson 

Lena Holmquist Olausson 
CD-uppsats i laborativ arkeologi 02/03 

Stockholms Universitet 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This essay deals with a part of the smithy in the garrison at Björkö, wich was excavated in 
2002. Trace element analysis and phosphate analysis has been made on soil samples from 
the floor. The results of these analyses are discussed and compared to other results of trace 
element analysis made recently from the rest of the smithy. It is suggested that this part of the 
smithy has been in use for a longer period of time than the rest of  it, or that it has been the 
place for dumped scraps left over from the iron-work. 
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1. Inledning                                                   
Vid undersökningar av två av de fem kända terrasserna i Birkas garnisonsområde 
2001, framkom en smedja och en huslämning. Föregående år hade ett hallhus 
återfunnits och undersökts på en av terrasserna i området. Den framkomna smedjan är 
inget klart husfundament, utan kan lika gärna ha varit en smidesplats utomhus. Klart 
är ändå att platsen använts som smedja, då man påträffade bl.a. fyra ässjor och en hel 
del slagg och metallföremål.  
Vid utgrävningen 2002 utökades schaktet ovanför smedjan åt det nordöstra hållet. 
Själva smedjans ”gräns” verkade då ha nåtts och en terrass längre norrut tangerades. 
Det finns skäl att misstänka att det stått ett hus även på denna terrass. Just detta 
område mellan smedjan och det förmodade huset kommer att vara ämne för min 
uppsats. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av spårämnesanalys och fosfatanalys av 
jordprover från området försöka ta reda på vad det kan ha använts till och söka utröna 
dess förhållande till de andra husen och anläggningarna på platsen. 
 
1.2 Frågeställning  
• Visar proverna spår av mänsklig påverkan? 
• Hur kompletterar de två metoderna varandra?  
• Vilken aktivitet kan ha förekommit på platsen? 
• Har fyndplaceringen påverkat halten av spårämnen?   
 
1.3 Metod  
• Fosfatanalys 
• Spårämnesanalys  
 
1.4 Material  
Materialet består av 51 jordprover tagna vid varje kvadratmeter i ett koordinatsystem 
lagt över schaktet.  
 
2. Forskningsbakgrund 
 
2.1 Birka 
Birka nämns tidigt i källorna, redan i ärkebiskop Ansgars biografi ”Vita Anskarii” 
från omkring år 876, skriven av efterträdaren Rimbert. Ansgar drev en kristen mission 
i Sverige och kom till Birka år 829. En annan viktig skriftlig källa som nämner Birka 
är ”Hamburgs kyrkohistoria” skriven av ärkebiskop Adam av Bremen omkring 1070 
(Arbman 1939:9, 31). Adam berättar däri om ännu ett försök av dåvarande 
ärkebiskopen Unne att driva mission på Birka, omkring år 930 (Ambrosiani 1988:8). 
 
Det har varit omtvistat var Birka egentligen legat. Platser som Björksta i 
Västmanland, Söderköping, Stockholm, Sigtuna, Borgholm, Visby, Kalmar, m.fl. har 
föreslagits (Arbman 1939:11). Idag anses det dock närmast som en ”etablerad 
sanning” att Birka legat på Björkö, en ö i Mälaren 3 mil väst om Stockholm.  
 
De första utgrävningarna på platsen skedde redan på 1680-talet, av dåvarande 
riksantikvarien Johan Hardorph. Nya utgrävningar efter det gjordes först på 1800-
talet. Den första intressanta Birkaforskningen gjordes av Hjalmar Stolpe på 1870-talet 
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Figur 1. Karta över Björkö. Ur Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002 
(Ambrosiani 1988:13 f.). På 1930-talet gjorde Holger Arbman omfattande 
utgrävningar på platsen. 
  
Resterna av Birka idag på Björkö, består av 1000-tals gravar på flera större och 
mindre gravfält på den norra delen av ön, en borg med tillhörande ”garnisonsområde” 
samt ett stort fält, kallat ”Svarta jorden” som ursprungligen innehållit själva 
handelsstaden och varit omgärdad av en vallanläggning som löpt mellan borgen och 
stranden (se fig. 1) (Ambrosiani 1988:6, 20 ff.). Birka verkar ha haft sin storhetstid 
mellan ca 750- 970 e.kr. Yngsta myntet som hittats på ön kan dateras till ca 962 e.kr. 
(Ambrosiani 1988:42f.). 
 
2.2 Garnisonen 
Begreppet ”garnisonen” myntas av Holger Arbman då han gräver på platsen och bara 
hittar fynd av manlig och krigisk karaktär, eller: ”den totala frånvaron av alla föremål, 
som direkt höra samman med kvinnor och kvinnlig slöjd”. Han anser också att läget 
för just en garnison är det bästa på hela ön, utanför själva staden, med bra utsikt över 
vattnet och ett utsatt läge vid ett fiendeanfall. ”Denna punkt var alltför sårbar, för att 
den i längden skulle kunna få ligga obefäst”(Arbman 1939:62 f.).  
   Garnisonsområdet ligger alldeles nedanför, på ett terrasserat område, nordväst om 
borgen (se fig. 1). Både Arbman och Stolpe grävde på platsen, men området 
undersöktes inte grundligt förr än grävningarna inom projektet ”Borgar och 
befästningsverk i Mellansverige 400-1100 e.kr.” gjordes, 1997- (Holmquist Olausson 
2001:13). Under dessa grävningar har lämningar efter tre hus hittats. Det ena huset, 
19,5 m. långt och 9,5 m. brett, beläget på en av de övre terrasserna har tolkats som en 
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kombinerad krigarhall och förrådshus (Bengtzon 2001, Holmquist Olausson 2001: 
15). Hallhuset verkar ha brunnit ner och sedan övergivits, kanske efter ett anfall 
(Holmquist Olausson 2001:15).  
   Under utgrävningar i garnisonsområdet 2001 hittades ytterligare två lämningar. Det 
ena visade sig snart ha varit en smedja, men inte nödvändigtvis ett hus. Det andra var 
tydligt en husgrund, men med en mer svårtolkad fyndbild. Detta hus är utgrävt till 
ungefär hälften och låg på den tredje terrassen, ovanför hallhuset. 
Både hallhuset och smedjan har daterats till 900-tal (Ahlin Sundman 2002:5). Mellan 
hallhuset och smedjan finns en anläggning som tolkats som en brandgata. Vid 
utgrävningen 2002 utvidgades schaktet bakom smedjan, och en del av en avfallsränna 
som löpt vid sidan av hallhuset grävdes ut.  
 

 
Fig. 2. Karta över garnisonsområdet, med smedjan utmärkt. 
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2.3 Smedjan 
Smedjan i garnisonsområdet återfanns vid utgrävningen 2001. Schaktet utökades 2002 
åt nordost, varifrån proverna för mina undersökningar är tagna. Vid denna utgrävning 
tycktes det att man kunde se ”slutet på smedjan” (m.u. Lena Holmquist-Olausson). 
Vid utökningen av schaktet vid smedjan 2002 gjordes också ett märkligt fynd: i den 
nordvästra schaktkanten återfanns en begravning i en kruka. Den begravde individen 
har troligen varit en kvinna, vilket framkommit av fyndsammansättningen. Susanne 
Larsson har i arbetet med sin uppsats daterat begravningen till ca 960-tal e.Kr. med 
hjälp av glaspärlorna som följt den döda i graven (Larsson 2003).  
 
Det är oklart om smedjan varit en byggnad, men klart är att det fungerat som en 
smedja. I anläggningen hittades bl.a. fyra ässjor och två stora stenar, möjligen 
använda som fällsten. Golvlagret täcks av ett svart, sotigt jordlager (Bjerstaf 2002:11).  
De största fyndkategorierna från smedjans utgrävning är spikar och nitar, slagg, bränd 
lera och diverse metallskrot; restprodukter från järnbearbetningen. Men även en stor 
mängd ben- och keramikbitar har hittats. I garnisonsområdet har många metallföremål 
hittats som, en del med stor sannolikhet, kan tänkas härstamma från smedjan: 
pilspetsar, knivar i mängder, ringväv, sköldbucklor, m.m. Benbitar i en smedja kan 
tyckas vara en underlig fyndgrupp. Det har föreslagits att benmjöl kan ha använts som 
flussmedel vid lödning av metallföremål. Detta eftersom ben innehåller en stor mängd 
fosfor, vilket vid upphettning på metallen gör ytorna oxidfria, en förutsättning för att 
lödning skall kunna ske. Lyckade lödningsförsök med benmjöl har gjorts och 
redogörs för i Jakobsens bok om Tönberg (1991:172 ff.).  
 
Åse Bjerstaf skriver i sin CD-uppsats från 2002 att den ojämna slaggspridningen i 
smedjan kan tänkas bero på olika aktivitet på platsen. Smeder som lagat järnföremål, 
har inte gett ifrån sig spill i form av slagg. Detta härstammar från själva bearbetningen 
av järnet på en mer grundläggande nivå (Bjerstaf 2002:12). Några fynd tyder på att 
bronsframställning förekommit i smedjan, bl.a. smältor av brons, samt några 
bronsföremål. Ett par deglar har återfunnits i smedjan, men ingen av dessa har kunnat 
fastställas som deglar använda specifikt vid bronsframställning (Bjerstaf 2002: 14). 
Förhoppningsvis kan spårämnesanalysen bringa större klarhet i denna fråga. 
 
3. Metod 
 
3.1 Spårämnesanalys. 
Spårämnesanalys av jordprover har använts som metod sedan 1950-talet (Middleton 
& Price 1996:673 ). I en CD-uppsats i laborativ arkeologi från läsåret 00/01 gjorde 
Ingela Bengtzon ett försök att funktionsbestämma ett hus i Birkas garnisonsområde 
med hjälp av spårämnesanalys; det hus som idag kallas ”krigarhallen”. Tyvärr gav 
inte analysen så mycket som önskat, kanske p.g.a. att antalet analyserade jordprover 
var alltför få. Trots att halterna av olika ämnen varierade kraftigt över huset, räckte 
inte detta för en fullständig funktionsanalys, utan husets funktion fick bestämmas mer 
efter fyndspridningen.  
   Annan forskning som gjorts med spårämnesanalys vid AFL har varit bl.a. Björn 
Hjulströms CD-uppsats (1999), Kjartan Langsteds CD-uppsats (2000) och Birgit 
Arrhenius (1981). 
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Spårämnen är grundämnen, ofta metaller, som naturligt finns i låga halter i jorden. 
Dessa ämnen koncentreras ju längre upp i näringskedjan de hamnar. Växter suger upp 
spårämnen ur marken och djur som äter växterna får högre halter av ämnen i kroppen. 
När t.ex. växter multnar ner, lagras spårämnen från dessa i marken (Isaksson 
2002:13). Spårämnen i marken på boplatser i arkeologiskt material kan ha alstrats av 
olika anledningar. De anses ofta härstamma från skräp och avfall som människor drar 
in i huset med fötterna, av matpreparering, eldning och andra aktiviteter. Förhöjda 
halter av olika spårämnen kan alltså vara en indikation på att mänsklig aktivitet skett 
på platsen. 
   De kemiska ämnen som ofta anses påvisa mänsklig aktivitet i arkeolgiska 
jordanalyser, är: kalcium, magnesium, kalium, koppar, zink och strontium ( Entwistle, 
Abrahams & Dodgshon 1998). De ämnen jag kommer att analysera i proverna är: 
koppar (Cu), zink (Zn), järn (Fe), kalium (K), kalcium (Ca), mangan (Mn) och 
magnesium (Mg). 
   ”Spårämnesanalys” är egentligen en felaktig term att använda i denna uppsats, då de 
analyserade ämnena som presenteras här inte alla tillhör den kategorin av jordelement. 
Spårämnen är ämnen som finns i mycket små halter i jorden. Järn exempelvis, som 
kommer att analyseras i proverna för denna uppsats, är ett av de vanligast 
förekommande elementen i marken, och därmed alls inte ett spårämne i sin rätta 
mening utan borde exempelvis kallas ”makroämne”. Men eftersom spårämnesanalys 
blivit ett allmänt vedertaget begrepp, kommer det för enkelhets skull att användas i 
resten av uppsatsen. 
 
I en artikel i ”Journal of Archaeological Science” redogör William D. Middleton och 
T. Douglas Price för spårämnesanalyser som de bl.a. utfört på jordprover från ett 
recent hushåll, bestående av fyra byggnader med  jordgolv, i en by i Oaxaca, Mexico. 
Jordprover togs från alla husen och alla husens delar, bl.a. köket med en traditionell 
vedeldad lerugn. Prover togs också från ett nyare hus, vid mätningarna endast ett år 
gammalt. Familjen som bodde i husen var bönder, samt vävare på deltid. Prover från 
arkeologiska platser analyserades också; bl.a. en boplats i British Columbia, Canada 
som varit bebodd mellan ca 2050 f.Kr. och år 750. Syftet var att kunna applicera de 
kända aktiviteterna i de nutida husen på den arkeologiska boplatsens hus, med 
identifiering av olika aktivitetsytor med hjälp av spårämnesanalyserna.  
Högsta spårämnesvärdena i de recenta husen fick man i köket. Områden där det varit 
låg mänsklig aktivitet fick de lägsta värdena för alla spårämnen. Detta visar att 
mänsklig aktivitet faktiskt lämnar kemiska spår efter sig i marken. Det nyaste huset 
hade de lägsta uppmätta värdena av kalium, fosfater och zink. De högsta uppmätta 
kaliumvärdena fanns i området runt den vedeldade spisen i köket. Här uppmättes 
också höga värden av fosfater och magnesium, vilket sannolikt bör ha berott på att 
dessa ämnen förekommer i höga halter i träaska. Resterande interiörer hade höga 
halter av kalcium, strontium och natrium. Däremot uppmättes inte exeptionellt höga 
halter av fosfater på boplatsen. 
 
Vid den arkeologiska boplatsen vid Keetley Creek, Canada, togs jordprover från 
golvlagret i samband med utgrävningen av en husgrund. Analysen gav höga halter av 
kalium, mangan, fosfater och zink i ett område i mitten av golvet. Detta visade sig vid 
utgrävningen ha varit platsen för en härd. Vid sidan av denna uppmättes fläckvis höga 
halter av olika ämnen: kalcium i en fläck bredvid härden, och aluminium, järn och 
mangan i en fläck bredvid. Vid utgrävningen tolkades detta som två 
matlagningsområden. Denna teori fick mer stöd av att fosfathalterna var mycket höga 
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just här. Övriga områden som tolkades in i huset med hjälp av spårämnesanalysen var 
ett slags hantverksområde på andra sidan härden, samt en sovplats på den delen av 
golvet som uppvisade de lägsta halterna av spårämnen. (Middleton & Price, 1996). 
Analyserna i detta arbete har gått till så, att proverna lösts upp i stark syra och sedan 
analyserats med flamteknik i atomabsorptionsspektrofotometer.  
Referensprover tagna utanför anläggningen, på ett så opåverkat underlag som möjligt 
är nödvändiga för att jämföra de erhållna värdena med den ”normala” jorden utanför. 
Just på Björkö har i princip all jord varit utsatt för mänsklig aktivitet under så lång tid, 
att ett referensprov från platsen inte kan anses tillförlitligt. Istället kommer jag att 
använda mig av Sveriges Lantbruksuniversitets databas över de normala halterna (i 
genomsnitt) av olika kemiska ämnen i jordarna i olika delar av landet. 
 
3.1.1 Utförande 
Jordproverna torkas i ugn, ca 100-105°C i 48 timmar. Sedan mals de i agatmortel och 
siktas genom en 2 mm sil. 1,0 gram av provet vägs upp och hälls i en Kjeldahl-kolv 
till vilken tillsätts 10 ml salpetersyra/perklorsyra i blandning 3:1 (7,5 ml. salpetersyra 
och 2,5 ml. perklorsyra). Proverna kokas i värmemantel i ca 1 tim 25 min, varefter de 
tas av för svalning och ytterligare 4,0 ml. salpetersyra tillsätts. Därefter kokas 
proverna ca 30 min till och tas sedan av värmen för svalning. Slutligen filtreras 
proverna genom filterpapper till varsin 50 ml-mätkolv, som sedan fylls på med 
avjoniserat vatten upp till 50 ml-strecket. Kolvarna försluts med korkar, skakas för att 
blanda proverna ordentligt och ställs sedan in i kylskåp i väntan på analys. 
 
3.1.2 Atomabsorptionsspektrofotometri 
Proverna analyserades med flamteknik i en atomabsorptionsspektrofotometer (AAS) 
av märket Hitachi Z-5000. Innan analysen påbörjades, kalibrerades AAS med 
standardlösning från Merck, med en noga känd koncentration av vardera ämne.  
AAS fungerar genom att provlösningen sugs med konstant hastighet in i en gaslåga, 
(acetylen/luft) som håller ca 2200°C. I hettan sönderdelas provlösningen till atomer. I 
apparaten finns även en hålkatodlampa som innehåller en katod belagd med det ämne 
man vill analysera. När lampan glöder sänder den ut ljus med våglängder som är 
karakteristiska för ämnet man analyserar. Andelen ljus som provet absorberar är 
proportionell mot andelen absorberande partiklar av ämnet i provet. D.v.s., ju mer ljus 
provet absorberar, desto mer av ämnet innehåller det ( NE 1990: 87).  
 
3.2 Fosfatanalys 
I denna uppsats har fosfaterna analyserats med citronsyrametoden, från början 
utvecklad av Olof Arrhenius i början av 1930-talet. Han upptäckte vid sina anlyser av 
åkermark, att de platser som uppvisade höga fosfatvärden, vid senare undersökningar 
ofta visade sig inneha spår av arkeologiska bosättningar. (Arrhenius, O. 1935) 
Fosfater lagras i marken på platser där sådan mänsklig aktivitet förekommit som 
inneburit att man hanterat organiskt material. Speciellt avfall verkar ge höga 
fosfatvärden i jorden. 
   Resultaten av citronsyrametoden presenteras i P° (fosfatgrader), där 1 P° motsvarar 
10 ppm P2O5. 
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3.2.1 Utförande 
Jorden förbehandlades på samma sätt som inför spårämnesanalysen och vägdes upp 
med 1 gram i varsin kopp. 5 ml. lösning bestående av 40 gram citronsyra löst i 2000 
ml. dest. Vatten tillsattes. Proverna skakades på vibrerbord över natten, så att de 
sedimenterades. Nästa dag pipetterades 0.5 av den klara vätskan över i en e-kolv. 2 
ml. molybdensvavelsyralösning, (bestående av 25g. aluminiumheptamolybdat  löst i 
ca 825 ml. dest. vatten och 175 ml. konc. svavelsyra), 0.5 ml. natriumsulfit-
hydrokinonlösning (bestående av 24 g. natriumsulfit och 0.5 g. hydrokinon upplöst i 
ca 250 ml. dest.vatten), tillsätts. Sedan fylls dest. vatten på till 50 ml.-strecket. 
Kolvarna placeras 6 timmar i 50-gradig värme, varefter de får stå i rumstemperatur 
över en natt. Varje provlösning överförs till ett provrör och mäts i en spektrofotometer 
vid 630 nm., efter det att spektrofotometern först kalibrerats. 
 

 
 
 
Fig. 3. Karta över schaktet med markeringar där jordprover tagits. Karta förf. 
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4. Resultat 
 

Prov nr. X Y Fe Mg Mn Zn Cu K Ca P° 
1 112 193 25237 583,84 378,20 95,20 81,68 4598,80 4823,2 982
2 112 192 21556 751,34 341,38 106,59 55,01 2829,40 2769,8 684
3 111 195 18696 752,64 396,29 125,67 45,00 4543,00 4237,8 746
4 111 194 20176 499,27 502,20 118,50 44,49 3650,50 7207,1 991
5 111 193 20988 480,30 565,14 128,70 47,31 3810,70 7689,1 947
6 111 192 19124 572,42 578,20 126,92 47,56 3894,20 7804,3 956
7 110 195 19699 480,94 459,27 108,61 40,58 4123,30 5881,0 728
8 110 194 20300 513,17 442,02 120,95 46,02 3914,60 6003,6 868
9 110 193 19816 484,62 478,86 125,68 46,30 3616,60 7080,8 1009
10 110 192 18110 536,02 581,76 106,92 47,60 4719,80 5870,5 912
11 109 195 16933 547,66 432,21 92,07 48,25 4930,40 4187,4 614
12 109 194 18514 519,48 561,33 108,95 64,07 4886,00 5386,7 825
13 109 193 15532 570,21 414,19 101,14 50,35 3839,70 4764,5 1009
14 109 192 15569 601,40 377,52 96,29 76,67 4176,90 3930,4 947
15 109 191 17205 580,49 341,11 83,03 39,05 5576,00 3354,3 991
16 109 190 13824 749,55 388,99 105,03 5,39 3068,50 2812,7 491
17 108 195 20276 637,04 540,70 155,45 38,11 4597,30 5375,3 702
18 108 194 25000 675,09 500,87 154,04 34,99 3543,80 5779,6 930
19 108 193 16791 760,97 525,99 162,62 28,63 4091,20 6193,6 1123
20 108 192 15014 773,86 421,69 127,28 19,00 3592,80 4104,1 982
21 108 191 17292 820,16 403,49 109,19 62,42 3471,70 5390,3 1167
22 108 190 16538 590,52 478,45 107,33 32,33 3814,70 4283,0 728
23 107 195 21119 632,69 579,96 144,11 28,85 4777,40 5260,7 623
24 107 194 20431 550,67 565,32 119,66 58,00 4610,40 5212,4 912
25 107 193 18006 635,51 565,42 135,98 79,28 4093,50 6562,3 1149
26 107 192 15549 626,65 322,15 106,94 54,94 3406,90 5717,8 1061
27 107 191 15536 692,45 334,29 107,93 34,86 3638,90 4678,4 1079
28 107 190 14910 623,45 320,46 93,35 31,61 3050,90 5206,3 1053
29 106 194 20583 627,34 516,54 117,98 58,76 4194,80 6228,1 912
30 106 193 15806 647,64 339,67 109,45 69,98 3598,30 6206,2 1123
31 106 192 15682 629,89 334,49 102,38 60,17 3407,90 6271,4 1114
32 106 191 15361 696,26 365,54 135,77 31,04 2827,10 6118,4 1079
33 106 190 15304 608,36 256,65 90,30 33,27 2282,90 6058,3 1035
34 105 193 14951 659,54 164,88 75,46 48,57 3750,80 4028,6 1044
35 105 192 16919 566,75 323,26 107,89 68,01 3602,00 5296,7 1088
36 105 191 17379 573,25 723,38 156,36 70,52 3544,10 10984,0 1079
37 105 190 15263 583,82 279,40 86,32 51,71 2452,10 4646,9 1026
38 104 191 16359 566,28 342,56 100,25 47,96 2776,90 6284,9 1053
39 104 190 16810 604,76 313,84 100,31 58,33 2480,70 6067,6 1079
40 103 191 17477 651,75 434,50 120,78 56,09 3424,10 7235,7 1026
41 103 190 13977 688,12 361,39 110,89 64,03 2990,10 5846,5 1035
42 103 189 15439 687,98 348,84 106,26 52,17 3205,70 6388,9 939
43 102 191 17987 663,45 362,32 113,53 64,41 3154,60 6157,8 1035
44 102 190 17251 602,34 355,26 99,71 64,76 3849,40 4871,3 1053
45 102 189 16339 563,00 391,72 120,79 55,14 3428,70 6114,1 930
46 102 188 15550 532,65 375,14 112,40 56,27 3158,60 5317,9 974
47 101 193 15133 584,69 429,92 115,94 48,87 3783,30 9948,4 1105
48 101 192 19609 576,92 583,49 147,60 62,13 4184,70 11649,0 1105
49 100 193 15795 561,18 669,48 133,47 39,94 5097,00 10229,0 1026
50 100 192 16039 506,87 41,92 114,08 37,10 333,04 958,1 1079
52 106 195 23523 450,29 691,52 132,02 104,82 5548,30 8434,2 895

           
Genomsnitt   17692 609,30 427,50 115,40 50,83 3724,40 5861,0 962

       
Tabell 1. Halterna av spårämnen, angivna i ppm (utom fosfater) för varje jordprov. 
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För att få en bättre översikt över de olika uppmätta värdena, fördes datan in i 
dataprogrammet “Statistica”. I programmet undersöktes bl.a. om, och i så fall vilka 
ämnen som korrelerar. Detta för att lättare kunna se vilket ursprung de skulle kunna 
ha. För korrelationstabellen har datorn sett på de olika ämnenas spridning och 
statistiskt räknat vilka ämnen som korrelerar positivt och negativt. En positiv 
korrelation innebär i detta fall, att höga halter av ämne A ofta stämmer väl överens 
med höga halter av ämne B (motsvarande gäller även för låga halter av de olika 
ämnena). En negativ korrelation innebär däremot att höga halter av ämne A oftast 
motsvaras av låga halter av ämne B, och vice versa.  
I tabellen nedan kan korrelationen mellan de olika ämnena ses. Där korrelationen är 
statistiskt signifikant, är detta markerat med en * efter siffran. För att förenkla kan 
man säga att ju högre siffra (positiv eller negativ), desto starkare är korrelationen.  
 
variabel Fe Mg Mn Zn Cu K Ca P 

Fe - -0,27 0,48* 0,39* 0,29* 0,41* 0,15 -0,28* 
Mg -0,27 - -0,24 0,07 -0,30* -0,17 -0,28* 0,02 
Mn 0,48* -0,24 - 0,67* 0,18 0,67* 0,64* -0,21 
Zn 0,39* 0,07 0,67* - -0,07 0,19 0,50* -0,02 
Cu 0,29* -0,30* 0,18 -0,07 - 0,23 0,30* 0,33* 
K 0,41* -0,17 0,67* 0,19 0,23 - 0,26 -0,30* 
Ca 0,15 -0,28* 0,64* 0,50* 0,30* 0,26 - 0,35* 
P -0,28* 0,02 -0,21 -0,02 0,33* -0,30* 0,35* - 

Tabell 2. Korrelationstabell över uppmätta spårämnen. 
 
Efter att värdena standardiserats analyseras resultaten med hierarkisk klusteranalys. 
Resultatet presenteras som ett s.k. träddiagram utifrån hur väl de olika jordproverna 
stämmer överens i fråga om halter av de olika ämnena. I nedanstående diagram kan 
man se fyra mer eller mindre tydliga grupper, kluster, med prover som placerat sig 
nära varandra beroende på hur lika de är till innehåll. 
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4.1. Indelning av proverna i grupper utifrån innehållsmässiga likheter 
 

Tree Diagram for 51 Cases
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Fig. 4. Träddiagram med alla jordprover. 
 
Jordproverna har i dataprogrammet Statistica sorterats efter likheter i 
spårämneshalterna, se tabell ovan. Häri kan ca fyra olika grupper (eller kluster) 
urskiljas (se fig. 4). Prov 50, 52, 16 och 1 skiljer sig för mycket från de andra 
proverna för att kunna platsa i en grupp. Därför kan dessa inte räknas med i 
klusteranalysen. De fyra olika grupperna i diagrammet, läst från höger, innefattar: 
Grupp 1: Prov nr. 49-36. Karakteriseras av höga halter av mangan, koppar, zink och 
kalcium. 
Grupp 2: Prov nr. 21-13. Karakteriseras av höga magnesiumhalter, samt låga halter av 
mangan och kalium. 
Grupp 3: Prov nr. 15-4. Karakteriseras av höga halter av järn, magnesium och zink 
samt låga kopparhalter. 
Grupp 4: prov nr. 19-2. Karakteriseras av höga halter av järn, magnesium och zink, 
samt låga halter av koppar och fosfat. 
(Observera att proverna i diagrammet ordnats efter innehållsmässiga likheter i vardera 
grupp, ej efter storlek på provnr.) 
 
Dessa olika grupper har till stor del samma geografiska spridning, se fig. 5. nedan. 
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Fig.5 De olika klustrenas placering över schaktet (Obs! ej skalenlig eftersom 
dataprogrammet använder ett felproportionerat rutnät). De ifyllda punkterna 
representerar de prover som avvikit för mycket för att kunna placeras i kluster. 
 
5. Diskussion och tolkningar 
 
5.1. Spridning och korrelation 
Om man ser på de olika spridningskartorna, ser man att vissa ämnen har ett ganska 
självklart ursprung. T.ex. stämmer halterna av järn i marken ganska väl överens med 
spridningen av slagg (se fig. 6 och 7). Mangan och järn korrelerar till en viss del (se 
tabell 2). Detta kan tänkas bero på att slagg också kan innehålla en del mangan. 
Mycket av spårämnena härstammar antagligen från själva järnet och järnhanteringen. 
Blästerjärn innehåller i huvudsak följande grundämnen i större eller mindre grad: järn, 
kol, kisel, mangan och fosfor (Jakobsen 1991:13). För att kunna uttala sig mer säkert 
om vilka ämnen som härstammar från metallen och slaggerna, skulle en analys av 
slaggernas kemiska innehåll behövas.  
 
Att järn korrelerar med mangan, zink, kalium och koppar, borde betyda att dessa 
ämnen härstammar från den metall (eller de metaller) som bearbetats i smedjan. 
Korrelationen mellan järn och kalium härstammar troligen från ässjorna. Järn från 
metallen som bearbetats där och kalium från träaskan. Korrelationen mellan kalcium, 
mangan, zink, och koppar kan ha orsakats av de djurben som fanns, och satt sitt spår i 
smedjans golvlager.  
 
Magnesium är det ämne som förbryllar i denna analys. Det korrelerar inte positivt 
med något av de andra ämnena, så dess uppkomst är oklar. Möjligen finns här ingen 
annan förklaring än att magnesium funnits naturligt i jorden och inte nämnvärt 
påverkats av någon aktivitet som förekommit på platsen.  
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Intressant är att fosfaterna korrelerar dåligt med övriga ämnen. Bäst dock med 
kalcium. Detta kan tänkas ha sitt ursprung i ben som legat i marken. Ben innehåller 
stora mängder av både kalcium och fosfor. Men eftersom de båda ämnena inte 
korrelerar tydligare, måste man tänka sig att de höga fosfathalterna har ett annat 
ursprung än endast ben. Fosfaterna korrelerar t.o.m. negativt med järn. (Detta är 
överraskande med tanke på att fosfor anges vara ett av beståndsdelarna i järn (se 
ovan)). Fosfaterna korrelerar också (om än relativt svagt) negativt med kalium, trots 
att båda ämnena anses finnas i träaska (Middleton & Price 1996:678). En felkälla till 
fosfaternas dåliga korrelation med övriga ämnen, kan vara att spårämnena och 
fosfaterna anlyserats med olika metoder. 
 
Vid en närmare titt på spridningskartorna, märker man att halterna av spårämnen i 
princip blir lägre ju längre bort från själva smedjan proverna är tagna. En gräns vid ca 
Y=191 (lokalt koordinatnät) verkar skönjas (se fig. 7 och 8). 
 

 
Fig. 6. Spridningskarta för slagg i smedjan. Karta Kjell Persson, AFL. 
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5.2. Klusteranalys 
I klusteranalysen kunde mer eller mindre fyra grupper urskiljas (se fig. 4). Dessa har 
inbördes till stor del liknande geografisk spridning (se fig. 5). I sig är detta intressant, 
eftersom det indikerar att olika mänskliga aktivitet faktiskt sätter sina spår i marken. 
Om så inte var fallet, skulle de olika grupperna fått en slumpmässig spridning över 
schaktet. 
   De olika gruppernas innehåll kan tänkas uppkommit av att olika ämnen legat på 
platsen, eller att aktiviteterna skiljt sig åt på olika platser i området. 
Grupp 1: denna grupps höga halter av mangan, koppar, zink och kalcium kan tänkas 
härstamma från djurben i marken. 
Grupp 2: är den största gruppen. Här finns de svårtydda höga halterna av magnesium. 
Grupp 3: har höga halter av järn, magnesium och zink och låga kopparhalter. Denna 
grupps spridning stämmer väl överens med slaggkoncentrationer på platsen, så 
troligtvis har anhopningen av dessa ämnen att göra med att de finns i metallen. 
Grupp 4: har höga halter av järn, magnesium och zink, samt låga halter av koppar och 
fosfat. Dessa prover är tagna närmast ässjorna, så deras innehåll speglar troligtvis 
metallhantverket. 
 
Ett av proverna, nr. 50, innehöll ovanligt låga halter av många spårämnen, speciellt 
mangan, kalcium, koppar och kalium. Vad detta beror på är svårt att säga. Halterna av 
de flesta andra spårämnena i detta prov ligger endast lite under genomsnittet. Då prov 
50 är taget vid utkanten av anläggningen, kan detta indikera att just den markplätten 
legat bakom en vägg eller skydd av något slag, på den tiden smedjan fungerade. Ett 
annat alternativ är att det legat en större sten just här.  
   Man kan också tänka sig, genom att se på samtliga av de avvikande proverna som 
inte platsade i klusteranalysen, att dessa skulle indikera var smedjans yttre gränser 
gått. Tre av fyra av de avvikande proverna ligger i smedjans ytterkanter (se fig. 5). 
Genom att de innehållsmässigt är olika resten av proverna, skulle de istället kunna ha 
en sammansättning som bär spår av en annan aktivitet.  
 
5.3. Jämförelse med den naturliga spårämneshalten i jorden 
En jämförelse med SLU:s databas över matjordens kemiska egenskaper i Stockholms 
län, ger följande: medelvärdet för ett par av ämnena i ppm är (alla finns inte med i 
databasen): koppar: 25, zink: 84, mangan: 387. Kvoten mellan kalium och magnesium 
är 2 (se www-länk i referenslista). Vid en jämförelse med dessa värden ser man att 
halterna av de olika spårämnena i smedjan, till stor del överstiger de förväntade. 
Genomsnittet för koppar i smedjan var över 50 ppm, för zink 115,4 och för mangan 
427,5 (se tabell 1). Kvoten mellan kalium och magnesium i smedjan är 6,1, d.v.s. 
mycket högre än genomsnittet. Detta kan bekräfta teorin att kaliumhalterna i smedjan 
ligger långt över det normala och därmed troligtvis härstammar från aska, medan 
magnesiumet funnits naturligt i jorden. 
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Fig 7.  Spridningskartor för förekomsten av kalcium, koppar, järn och kalium. Kartor av 
Kjell Persson. 
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Fig. 8. Spridningskartor för förekomsten av magnesium, mangan, zink och fosfater. 
Kartor av Kjell Persson. 
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Fig. 9. Rutan lagd över schaktet visar var spridningskartorna placerar sig. Karta av 
Kjell Persson.  
 
5.4. Jämförelser med övrig forskning 
En annan intressant aspekt får man om man jämför spårämneshalterna från denna del 
av smedjan, med de som är tagna i resten av anläggningen. Dessa behandlas i Kristina 
Roséns CD-uppsats från 2003. Proverna är visserligen bara fem till antalet, men tagna 
i intressanta anläggningar; bl.a. i stolphål och en av ässjorna (Rosén 2003:9). De 
spårämnen som analyserats är exakt desamma som gjorts här, därför är resultatet av 
dessa prover av stort intresse även för denna uppsats. Vid en jämförelse av 
medelvärdena av spårämneshalterna, kan man konstatera att nästan alla spårämnen 
finns i markant högre halter i den del av smedjan som denna uppsats behandlar, d.v.s. 
i utkanten (gäller även fosfater). Men, med två undantag: järn och magnesium, som 
alltså finns i högre halter i resten av smedjan. Just ett av proverna, det från ässjan  har 
extremt höga halter av järn, över 200 000 ppm (20% av jordinnehållet). Detta har sin 
naturliga förklaring i att metallen bearbetats just här. De höga halterna av magnesium 
är, återigen, mycket svårtydda, då de inte korrelerar med andra ämnen. Någon annan 
förklaring än att detta ämne förekommer naturligt i marken på platsen, är svår att 
komma på.  
 
Ny Björn Gustafsson redogör i sin CD-uppsats för bultlås funna i Björkös 
garnisonsområde. Bl.a. undersöks de metaller med vilka låsen blivit lödda. 
Kopparlegeringar verkar ha varit en vanlig lödningsmetall för dessa lås och det finns 
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indikationer på att lås lötts i garnisonens smedja. Bl.a. har ett lerskal som liknar 
sådana som suttit runt lås vid lödning hittats (Gustafsson 2003).  
Spårämnesanalysen kan till en viss del stödja teorierna om att lödning med 
kopparlegeringar skett i smedjan, då de uppmätta kopparhalterna ligger långt över de 
förväntade naturliga halterna. Koncentrationen av koppar verkar också ligga i 
närheten av ässjorna (jämf. fig. 7 och 9). 
 
Sigmund Jakobsens redogörelse av en undersökning av en medeltida smedja i 
Tönsberg, Norge, innehåller en granskning av det kemiska innehållet i 26 
slaggklumpar. Endast fyra av dessa innehöll spår av koppar eller koppar/zink-
kombinationer. Järn, kalium och kalcium fanns i samtliga (Jakobsen 1991: 149). Det 
är alltså tveksamt om blästerjärn i sig naturligt innehåller särskilt höga kopparhalter 
(även om det i ovanstående exempel antagligen handlade om slagg från norskt 
blästerjärn). Man kan då spekulera i att de höga kopparhalterna i smedjan till viss del 
anhopats genom just hantverk med koppar. För att kunna uttala sig mer säkert om 
huruvida koppar eller brons förekommit i smedjan, skulle en analys av bly i smedjans 
jord också behövt göras. Detta för att koppar-/bronslegeringar ofta innehåller bly, 
förutom zink, beryllium, kisel, mangan och fosfor (Jakobsen 1991:34). Detta har inte 
varit möjligt för denna uppsats, då AFL i dagsläget saknar en lampa för blymätning i 
AAS. Koppar korrelerar dock till en viss del med fosfater i dessa prover. Detta kan 
med ovanstående redogörelse för kopparlegringars innehåll, tänkas vara ännu ett 
argument för att hantverk med sådana förekommit i smedjan. 
 
5.5. Tolkningar 
Det är ytterst svårt att dra några säkra slutsatser endast utifrån de metoder som 
använts i denna uppsats. Man kan endast se vad som mer eller mindre sannolikt kan 
ha skett på platsen. Det enda man med större säkerhet kan konstatera, är detsamma 
som framkommit vid utgrävningarna; att jorden här bär spår av metallhantverk. I 
huvudsak med blästerjärn, men möjligen också med kopparlegeringar. De höga 
kaliumhalterna tyder på att jorden blivit sotig av intensiv eldning. 
Att de flesta spårämnen finns i så mycket högre halter i denna smedjans ”utkant” 
jämfört med anläggningens centralare delar, är svårt att ge en exakt förklaring på. 
Fosfatvärdena är också mycket högre i denna del av smedjan än i proverna från 
smedjans ”mitt”.  
   Kanske har man vid städning sopat undan avfall från hantverket åt just detta håll, 
där det sedan lagrats, hopats och gett avtryck i jorden? Men borde då inte även 
magnesiumhalterna vara högre här? Denna teori skulle till viss del stödjas av fälten 
med olika kemisk sammansättning i golvlagret (se fig. 5). Kanske har man lagt avfall 
av olika slag i olika högar i denna del av smedjan? Benbitar i en hög, slagg i en, o.s.v. 
De avvikande spårämneshalterna kan också tänkas härstamma från en annan aktivitet 
på terrassen bredvid, som pågått ända till smedjans ”gräns”.  
   Det är också tänkbart att denna del av smedjan använts en längre tid än resten av 
anläggningen, därav de högre halterna av fosfater och spårämnen. Kanske inte som en 
smedja från början, utan någon annan aktivitet som det är svårt att se några spår av 
nu? Smedjan kan ha kommit till vid ett senare tillfälle och överlagrat denna plats där 
man tidigare kanske gjort något annat. 
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6. Slutsats 
För att återgå till frågeställningarna och försöka svara på dem utifrån resultaten: 
proverna visar med största sannolikhet spår av mänsklig påverkan. De varierar många 
gånger kraftigt i fråga om halter av de olika ämnena, och fosfatvärdena är såpass höga 
att det knappast kan bero på något annat. De två metoderna, spårämnesanalys och 
fosfatanalys kompletterar varandra sämre än jag först hade föreställt mig. 
Förekomsten av fosfater korrelerar dåligt med alla de uppmätta spårämnena. Dock 
kan en felkälla vara att spårämnen och fosfater uppmätts med olika metoder. 
Fyndplaceringen verkar ha påverkat halterna av spårämnen till viss del; järnhalterna 
är exempelvis förhöjda på de platser där det funnits slaggkoncentrationer. Vad som 
pågått på platsen går ej med säkerhet att svara på med endast detta underlag. För att 
kunna uttala sig mer säkert om detta, skulle jordprover från hela smedjan behövts 
analyseras och jämföras.  
   De höga halterna av både spårämnen och fosfater, skulle dock kunna betyda att 
något av en, eller flera, högar med restavfall från metallhantverket legat på platsen.  
Eftersom halterna av fosfater och de flesta spårämnen visat sig vara högre i denna 
ytterkant av smedjan, kan man även möjligen tänka sig att denna del använts under en 
längre tidsperiod än resten av smedjan. Kanske har någon annan aktivitet pågått på 
just denna plats, innan smedjan överlagrar den, eller ”sväller ut” åt det hållet vid ett 
senare skede. 
   Smedjans yttre gränser verkar kunna konstateras med de jordprover med avvikande 
sammansättning som tagits vid utkanterna av schaktet. 
Att använda spårämnesanalys i kombination med fosfatanalys som enda metod för att 
göra en funktionsbestämning av ett golvlager, är mycket vanskligt. Fallgroparna är 
många, eftersom möjligheterna är oändliga. Det kan verka som att förhöjda halter av 
vilket spårämne som helst innebär att vilken aktivitet som helst kan ha skett på 
platsen. Hänsyn bör tas till geologi, klimat, flora, fauna etc. på den aktuella platsen 
vid tolkningarna av resultaten, och för detta krävs en oerhört påläst och sakkunnig 
forskare. Det blir alltmer klart att dessa metoder lämpar sig bättre att använda som ett 
komplement. Vad resultatet av denna uppsats ändå kan tänkas bekräfta är, att 
garnisonens smedja använts intensivt under sin livslängd. 
 
7. Sammanfattning 
I denna uppsats har spårämnesanalys samt fosfatanalys utförts på 51 jordprover tagna 
från golvlagret i (eller bakom) Björkögarnisonens smedja. Proverna visar spår av 
mänsklig påverkan och varierar i vissa fall kraftigt. De två metoderna har visat sig 
svåra att kombinera, då fosfaterna korrelerat dåligt med alla spårämnen. 
De olika spårämnenas ursprung har diskuterats, men några slutsatser är svåra att dra. 
Klart verkar ändå vara att höga anhopningar av järn i marken stämmer bra överens 
med koncentrationer av slagg. De höga kaliumhalterna bekräftar att det eldats 
intensivt på platsen. Eftersom halterna av fosfater och de flesta spårämnen är högre i 
denna ”bakre” del av smedjan än i den mer centrala delen, föreslås det att detta 
exempelvis kan ha sin förklaring i att olika högar med restavfall från hantverket lagts 
åt detta håll, alternativt att smedjan överlagrat denna plats, som tidigare varit använd 
för någon annan aktivitet. Statistisk indelning av jordproverna verkar bekräfta tanken 
att smedjans yttre gränser nåtts vi de senaste utgrävningarna. 
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