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Abstract

The purpose of this paper was to identify the elements and the alloys that five objects found in 

Birka consist of and to examine whether there are any significant differences between the

presumably imported and domestic objects. The material was analyzed using a scanning electron 

microscope (SEM) which was equipped with an energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) in 

order to identify the elements that are present and the alloys that the objects are made of. Then 

the SEM results were compared with the results of previous analyzes that have been performed 

on finds from Birka in order to investigate how the objects differ in elemental composition and 

to find out if there are any significant differences between them. The results showed that the 

objects’ content of the elements analyzed varies as the copper alloys the objects are made of. 

Only a few objects are made of the same type of copper alloy. A sword chape included in the 

material and a bridle mount that was analyzed in 2006 are both made of lead bronze. Two 

oriental mounts included in the material and a sword chape which was analyzed in 2006 are all 

made of lead bronze in which zinc has been added. There are no significant differences in 

composition between the presumably imported and domestic objects, but overall lead seems to 

be a metal that was used more in the domestic production.

Nyckelord: Birka, vikingatid, kopparlegering, SEM

Omslagsbild: Ett drakhuvud (Hedenstierna-Jonson 2006b: 60) och ett orientaliskt beslag med 

palmettdekor (Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002: 17). Båda har påträffats i Birkas

Garnison och ingår i materialet.

Tack till:

Lena Holmquist och Malgorzata Wojnar-Johansson för all hjälp, goda råd och handledning.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING .................................................................................................................2

1.1. Introduktion................................................................................................................................... 2

1.2. Syfte och frågeställningar ............................................................................................................. 2

1.3. Material och metod ....................................................................................................................... 3

1.4. Kopparlegeringar........................................................................................................................... 3

1.5. Källkritik ........................................................................................................................................ 5

2. BAKGRUND ..................................................................................................................6

2.1. Undersökningar på Birka.............................................................................................................. 6

2.2. Undersökningen av stadsvallen och den angränsande terrassen 1987-1989 ........................ 8

2.3. Utgrävningen av Garnisonen 1997-2000 ................................................................................... 8

2.4. Krigarnas dräkt och utrustning.................................................................................................... 9

2.5. Tidigare analyser ..........................................................................................................................11

3. MATERIAL .................................................................................................................. 16

4. METOD ........................................................................................................................ 18

5. RESULTAT................................................................................................................... 19

6. DISKUSSION ............................................................................................................... 26

6.1. Materialets sammansättning.......................................................................................................26

6.2. Skillnader och likheter ................................................................................................................30

6.3. Inhemska och införda föremål ..................................................................................................32

7. SLUTSATS.................................................................................................................... 37

8. SUMMARY ...................................................................................................................38

REFERENSER............................................................................................................. 40



2

1. INLEDNING

1.1. Introduktion

I den forntida världen var smycken och andra prydnader inte enbart dekorativa objekt. De hade 

ytterligare meningar då de betraktades även som symbolladdade konstverk, precis som idag. De 

var symboler för rikedom, makt och status, men kunde också ha haft en religiös och magisk 

innebörd. Några typer av smycken var funktionella, såsom dräktspännena och dräktnålarna som 

användes för att hålla samman dräkten. (Calinescu 1996: xiii-xviii; Oddy 1996: 185)

Birka var en av de viktigaste handelsplatserna i Skandinavien under vikingatiden och stadens 

kontakter österut under 900-talet återspeglas tydligt i fyndmaterialet (Ambrosiani 2012: 18). I 

Birka har såväl inhemska som östliga typer av föremål av brons påträffats. De östliga typerna 

anses vara införda från Östern, dvs. från Östeuropa och Asien, men möjligheten att de har 

tillverkats lokalt kan inte helt uteslutas.

Ofta benämns föremålen av kopparlegering som bronsföremål utan att först ha analyserats för att 

undersöka om de verkligen är tillverkade av brons. Detsamma gäller föremålen som studeras i 

denna uppsats.

1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att bestämma grundämnena och metallegeringarna som föremålen 

består av samt att undersöka om det finns betydande skillnader i sammansättningen mellan de 

inhemska och de förmodat införda föremålen. För att uppnå syftet kommer nedanstående 

frågeställningar att prövas:

 Vilka grundämnen och metallegeringar består föremålen av?

 Hur skiljer sig föremålen sinsemellan och från de tidigare analyserade Birka-fynd i fråga om 

metallegering och kemisk sammansättning?

 Finns det betydande skillnader i sammansättningen mellan de inhemska och de förmodat

införda föremålen och i så fall vilka?
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1.3. Material och metod

Materialet som studeras i denna uppsats består av en doppsko från utgrävningen av Birkas 

stadsvall och den angränsade terrassen 1988-1989 samt ett drakhuvud, två så kallade orientaliska

beslag och en tumring som påträffades under utgrävningen av den övre terrassen i Birkas 

Garnison 2000. Doppskon och drakhuvudet anses vara inhemska föremål, medan de orientaliska 

beslagen och tumringen bedöms vara införda på grund av stilen. Eftersom studien undersöker 

skillnaderna i sammansättningen mellan de inhemska och de införda föremålen, har 

föremålstyper som är representativa för de två olika kategorierna valts ut för analys.

Materialet kommer att analyseras med hjälp av ett svepelektronmikroskop (SEM), LEO 1455VP i 

kombination med energidispersiv röntgenfluorescensspektrometri (EDS) analysenheten 

OXFORD, INCA 300 för att identifiera ämnena som föremålen består av. Därefter kommer 

resultaten att jamföras med resultat från tidigare SEM-analyser som har utförts på 16 fynd från 

Birkas Garnison för att undersöka hur föremålen skiljer sig i kemisk sammansättning. Metoden

har valts för att resultaten skall kunna vara jämförbara. Dessutom är utrustningen tillgänglig vid

Arkeologiska forskningslaboratoriet.

1.4. Kopparlegeringar

Legeringar är blandningar av metaller eller tillsatser av ämnen för att materialet skall få 

egenskaperna som önskas (Trotzig 2014: 25). Ren koppar är inte lämplig för att gjuta föremål 

eftersom materialet blir poröst och därmed legeras den med andra metaller (Trotzig 2014: 156).

Olika kopparlegeringar används för att tillverka föremål och det är viktigt att nämna vilka dessa är

innan bakgrunden beaktas. Det kan förekomma andra ämnen i kopparn som används i en 

legering och då de eventuellt finns i föremålen som skall analyseras kommer även dessa att tas 

upp här nedan.

Koppar (Cu) förekommer i oxidmalmer såsom cuprit, malakit och azurit, och sulfidmalmer 

såsom kopparkis och kopparglans (Trotzig 2014: 155). Koppar som används i legeringar 

innehåller ofta låga halter av andra ämnen och metaller som beror på malmen kopparn har 

utvunnits ur och själva utvinningsprocessen (Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson 2001: 161; 

Trotzig 2014: 32). Ämnena som kan förekomma som orenheter i kopparn är järn (Fe), tenn (Sn), 

bly (Pb), silver (Ag), platina (Pt), guld (Au), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), kobolt (Co), arsenik 

(As), antimon (Sb) och svavel (S) ( Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson 2001: 161). Zink (Zn) 

kan också förekomma, men endast som spår då zinken avgår vid kopparsmältningen (Kresten, 

Hjärtner-Holdar & Harryson 2001: 161).
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Brons eller tennbrons är en legering av koppar och tenn och består vanligtvis av 80–96 % koppar 

och 4–20 % tenn (Andersson et al 2006: 7). Tenn började användas som legeringstillsats till 

koppar redan 4000-3000 f. Kr. (Lambert 1998: 176) och förekommer främst som tennoxid, 

kassiterit, ofta knuten till graniter (Andersson et al 2006: 7). Det förekommer även i andra 

tennmineral, men de är inte intressanta ur en arkeologisk synvinkel (Andersson et al 2006: 7).

Bronser kan indelas i lågtennbronser (<5% tenn), tennbronser (5-15% tenn) och högtennbronser 

(>15% tenn) (Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson 2001: 152). 

Ett annat grundämne som har använts som legeringstillsats till koppar och tenn sedan 2100-1200 

f. Kr. är bly (Lambert 1998: 177, 186), vilket förbättrar gjutegenskaperna (Kresten, Hjärtner-

Holdar & Harryson 2001: 152). Bly förekommer i blymalmer av vilka den viktigaste är blyglans 

(Trotzig 2014: 203). Legeringen av koppar, bly och tenn går under benämningen blybrons 

(Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson 2001: 152).

Mässing är en legering av koppar och zink. Zink förekommer som galmeja, som blandades direkt

med smält koppar för att framställa mässing (Andersson et al 2006: 8; Trotzig 2014: 173). Den

förekommer även i andra zinkmineral såsom zinkblände och zinkit, men de började utnyttjas

under nyare tid (Andersson et al 2006: 8). Mässing som används för gjutning innehåller vanligtvis 

10-20% zink (Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson 2001: 153). Ett armband av mässing, som 

inte har legerats avsiktligen, från Cavustepe i östra Turkiet utgör det tidigaste fyndet av mässing 

och dateras till 700-talet f.Kr.. Föremål av mässing som har legerats avsiktligen förekommer dock 

under den sista tredjedelen av det första årtusendet f.Kr. i den hellenistiska världen och på den 

indiska subkontinenten (Lambert 1998: 191-192).

Legeringar indelas i primära och sekundära. De primära legeringarna uppstår när rena metaller 

eller, beträffande mässing, koppar med galmeja smälts samman, medan de sekundära legeringarna 

bildas när skrotmetall smälts ner på nytt (Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson 2001: 153).

Äldre föremål och skrotmetall brukade smältas om under vikingatiden och eftersom uppsatsen 

handlar om vikingatida föremål är det aktuellt att nämna hur sekundära legeringar kan spåras. Det 

handlar om en sekundär legering i det fall en kopparlegering innehåller mer än 1% zink och 1% 

tenn (Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson 2001: 161). Förekomsten av både zink och tenn 

tyder på omsmältning av mässing och brons som i sin tur är ett tecken på återanvändning av äldre 

föremål (Grandin & Englund 2013: 14).
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Det finns några fördelar med att använda skrotmetall och i synnerhet mässingsskrot i legeringar. 

Fördelen med användningen av skrotmetall är att smältningsprocessen underlättas (Trotzig 2014: 

30). En annan fördel med användningen av mässingsskrot är att legeringsprocessen sätts igång 

(Trotzig 2014: 177). Mässingsskrot utnyttjades vanligtvis vid tillverkningen av mässing (Trotzig 

2014: 176). Innan den metalliska zinken blev tillgänglig, framställdes mässing enbart genom att 

blanda galmeja med smält koppar (Trotzig 2014: 176). Råmässingen som framställdes på så sätt

smältes om med en tillsats av mässingsskrot och göts sedan till tackor (Trotzig 2014: 176).

1.5. Källkritik

Analysmaterialet är begränsat, men förhoppningsvis kommer det att vara tillräckligt för att kunna 

dra vissa generella slutsatser vad gäller sammansättningen hos de inhemska och de förmodat 

införda föremålen.

Identifieringen av en kopparlegering kan vara problematisk. Orsaken till det är att de numeriska 

gränsdragningarna mellan olika kopparlegeringar som görs idag kan sällan användas på 

förindustriella metaller (Trotzig 2014: 174). Därmed kan en kopparlegering som innehåller 2% -

4% tenn identifieras som lågtennbrons i en rapport och som koppar i en annan rapport. En 

kopparlegering som innehåller 2% - 4% zink kan inte klassificeras som mässing på grund av den 

väldigt låga zinkhalten. En kopparlegering som innehåller 2% - 4% bly kan inte klassificeras som 

blybrons på grund av den väldigt låga blyhalten. Dessutom kan det förekomma låga halter av 

andra metaller utöver den låga tennhalten/ zinkhalten/ blyhalten och benämningen 

lågtennbrons/mässing/blybrons skulle därmed vara missledande.

I ett försök att finna medelvägen, kommer kopparlegeringar som innehåller 3% - 4 %

tenn/zink/bly att anges i uppsatsen som låglegerad koppar eller koppar som är legerad med 

väldigt låga halter av tenn/zink/bly. Eftersom termen ”lågtennbrons” inte kommer att användas i 

uppsatsen, kommer inte heller termen ”högtennbrons” att användas. Kopparlegeringar som 

innehåller mer än 5% tenn kommer istället att anges enbart som tennbrons.
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2. BAKGRUND

2.1. Undersökningar på Birka

Birka på ön Björkö (Fig 1, 2) i Mälaren var en av de viktigaste handelsplatserna i Skandinavien

under vikingatiden. Staden anlades på 750-talet och övergavs i slutet av 900-talet. Den första 

utgrävningen på ön genomfördes av riksantikvarien Johan Hadorph under 1680-talet. 1825-1827 

undersöktes 13 gravar i Hemlanden (Fig 1) av Alexander Seton. 1871 påbörjade Hjalmar Stolpe 

utgrävningar av Svarta jorden eller Bystan (Fig 1). Utgrävningarna pågick under 1870- och 80-

talen, då ca 1100 gravar och ca 2500m2 av området undersöktes. (Ambrosiani 1990: 3-4; 

Holmquist Olausson 1993: 12-13; Ambrosiani & Erikson 1994: 48)

Undersökningarna på Birka fortsattes under den första hälften av 1900-talet. 1902 undersökte 

konstnären Gunnar Hallström en grav i området mellan Hemlanden och gravfältet söder om 

Borgen (Fig 1, 2). Hans bror Gustaf Hallström grävde upp en grav intill gravfältet söder om 

Borgen 3 år senare (Arbman 1943: 483). Holger Arbman undersökte en del gravar i Hemlanden 

och norr om Borgen 1932-1934 (Arbman 1943: XXV). Under 1930-talet arbetade Arbman även 

Fig 1. Karta över Birka. FMIS. Kartunderlag: ©Lantmäteriet [i2012/899].
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med dokumentationen av fyndmaterialet från gravarna som Stolpe hade grävt ut (Ambrosiani 

1990: 3). Han publicerade sedan gravmaterialet från Stolpes utgrävningar i två delar, Birka I: Die 

Gräber: Tafeln (1940) och Birka I: Die Gräber: Text (1943), som används i studier av vikingatida 

föremål än idag. Greta Arwidsson fortsatte Arbmans arbete med bearbetningen av gravmaterialet

(Ambrosiani 1990: 3-4) och publicerade Birka II: Systematische Analysen der Gräberfunde i 3 delar 

(Arwidsson 1984; 1986; 1989).

Birka undersöktes även under den andra hälften av 1900-talet och undersöks än idag.

Riksantikvarieämbetet genomförde utgrävningar i Svarta jordens hamnområde 1969-1971, under 

ledning av Björn Ambrosiani och Birgit Arrhenius. I samband med utgrävningarna påträffades en 

stenbrygga (Ambrosiani & Linder-Welin 1973). 1987-1989 utförde Arkeologiska 

forskningslaboratoriet under ledning av Lena Holmquist utgrävningar av Birkas stadsvall (Fig 2) 

och av en husgrundsterrass väster om stadsvallen (Holmquist Olausson 1988; 1993). 1990-1995

genomförde Riksantikvarieämbetet under ledning av Ambrosiani utgrävningar i Svarta jorden 

inom ramen för ”Birkaprojektet” (Ambrosiani & Erikson 1994; Ambrosiani 2001: 87-89). 1996-

1997 grävdes befästningen Borg (Fig 2) ut inom ramen för ”Birkas befästning”-projektet under 

ledning av Holmquist (Fennö Muyingo 1998; 2000). Undersökningarna i Borg fortsattes 1998-

1999 som en del av projektet ”Borgar och befästningsverk i Mellansverige 400-1100 e. Kr.” 

(Hedenstierna-Jonson 2000).

Samtidigt med undersökningen i 

Borg 1997 påbörjades 

utgrävningar i Garnisonen (Fig 2)

av Arkeologiska 

forskningslaboratoriet med

Holmquist som projektledare, 

vilka fortsattes under åren 1998-

2004; även de som en del av 

projektet ”Borgar och 

befästningsverk i Mellansverige 

400-1100 e. Kr.” (Kitzler 1997; 

Hedenstierna-Jonson, Kitzler & 

Stjerna 1998; Holmquist Olausson

& Kitzler Åhfeldt 2002; 

Hedenstierna-Jonson & Fig 2. Karta över Birka och dess befästningsverk (Holmquist Olausson
2001: 10).
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Holmquist Olausson 2006: 10-12, 78). Sedan 2004 har Statens maritima museer och Södertörns 

högskola företagit undersökningar i hamnområdet utanför Svarta jorden som en del av projektet 

”Maritima Birka” (Lindström, Olsson & Rönnby 2012: 29-43).

2.2. Undersökningen av stadsvallen och den angränsande terrassen 1987-1989

Stadsvallen ingick i Birkas befästningsverk tillsammans med borgen och Garnisonen (Fig 2).

Vallen sträckte sig runt Birkastaden och var 700 m lång. Idag är vallen dock 450 m och den slutar

helt abrupt i söder. Utgrävningen av stadsvallen 1987 visade att den uppfördes under tre

byggfaser. I den första fasen bestod vallen av en stenrad. Under den andra fasen uppfördes en ny 

vall som utgjordes också av en stenrad. I den sista fasen, som genomfördes någon gång före 886-

890 e.Kr. och inte tidigare än 765 e.Kr., fylldes mellanrummet mellan de två stenraderna, den 

äldre och den nyare vallen, med jord. Vallen var förmodligen försedd med en träpalissad.

(Holmquist Olausson 1988: 60-61; 1993: 66-85; 2001: 9-10)

En husgrundsterrass undersöktes 1988-1989, efter utgrävningen av stadsvallen, då det fanns 

tydliga spår efter en bosättning intill vallen. Undersökningen visade att ett långhus hade byggts på 

terrassen under övergångsperioden mellan vendeltid och vikingatid. Efter långhusets 

övergivande, som skedde i samband med stadsvallens tredje byggfas, anlades en smedja på 

terrassen och ett grophus där långhuset tidigare stått. (Holmquist Olausson 1988: 62; 1993: 86-

135)

2.3. Utgrävningen av Garnisonen 1997-2000

Garnisonen på Birka är ett väl avgränsat område i sluttningen ned mot vattnet väster om Borg 

(Kitzler 1997: 4) som har en unik karaktär (Hedenstierna-Jonson 2009: 48). Birkas professionella 

krigare var bosatta här och hade förmodligen bildat ett eget samhälle (Holmquist Olausson 2001: 

15).

Garnisonen utgörs av flera husterrasser, vallar och avgränsningar (Kitzler 1997: 4). Arkeologiska 

forskningslaboratoriet undersökte 1997-2000 två av terrasserna, så kallade den övre (Schakt 3, 5 

och 6) och den nedre terrassen (Schakt 2), stenvallen som finns öster om dessa (Schakt 4) och 

den sydligaste delen av en besökstig (Schakt 1) utanför den nedre terrassen (Fig 3) (Holmquist

Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002: 9). Vid undersökningarna kunde 4 faser urskiljas. De två sista 

faserna utgör ”garnisonfasen” (Hedenstierna-Jonson, Kitzler & Stjerna 1998: 16). Den första 

fasen företräds av en rund stensatt härd (Kitzler 1997: 9) och dateras till andra hälften av
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700-talet (Holmquist Olausson

2001: 13). Den andra fasen

representeras av en hantverksyta 

och en stor härd (Kitzler 1997: 9). 

Under garnisonfasen som dateras 

till 900-talet anlades de stensatta 

terrasserna och stenvallen (Kitzler

1997: 9; Hedenstierna-Jonson, 

Kitzler & Stjerna 1998: 16; 

Holmquist Olausson 2001: 13). På 

den övre terrassen anlades ett 

treskeppigt hus och ovanpå 

stenvallen byggdes en träpalissad

som inhägnade några delar av 

området (Hedenstierna-Jonson, 

Kitzler & Stjerna 1998: 16; 

Holmquist Olausson 2001: 13). I 

slutet av 900-talet eller i början av 

1000-talet attackerades 

Garnisonen och brann ner 

(Hedenstierna-Jonson 2009: 51). 

Anfallet var orsaken till att platsen övergavs (Holmquist Olausson 2001: 15).

2.4. Krigarnas dräkt och utrustning

Fyndmaterialet från Garnisonen tyder på att Birkas krigare var influerade österifrån

(Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006: 62) och mer specifikt av stäppnomadiska 

områden, Östeuropa och det bysantinska riket (Hedenstierna-Jonson 2009: 51). Fyndmaterialet 

tyder även på att krigarna var välutrustade och välutbildade (Holmquist Olausson 2001: 15).

Deras dräkt var av östlig typ och bestod av en kaftan, ett orientaliskt bälte med en bältesväska

och skor med små runda nitar (Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006: 66-67). Både 

bältet och bältesväskan kunde vara prydda med så kallade orientaliska beslag (Hedenstierna-

Jonson & Holmquist Olausson 2006: 19).

Fig 3. Garnisonen med schakten som grävdes 1997-2000 (Holmquist 
Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002: 7).



10

De orientaliska beslagen är vanligtvis utsmyckade med växt- och spiralornamentik. Beslag utan 

ornamentik samt beslag med människo- och djurfigurer förekommer också, men de är sällsynta i 

Skandinavien. Beslagens fästeanordning består i regel av fasta nitar, som antingen är gjutna i ett 

med beslagen eller fastgjutna i beslagen. (Jansson 1977: 388-400)

Det påträffade vapenmaterialet som utgörs av både anfallsvapen och försvarsvapen talar för 

krigarnas professionalism (Hedenstierna-Jonson 2006b: 55). Anfallsvapnen består av spjutspetsar,

pilspetsar, svärd, yxor och vapenknivar, medan försvarsvapnen består av sköldar, lamellpansar 

och ringbrynjor (Hedenstierna-Jonson 2006b: 55). En del av krigarnas bågskytteutrustning var 

lånad från stäppnomaderna, såsom kompositpilbåge, timglaskoger och pilbågsfodral (Lundström 

2006: 36). En tumring (F 5118) som ingår i uppsatsmaterialet och troligen användes som 

bågskyttering har också påträffats i Garnisonen. Den är det enda kända exemplaret i 

Skandinavien och eftersom bågskytteringar användes i Fjärran Östern och i östra Europa har den 

mest sannolikt införts österifrån (Lundström, Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2009: 

109-110). Lamellpansaret är antagligen också infört då det inte var en vanlig rustningstyp i 

Skandinavien under den tiden och det kan ha sitt ursprung i Centralasien eller mellersta Sibirien

(Stjerna 2001: 40-41; 2004: 31).

Krigarna var influerade från östliga områden, men givetvis fanns även skandinaviska föremål i 

deras utrustning. Två sköldhandtagsbeslag (F 46 och F 3179), en doppsko (F 1283), ett 

betselbeslag (F 10159) och ett antal dräktdetaljer (bl.a. F 4934, F 5200, F 5254 och F 5384) med 

ornamentik i borrestil har också påträffats i Garnisonen. Borrestilen har använts för att dekorera 

mestadels sköldar och doppskor och i undantagsfall bladvapen. Detta antyder att borrestilen

användes för att skydda föremålets innehavare och för att skrämma fienderna (Hedenstierna-

Jonson, C. 2006a: 321-322).

Krigarna tillhörde de övre samhällsklasserna (Hedenstierna-Jonson 2006b: 62) och deras bälten 

med de orientaliska beslagen var markörer för deras rang och status (Hedenstierna-Jonson & 

Holmquist Olausson 2006: 65-66). Ett annat föremål som symboliserade en speciell position i 

samhället är drakhuvudet F 5377 (Hedenstierna-Jonson 2006b: 60), vilket påträffades i västra 

delen av hallhuset där platsen för högsätet förmodligen varit beläget (Holmquist Olausson 2001: 

15).
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2.5. Tidigare analyser

Nedan följer en presentation av 16 föremål från Birkas Garnison som har analyserats tidigare 

med SEM-EDS av Malgorzata Wojnar-Johansson (2004; 2006) vid Arkeologiska 

forskningslaboratoriet. De kan indelas i 2 kategorier: föremål med ornamentik i borrestil (F 46, 

F 1283, F 3179, F 4934, F 5200, F 5254, F 5384 och F 10159) och orientaliska beslag (F 12748, 

F 14043, F 14044, F 14220, F 14221, F 14222, F 14225 och F 14453). Alla föremål med 

ornamentik i borrestil, utom F 46 och F 10159, påträffades under utgrävningarna av den övre 

terrassen 1998-2000. F 46 påträffades utanför den nedre terrassen 1997. F 10159 och de 

orientaliska beslagen påträffades under utgrävningarna av en smedja norr om den övre terrassen 

2001-2002. Föremålen utgör en del av uppsatsen, då deras kemiska sammansättning (Tabell 1 och 

2) kommer att jämföras med materialets sammansättning.

Föremål med ornamentik i borrestil

F 46 är ett sköldhandtagsbeslag i borrestil (Fig 4), troligen av

tennbrons (Wojnar-Johansson 2006: 14). SEM-analyserna visade 

att det innehåller höga halter av koppar (Cu) och fosfor (P) med 

låga halter av tenn (Sn), kisel (Si), aluminium (Al), kalcium (Ca), 

järn (Fe), zink (Zn), bly (Pb) och arsenik (As) samt spår av silver

(Ag) och platina (Pt) (Wojnar-Johansson 2006: 4).

F 1283 är en doppsko med ornamentik i borrestil (Fig 5), 

förmodligen av blybrons (Wojnar-Johansson 2006: 14). SEM-

analyserna visade att den innehåller höga halter av koppar med 

lägre halter av bly, låga halter av zink, fosfor, kisel, aluminium, 

kalcium och järn samt spår av magnesium (Mg) och tenn

(Wojnar-Johansson 2006: 12).

F 3179 är ett sköldhandtagsbeslag i borrestil, förmodligen av

tennbrons (Wojnar-Johansson 2006: 14). SEM-analyserna visade 

att det innehåller höga halter av koppar, fosfor och tenn med låga 

halter av aluminium, järn, bly, kalcium och silver samt spår av 

kisel och arsenik (Wojnar-Johansson 2006: 3).

Fig 4. F 46, sköldhandtagsbeslag 
(Kitzler 1997: 29). Ej i skala.

Fig 5. F 1283, doppsko 
(Holmquist Olausson & Kitzler 
Åhfeldt 2002: 17). Ej i skala.
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Fig 6. F 4934, beslag
(Holmquist Olausson & Kitzler 
Åhfeldt 2002: 17). Ej i skala.

Fig 9. F 10159, betselbeslag 
(Hedenstierna-Jonson 
2006a: 319). Ej i skala.

F 4934 är ett beslag med ring av förgylld koppar (Wojnar-

Johansson 2006: 14) i borrestil med ornamentik som består av 

knutar (Fig 6). Förmodligen har beslaget tillhört en dräkt 

(Hedenstierna-Jonson 2006a: 316). SEM-analyserna visade att 

den innehåller höga halter av koppar med låga halter av kisel, 

fosfor, kalcium, tenn, magnesium, aluminium, järn och bly samt 

spår av arsenik (Wojnar-Johansson 2006: 9).

F 5200 är ett remändebeslag av förgylld koppar (Wojnar-Johansson 2006: 14) i borrestil. SEM-

analyserna visade att det innehåller höga halter av koppar med låga halter av svavel (S), kisel, 

fosfor, aluminium och arsenik samt spår av magnesium, järn, zink, silver, guld (Au), tenn, platina

och bly (Wojnar-Johansson 2006: 6).

F 5254 är en ring till ringnål av koppar (Wojnar-Johansson 

2006: 14) i borrestil (Fig 7). SEM-analyserna visade att den 

innehåller höga halter av koppar med låga halter av fosfor, zink 

och bly samt spår av aluminium och guld (Wojnar-Johansson 

2006: 10).

F 5384 är ett remändebeslag av förgylld koppar (Wojnar-

Johansson 2006: 14) i borrestil med flätornamentik (Fig 8). 

SEM-analyserna visade att det innehåller höga halter av koppar

med låga halter av kisel, fosfor, tenn, aluminium, järn och 

arsenik samt spår av zink, silver, bly och kvicksilver (Hg) 

(Wojnar-Johansson 2006: 5).

F 10159 är ett betselbeslag av kopparlegering, förmodligen 

blybrons, i borrestil (Fig 9). 

SEM-analyserna visade att det innehåller höga halter av koppar 

och fosfor med låga halter av kisel, bly, kalcium, järn, 

aluminium, tenn, zink, arsenik och platina samt spår av 

magnesium, svavel och silver (Wojnar-Johansson 2006: 8).

Fig 7. F 5254, ring till ringnål 
(Hedenstierna-Jonson & Holmquist 
Olausson 2006: 17). Ej i skala.

Fig 8. F 5384, remändebeslag 
(Holmquist Olausson & Kitzler 
Åhfeldt 2002: 17). Ej i skala.
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Orientaliska beslag

F 12748 är ett kvadratiskt bältesbeslag (Fig 10) av 

kopparlegering, förmodligen tennbrons. Av Tabell 2 framgår att 

beslaget innehåller höga halter av koppar (Cu) och tenn (Sn) 

med låga halter av aluminium (Al) och kisel (Si).

F 14043 är ett U-format bältesbeslag (jfr. Hedenstierna-

Jonson & Holmquist Olausson 2006: 98 fig 6-7) av kopparlegering, troligen tennbrons. Av Tabell 

2 framgår att beslaget innehåller höga halter av koppar med låga halter av tenn, kisel och 

aluminium samt spår av fosfor (P) och arsenik (As).

F 14044 är ett kvadratiskt bältesbeslag av förtent koppar (Wojnar-Johansson 2004). Av Tabell 2 

framgår att ytan under ytbeläggningen innehåller höga halter av koppar med låga halter av kisel, 

tenn, aluminium, fosfor och magnesium (Mg) samt spår av järn (Fe). 

F 14220 är ett U-format bältesbeslag av förtent kopparlegering, troligen tennbrons. Av Tabell 2 

framgår att ytan under ytbeläggningen innehåller höga halter av koppar med låga halter av fosfor, 

tenn, magnesium, aluminium och kisel samt spår av järn och arsenik.

F 14221 är ett kvadratiskt bältesbeslag av koppar legerad med låg halt av tenn. Av Tabell 2 

framgår att beslaget innehåller höga halter av koppar med låga halter av tenn, kisel och fosfor.

F 14222 är ett U-format bältesbeslag av förtent koppar (Wojnar-Johansson 2004). Av Tabell 2 

framgår att ytan under ytbeläggningen innehåller höga halter av koppar med låga halter av 

aluminium, fosfor och tenn samt spår av kisel, järn och arsenik. 

F 14225 är ett kvadratiskt bältesbeslag av förtent kopparlegering, förmodligen tennbrons. Av 

Tabell 2 framgår att ytan under ytbeläggningen innehåller höga halter av koppar med lägre halter 

av tenn, låga halter av kisel, fosfor, aluminium och järn samt spår av magnesium.

F 14453 är ett kvadratiskt bältesbeslag av förtent koppar (Wojnar-Johansson 2004). Av Tabell 2 

framgår att ytan under ytbeläggningen innehåller höga halter av koppar med låga halter av järn, 

fosfor, tenn och aluminium samt spår av magnesium och kisel. 

Fig 10. F 12748, kvadratisk bältesbeslag 
(Hedenstierna-Jonson & Holmquist 
Olausson 2006: 98). Ej i skala.
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Tabell 1. Resultat från analyserna av föremålen med ornamentik i borrestil (Wojnar-Johansson 2006). 
sp=spår

Prov
Mg
%

Al
%

Si
%

P
%

S
%

Ca
%

Fe
%

Cu
%

Zn
%

As
%

Ag
%

Sn
%

Pt
%

Au
%

Hg
%

Pb
%

F 46 - 3 4 25 sp 3 2 53 2 1 sp 5 sp sp - 2

F 1283 sp 3 5 5 - 2 2 66 5 sp - sp - - - 12

F 3179 sp 9 sp 27 - 2 6 34 - sp 1 17 - - - 4

F 4934

- legering 1 1 10 8 - 2 1 74 - sp sp 2 sp - - 1

- beläggning - 1 - - - sp sp 12 - sp 6 - - 74 5 2

F 5200

- legering sp 1 5 2 10 - sp 81 sp 1 sp sp sp sp - sp

- beläggning sp 1 2 1 22 - sp 70 sp sp sp - 1 3 - sp

F 5254 sp sp - 1 - sp sp 97 1 sp sp sp - sp - 1

F 5384

- legering - 1 3 2 - - 1 90 sp 1 sp 2 - - sp sp

- beläggning sp 4 - - - - 1 33 - sp 4 - - 57 1 -

F 10159 sp 4 8 16 sp 6 4 50 1 1 sp 3 1 - - 6
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Tabell 2. Resultat från analyserna av de orientaliska beslagen (Wojnar-Johansson 2004). 
sp=spår

Prov
Mg
%

Al
%

Si
%

P
%

Fe
%

Cu
%

As
%

Sn
%

F 12748 - 6 2 - - 70 - 22

F 14043 - 2 5 sp - 88 sp 5

F 14044

- yta under ytbeläggningen 1 2 3 2 Sp 90 - 2

- ytbeläggning sp 7 sp 3 sp 7 - 83

F 14220

- yta under ytbeläggningen 2 2 2 6 sp 83 sp 5

- ytbeläggning sp 8 2 8 2 16 sp 64

F 14221 - - 1 1 - 92 - 4

F 14222

- yta under ytbeläggningen - 2 sp 2 sp 95 sp 1

- ytbeläggning - 3 sp 2 1 15 sp 79

F 14225

- yta under ytbeläggningen sp 1 5 2 1 77 - 14

- ytbeläggning sp 2 2 2 2 38 - 54

F 14453

- yta under ytbeläggningen sp 1 sp 2 6 90 - 1

- ytbeläggning sp 5 1 3 1 3 - 87
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3. MATERIAL

Analysmaterialet utgörs av en doppsko från utgrävningen av Birkas stadsvall och den intilliggande 

terrassen 1988-1989 (F 430) samt ett drakhuvud, två orientaliska beslag och en tumring som 

påträffades under utgrävningen av den övre terrassen i Birkas Garnison 2000. Nedan följer en 

presentation av metallföremålen ordnade efter fyndnummer.

F 430

Fyndnummer 430 är en gjuten, ca 6 cm hög doppsko av 

kopparlegering med falkmotiv och punktcirkel-ornamentik

(Fig 11). Den påträffades 2 m norr om grophuset (se 2.2) 

och kopplas förmodligen till verksamheten som utövades 

där (Holmquist Olausson 1993: 108). Gjutformen (inv. nr 

SHM 5208:2497) till typen har också påträffats, vilket i 

samband med liknande fynd från Birka tyder på att 

doppskon är tillverkad i Birka (Holmquist Olausson 1993: 108). Doppskor av denna typ 

förekommer över ett stort geografiskt område och har bland annat påträffats i en grav på Île de 

Groix i Frankrike (Vallet & Roesdahl 1992: 322).

F 4914

Fyndnummer 4914 är ett ca 2 cm högt, spiralformat beslag (Fig 12) av kopparlegering med 2 

nitar, varav den ena är slagen genom hål i beslaget och den andra är gjuten. Beslaget som

ursprungligen hade en vingformad förlängning (Fig 13) är av östlig typ och användes antagligen

som prydnad till ett pilbågsfodral eller en bältesväska (Hedenstierna-Jonson & Holmquist

Olausson 2006: 59-61; Hedenstierna-Jonson 2009: 53). Lösa nitar är vanliga för de inhemska 

skandinaviska beslagen, medan gjutna nitar är vanliga för de orientaliska beslagen (Jansson 1977: 

388-389). Beslaget har paralleller till fynd från bland annat Pappilanmäki i Finland och Šestovica i 

Ukraina (Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006:32, 59).

Fig 12. F 4914, spiralformat beslag (Holmquist 
Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002: 17). Ej i skala.

Fig 11. F 430, doppsko med falkmotiv 
(Holmquist Olausson 1993: 111). Ej i skala.

Fig 13. F 4914 med den vingformade förlängningen 
(Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006: 
17). Ej i skala.
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F 5118

Fyndnummer 5118 är en tumring av kopparlegering med en

triangulär flik (Fig 14). Ringens inre diameter är ca 2,7 cm. 

Förmodligen användes den som bågskyttering. Den är det

enda kända exemplaret i Skandinavien och eftersom 

bågskytteringar användes i Fjärran Östern och i östra Europa 

har den mest sannolikt införts österifrån (Lundström,

Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2009: 109-110).

F 5377

Fyndnummer 5377 är ett gjutet, ca 4,3 cm högt och

dubbelsidigt drakhuvud av kopparlegering med en ögla längst 

ner på baksidan av halsen (Fig 15). Draken har nacktofs med 

en punktcirkel där den är som bredast, små avlånga

bakåtriktade öron, hals med punktcirkel ornamentik och

öppet gap med spetsiga tänder som bildar 4 öglor till. På 

baksidan av huvudet finns en avlång fördjupning längs med 

halsen. Troligen har drakhuvudet tillhört en dräktnål 

(Hedenstierna-Jonson 2006b: 60).

Drakmotivet förekommer i den skandinaviska konsten under vikingatiden. Vikingatida 

drakhuvuden av metall av denna typ har påträffats på ett antal platser i och utanför Sverige. 

Dessa platser är Birkas hamnområde och Garnison, Gotland, Uppåkra, Slinkbacken i Uppland, 

Rjurikovo Gorodišče i Novgorod (Ryssland), Ralswiek på Rügen och Hedeby (Tyskland). Enligt 

Gräslund är alla drakhuvuden tillverkade av brons förutom den från Rjurikovo Gorodišče som är

tillverkad av bly. (Gräslund 2003: 182-183)

F 6524

Fyndnummer 6524 är ett triangulärt, ca 2 cm högt beslag av 

kopparlegering med palmettdekor och 3 nitar på baksidan (Fig 

16). Det orientaliska beslaget är av östlig typ och har 

eventuellt prytt en bältesväska (Hedenstierna-Jonson & 

Holmquist Olausson 2006: 15-19, 59).

Fig 14. F 5118, tumring (Lundström, 
Hedenstierna-Jonson & Holmquist 
Olausson 2009: 109). Ej i skala.

Fig 15. F 5377, drakhuvud 
(Hedenstierna-Jonson 2006b: 60). 
Ej i skala.

Fig 16. F 6524, beslag med 
palmettdekor (Holmquist Olausson & 
Kitzler Åhfeldt 2002: 17). Ej i skala.
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4. METOD

Analytisk elektronmikroskopi är en teknik som används för att avbilda föremål och bestämma

deras kemiska sammansättning (Hogmark, Jacobson & Kassman-Rudolphi 1998: 5; Pollard & 

Heron 2008: 45-49). Tekniken utförs med hjälp av ett svepelektronmikroskop (SEM) utrustat 

med energidispersiv röntgenfluorescensspektrometri (EDS). Metoden har liksom alla andra 

metoder både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att metoden är icke-förstörande och att 

analystiden är kort (Hogmark, Jacobson & Kassman-Rudolphi 1998: 49). Nackdelen är att 

provkammarens storlek begränsar provets storlek (Hogmark, Jacobson & Kassman-Rudolphi

1998: 10-11).

Analysprocessen inleds med att en elektronstråle bildas i svepelektronmikroskopets 

elektronkanon, som sedan fokuseras och riktas med magnetiska linser mot provet för att

interagera med atomerna, skapa vakanser i de inre skalen och därmed generera röntgenstrålning.

Röntgenstrålningens energi som är karakteristisk för varje grundämne detekteras därefter och 

mäts av den energidispersiva röntgenspektrometern. Grundämnena presenteras sedan som 

toppar i ett röntgenspektrum. (Hogmark, Jacobson & Kassman-Rudolphi 1998: 6-7, 77; Pollard 

& Heron 2008: 45-48)

Föremålen analyserades med hjälp av ovan nämnda SEM som detekterar alla grundämnen med 

atomnummer högre än 4 (Be). Proverna placerades på provhållare och därefter i

svepelektronmikroskopets provkammare där de bestrålades. Analyserna genomfördes med 15 

mm arbetsavstånd och elektronstrålen trängde in 0,5-3 μm i det analyserade materialet. Åtta

analyser utfördes på doppskon F 430 och beslaget F 4914, två på den lösa niten som har slagits in 

i beslaget F 4914, fem på tumringen F 5118, tio på drakhuvudet F 5377 och nio på beslaget F 

6524.
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5. RESULTAT

Resultaten från analyserna av materialet presenteras i nedanstående tabell (Tabell 3). Flera

analyser utfördes på varje prov och därefter beräknades medelvärdet. Värdena är avrundade till 

hela procent då SEM har en felmarginal på ±1%. Värden under 0,5% anges som sp(år) i tabellen.

Provet ”F 4914 nit” är den ej gjutna niten från beslaget med fyndnummer 4914.

Tabell 3. Resultat från SEM-analyserna.

Prov
Mg
%

Al
%

Si
%

P
%

S
%

Ca
%

Fe
%

Ni
%

Cu
%

Zn
%

As
%

Ag
%

Cd
%

Sn
%

Sb
%

Pt
%

Au
%

Hg
%

Pb
%

Doppsko
F 430

1 3 6 22 1 2 2 1 33 2 1 1 sp 6 - sp 1 1 17

F 4914
- beslag 1 1 5 10 5 2 1 1 36 4 sp 1 sp 1 - sp sp 1 31

- nit sp - sp 2 7 - 2 - 80 4 1 - - sp - - sp 1 3

Tumring
F 5118

sp 1 2 7 sp sp sp sp 83 3 - 1 1 1 - sp sp sp 1

Drakhuvud
F 5377

1 1 3 1 2 sp 1 sp 84 1 1 sp sp sp sp sp 1 1 3

Beslag
F 6524 1 3 7 13 2 3 2 1 42 4 sp sp sp sp - 1 sp 1 20

Doppsko F 430

Två begrepp som används för att beskriva resultaten från analyserna är ”höga halter” och ”låga 

halter”. Halter som överstiger 15% anses vara höga halter, medan halter som ligger på eller 

understiger 15% anses vara låga halter.

SEM analyserna av doppskon med fyndnummer 430 (Fig 17-18) visade på höga halter av koppar 

(Cu), fosfor (P) och bly (Pb) med låga halter av tenn (Sn), kisel (Si), aluminium (Al), kalcium (Ca), 

järn (Fe), zink (Zn), magnesium (Mg), svavel (S), nickel (Ni), arsenik (As), silver (Ag), guld (Au) 

och kvicksilver (Hg) samt spår av kadmium (Cd) och platina (Pt). Mer specifikt innehåller 

doppskon 33% koppar, 17% bly, 6% tenn och 2% zink, vilket indikerar att den är gjord av 

kopparlegering, antagligen blybrons som även innehåller zink.
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Fig 17. SEM bild av doppskon F 430.

Fig 18. SEM spektrum med resultat från en av analyserna som utfördes på doppskon F 430.
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Beslag F 4914

SEM analyserna av beslaget med fyndnummer 4914 (Fig 19-20) visade på höga halter av koppar 

och bly med låga halter av fosfor, kisel, svavel, zink, kalcium, magnesium, aluminium, järn, nickel, 

silver, tenn och kvicksilver samt spår av arsenik, kadmium, platina och guld. Mer specifikt 

innehåller beslaget 36% koppar, 31% bly, 4% zink och endast 1% tenn, vilket indikerar att det är 

tillverkat av kopparlegering, troligen blybrons som även innehåller zink.

Fig 19. SEM bild av beslaget F 4914.

Fig 20. SEM spektrum med resultat från en av analyserna som utfördes på beslaget F 4914.



22

Nit F 4914

SEM analyserna av niten från beslaget med fyndnummer 4914 (Fig 21-22) visade på mycket hög 

kopparhalt med låga halter av svavel, zink, bly, fosfor, järn, arsenik och kvicksilver samt spår av 

magnesium, kisel, tenn och guld. Mer specifikt innehåller niten 80% koppar, 4% zink och 3% bly, 

vilket indikerar att den är gjord av koppar som är legerad med låga halter av zink och bly.

Fig 21. SEM bild av niten från beslaget F 4914.

Fig 22. SEM spektrum med resultat från en av analyserna som utfördes på niten från beslaget F 4914.
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Tumring F 5118

SEM analyserna av tumringen med fyndnummer 5118 (Fig 23-24) visade på mycket hög 

kopparhalt med låga halter av fosfor, zink, kisel, aluminium, silver, kadmium, tenn och bly samt 

spår av magnesium, svavel, kalcium, järn, nickel, platina, guld och kvicksilver. Mer specifikt 

innehåller tumringen 83% koppar och 3% zink, vilket tyder på att den är gjord av koppar som är 

legerad med låg halt av zink.

Fig 23. SEM bild av tumringen F 5118.

Fig 24. SEM spektrum med resultat från en av analyserna som utfördes på tumringen F 5118.
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Drakhuvud F 5377

SEM analyserna av drakhuvudet med fyndnummer 5377 (Fig 25-26) visade på mycket hög 

kopparhalt med låga halter av kisel, bly, svavel, magnesium, aluminium, fosfor, järn, zink, arsenik, 

guld och kvicksilver samt spår av kalcium, nickel, silver, kadmium, tenn, antimon (Sb) och 

platina. Mer specifikt innehåller drakhuvudet 84% koppar och 3% bly, vilket tyder på att det är 

gjort av koppar som är legerad med låg halt av bly.

Fig 25. SEM bild av drakhuvudet F 5377.

Fig 26. SEM spektrum med resultat från en av analyserna som utfördes på drakhuvudet F 5377.
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Beslag F 6524

SEM analyserna av beslaget med fyndnummer 6524 (Fig 27-28) visade på höga halter av koppar 

och bly med låga halter av fosfor, kisel, zink, aluminium, kalcium, svavel, järn, magnesium, nickel, 

platina och kvicksilver samt spår av arsenik, silver, kadmium, tenn och guld. Mer specifikt 

innehåller beslaget 42% koppar, 20% bly och 4% zink, vilket indikerar att det är tillverkat av 

kopparlegering, troligen blybrons som även innehåller zink.

Fig 27. SEM bild av beslaget F 6524.

Fig 28. SEM spektrum med resultat från en av analyserna som utfördes på beslaget F 6524.
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6. DISKUSSION

6.1. Materialets sammansättning

Föremål tillverkades ofta av nedsmält skrotmetall under vikingatiden och således blandades 

metaller av olika ursprung. Därmed kan det vara omöjligt att fastställa råvarans ursprung och

tillverkningsplatsen för föremålen med hjälp av analyser. I vissa fall kan det dock vara möjligt att 

erhålla denna typ av information genom att studera den kemiska sammansättningen och jämföra 

den med sammansättningen hos liknande föremål (Jansson 1977: 397). Förekomsten och/eller 

avsaknaden av specifika ämnen kan också indikera tänkbara råvarukällor och därmed var

metallerna har sitt ursprung (Eriksson & Grandin 2008: 352). Nedan diskuteras materialets 

sammansättning och vad förekomsten eller avsaknaden av vissa ämnen kan innebära.

Doppsko F 430

Analyserna av doppskon F 430 visade att den består bland annat av koppar, bly, tenn och zink, 

vilket indikerar att den är gjord av kopparlegering, antagligen blybrons som även innehåller zink.

Eftersom legeringen innehåller 2% zink och 6% tenn är det mest sannolikt att det handlar om en 

sekundär legering som består av olika kopparlegeringar och att nedsmält skrotmetall har använts 

för att tillverka doppskon (Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson 2001:153, 161; Andersson et al

2006:12). Skrotmetall kan ha använts för att underlätta smältningsprocessen (Trotzig 2014: 30) 

och legeringen, som består av koppar, bly, tenn och zink, kan ha uppstått på olika sätt. Det ena är 

att föremål tillverkade av blybrons och mässing har smälts om. Det andra är att föremål 

tillverkade av brons och mässing har smälts om med en tillsats av bly.

Beslag F 4914

Analyserna av beslaget F 4914 indikerar att det är tillverkat av kopparlegering, troligen blybrons

som även innehåller zink. Blybronsen innehåller endast 1% tenn, vilket tyder på att tennet inte 

har tillsatts avsiktligen. Med tanke på detta har antagligen zink tillsatts istället för tenn.

Förekomsten av ämnen som inte har tillsatts avsiktligen beror förmodligen på den omgivande 

jorden som föremålet har legat i, malmerna som metallerna har utvunnits ur och 

utvinningsprocesserna (Wojnar-Johansson 2006: 14; Trotzig 2014: 32).
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Nit F 4914

Analyserna av niten F 4914 indikerar att den är gjord av koppar som är legerad med låga halter av 

zink och bly. Eftersom niten innehåller en mycket hög kopparhalt kan det vara värt att utföra 

analyser av blyisotoper och därigenom identifiera kopparns ursprung. Bly finns i kopparmalmer 

och dess isotopsammansättning ändras inte när en malm smälts till metall (Forshell 1992: 155; 

Grandin 2009: 10). Därmed kan blyets isotopsammansättning användas som ett fingeravtryck för 

att identifiera kopparns ursprung (Forshell 1992: 155). Tillsatser av bly som har ett annat 

blyisotopiskt ursprung kan dölja kopparns ursprung och därmed väljs vanligtvis föremål med 

blyhalter på upp till 2% (Forshell 2003: 44). Eftersom blyhalten i niten F 4914 indikerar att blyet 

har tillsatts avsiktligen kan det vara svårt att identifiera kopparns ursprung, men som det har 

tidigare visat sig av andra analyser (Forshell 1992: 155) är det genomförbart.

Tjugoåtta nitar från kammar som har påträffats i Birka har analyserats av Niklas Stjerna med hjälp 

av ett ISI Super III-A svepelektronmikroskop och en PGT energidispersiv spektrometer (Stjerna 

1998). Alla utom tre innehåller mycket höga kopparhalter, mellan 87% och 99%, och endast spår 

av andra ämnen (Stjerna 1998: 87). De övriga tre nitarna innehåller även låga halter av andra 

metaller. Den ena niten (Lab#23) innehåller 93% koppar, 2% bly, 2% järn och spår av tenn

(Stjerna 1998: 87). Den andra niten (Lab#24) innehåller 91% koppar, 3% zink, 1% järn, 1% 

nickel och spår av tenn (Stjerna 1998: 87). Den tredje niten (Lab#27) innehåller 74% koppar, 

10% tenn och 10% bly (Stjerna 1998: 87). Den sistnämnda niten är den enda som är tillverkad av 

blybrons och tillhör en kam av en typ som förekommer söder om Baltikum (Stjerna 1998: 86).

För nio nitar, inklusive Lab#24 som innehåller zink och Lab#27 som är gjord av blybrons, var 

det möjligt att fastställa att de är tillverkade av dragen tråd (Stjerna 1998: 86-87). Stjernas tolkning 

till att nitarna, som är gjorda av koppar, är av samma kvalitet är att tråden tillverkades i Birka efter 

en väletablerad process i vilken raffineringen av kopparn ingick (Stjerna 1998: 86-88). 

Två nitar av de tjugoåtta som Stjerna har analyserat är inte tillverkade endast av koppar, nämligen 

Lab#27 och Lab#24. Niten Lab#27 är gjord av blybrons, men antagligen har den inte tillverkats 

i Birka. Niten Lab#24 är av intresse då den förmodligen har tillverkats i Birka och är den enda 

som innehåller zink. Zinkhalten tyder på att zinken har tillsatts avsiktligen. Ingen av de ovan 

nämnda nitarna innehåller låga halter av både zink och bly som niten F 4914, men faktumet att 

nitens Lab#24 sammansättning inte liknar de andra fast den kan ha tillverkats i Birka, gör det 

omöjligt att bestämma om niten F 4914 är tillverkad i Birka eller inte.
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Tumring F 5118

Analyserna av tumringen F 5118 tyder på att den är gjord av koppar som är legerad med låg halt 

av zink. Det som är anmärkningsvärt är att tumringen är den enda som inte innehåller arsenik.

Avsaknaden av arsenik i samband med förekomsten av zink skulle kunna indikera att metallisk 

zink har använts, eftersom zink utvunnen ur galmeja innehåller vanligtvis arsenik (Andersson et al

2006: 19). En annan typ av teknik, lämplig för analyser av spårämnen, bör dock utföras för att 

verifiera avsaknaden av arsenik. Analyser av blyisotoper rekommenderas också för att identifiera 

kopparns ursprung. Metallisk zink antas ha importerats till Europa från Indien och Kina för 

första gången under medeltiden (Porter 1991: 2). Om det visar sig att metallisk zink har använts 

för att tillverka tumringen och att kopparn har utvunnits ur en kopparmalm i Sverige eller Europa 

kan det betyda att importen av metallisk zink till Europa började tidigare än vad som hittills 

antagits.

Tumringar användes i olika delar av Asien och används än idag (Lundström, Hedenstierna-

Jonson & Holmquist Olausson 2009: 109). Det tidigaste fyndet är påträffat i Kina och dateras till 

1520 f.Kr.-1030 f.Kr. (Dwyer 2001). Tumringar har använts förutom i Fjärran Östern även i östra 

Europa (Lundström, Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2009: 109). Både volga-

bulgariska och bulgariska fynd har påträffats. De volga-bulgariska tumringarna är gjorda av ben

och dateras till 1100-1200 talet (Lundström, Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2009: 

110). Eftersom de är gjorda av ett annat material än tumringen F 5118 och de inte är vikingatida

finns det ingen anledning att jämföra dem vidare med F 5118. Däremot skulle det vara av intresse 

att jamföra de bulgariska tumringarna med tumringen F 5118, då de är samtida med F 5118 och 

gjorda av metall (Lundström, Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2009: 110).

Drakhuvud F 5377

Analyserna av drakhuvudet F 5377 indikerar att det är gjort av koppar som är legerad med låg 

halt av bly. Tillsatsen av blyet syftade troligen på förbättringen av gjutegenskaperna. Det som är 

anmärkningsvärt är att drakhuvudet är det enda som innehåller antimon. Orsaken till 

förekomsten av antimon skulle eventuellt kunna vara att kopparn är utvunnen ur Falu 

koppargruva som troligen började brytas på 600-talet ±200 år (Eriksson & Qvarfort 1996: 43).

Falukoppar innehåller många grundämnen av de som drakhuvudet innehåller, såsom nickel, 

antimon, tenn, bly, zink, järn och silver (Forshell 1992: 149). Enligt Helena Forshell som har 

studerat falukoppar innehåller föremål gjorda av denna koppar mindre än 0.05% nickel, 0.25% 

antimon, 0.5% tenn, 1% bly och 1% zink, mer än 0.08% silver samt ca 1% järn (Forshell 1992:27,
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Fig 29. Drakhuvud från Birkas hamnområde (vänster) 
och Rjurikovo Gorodišče (höger) (Kyhlberg 1973: 167; 
Nosov & Jansson 1992: 302). Ej i skala.

149). De kan även innehålla mer än 0.04 kobolt, men oftast saknas kobolt helt i raffinerad koppar 

(Forshell 1992: 149). Om ett föremål av falukoppar hade analyserats med SEM-EDS, hade 

resultaten eventuellt redovisats som spår av nickel, antimon, tenn och silver samt 1% bly, 1% 

zink och 1% järn. SEM-analyserna av drakhuvudet har visat att det innehåller spår av nickel, 

antimon, tenn och silver, samt 1% zink, 1% järn och 3% bly. Det är uppenbart att halterna 

överensstämmer, förutom blyhalten vilken har tolkats ovan som en avsiktlig tillsats som 

förmodligen syftade på gjutegenskapernas förbättring.

Antagandet att kopparn som har använts för drakhuvudets tillverkning har utvunnits ur Falu 

koppargruva kan i nuläget vare sig bekräftas eller avfärdas. För att identifiera kopparns ursprung 

och ta reda på om drakhuvudet är tillverkat av falukoppar bör analyser av blyisotoper utföras.

Atomabsorptionsspektroskopi (AAS), metoden som Helena Forshell använde sig av i studien av

falukoppar kan inte utföras på drakhuvudet för att ta reda på om värdena stämmer verkligen

överens, då AAS är en förstörande metod.

Ett drakhuvud av brons har påträffats i Birkas hamnområde (Fig 29) (Kyhlberg 1973: 172-174). 

Det skiljer sig stilmässigt från drakhuvudet F 5377 då nacktofsen, öronen, gapet och tänderna är 

annorlunda utformade. Halspartiet är ihåligt och har en rektangulär öppning (Kyhlberg 1973: 

172) som påminner den avlånga fördjupningen längs med halsen som finns på den ena sidan av 

huvudet F 5377, vilket indikerar att det har använts på samma sätt som F 5377. Eftersom båda 

drakhuvuden är påträffade i Birka och eventuellt hade samma funktion, skulle det vara av intresse 

att analysera draken från Birkas hamnområde för att ta reda på om det verkligen är gjort av brons 

eller om det har samma sammansättning som

F 5377. Ett drakhuvud som har stora likheter 

med drakhuvudet F 5377 har påträffats i 

Rjurikovo Gorodišče (Fig 29) i Ryssland

(Gräslund 2003: 182-184). Det är även nästan 

lika högt som F 5377, nämligen 4,2 cm, men 

det är tillverkat av bly (Nosov & Jansson 1992: 

302).

Beslag F 6524

Analyserna av beslaget F 6524 indikerar att det är tillverkat av kopparlegering, troligen blybrons

som även innehåller zink. Blybronsen innehåller endast spår av tenn, vilket tyder på att tennet 
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inte har tillsatts avsiktligen. Även i detta fall har zink tillsatts istället för tenn och därmed är 

beslagen F 4914 och F 6524 tillverkade av samma typ av kopparlegering.

6.2. Skillnader och likheter

För att lättare identifiera skillnaderna och likheterna i sammansättningen vad gäller 

analysmaterialet och de tidigare analyserade fynden kommer föremålen att delas in i olika 

grupper. Indelningen sker baserat på om föremålen är gjorda av koppar, låglegerad koppar eller 

någon typ av kopparlegering (Tabell 4).

Tabell 4. Föremål gjorda av blybrons, tennbrons, låglegerad koppar och icke legerad koppar.

Föremål

Blybrons F 430, F 10159, F 1283, F 4914, F 6524

Tennbrons F 46, F 3179, F 12748, F 14043, F 14220, F 14225

Låglegerad koppar nit F 4914, F 5118, F 5377, F 14221

Icke legerad koppar F 4934, F 5200, F 5254, F 5384, F 14044, F 14222, F 14453

Blybrons

Doppskon F 430 och de orientaliska beslagen F 4914 och F 6524 som ingår i analysmaterialet 

samt doppskon F 1283 och betselbeslaget F 10159 som analyserades 2006 är förmodligen gjorda 

av blybrons. Det förekommer två olika typer av blybrons. Den ena är blybrons som innehåller 

mer än 2% tenn, medan den andra är blybrons med tillsats av zink som innehåller endast spår av 

tenn eller 1% tenn.

Både doppskon F 430 och betselbeslaget F 10159 är gjorda av blybrons som innehåller mer än 

2% tenn, vilket tyder på att tennet har tillsatts avsiktligen, men det som skiljer dem åt är 

zinkhalten. Som tidigare nämnts, i det fall en kopparlegering innehåller mer än 1% zink och 1% 

tenn handlar det om en sekundär legering (Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson 2001: 161). 

Doppskons zinkhalt och tennhalt indikerar att legeringen består av olika kvaliteter på

kopparlegeringar och att nedsmält skrotmetall har använts (Kresten, Hjärtner-Holdar & Harryson

2001:153, 161; Andersson et al 2006:12). Betselbeslagets zinkhalt och tennhalt däremot tyder inte 

på inblandning av nedsmält skrotmetall.

De orientaliska beslagen F 4914 och F 6524 samt doppskon F 1283 är gjorda av blybrons som 

innehåller endast spår av tenn eller 1% tenn, vilket tyder på att tennet inte har tillsatts avsiktligen.
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Samtliga innehåller zink i en sådan mängd, 4% i beslagen och 5% i doppskon, att det handlar 

förmodligen om en avsiktlig tillsats. Genom att studera föremålens kemiska sammansättning 

framgår det klart att beslagen F 4914 och F 6524 har snarlika sammansättningar, då de är gjorda 

av samma kopparlegering och innehåller samma grundämnen.

Tennbrons

Inget föremål av de som ingår i uppsatsmaterialet är gjort av tennbrons. Däremot är 

sköldhandtagsbeslagen F 46 och F 3179 som analyserades 2006 samt de orientaliska beslagen 

F 12748, F 14043, F 14220 och F 14225 som analyserades 2004 förmodligen gjorda av tennbrons.

F 14220 och F 14225 är dessutom förtenta. Sköldhandtagsbeslagets F 46 innehåll av 2% zink och 

5% tenn indikerar att det är gjort av en sekundär legering som består av olika kvaliteter på 

kopparlegeringar och att nedsmält skrotmetall har använts för dess tillverkning (Kresten, 

Hjärtner-Holdar & Harryson 2001:153, 161; Andersson et al 2006:12). De övriga föremålens 

sammansättning avslöjar inte om olika kvaliteter på kopparlegeringar har blandats ihop. 

Låglegerad koppar

Niten F 4914, tumringen F 5118 och drakhuvudet F 5377 som ingår i uppsatsmaterialet samt det 

orientaliska beslaget F 14221 som analyserades 2004 är gjorda av koppar som är legerad med låga 

halter av andra metaller. Niten F 4914 är gjord av koppar som är legerad med låga halter av zink 

och bly. Tumringen F 5118 är tillverkad av koppar som är legerad med låg halt av zink. 

Drakhuvudet F 5377 är gjort av koppar som är legerad med låg halt av bly. Det orientaliska 

beslaget F 14221 är tillverkat av koppar som är legerad med låg halt av tenn. Det syns tydligt att 

olika metaller har använts som legeringstillsatser till kopparn.

Utöver de olika tillsatserna, skiljer sig även grundämnena som föremålen innehåller. Det är värt 

att nämna att det orientaliska beslaget inte är gjort av en kopparlegering som innehåller många 

orenheter. De enda grundämnena som förekommer utöver koppar och tenn är kisel och fosfor. 

Niten, tumringen och drakhuvudet har en mer komplex sammansättning än det orientaliska 

beslaget, eftersom de innehåller fler grundämnen.

Icke legerad koppar

Inget föremål av de som ingår i uppsatsmaterialet är gjort av koppar som inte har legerats med 

andra metaller. Däremot är beslaget med ringen F 4934, ringen till en ringnål F 5254, 

remändebeslagen F 5200 och F 5384 som analyserades 2006 samt de orientaliska beslagen 
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F 14044, F 14222 och F 14453 som analyserades 2004 gjorda av koppar som inte är legerad.

Alla föremål utom ringen till en ringnål F 5254 är belagda med metall. Beslaget med ringen 

F 4934 och remändebeslagen F 5200 och F 5384 är förgyllda, medan de orientaliska beslagen 

F 14044, F 14222 och F 14453 är förtenta. Detta kan indikera att tillverkarna valde att använda

icke legerad koppar för beslag som skulle ytbeläggas. Det är dock inte något som sker som regel

för beslag eller föremål i övrigt då även ytbelagda beslag och andra föremål av kopparlegeringar

förekommer. Som exempel kan nämnas ett trasigt ryggknappspänne av brons som är förgyllt, 

vilket har påträffats vid Stora Prästgården i Rasbo socken, Uppland, där ett lokalt hantverk

bedrevs under vendel-/vikingatid (Grandin 2011) samt de orientaliska beslagen F 14220 och 

F 14225 som är gjorda förmodligen av tennbrons och är förtenta.

6.3. Inhemska och införda föremål

Innan de inhemska och de förmodat införda föremålen diskuteras, kommer föremålen som

tillhör de två olika kategorierna att nämnas. Föremål med ornamentik i Borrestil är typiska för 

Skandinavien under vikingatiden (Hedenstierna-Jonson, C. 2006a: 312) och därmed anses de som 

har presenterats i uppsatsen vara inhemska föremål. Drakmotivet är ett motiv som förekommer i 

den skandinaviska konsten under vikingatiden (Gräslund 2003: 182) och därmed bedöms

drakhuvudet F 5377 vara inhemskt. Doppskon med falkmotivet F 430 är också inhemsk och har 

mest sannolikt tillverkats i Birka. Vad gäller niten F 4914 är det svårt att säga om den är inhemsk 

eller inte. De orientaliska beslagen är av östliga typer och anses vara införda österifrån. Sådana 

beslag tillverkades i Skandinavien också, men tillverkningen började först under sen vikingatid

och tidig medeltid (Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006: 45). Tumringen F 5118 är 

det enda kända exemplaret i Skandinavien och eftersom bågskytteringar användes i Fjärran 

Östern och i östra Europa har den mest sannolikt införts österifrån (Lundström, Hedenstierna-

Jonson & Holmquist Olausson 2009: 109-110).

De flesta föremålen har olika sammansättningar eftersom kopparlegeringarna de är gjorda av och 

grundämnena de innehåller varierar. Med fokus enbart på om föremålen är gjorda av koppar eller 

kopparlegering, finns det typer av föremål som är gjorda bara av koppar eller bara av en specifik

kopparlegering. Två doppskor, F 430 och F 1283, har studerats i denna uppsats och båda är 

gjorda av blybrons. De två sköldhandtagsbeslagen F 46 och F 3179 är gjorda av tennbrons. De 

två remändebeslagen F 5200 och F 5384 är förgyllda och gjorda av koppar som inte har legerats 

med andra metaller. Vad gäller de orientaliska beslagen finns det två olika typer av beslag

eftersom de har två olika funktioner: bältesbeslagen och beslagen som användes som prydnader 
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till bältesväskor och/eller pilbågsfodral. Bältesbeslagen är gjorda av koppar eller koppar legerad 

med tenn, medan beslagen F 4914 och F 6524 som prydde bältesväskor och/eller pilbågsfodral är 

gjorda av blybrons.

Det är anmärkningsvärt att beslagen F 4914 och F 6524 är de enda av de orientaliska beslagen 

och de övriga införda föremålen, som tillsammans med de inhemska doppskorna F 430 och 

F 1283 och betselbeslaget F 10159, är av blybrons. Beslagen F 4914 och F 6524 har ingenting

gemensamt med de orientaliska bältesbeslagen och det kan finnas olika orsaker till det. Det kan

vara enbart en tillfällighet att just blybrons användes för båda beslag, då andra metaller eventuellt 

inte var tillgängliga eller så kan blybrons ha använts avsiktligen för beslag som prydde 

bältesväskor och pilbågsfodral. Olika ursprung och traditioner kan också vara en orsak. En annan 

anledning till att  beslagen F 4914 och F 6524 skiljer sig från bältesbeslagen kan vara att de

symboliserar en annan rang och status. Det har redan nämts att de orientaliska beslagen var 

markörer för krigarnas rang och status (Hedenstierna-Jonson & Holmquist Olausson 2006: 65-

66). Metallen de var gjorda av skulle också kunna vara en markör. Fler studier av denna typ av 

beslag behövs för att avgöra om användningen av blybrons är avsiktlig eller inte. Det är värt att 

nämna att Eniosova och Murashova (1999) har studerat ett stort antal bältesbeslag som har 

påträffats i Gnezdovo i Ryssland och inga är gjorda av samma typ av kopparlegering som F 4914 

och F 6524. Ett vikingatida orientaliskt rembeslag med fastgjutna nabbar, som har införts till 

Island och påträffats där, skiljer sig också från F 4914 och F 6524 då det är gjort av tennbrons 

(Jansson 1977: 385).

Beslagen F 4914 och F 6524 har mer gemensamt med den inhemska doppskon F 1283 än med de 

andra orientaliska beslagen och det finns två eventuella förklaringar till det. Den ena förklaringen 

är att det är enbart en tillfällighet att beslagen och doppskon är tillverkade av samma typ av 

kopparlegering, dvs. blybrons med tillsats av zink, medan den andra är att beslagen inte är införda

som det har antagits. Enligt Eniosova och Murashova kunde tillverkarna enkelt reproducera

beslag där dessa användes, så länge det fanns exemplar av beslagen (Eniosova & Murashova 

1999: 1099-1100).

Inget föremål av dessa som bedöms vara införda innehåller zink och tenn i sådana mängder som 

skulle antyda en sekundär legering som består av olika kvaliteter på kopparlegeringar och 

omsmältning av skrotmetall, i motsats till de inhemska föremålen F 46 och F 430. Det har redan 

uppmärksammats dock att föremål tillverkades ofta av nedsmält skrotmetall under vikingatiden 

och detta gällde inte bara föremål som tillverkades i Skandinavien (Jansson 1977: 397). Det är 
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även känt att skrotmetall användes för att tillverka bland annat orientaliska bältesbeslag 

(Eniosova och Murashova 1999: 1100). Därmed kan användningen av skrotmetall inte anses som 

en skillnad mellan införda och inhemska föremål. Att förmodligen rena metaller, utan någon 

inblandning av skrotmetall, har använts för att tillverka de införda och de flesta av de inhemska

föremålen, skulle eventuellt kunna tyda på att dessa föremål var exklusiva och att deras ägare

hade en speciell status.

Som tidigare nämnts, kan det förekomma ämnen i kopparlegeringar som inte är avsiktligt tillsatta. 

Dessa ämnen är magnesium, aluminium, kisel, fosfor, svavel, kalcium, järn, nickel, arsenik, silver, 

kadmium, antimon, platina, guld och kvicksilver. Zink-, tenn- och blyhalter som ligger mellan 

spår och 1% indikerar också att de inte har tillsatts avsiktligen. Förekomsten av alla dessa ämnen

beror på den omgivande jorden som föremålen har legat i, malmerna som metallerna har 

utvunnits ur och utvinningsprocesserna (Wojnar-Johansson 2006: 14; Trotzig 2014: 32). Efter att 

ha räknat bort de ovan nämnda ämnena har halterna av zink, tenn, bly och koppar räknats om 

(Tabell 5). Detta gjordes för att kunna jämföra enbart de avsiktliga tillsatserna och ta reda på om 

det finns något samband dem emellan.

Av Tabell 5 framgår att olika metaller och kombinationer av metaller har sannolikt använts

avsiktligen för att tillverka de inhemska föremålen:

 Koppar med zink, tenn och bly

 Koppar med zink och bly

 Koppar med tenn och bly

 Koppar med tenn

 Koppar med bly

 Enbart koppar

Färre kombinationer av metaller har använts för att tillverka föremålen som har bedömts vara 

införda på stilistiska grunder:

 Koppar med zink och bly

 Koppar med tenn

 Koppar med zink

 Enbart koppar
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Av de ovanstående punkterna framgår att koppar, koppar med tenn och koppar med zink och bly 

har använts för att tillverka både inhemska och införda föremål. Det bör uppmärksammas dock 

att kombinationen av koppar, zink och bly har använts för de orientaliska beslagen F 4914 och 

F 6524, den inhemska doppskon F 1283 och niten F 4914 som kan vara såväl inhemsk som 

införd. Det är även värt att nämna att bly inte förekommer som en avsiktlig tillsats i något annat 

föremål av de som anses vara införda.

Tabell 5. Zink-, tenn-, bly- och kopparhalterna när de har räknats om.

Prov Zn
%

Sn
%

Pb
%

Cu
%

F 46 3 8 3 86

F 430 4 10 29 57

F 1283 6 - 14 80

F 3179 - 31 7 62

F 4914 beslag 6 - 43 51

F 4914 nit 5 - 3 92

F 4934 - 3 - 97

F 5118 4 - - 96

F 5200 - - - 100

F 5254 - - - 100

F 5377 - - 3 97

F 5384 - 2 - 98

F 6524 6 - 30 64

F 10159 2 5 10 83

F 12748 - 24 - 76

F 14043 - 5 - 95

F 14044 - 2 - 98

F 14220 - 6 - 94

F 14221 - 4 - 96

F 14222 - - - 100

F 14225 - 15 - 85

F 14453 - - - 100
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Koppar med zink har använts för att tillverka endast ett av föremålen, F 5118, vilket antagligen 

har införts till Birka. Användningen av zink som tillsats kan bero på att föremålet har ett annat

ursprung och att det har tillverkats i enlighet med en annan hantverkstradition. Inget föremål som 

har betecknats som inhemskt är gjort av koppar med tillsats av zink. Zink har istället använts 

tillsammans med bly eller med tenn och bly. Fler studier av inhemska föremål är nödvändiga för 

att ta reda på om zink användes enbart tillsammans med andra metaller i legeringar med koppar.

Bly framstår som en metall som har använts flitigt inom den inhemska produktionen, då det har

använts i flera olika kopparlegeringar. Det förekommer legerat med koppar; koppar och tenn; 

koppar och zink; koppar, zink och tenn. Den omfattande användningen av bly i kopparlegeringar 

kan förklaras av det faktum att bly förbättrar gjutegenskaperna (Kresten, Hjärtner-Holdar & 

Harryson 2001: 152), något som de vikingatida hantverkarna förmodligen kände till. Mest 

sannolikt spelade tillgången till bly också en stor roll för metallens användning i kopparlegeringar.

Mindre mängder bly har eventuellt varit tillgängliga för hantverkarna utanför Norden och därmed 

har metallen inte använts i samma utsträckning som i Norden.
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7. SLUTSATS

Grundämnena som analyserades med SEM-EDS var magnesium (Mg), aluminium (Al), kisel (Si), 

fosfor (P), svavel (S), kalcium (Ca), järn (Fe), nickel (Ni), koppar (Cu), zink (Zn), arsenik (As), 

silver (Ag), kadmium (Cd), tenn (Sn), antimon (Sb), platina (Pt), guld (Au), kvicksilver (Hg) och 

bly (Pb). Föremålens innehåll av dessa grundämnen varierar liksom kopparlegeringarna de är 

gjorda av. Doppskon F 430 är antagligen gjord av blybrons. Niten F 4914 är gjord av koppar som 

är legerad med låga halter av zink och bly. Tumringen F 5118 är gjord av koppar som är legerad 

med låg halt av zink. Drakhuvudet F 5377 är gjort av koppar som är legerad med låg halt av bly. 

De enda föremålen av de som analyserades som har snarlika sammansättningar är beslagen 

F 4914 och F 6524, vilka är gjorda av blybrons med tillsats av zink.

Genom att jämföra materialet med fynd som har analyserats tidigare, syns det klart att de inte 

innehåller samma grundämnen. Dessutom är inget föremål av de som ingår i materialet gjort av 

tennbrons eller koppar som inte har legerats med andra metaller, i motsats till vissa fynd som 

analyserades 2004 och 2006. Niten F 4914, tumringen F 5118 och drakhuvudet F 5377 som ingår 

i materialet samt det orientaliska beslaget F 14221 som analyserades 2004 är gjorda av låglegerad 

koppar, men olika metaller har använts som legeringstillsatser till koppar för varje föremål. Bara 

ett fåtal föremål är gjorda av samma kopparlegering. Doppskon F 430 som ingår i materialet och 

betselbeslaget F 10159 som analyserades 2006 är båda gjorda av blybrons. Det som skiljer dessa 

två åt är att doppskons zink- och tennhalt indikerar att legeringen består av olika 

kopparlegeringar och att nedsmält skrotmetall har använts. De orientaliska beslagen F 4914 och 

F 6524 som ingår i materialet samt den inhemska doppskon F 1283 som analyserades 2006 är alla

gjorda av blybrons med tillsats av zink. Det finns inte betydande skillnader i sammansättningen 

mellan de inhemska och de förmodat införda föremålen, men generellt sett verkar bly vara en 

metall som användes mer inom den inhemska produktionen. Framtida studier av ett större 

fyndmaterial rekommenderas dock för att få en klar bild över eventuella skillnader eller likheter i 

deras kemiska sammansättning.
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8. SUMMARY

The purpose of this paper was to identify the elements and the alloys that the objects consist of 

and to examine whether there are any significant differences between the presumably imported 

and domestic objects. The material consists of a sword chape (F 430) from the excavation of 

Birka’s town rampart and the adjacent terrace 1988-1989, a dragon’s head (F 5377), two so-called 

oriental mounts (F 4914 and F 6524) and a thumb ring (F 5118) found during the excavation of 

the upper terrace of Birka’s Garrison 2000. The sword chape and the dragon’s head are

considered to be domestic objects, while the oriental mounts and the thumb ring are considered 

to be imported from the East.

The material was analyzed using a scanning electron microscope (SEM) which was equipped with 

an energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) in order to identify the elements that are present

and the alloys that the objects are made of. Then the results were compared with the results of 

previous analyzes that have been performed on finds from Birka in order to investigate how the 

objects differ in elemental composition.

The elements analyzed by SEM-EDS are magnesium (Mg), aluminium (Al), silicon (Si), 

phosphorus (P), sulfur (S), calcium (Ca), iron (Fe), nickel (Ni), copper (Cu), zinc (Zn), arsenic 

(As), silver (Ag), cadmium (Cd), tin (Sn), antimony (Sb), platinum (Pt), gold (Au), mercury (Hg) 

and lead (Pb). The objects’ content of these elements varies as the copper alloys the objects are 

made of. The sword chape F 430 is probably made of lead bronze that consists of Cu, Pb and Sn. 

The mount F 4914 has a rivet, which is made of copper that is alloyed with small amounts of Zn 

and Pb. The thumb ring F 5118 is made of copper that is alloyed with a small amount of Zn. The 

dragon’s head F 5377 is made of copper that is alloyed with a small amount of Pb. The only 

objects of those analyzed that have similar compositions are the mounts F 4914 and F 6524, 

which are made of lead bronze in which Zn has been added. The two mounts are not only made 

of the same copper alloy, but also contain the same elements.

By comparing the material with finds that have been analyzed previously, it is clear that they do 

not contain the same elements. Furthermore, no objects of those included in the material are

made of tin bronze or copper that has not been alloyed with other metals, in contrast to some 

finds that were analyzed in 2004 and 2006. The rivet of the mount F 4914, the thumb ring F 5118 

and the dragon’s head F 5377 that are part of the material and the oriental mount F 14221 that 

was analyzed in 2004 are all made of copper that is alloyed with small amounts of metal, but 
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different metals have been used as alloying additions to Cu. Only a few objects are made of the 

same type of copper alloy. The sword chape F 430 included in the material and the bridle mount

F 10159 that was analyzed in 2006 are both made of lead bronze. What sets these two apart is

that the zinc and tin content in the sword chape indicates that the alloy is composed of various 

copper alloys and that scrap metal has been used. The mounts F 4914 and F 6524 included in the 

material and the sword chape F 1283 which was analyzed in 2006 are all made of lead bronze in 

which Zn has been added. There are no significant differences in composition between the 

presumably imported and domestic objects, but overall lead seems to be a metal that was used 

more in the domestic production.
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