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Abstract:  

This paper deals with iron objects found in the 2015 excavation in Birkas Black Earth harbour 

on the Island of Björkö, in Adelsö parish. The purpose is to through EDTA -conservation and 

x-rays identify which objects they derived from, and how they can be linked to activities 

associated with a harbour environment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsida: Vy över Svarta Jorden på Birka. Bild av författaren  
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1. Introduktion                                                                                                   

1.1 Inledning  

År 2015 påbörjade Arkeologiska forskningslaboratoriet en grävning i Birkas hamn, med syfte 

att datera och studera konstruktionen av de bryggrester som grävdes ut år 1970-1971. Hamnen 

var en förutsättning för Birka som handelsstad, och det finns flera möjliga hamnlägen på 

Birka, bland andra Kugghamn, Korshamn, och Svarta jordens hamn som finns utmärkta i 

figur 1 nedan (Holmquist & Kalmring 2015:23). Att ta reda på mer om de olika 

hamnområdena är en viktigt eftersom hamnen var oerhört viktig för Birka, då vattenvägarna 

var av mycket stor betydelse.  

Fynden som återfanns vid 2015-års grävning har kallats vardagliga, och bestod av bland annat 

pärlor, hornkammar, bennålar, krukskärvor och järnföremål (Holmquist & Kalmring 2015: 

23). Eftersom Birka har utsatts för en kraftig landhöjning befinner sig det aktuella hamnläget 

idag på land. Detta har påverkat järnfynden från grävningen, som varit utsatta för olika 

markförhållanden då de stegvis flyttats längre upp på land. Detta innebär extra svår korrosion 

inbemängd med mycket grus, sand, sten och även brända ben i vissa fall. Alla objekt som tas 

upp i denna uppsats har påträffats i lager 17 (se figur 1). Lager 17 är svallad och 

vattenpåverkad, och tolkas som ett strandlager. Det består av ljust brun grusig sand, med 

småsten och stora benbitar (Holmquist, L & Kalmring, S forthcoming).  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av konservering och röntgen identifiera 16 stycken 

järnföremål funna i Birkas hamnområde, och på så sätt bidra till förståelsen av hamnen. 

Föremålen var innan konserveringen oidentifierade.  

Vilka typer av järnföremål finns i lager 17?  

Hur kan föremålen bidra till tolkningen av Svarta jordens hamn? 

2. Bakgrund 
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2.1 Birka 

Birka, på Björkö som ligger i Mälaren är en mycket rik fornlämningsplats, med ca 3000 

gravar och gravhögar; boplatsområdet Svarta jorden; och ett försvarssystem där det bl.a. 

ingick en stadsvall, ett pålverk i vattnet, och en borg, samt det som kallas Garnisonen. Birka 

anses som Sverige första stad, och var en stor handelsplats som grundades under andra hälften 

av 700-talet (Ambrosiani 1998:199).   

Birka är en plats med lång forskningshistorik, och undersökningar började redan på 1680-talet 

och fortsätter än idag då många frågor förblivit obesvarade (Ambrosiani 2013:5).Fouks har 

tidigare legat på gravarna, boplatsområdet Svarta jorden, och det militära. Gravarna grävdes 

ut på 1870-talet av Hjalmar Stolpe (Ambrosiani 1998:199). I Garnisonen gjordes utgrävningar 

på 1930-talet. 1990-1995 utfördes grävningar i Svarta jorden av Björn Ambrosiani, och 

utgrävningar i Birkas borg, stadsvall och garnison skedde mellan 1995-2004 under ledning av 

Lena Holmquist (Holmquist Olausson 1998: 208f).  

2.2 Birkas hamn                                                                                            

För Birka, beläget på ön Björkö i Mälaren, under en tid då vattenvägarna var de främsta 

kommunikationslederna, är hamnen en förutsättning för dess existens (Holmquist & Kalmring 

2015:20). Trots detta är ganska lite känt om Birkas olika hamnlägen. Birka hade troligen flera 

hamnar varav Svarta jordens hamn är den det finns mest kunskap om. Andra möjliga 

hamnlägen är Kugghamn, Korshamn och Salviksgropen (se blå markeringar i figur 1). År 

1970-1971 gjordes utgrävningar i Svarta jordens hamnområde där en stenkista 2,8 X 10 meter 

och pålar, påträffades. Stenkistan har tolkats som ett landfäste till en brygga. Den daterades då 

till tidigt 900-tal, men senare har den med hjälp av dendrokronologi kunnat dateras till ca år 

850, vilket stämmer bra överens med bryggans mindre storlek. Detta verkar ha sin 

motsvarighet i Hedeby, då bryggorna även där var mindre under samma tid för att sedan öka i 

storlek närmare 900-talet (Holmquist & Kalmring 2015:23). 
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I ett nytt projekt på Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet 

undersöks idag Svarta jordens hamnläge (Holmquist, Kalmring 2015: 20). Grävingen skedde  

på samma plats som Björn Ambrosiani och Birgit Arrhenius genomförde en utgrävning för 

Riksantikvarieämbetet år 1970-1971. Även Södertörns högskola har undersökt vattnet utanför 

Birka och funnit pålar som man antar har varit del av försvaret och det har tolkats som ett sätt 

att kontrollera inkommande skepp (Wiklund 2009). På grund av landhöjningen är det 

utgrävda området idag en bit upp på land, ca 5 meter har området flyttats sedan vikingatiden 

(Holmquist & Kalmring 2015:23).  

Figur 1 Karta över Birka med utgrävningsområdet i Svarta jordens hamn utmarkerat i rött, samt närmare bild av 

hamnområdet. Bild: Sven Kalmring. Tillägg av författaren: Kugghamn, Korshamn och Salviksgropen är utmarkerade i 

blått 
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Figur 3  Bild över 1970-1971 års schakt, markerat i rött, och 2015 års schakt i grönt med PQ (fyndrutor) Bild: 

Sven Kalmring 

Figur 2 Sektionsritning med lager utmärkta, från utgrävningen av hamnen 2015. De aktuella föremålen kommer 

från lager 17. Bild: Sven Kalmring 
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Figur 4 Sektionsritning av utgrävningslagren forts. Bild: Sven Kalmring       

 

 

2.2 Hedebys hamn  

En plats som är jämförbar med Birka är Hedeby. Beläget på nuvarande Tysklands kust, var 

Hedeby en av de viktigaste handelsplatserna under vikingatiden. Den hade ett strategiskt läge 

mellan det karolingigska riket och Skandinavien. Hamnen är direkt kopplat till utvecklingen 

av Hedeby som handelsplats (Kalmring 2009:245). Hamnen var en knutpunkt med handel av 

internationella handelsvaror, vilket bekräftas både av skrivna källor och av fyndmaterialet 

(Kalmring 2009:246). Hedeby verkar inte ha haft en central handelsplats inom staden, utan 

det är istället möjligt att hamnens bryggor fungerade som handelsplats (Kalmring 2009: 255).   

I Hedebys hamn har ett skeppsfynd grävts ut 1979 grävdes vraket ut inom en bassäng som 

tömdes på vatten. Utgrävningen gav mycket information om hamnen i stort Hedeby var, 

liksom Birka starkt beroende av vattenvägarna (Kalmring 2009:246).  . Fynden från Hedebys 

hamn består bl.a. av nitar och verktyg som tyder på reparationer av skepp och bryggor. Andra 

fyndkategorer inkluderar varor förlorade vid av-/pålasting såsom ämnesjärn, brynen, 

slipstenar och täljstenar. Även avfall som djurben och slagg fanns bland fynden, samt 
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vardagsföremål och personlig utrustning som dräktspännen. Det är också möjligt att det längs 

stranden fanns byggnader eller verkstäder (Kalmring 2009:253f).  

2.4 Järnfynden från undersökningen år 1970-1971i Svarta jordens 

hamn 

Vid utgrävningen 1970- 1971 påträffades 

en stenskista/landfäste till en bygga. Det 

påträffades vid denna grävning även ett 

stort antal fynd. Järnföremålen från 

grävningen var hårt korroderade. Bland 

föremålen fanns nitar, nitbrickor, och vad 

som skulle kunna vara verktyg såsom 

prylar, eller punsar. Även många av 

föremålen från denna grävning var 

genomkorroderade med bara skalet av 

själva föremålet kvar. Röntgen användes 

för att hjälpa till att identifiera föremålen 

som inte kunde identifieras direkt (Werner 

1973:84).  

I fyndmaterialet från grävningen 1970- 

1971 var järnföremålen en av de största 

grupperna. Föremålen kunde kategoriseras 

i tre grupper efter korrosionsgrad: föremål 

med liten korrosion, föremål med en 

tjockare porös korrosion, samt genomkorroderade föremål som bedömdes som att de inte 

skulle kunna konserveras. Den första kategorin var de föremål som hade metallisk kärna. Den 

andra kategorin var starkt korroderade föremål men som kunde identifieras. Den tredje 

kategorin var föremål som inte gick att identifiera utan enbart bestod av rostklumpar (Werner 

1973:84). Det utgrävda området där fyndmaterialet återfanns uppgick till sammanlagt 37 m
2
 

(Ambrosiani & Linder-Welin 1973:12). De föremålskategorier som återfanns vid grävningen 

fanns redskap (däribland eggverktyg, eldstål, och punsar mm.) skrindetaljer, skrotjärn (bleck, 

tenar och ämnesjärn), smyckesdetaljer, spikar (även nitar och prydnadsstift), vapen 

(pilspetsar) och varia (bland annat, broddar och beslag) (Werner 1973:90).   

Figur 5 Bild av fynd från 1970-1971 års grävning, utvalda fynd 

numrerade av författaren. Foto: Nils Lagergren (Werner 1973: 87) 
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3 Metod och material 

Materialet utgörs av järnföremål funna vid utgrävingen i Birkas hamn 2015 från lager 17. 

Genom konservering och röntgen undersöktes föremålen och identifierades i den mån det 

gick. Några av föremålen hade från början en tydlig form (fyndnummer (Fnr) 22, 25, 37 och 

72), vilket gjorde det lättare att identifiera dem.   

3.1 EDTA-Metoden 

Syftet med konservering är att bevara ett föremål, undersöka det samt i största möjliga mån 

skydda föremålet mot ytterligare nedbrytning. I denna uppsats används konservering främst 

som analysmetod. Det viktigaste målet med denna uppsats är att identifiera föremål med hård 

korrosion och otydlig form. EDTA-metoden är en bra metod för detta ändamål, då den 

skonsamt löser upp korrosionen, och om förmålets tillstånd tillåter tar fram den ursprungliga 

ytan vilken kan ge viktig information om slitage, ornamentik etc. Konservering med EDTA-

metoden går ut på att lösa upp korrosionen, och i bästa fall ta fram föremålets ursprungliga 

form, utan att skada underliggande metall, samt att skydda metallen från ytterligare korrosion. 

Föremålen dokumenteras, fotograferas undersöks i mikroskop och röntgas i vissa fall.  

Efter dessa steg läggs föremålen i en EDTA-lösning bestående av Etylendiamintetra-acetat 

med tillsatt fosfatbuffert, di-Natriumvätefosfat som för att uppnå ett neutralt pH-värde mellan 

6,5-7 pH. Koncentration och temperatur beror på metallen, som är olika för t.ex. järn och 

brons. För järn utgår man från 4 % EDTA i 80 ˚C. Ytterligare bearbetning sker med skalpell, 

pensling med EDTA och ultraljudsbehandling, som avlägsnar redan uppluckrad korrosion. 

Därefter borstas föremålen med en roterande dentalborste, vilket gör ytan mer kompakt och 

skyddar därmed föremålet. Friktionen skapar ett nytt oxidskikt som förhindrar att ny 

korrosion uppstår. Föremålen läggs sedan i fosfatbuffert för att laka ur kloridjoner (Klockhoff 

1979: 32ff). För att stabilisera ett arkeologiskt järnfynd krävs att kloridhalten är låg, då 

klorider absorberar fukt från luften, vilket bryter ner föremålet yterliggare (Mattsson & 

Norlander 1996: 5). När denna process är klar torkas föremålen i vakuum och värmeugn, för 

att sedan få avslutande behandling med paraffin. 

 

 



8 
 

3.2 Konservering av föremålen från lager 17 

Föremålen fotograferades, ritades av och en bedömning av allmäntillståndet för varje föremål 

gjordes. Därefter behandlades föremålen med ETDA-lösning 4 -5 % 80˚C i neutralt pH-värde 

runt 6,5-7 pH. Anledningen till att föremålen behandlades i olika koncentration EDTA var att 

korrosionen var så svår bearbetad. Efter att ha behandlat ett antal föremål med EDTA 4 % 

blev det uppenbart att korrosionen att styrkan på EDTA-lösningen ökades. Tanken var även 

att korrosionen skulle lösas upp mer effektivt med en högre koncentration. Föremålen lades i 

ultraljudsbad, för att skaka loss den uppluckrade korrosionen. Därefter användes skalpell för 

att ta bort grus etc. Föremålen penslades med EDTA för att ytterligare lösa upp korrosionen. 

Därefter borstades de med dentaltrissa, och lades i fosfatbuffert för att laka ur kloriderna.  

Föremålen från hamngrävningen var i de flesta fall hårt korroderade, och den ursprungliga 

formen var svår eller omöjlig att urskilja utan röntgen.  Detta är förmodligen en följd av de 

speciella förhållanden som rått i lager 17. Förklaringen kan vara att föremålen legat i vatten 

och på land, i och med landhöjningen. Lager 17 har tolkats som ett strandlager som är svallat 

(Holmquist & Kalmring forthcoming).  

.3.3 Magnettest 

För att kunna avgöra om ett föremål är genomkorroderat eller inte, så kan ett enkelt 

magnettest utföras. Det innebär att föremålet testas mot en stavmagnet. Sedan bedöms 

föremålets metallhalt utifrån hur väl den fäster vid magneten. Detta är ett anspråkslöst test, 

men effektivt då det hjälper att avgöra föremålets allmäntillstånd, och om föremålet är 

genomkorroderat eller inte. Det hjälper till att avgöra huruvida det är möjligt att avlägsna 

ytterligare korrosion eller inte. Jag delade in föremålen i tre kategorier beroende på 

metalliskhet: starkt magnetiska (föremål som fäste hårt vid magneten) knappt magnetiska 

(föremål som fäste svagt vid magneten) och ej magnetiska (föremål som inte fästade vid 

magneten) (se tabell 1 nedan). De starkt magnetiska föremålen var möjliga att bearbeta med 

skalpell längre, de halvt magnetiska bearbetades med större försiktighet och de icke 

magnetiska bearbetades inte, eller mycket lite med skalpell. 

3.4 Röntgen  

Röntgenundersökningar gjordes av föremålen (undantaget fynden nr22 och nr 37, se tabell 1) 

och dessa visade sig i vissa fall vara ovärderligt i fråga om förmålsidentifiering. Röntgen 
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utfördes av Lena Holmquist, med den tillgängliga utrustningen på Arkeologiska 

forskningslaboratoriet vilket är en kabinettröntgen av äldre modell (43805N X-RAY system 

faxitron series, Hewlett Packard). Eftersom flera av föremålen före behandlingen hade en 

mycket otydlig form, och var genomkorroderade med mycket lite metallinnehåll kvar 

(föremålen nr 26,34, 46, 61, 413, 414 och 418, se tabell 1, samt figur 6 och 7) var röntgen det 

bästa och mest skonsamma sättet att undersöka dem på. Vissa föremål hade bara skalet kvar 

av det ursprungliga föremålet, vilket gjorde det omöjligt att ta fram föremålet utan att det 

smulades sönder helt (föremålen nr 46, 61, 413, 413, 414, 418). Röntgenbilderna visade i 

vissa fall tydligt nitar och nitbrickor, som var omöjliga att helt ta bort korrosionen från. Dessa 

föremål hade ytterst en hård krusta som luckrades upp av EDTA-lösningen men under fanns 

en lösare mer porös korrosion som smulades sönder, och under fanns skalet av det 

ursprungliga föremålet (föremålen nr 46, 61, 413 och 418 se tabell 1, samt figur 6 och 7). Två 

av föremålen hade en hård krusta som inte kunde avlägsnas, där röntgenbilderna också var 

avgörande i föremålsbestämningen (föremålen nr 42, och 416, se tabell 1, samt figur 6 och 7).   

4. Materialpresentation  

Materialet består av 16 fyndposter alla funna i lager 17 från 2015 års utgrävning på Birka 

Uppland, Adelsö socken. Björkö Räa 119. Fynden presenteras med Fnr, bild och en 

beskrivning över tillståndet, samt PQ som är beteckningen för ruta (se figur 2).  

 

Tabell 1. Fyndföremål i numerisk ordning  

 Fynd 

nummer 

PQ 

(ruta) 

Allmäntillstånd Magnettest Röntgad Längd Föremålsbedömning 

innan konservering       

22 

 

16 Hård korrosion med 

grus 

Starkt 

magnetisk 

Nej Ca 3,5 

cm 

Nit m. rombisk 

bricka 

25 12 Hård korrosion med 

grus och sand 

Starkt 

magnetisk 

Ja  Ca 4 

cm 

Nit/spik 

26 15 Skört, hård korrosion  Ej 

magetisk  

Ja  Ca 4 

cm 

Okänd 

34 16 Hård korrosion med 

stora stenar  

Ej 

magnetisk 

Ja  Ca 11 

cm 

Okänd  
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37 10 Hård korrosion med 

grus och sand 

Starkt 

magnetisk  

Nej  Ca 4 

cm 

Brodd  

42 15  Skört, hårt tjockt 

lager korrosion  

Svagt 

magnetisk 

Ja  Ca 3 

cm 

Nitbricka  

46 15 Sandig korrosion, 

genomkorroderad  

Ej 

magnetisk 

Ja  Ca 3 

cm 

Nitbricka  

61 10 Hård krusta, 

genomkorroderad  

Svagt 

magnetisk 

Ja  Ca 5 

cm 

Nit/spik 

70 9 Skör med korrosion 

med sand och grus 

Svagt 

magnetisk 

Ja  Ca 7 

cm 

Okänd 

72 13 Hård korrosion med 

grus och sand 

Starkt 

magnetisk 

Ja  Ca 4 

cm 

Brodd/spik 

413 8 

 

 

Sandig porös 

korrosion. 

Genomkorroderad 

Svagt 

magnetisk  

Ja  Ca 6 

cm 

Nit  

414 8 

 

Kraftig korrosion 

med stenar, föremålet 

urskiljbart 

Ej 

magnetisk 

Ja  Ca 8 

cm 

Okänd  

415 8 Föremålet verkar 

avbrutet, relativt lite 

korrosion 

Starkt 

magnetisk  

ja Ca 4 

cm 

Okänd  

416 8 Hård korrosion med 

grus och brända ben, 

tydlig spricka  

Starkt 

magnetisk 

Ja  Ca 3 

cm  

Nitbricka  

417 8 Hård korrosion med 

grus och sand 

Starkt 

magnetisk  

Ja  Ca 4 

cm 

Okänd 

 

418 4 Porös korrosion, 

genomkorroderad 

Ej 

magnetisk 

Ja  3 cm Nitbricka  
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Figur 6 Fyndföremål 22-61. Föremålen är under urlakningsprocessen dvs. konserveringen är inte 

avslutad vid bildtillfället. Bild: Författaren 15 dec 2015 
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Figur 7 Fyndföremål 70-418. Föremålen är under urlakningsprocessen dvs. konserveringen är inte 

avslutad vid bildtillfället. Bild: Författaren 15 dec 2015 
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5. Analys 

5.1 Nitar och spikar  

Föremålen Fnr 22, 25, 61 och 413 (se tabell 1 ovan, samt figur 6 och 7) har jag bedömt vara 

nitar och spikar. Fnr 22 (se figur 6) hade en tydligt framträdande form, redan innan 

behandlingen och bedömdes inte som att det behövde röntgas för att kunna göra en 

föremålsbestämning (jämför Fnr 22 och föremål 1 i figur 5). Föremålet är jämförbart med den 

övre radens nitar i figur 8 (ovan). Nitarna på bilden kommer från en grav Bj. 1137 på Birka, 

som innehåller oregelbundna rader av nitar och spikar, som tolkas som båtrester. 400 nitar 

påträffades, varav de minsta var 2,5- 3,5 cm, dvs. samma storlek som Fnr 22. Bland nitarna 

fanns även 75 spikar (Arbman 1943:469f). 

Föremål nr 25 hade en relativt tydlig form, men röntgades för att bättre kunna urskilja 

detaljer. Enligt röntgenbilden verkar föremålet ha ett tydligt huvud och avslutas trubbigt. 

Föremål nr 61 hade innan behandlingen en form som vagt antydde att det skulle kunna vara 

en nit eller spik. Ju längre den bearbetades desto mer uppenbart blev det att all korrosion inte 

skulle kunna avlägsnas. Föremålet hade en hård krusta, men korrosionen under var mjuk och 

metallen genomkorroderad, varför det blev viktigt att röntga föremålet. På röntgen kunde 

Figur 8 Nitar och spikar från Birka Bild: Arbman 

1940:281 
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tydligt det ursprungliga föremålet synas genom den kraftiga korrosionen (se figur 11). Ett 

liknade föremål i samma storlek, dvs. ca 5 cm, men i bättre skick hittades vid 1970-1971 års 

utgrävning som tolkats som en spik (se föremål 3 i figur 5) (Werner 1973: 96). Föremål 413 

liknade föremål 61 både till form och grad av korrosion, liksom i resultatet av röntgen, dock 

skiljer sig föremålen åt på det sättet att skaftet är på Fnr 413 är tydligt trubbigt och därför är 

det mer troligt att det är en nit.  

Nitar används för att hålla ihop de överlappande borden på en klinkbyggd båt(Williams 2014: 

38).   Nitfynd tolkas oftast som tillhörande båtar, och påträffas bl.a. i antagna båtgravar, och 

dess största användningsområde är just vid båtbygge, dock finns möjligheten att nitar hört till 

helt andra konstruktioner (Larsson 2007: 53ff).  Nitar kan användas i många olika typer av 

konstruktioner (se bl.a. Johansson 2005-2006). Larsson menar att eftersom en båt utsätts för 

mer påfrestningar kan mängden nitar indikera om graven innehållit en båt, med större behov 

av nitar, eller t.ex. en släde, vagn eller kista som kräver ett mindre antal nitar (Larsson 2007: 

53).  

 Skillnad i längd på nitar som förekommer på samma plats indikerar att de faktiskt är båtnitar, 

på grund av att konstruktionen av en båt, och plankornas olika tjocklek på båtens olika delar 

kräver olika långa nitar. Längden på nitarna varierar mellan 15-42 mm mellan nitens huvud 

och nitbricka (Larsson 2007: 55).  Nitarna är ibland det enda som återstår av båtar som 

använts vid begravningar. Skillnaden på nitar och spikar kan vara svår att avgöra, speciellt när 

föremålen som behandlas i denna uppsats är så hårt korroderade att formen av föremålet inte 

går att undersöka närmare på grund av den tjocka krustan. Det blir ibland omöjligt att avgöra 

om ett fynd är en nit med en tappad nitbricka, eller en spik. Även trubbiga spikar kan 

misstolkas som nitar (Lindblad 2000: 8).  
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5.2 Nitbrickor 

Nitbrickan är en del av niten, som hjälper till att hålla samman en konstruktion. Niten slås 

genom två delar som ska sammanfogas, och sedan hamras stiftet platt eller böjs över 

nitbrickan (Johansson 2005-2006: 10 f).  Några av föremålen som var svårt korroderade och 

omöjliga att ta fram visade sig med hjälp av röntgen vara nitbrickor, fynden nummer 42, 46, 

416, och 418 (se figur 6, 7, 12 och 13). Röntgenbilden av fyndföremålet 416 (figur 12) är det 

möjligt att tydligt urskilja formen av en rombisk nitbricka, medan de övriga tre endast går att 

urskilja ett hål i mitten (se rödmarkeringar i figur 13, samt jämför med föremål 4 i figur 5), 

samt en generell form och storlek som indikerar att de skulle kunna vara nitbrickor. 

  

 

5.3 Broddar   

Två av föremålen (Fnr 37 och 72) som 

var inte var genomkorroderade, endast 

hade korrosion med enstaka grus och 

redan hade en urskiljbar form är möjligen 

broddar.  Broddar har använts av både 

hästar och människor vid vinterresor, och 

återfinns som gravgåvor på Birka 

(Arwidsson 1989:111). Broddar dateras 

oftast till vikingatid, men det finns även 

vendeltida exempel. Broddar återfinns i gravar på Birka. Fnr 37, är en bandformig brodd 

Figur 14 Broddar av olika typ Bild: Petersen 1951:59 
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(jämför fynd 37 i figur 6 med föremål 53 och 54 i figur 14). Bandformiga broddar 

förekommer i gravar från vendeltid och tidig vikingatid (Atterman 1935:152).  Den 

bandformiga brodden tolkas i Birkamaterialet som en skobrodd, då de genomgångna gravarna 

som innehåller både bandformiga broddar och hästar inte hittas i samband med hästarna 

(Atterman 1935: 152).  Dock verkar detta endast stämma för Birkamateralet, då norska 

broddar har funnits tallsammans med hästar både vid Osebergs- och Gokstadsfyndet (Petersen 

1951:63). Bandformiga broddar har hittats i både mans- och kvinnogravar på Birka.  

Föremål 72 skulle kunna vara antingen en brodd eller en fragmentarisk nit, såsom ett liknade 

föremål tolkats i 1970-1971 års grävning (jämför föremål 2 i figur 5) (Werner 1973:93). Det 

är möjligt att det är en hästbrodd som saknar skänklar (se nr 52 i figur 14). Denna typ av 

broddar har rätvinkliga armar som står upp från underplattan, som är mellan 2-4 centimeter 

(Petersen 1951:62). Storleksmässigt skulle Fnr. 72 kunna passa in på detta (se tabell 1).  

5.4 Övriga föremål 

De sex återstående föremål som inte diskuterats ovan. Dvs. Fnr 

26, 34, 70, 414, 415, 417 tillhörde de mer svårbestämda 

föremålen. Ett av föremålen var så hårt korroderat och 

svåridentifierat att det var omöjligt att identifiera, Fnr 34. 

Föremålet var hårt korroderat, med stenar och en korrosion som 

inte gick att avlägsna. Inte heller röntgenbilden gav en tydligare 

bild av föremålet, varför det förblir oidentifierat (se figur 15). 

Föremålet 417 hade en tydlig spets, men hade i övrigt inga 

utmärkande drag. Möjligheten finns att skulle kunna vara spetsen 

till en spik, eller en pryl (jämför föremål 5 i figur 5). Liknande 

föremål har från grävningen 1970-1971 kategoriserades som puns 

eller pryl, dvs. en typ av redskap med en spets som används för att göra hål i ett material eller 

att göra mönster med.  

Flera av föremålen var stiftformade (Fnr 26, 70, 414, och även 417), vilket skulle kunna 

innebära att de är delar av spikar, nitar eller tenar, dvs, skrotjärn (Werner 1973: 88), men då 

de är fragmentariska är det svårt att identifiera dem ytterligare. I rapporten från grävningen 

1970-1971 har liknande föremål diskuterats. Det fastslås att de möjligen kan vara delar av 

spikar, men då både huvud och spets saknas har de kategoriserats som tenar(Werner 1973: 96) 

Figur 15 Röntgenbild 

Fnr 34 Bild: Författaren 
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vilket skulle kunna göras även med ovan nämnda föremål. Även Fnr. 415 skulle kunna räknas 

in i ovanstående kategori, då den är stiftformad, men platt och därför troligen inte är ett 

spikfragment. I figur 16 nedan syns skillnaden i form på Fnr 70, 415 och 417.  

 

Figur 16 Röntgenbild av stiftformade föremål Bild: Författaren 

 

6. Slutsats och diskussion 

De 16 järnföremålen från 2015 års grävning i Svarta jordens hamnområde, och specifikt från 

lager 17, som behandlats i denna uppsats, liknar de föremål som hittades vid grävningen 

1970- 1971. Både i fråga om korrosionsgrad och fyndföremål (Werner 1973:85ff). Fynden 

kategoriseras som små kasserade bruksföremål (Werner 1973:88). Föremålskategorierna för 

lager 17 från 2015 års grävning och för de 16 föremål som behandlats av mig skulle också 

kunna kategoriseras som bruksföremål, och det är mycket möjligt att de flesta av föremålen är 

kasserade och uttjänta och därför slängts i vattnet vid hamnen, vilket jag ser som en rimlig 

förklaring. Jag har inte kunnat iaktta några specifika slitskador på föremålen för denna 

uppsats förutom på Fnr. 415 som är tydligt avbrutet (se figur 7). Det är dock möjligt att 

slitskador skulle kunna upptäckas vid närmare studier av föremålen.  

De föremål som jag identifierat som nitar/spikar skulle kunna utredas närmare. Vad de 

använts till skulle kunna diskuteras ytterligare. Även om termen båtnit ska användas försiktigt 

så är det rimligt att anta att nitar funna i hamnen skulle kunna vara avsedda just för båtar, men 

föremålen skulle mycket väl kunna tillhöra andra konstruktioner än båtar. Fnr 22 är den enda 

som säkert är en nit, då den är intakt med huvud, stift och bricka, vilket skulle kunna tyda på 

att den ingått i en konstruktion som ruttnat eller brunnit (Höglund 2006/2007:15). De lösa 

brickorna kan tyda på oanvända nitar eller att demonterats (ibid.). Ansamlingar av nitar i 

vattnet tolkas i Hedeby-materialet som tecken på att reparationer av båtar förekommit i 

hamnen (Kalmring 2009:253). Det är möjligt att de nitar/spikar och nitbrickor som diskuteras 

i denna uppsats också är kopplade till reparation i hamnen.  
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Broddar kan både användas på sommaren och vintern (Sundkvist 2001:72). Det verkar dock 

troligt att broddarna som behandlats i denna uppsats användes under vintern, eftersom de är 

återfunna i strandlagret, och troligen fastnat där i isen, vilket då skulle kunna tyda på att 

broddar använts vi vinterfärder över isen.  Att döma av formen på föremål nr. 37 så är den en 

så kallad bandformig brodd, alltså avsedd för skor. Föremål nr. 72, anser jag också vara en 

brodd, på grund av att plattan är relativt tjock, innehåller mycket metall, samt att den är 

fyrkantig. Men möjligheten att det istället är en spik, eller fragmenterad nit är svår att utesluta.  

Järnföremålen, och även övriga fynd föremål (pärlor, kammar, krukskärvor, brynen, bennålar) 

från 2015 års utgrävning i Svarta jordens hamn har en praktisk karaktär, och har 

karaktäriserats som vardagliga (med undantag för Birka-drakhuvudet) (Holmquist & 

Kalmring:2015: 23). Det är även rimligt att bedömningen av föremålen från 1970-1971 års 

grävning såsom kasserade bruksföremål även går att applicera på 2015 års grävning (Werner 

1973: 88). En större övergripande jämförelse mellan järnföremål från hela utgrävningen och 

inte bara från lager 17 skulle behövas för att ge en mer nyanserad bild av hur föremålen 

hänger samman med hamnen.   

7. Sammanfattning  

Denna uppsats har behandlat föremål från hamnen på Birka, samt deras konservering och 

framförallt identifiering. Föremålens behandlades med EDTA-metoden, och analyserades 

med hjälp av röntgen. De flesta föremålen var svårbehandlade, förmodligen på grund av de 

speciella förhållanden de bevarats under, dvs. först under vatten, och senare på land. 

Föremålen 22, 25, 61, och 413 har gått att identifiera som nitar/spikar. Fynden 37 och 72 har 

identifierats som broddar. Fynden 42,46,72, 416 och 418 har identifierats som nitbrickor, 

främst med hjälp av röntgen. Några av föremålen gick inte att säkert identifiera, trots en tydlig 

form (Fnr 26, 414, 415 och 417). Ett föremål gick inte att identifiera alls (Fnr 34). Jämförelser 

har även gjorts med utgrävingen 1970-1971 och de fynd som framkom då i Svarta jordens 

hamn. Järnföremålen som behandlats i denna uppsats är i första hand avsedda för praktiskt 

bruk, dvs. bruksföremål, och är möjligen kasserade, och kan i fråga om nitar och nitbrickor 

vara tecken på reparationer av t.ex. båtar i hamnen. Broddarna kan tyda på färder över isen 

vintertid.  
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10. Bilaga  

1. Konserveringsrapport 

Rapporten behandlar 16 Fnr från Svarta jordens hamn, Räa 119 Birka, Björkö Up. Adelsö sn.  

Material: Materialet består av 16 järnföremål. Nitar, broddar, nitbrickor, och okända föremål. 

Allmäntillstånd: Föremålen nr. 22, 25, 37, 70, 72, 415, 416 och 417 hade en tydligt 

framträdande form redan innan konservering. Av dessa var det bara föremålet nr. 70 som var 

hårt korroderat. Detta föremål var också skört, liksom föremålen 26,42, 46, 61, 70, 413, 414 

och 418 som alla hade låg metallhalt och otydlig form. Föremålet nr. 34 hade svårast 

korrosion och hade ingen synlig metall, utan bestod av sand, grus och stora stenar.  

Behandling: Föremålen nr. 22, 25, 26, 37, 42, 46, 61, 70, 72, 413 och 416 behandlades i 4 % 

EDTA pH 6,5-7 80 ˚C. Föremålen 34, 414, 415, 417 och 418 behandlades i 5 % EDTA pH 

6,5-7 80 ˚C. Föremålen har lagts i EDTA-lösning i sammanlagt 2-10 timmar. Föremålen har 

även behandlats i ultraljudsbad 3-4 ggr var, samt bearbetats med skalpell, penslats med 

EDTA-lösning och behandlats med dentaltrissa. Urlakningsprocessen av klorider är vid 

tidpunkten för denna rapport ännu inte avslutad. Detta innebär att torkning och ytbehandling 

med paraffin ännu inte skett. Alla föremål utom nr. 22 och 37 har röntgats.  

Lagningar: Förmålen nr 26, 42, 70, 414 och 416 kommer att lagas med tvåkomponentslim  

Särskilda noteringar: Resultatet av konserveringen kan delas in i tre kategorier: föremål 

med mindre korrosion där det mesta gick att avlägsna (Fnr 22, 25, 37, 42, 70, 72 och 415), 

föremål med mycket korrosion som inte helt gick att avlägsna (Fnr 26, 61, 413, 414, 416 och 

417), och föremål där mycket lite korrosion gick att avlägsna (Fnr 34, 46 och 418).  

 

 

 

 

 

Fnr 22 före EDTA-behandling och borstning samt efter. Bild: Författaren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


