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Abstract
In this paper, I discuss layer 23 from the 2015 excavation at the harbor in the black earth,
Birka, through identification and conservation of a number of iron objects from this specific
layer. These objects are in many cases broken and worn out, which indicates that they have
been thrown away on purpose. Traces of bone and charcoal in the layer supports the idea that
the harbor has been a place where people left their waste.
Many of these excavated objects can be related to craftsmanship and/or the ships gear.

Framsida: Överst ett fotografi av Svarta jorden, Birka sett från borgberget. Underst ett
fotografi av en rekonstruerad vikingatida brygga med skepp från Birka. Fotografi av Elin
Stålhammar, 2012.
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1. Introduktion
1.1. Inledning
Stadssamhället Birka grundades under 700-talets andra hälft på ön Björkö i Mälaren. Platsen
anses framförallt ha fungerat som en handelsplats och varit en del av samtida handelsnätverk
som sträckte sig förbi Östersjön och Nordsjön bort mot England och Frankerriket samt Bysans
och Kalifatet. Även den närliggande handeln med orterna runt Mälaren var avgörande för
stadens överlevnad då det var dessa som försåg stadsborna med livsmedel, bränsle och råvaror
(Ambrosiani 2013:13 f.).
Birka ligger strategiskt placerad där flera vattenleder möts som var viktiga under vikingatiden.
Åt norr leder Fyrisån mot gamla Uppsala, åt söder finns Tälje och österut låg utloppet till
Östersjön och därmed en väg till handelsplatserna i österled (Larsson 2007:147).
På Birka finns idag resterna av en stadsvall, borganläggning, omkring 3000 gravar samt spår
av bebott område (Ambrosiani 2013:7).
De långväga handelsförbindelsernas ökning under yngre järnålder ledde till ett större krav på
fartygen som användes samt deras duglighet att frakta större mängd handelsvaror (Williams
2014:74).
Då handelsfartygen blir större och robustare, blir kravet samtidigt större på en central
handelsplats, såsom Birka, att kunna ta emot de skepp och varor som kommer iland. I ett
stadssamhälle som till stor del livnär sig på handel blir färdvägarna via sjön av största vikt och
därför är det även intressant att undersöka hamnlägena för att kunna förstå hur staden Birka
har fungerat.

1.2. Bakgrund
Hamnområdet i Svarta jorden undersöktes första gången 1969, då en inbuktning i den
vikingatida strandlinjen antydde att en hamnanläggning skulle kunna ha varit placerad på
platsen. Denna undersökning fortsatte under åren 1970-1971 (Ambrosiani och Arrhenius
1973:7).
Vid denna undersökning påträffades en stenkista vilken tolkats som grunden till en pir eller
bryggkonstruktion. Denna stenkista uppmättes till 10 m lång och 2,75-3 m bred (Ambrosiani
& Arrhenius 1973:13).
Stenkistan är daterad till en bit in på 900-talet och då möjligen anlagd samtidigt som Birkas
stadsvall (Ambrosiani & Arrhenius 1973:243)

4

Under 2015 skedde en utgrävning på Birka med syftet att få större kunskap om
konstruktionen av bryggan samt kunna datera den.
Utgrävningen skedde på den nordvästra delen av platsen där en utgrävning skett 1970-1971
(fig. 1). Detta schakt grävdes endast 30 cm djupt och därför var vidare undersökning
nödvändig för att kunna undersöka hamnanläggningen mer utförligt (fig. 2). Under
grävningen 2015 hittades även ett antal stolphål som tolkats som förlängning av den tidigare
nämnda stenkistan, vilket därmed skulle kunna ge ytterligare stöd åt tolkningen att den har
varit en brygganläggning (Holmquist & Kalmring 2015).

Figur 1 Karta över Svarta jorden och schakten från 1970-1971 och 2015 samt dess placering på
Björkö. Bild: Sven Kalmring
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Figur 2. Fotografi över den utgrävda ytan, där det gröna partiet utgör rutorna för grävningen 2015. Bild: Sven Kalmring

I denna uppsats kommer ett antal föremål från den senare utgrävningen att analyseras och
redogöras för konserveringen. Dessa föremål kommer från de översta 15 cm (det vill säga det
första sticket) av lager 23. Föremålen har ursprungligen legat i vatten men på grund av
landhöjningen kommit att hamna på land, där de sedan grävdes fram. Detta har lett till att
metallföremålen är tämligen hårt korroderade och i vissa fall genomkorroderade.
Korrosionsbildningen på järnföremålen som påträffades under utgrävningen 1970-1971
beskrivs som relativt varierande från föremål till föremål. Några av föremålen var mycket
hårda och sandiga, medan andra var mer porösa. I vissa fall trängde korrosionen hela vägen
igenom föremålen. Frågan varför graden av korrosion varierade så pass mycket från föremål
till föremål lämnades dock obesvarad (Werner 1973:86). De flesta föremål som hittades under
utgrävningen 1970-1971 beskrivs som uttjänade bruksföremål, vare sig de har gått sönder
eller blivit förstörda av en bestämd anledning (Werner 1973:88).

1.3. Syfte
Syftet med uppsatsen är att bidra till förståelsen av den vikingatida staden Birkas hamn.
Detta görs genom identifiera ett antal järnföremål som har påträffats i Birkas hamnområde i
Svarta jorden, samt att undersöka deras funktion. Jag kommer även att diskutera varför de
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fanns på den plats där de hittades och vad som kan sägas om lager 23 stick 1 i Birkas hamn
genom dessa föremål.

1.4. Frågeställningar
 Vilken typ av järnföremål är det som har påträffats i lager 23 stick 1 i Birkas hamn och
vad har de använts till?

 Hur kan dessa föremål kopplas till aktiviteten i hamnområdet under vikingatid?
 Vilka slutsatser kan dras om lager 23 stick 1 utifrån den information som föremålen
förmedlar?

2. Vikingatida hamnstäder
2. 1. Birkas hamnar
Då omlandet på ön runt staden Birka inte alls hade möjlighet att försörja de människor som
levde i staden fanns behov av en väl fungerande import av varor. Sjövägen under sommartid
var den enda möjliga vägen att frakta något till och från ön (det vill säga så länge det inte låg
is på vattnet). Därför ställdes ett stort krav på att hamnarna måste vara tillräckligt många och
ha den rätta kapaciteten att ta emot de skepp som behövdes (Wiklund 2009:15).
Ett flertal platser har föreslagits vara potentiella hamnlägen för staden Birka och säkerligen
har det funnits fler än en när Birka var aktivt. Kugghamn och Korshamn är exempel på
sådana, vilka ligger norr om Svarta jorden, även Salviksgropen med flera har föreslagits
(Holmquist och Kalmring 4/2015).
På samma sätt som stenkistan i Svarta jorden ses som ett bryggfundament, är det ensamma
stenkonstruktioner som kan avslöja var en hamnanläggning har varit belägen, då dessa kan ha
utgjort grunden till bryggor (Holmquist & Kalmring 2015).

2.2 Hedeby
Hedeby var en vikingatida protostad som ligger i dagens Tyskland. Staden har flera paralleller
och kopplingar till Birka; de är samtida och har båda haft funktionen som en handelstad.
Därför anser jag det relevant att göra en jämförelse mellan Hedebys hamn och Birkas, för att
få ökad förståelse för Svarta jordens hamnläge och fynden som grävts ut där.
Fynden som hittades i Hedebys hamnområde utgör bland annat av diverse båtrelaterad
utrustning, exempelvis nitar, ballaststenar, yxor och tränitar. Dessa visar att bygge och
reparationer av båtar skett frekvent i hamnområdet. Även föremål som troligen har fraktats
som handelsvaror på skeppen kan ha fallit överbord, t.ex. ämnesjärn och kvarnstenar som har
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grävts fram. Som spår från den vardagliga avfallshanteringen har järnslagg och djurben
påträffats (Kalmring 2009:252 f.)
Kalmring skriver att Hedebys stadssamhälle var alltför tätbebyggt för att lämna rum åt en
öppen marknadsplats. Däremot var hamnområdet tillräckligt omfattande för att kunna ha
fungerat som en plats för både tilläggning och handel. Även de fynd som upptäckts vid
hamnen tycks bekräfta att handelsaktiviteter har skett på platsen. Därför menar Kalmring att
hamnen är en viktig del i pusslet för att förstå handelsplatsen i sin helhet (Kalmring 2009:254
f.).

3. Metod och material
3.1 Material
Materialet som behandlas består av 13 stycken järnföremål utgrävda från Up, Adelsö socken,
Birkas hamn, Raä 119 lager 23 stick 1 och som grävdes ut 2015. Föremålen är valda från ett
specifikt lager för att en mer detaljerad bild ska kunna ges om just den kontext som lagret
utgör.
De flesta av föremålen har i fält blivit kategoriserade spikar, men objekten består även av
andra inte ännu identifierade föremål.
Dessa föremål är tämligen hårt korroderade och därför har den ursprungliga formen blivit svår
att bestämma. Detta har försvårat identifieringen av vissa föremål.

3.2 Metodbeskrivning
När arkeologiskt material (i detta fall järnföremål) grävs fram vid en utgrävning påskyndas
nedbrytningsprocessen markant på grund av att syretillförseln ökar och fuktigheten ändras
(Mattson & Norlander 1996:7). Eftersom att föremålen bryts ner snabbare när det tas upp i
luften är det viktigt att informationen som fynden ger tas till vara, samt att de bevaras i så gott
skick som möjligt så att även framtida studier är möjliga.
Detta är vad som är vad som är målet för denna uppsats. Att identifiera föremålen samtidigt
som konserveringsprocessen dokumenteras. Konserveringsprocessen har i det här fallet varit
viktig att dokumentera, då en del av arbetets mål är att se hur dessa hårt korroderade föremål
reagerar på EDTA-metoden och i vilken mån det går att få fram den ursprungliga formen.
Prepareringen av föremålen görs med hjälp av EDTA-metoden (etylendiamintetra-acetat). Det
vill säga att korrosionen på objekten löses upp i 4% EDTA-lösning i 80º under vanligen 2027 timmar. Med EDTA kan man skonsamt lösa upp smuts och korrosion och ta fram den
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ursprungliga ytan där föremålets tillstånd inte är allt för hårt korroderat.
Undersökning sker visuellt med hjälp av mikroskop samtidigt som föremålen bearbetas med
skalpell, pensel och ultraljud. På så sätt kan man komma så nära deras ursprungliga form som
möjligt och se vad föremålet har varit. När korrosionsprodukterna är så pass avlägsnade som
det är möjligt utan att objekten går sönder, poleras de med dentalborste. Dentalborsten hjälper
till att, förutom själva poleringen i sig, skapa en skyddande yta då friktionen från borsten
skapar ett nytt oxidskikt metallen (Klockhoff 1989:40).
Korrosionen på föremålen förstärks av att de har legat i vatten och kan den vara så pass
kraftig att den ursprungliga formen inte kan nås, ens med hjälp av EDTA. Då är röntgen ett
värdefullt hjälpmedel. Med röntgen kan föremålets form urskiljas, under korrosionen, utan att
metoden riskerar att vara destruktiv mot föremålet i sig. Röntgenapparaturen som användes på
föremålen var av en kabinettröntgen typen 43805M X-ray system faxitron series, HewlettPackard.
Även magnetstav används för att undersöka huruvida de fortfarande är magnetiska, det vill
säga fortfarande innehåller metall. Är de inte magnetiska finns risken att de har blivit så pass
genomkorroderade att föremålets form knappt finns kvar. Då mäts styrkan av magnetism i
graderna starkt, svagt och inte magnetisk. Starkt magnetiskt räknas föremålet om det fastnar
på magnetstaven helt, svagt om den endast fastnar löst.
När järn exponeras i jord och börjar rosta samlas klorider runt föremålet. Kloriderna leder till
att fukt dras till föremålet och bidrar till ytterligare korrosion. Dessa klorider kan urlakas på
ett antal olika sätt (Matsson & Norlander 1996:5). Föremålen som behandlas i denna uppsats
har urlakats med di-Natriumvätefosfat.
Slutligen, efter att de har torkats, impregneras föremålen med paraffin (Klockhoff 1989:42).

3.3 Lager 23 stick 1 i Svarta jorden
De undersökta järnföremålen kommer från det första sticket, det vill säga de översta 15 cm i
det relativt tjocka lager 23 (Fig. 3 och 4). Lagret består av ljus sand som är lite mer kompakt
än det anslutande lager 17.
Lager 23 beskrivs som att det på vissa ställen har mörka, organiska fläckar. Lagret är mycket
heterogent då det förutom sanden innehåller knytnävsstora stenar, kol och sot samt att det
delvis är eldpåverkat.
Detta lager har tolkats som en igenslamning i hamnbassängen (Holmquist & Kalmring
forthcoming).
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De järnföremålen från lagret som konserverats är hårt korroderade och har i många fall större
sprickbildningar. Föremålen har förutom sten och grus även benrester fastkorroderade, vilket
väl stämmer överens med beskrivningen av lagret som delvis bestående av organiska rester.

Figur 3 sektionsritning, Kalmring

Figur 4 Sektionsritning, Sven Kalmring

3.4. Materialpresentation
Nedan följer en tabell som sammanställer alla de järnföremål som behandlas i uppsatsen
(PQ/fyndruta jämför med fig.2).
Föremålstypen som benämns i tabellen är den som bestämdes då föremålen grävdes ut.
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Tabell 1: Behandlade föremål
Fnr.
97

PQ/fyndruta
1

98

1

113

15

118

5

133

5

138

5

144
145

10
10

148

5

155

5

157

5

158

5

161

5

Allmäntillstånd
Hård korrosion
med stenar.
Spricka i det
tjockare partiet.
Mycket tunn och
skör, vilket ledde
till att föremålet
bröts.
Hård korrosion
med stenar.
Fastkorroderad
småsten men stabil.
Är fastkorroderad
med en stor sten.
Större sten
fastkorroderad före
preparering men
stabil.
Skör och porös.
Har en spricka
längs eggen.
Mycket
sönderkorroderad
och skör.
Består nästan
enbart av korrosion
och är därför
mycket ömtåligt.
Föremålet har ett
nästan kvadratiskt
hål.
Lös korrosion men
stabil

Röntgen
Ja

Magnetisk
Svagt

Mått
Ca 8cm

Föremålstyp
Bultlås

Ja

Inte
magnetisk

Ringformat
järnföremål

Ja

Starkt

Ja

Starkt

ca 1.5
cm bred,
0.2cm
tjock
Ca 5cm
lång
Ca 3cm2

Ja

Starkt

Ja

Starkt

Ca
4.5cm
3.5 cm
lång

Böjt, spetsigt
järnföremål.
Spik

Ja
Ja

Starkt
Starkt

Obestämd
Obestämd

Ja

Inte
magnetisk

Ca 8cm
Ca 6.5
cm lång
Ca 5 cm

Ja

Inte
magnetisk

Ca 4 cm Obestämd
i
diameter

Nej

Inte
magnetisk

Spricka i den
tjockare delen före
preparering.
Var före
konservering
mycket skör och
hade en spricka
genom hela, vilken
orsakade att den
sprack.

Ja

Starkt

Ja

Svagt

Ca
Järnslagg
4.5cm i
diameter
Ca
Spik
4.5cm
lång
Ca
Obestämd
3x4cm

Spik
Obestämd

Järnspets
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4. Analys av föremål
4.1. Röntgenundersökning
I många av fallen blev föremålens konturer mycket tydligare vid röntgenundersökning och det
blir därmed mycket lättare att identifiera. Föremålen röntgades i 2 min med 50 kV.

Figur 5. Vänster: Röntgen av Fnr. 118 och 161. Höger: Nitbrickor från utgrävningen år 1970-1971. Foto: (Nils Lagergren)
Werner 1973:87.

På fnr. 118 och 161 kan på röntgenbilderna urskiljas en kvadratisk form samt ett hål som går
igenom dem (Fig.5). Bäst syns det på Fnr. 118, men även på Fnr. 161 går det att se relativt väl
trots att den är fragmentarisk. Deras utseenden visar stor likhet med två föremål från
utgrävningen av Svarta jorden år 1970-1971 som har kategoriserats som nitbrickor (Werner
1973:87).

Figur 6 Röntgenbild av Fnr. 138, 158, 113 och 144

Fnr. 138, 158 och 113 (Fig. 6) identifierades som spik i fält när de grävdes fram. Även fnr.
144 har en lång, avsmalnade form med en tjockare
ände med en form av ett spikhuvud, vilket gör att jag
även vill tolka denna som en typ av spik.
Förutsättningen för en spik är att spetsen ska vara
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avsmalnande, så att den går att slå igenom träföremål. Fnr. 158 däremot har en rak, avkapad
spets på samma sätt som järnnitar har, då en nitbricka har varit fastsatt i den änden. Det leder
till att detta objekt enligt mig bör omtolkas till en nit.
Fnr. 113 har trots röntgenbilden en relativt otydlig form och skulle därför kunna tolkas som
antingen en spik eller en nit.
På röntgenbilden för Fnr. 97 (Fig. 7) syns det att föremålet har en avsmalnande spets i ena
änden, och i andra en större, oformlig klump.

Figur 7 röntgen av Fnr. 97

Figur 8 Vänster: Röntgenbild av Fnr. 145 Höger: En
från utgrävningen år 1970-1971 Foto: (Nils Lagergren) Werner 1973:87.

kniv

Fnr. 145 visar stora likheter med bladet på en kniv som hittades under utgrävningen 19701971 (Fig. 8). De är både platta och smala, där den ena långsidan är näst intill helt rak, vilket
troligen bör ses som ryggen av kniven, och den andra sidan, som är svagt böjd som kan utgöra
eggen.
Även deras storlek stämmer bra överens, fnr. är 6.5cm lång och bladet på den tidigare kniven
är 6 cm (Werner 1973:87). Därför är det troligt att detta föremål ska tolkas som en kniv.
Fnr. 133 har formen av ett tunt, runt järnstift med en utstickande del i ena
änden (Fig. 9). Detta föremål kan vara ett fragment av något större
eftersom formen inte tycks utgöra något helt och då det är ett tämligen
skört föremål kan det ha gått sönder vid något tillfälle.

Figur 9 Röntgenbild av
fnr. 133

Figur 10 Röntgenbild av Fnr. 148 (höger)
Figur 11 Röntgenbild av Fnr. 155 (vänster)

13

Trots att röntgenbilden förtydligade formen på föremålen är Fnr. 155 så pass korroderad att
någon form ändå inte går att urskilja (Fig. 11).
Även Fnr. 148 har en mycket svag kontur, men ändå tydlig nog att ett smalt, avlångt objekt
går att se.
Röntgenbilden av Fnr. 98 är så otydlig att föremålet knappt går att se. Därför finns den inte
med i denna sammanställning av röntgenbilder och jag förlitar mig på den information som
kan ses med blotta ögat.

4.2. Föremålskategorisering
4.2.1 Spikar och Nitar
Nitar och nitbrickor tolkas de flesta av fallen som
tillhörande skepp då oftast användes för att foga
samman borden på skepp, eftersom att skepp måste
utstå hårda påfrestningar ute på öppet vatten som inte

Figur 12 Nitar Arbman, Die gräber- Tafeln.
taf. 281

spikar kan tåla. Det finns är även förslaget att nitar kan
ha använts till andra träkonstruktioner som slädar och
kistor med mera (Larsson 2007:53).
Niten sattes fast genom att den spetsiga niten slogs igenom träet, nitbrickan påträddes på den
motsatta sidan och nitens bankades sedan platt för att få fäste mot brickan (Johansson
2006:10).
När nitar användes på skepp fungerade det eftersom att de vikingatida skeppen är
klinkbyggda, det vill säga att borden läggs omlott och kan nitas fast i varandra på det sättet
(Williams 2014:38).
Nitfragmenten som behandlas i den här uppsatsen är två nitbrickor (fnr. 118 och 161) samt en
(möjligen två) nitskaft med huvuden (fnr. 158 och kanske 113).
Spikarna som grävdes fram från hamnområdet 1970-1971
delades in i två grupper: de korta som är 18-20 mm långa
med avsmalnande skaft och de långa som är 20-54 mm i
längd med långsmala skaft som är 20-54 mm i längd
(Werner 1973:96).
Fnr. 138 har ett avsmalnade skaft, men är dock en aning
för lång (30 mm) för att helt säkert kunna räknas med den
14
Figur 13 Spikar till hink. Arbman. Die GräberTafeln. taf. 210

typen av spik som av Werner klassas in som korta spikar.
De korta spikarna visar en likhet med vissa spikar som visas i Arbmans sammanställning av
gravfynd från Birka där han exemplifierar dessa som tillhörande en hinkkonstruktion (Fig 13).
Därför ser jag det inte som en orimlig tolkning att även denna spik skulle ha kunde ha haft sin
funktion i en hink eller dylikt.
Den längre spiken (Fnr. 144) visar en likhet med vissa omböjda spikar som hittats i båtgravar
på Birka och tillhört en båtkonstruktion tillsammans med nitarna (fig 12).

4.2.2. Knivar
Av knivarna som grävdes fram från Svarta jordens hamn åren 1970-1971 var majoriteten av
dessa på ett eller annat sätt trasiga eller utslitna (av 38 påträffade knivar var endast två hela).
22 stycken knivblad finns dokumenterade från samma utgrävning, vilka har en rak rygg, samt
en med en lätt vinklad spets (Werner 1973:93). Även knivfragmentet som behandlas här (Fnr.
145) består enbart av bladet, där ryggen är rak, knivarna från den tidigare grävningen, är rak.
Arrhenius behandlar och kategoriserar arbetsknivar som kommer från Birkas gravar. Hon
skriver att den övervägande varianten av kniv är den som hon benämner som typ A, vilken
karaktäriseras av sin raka eller lätt böjda rygg. Denna grupp har i sin tur två undergrupper, där
A1 har en mycket rak rygg samt en egg som är krökt i en mjuk båge, och hos A2 är både
ryggen och eggen inåtböjda mot spetsen (Arrhenius 1983:80) . Knivar av typ B har en kraftigt
böjd rygg. Därtill finns även fyra fällknivar bland materialet (Arrhenius 1983:83).
Utifrån beskrivningen av dessa knivar kan det konstateras att kniven från mitt material bäst
stämmer överens med beskrivningen av typ A1, då ryggen på kniven är i stort sett rak.

4.2.3. Bultlås
Fnr. 97, som har en hård korrosion, bestämdes vara ett bultlås av i fält.
Gustavsson delar i sin uppsats upp de olika beståndsdelarna av ett bultlås i låshuset, bygeln
med mekanism och nyckeln (Gustavsson 2003:4). Av
dessa tre skulle Fnr. 97 möjligen kategoriseras som en
del av bygeln eller möjligen mekanismen, då det är dessa
som den överhuvudtaget har någon slags likhet med.
Arbman exemplifierar bultlås (fig. 14) i sin
sammanställning av Hjalmar Stolpes grävningar
(Arbman 1940: taf. 273). Ett av dessa bultlås kommer
från grav Bj 523. Låset är kubformad och har måtten
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Figur 14 Bultlåst. Arbman 1940: taf. 273

2.8x3.8x3cm (Arbman 1943:158). Ett annat kommer från grav Bj 562 och denna är 3.2x2.13.6 (Arbman 1943:182) och bägge låsen är tillverkade av järn. Ingen av dessa visar dock
någon tydlig likhet med det nu konserverade föremålet, varken i form eller storlek.
Även Gustavsson pekar på att låshusen på de största bultlåsen på sin höjd endast var något
över 4cm (Gustavsson 2003:5). Fnr. 97 uppstiger 8cm i längd, är den betydligt mycket större
än vad bultlås generellt tycks vara.
Denna information pekar på att föremålet i själva verket inte alls är en del av ett bultlås, utan
någonting annat. Viss likhet har Fnr.97 med en spik på grund av dess avsmalnade skaft och
tjockare del i andra änden vilket skulle kunna vara ett deformerat spikhuvud, därför vill jag
föreslå det som en alternativ tolkning. Den är dock för kraftigt korroderad för att kunna
bestämmas med säkerhet.

4.2.4. Järnringar
Bland järnföremålen som hittades vid utgrävningen år 1970-1971 omnämns 9 st små och
enkla järnringar. De flesta av dessa ringar är mellan 8-17 mm i diameter, en är 40 mm i
diameter och ytterligare en är 60 mm i diameter. Tjockleken på järntenen som de är gjorda av
varierar mellan 1-9 mm (Werner 1973:95) Järnringen som hittades i lager 23 anser jag
stämmer mycket väl överens med beskrivningen ovan och kan därför sannolikt tillhöra samma
kategori av föremål.
Dessa järnringar har tolkats som amuletter och offergåvor då de har hittats i depositioner men
enligt Eva Hjärthner-Holdar kan dessa ringformade järntenar mycket väl även ha använts som
råmaterial till järnhantverk. Hon pekar på att järnet som utgör ringarna är av fin kvalité och
mycket väl anpassade att använda till det finare arbetet på exempelvis eggar på vapen
(Hjärthner-Holdar 2009:135).

4.2.5 Slagg
Slaggen från Birka, undersökningen 1970-1971 kategoriseras i tre olika grupper, där en
beskrivs som ljusgrå och porös vilken möjligt kan ha bildats vid glasframställning. En annan
som tung, rostfärgad, järnrik och den enda magnetiska typen, tolkas snarare som sjöjärnmalm
än slagg, då den nästan enbart består av järnoxid. Slutligen finns en typ som är hård, mörkgrå
och relativt tung. Den innehåller mer järn än den ljusgrå slaggtypen och tros därför ha
uppkommit vid järnsmide. (Tapper 1973:228).
Det föremål som av arkeologerna tolkades som slagg vid utgrävningen (Fnr. 157), vilken
behandlas i den här uppsatsen, stämmer väl överens med den sistnämnda beskrivningen. Den
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är mörkgrå, tung och inte heller magnetisk. Därför bör den enligt mig tolkas som den typ av
slagg som i sin tur vore ett resultat av järnhantverk som bedrevs på ön.

5.2.6. Övriga föremål
Bland föremålen finns ett antal som är så pass fragmentariska att jag inte finner det möjligt att
helt och hållet kunna placera dem i en viss kategori. Exempelvis återstår av Fnr. 148 endast en
något böjd, tunn spets. Denna skulle kunna tolkas som en del av en hästbrodd, spetsen på en
böjd spik eller en pryl. Samtliga av dessa tolkningar menar jag är lika rimliga både med tanke
på föremålets form samt lokalisering och därför låter jag en närmare specificering vara osagd.
Fnr. 133 är liksom Fnr. 148 ett tunt, spetsigt föremål men har likväl en annorlunda karaktär då
spetsen böjs av på ett mer distinkt sätt. En teori är att det kan ha varit en nit och att den
utstickande delen är en rest från antingen en nitbricka eller nithuvudet.
Slutligen finns Fnr. 155 som helt igenom består av korrosion och mycket lite av föremålets
form finns kvar. Det enda karaktärsdrag som föremålet besitter är ett litet runt hål in i
föremålet. Ett alternativ kunde vara att detta är resten av ett nithuvud och att hålet är
tomrummet efter den bortkorroderade spetsen.

5. Resultat och tolkning
Nedan följer en sammanställning av de föremål som kommer från lager 23 stick 1 från
hamnanläggningen i Svarta jorden.
Kniv

1

Nitbricka

2

Spik/Nit

3

Järnring

1

Spetsiga fragment

2

Slagg

1

Obestämbar föremålstyp

3

Precis som rapporten från grävningen åren 1970-1971 visar, är även föremålen från
grävningen 2015 (lager 23) överlag vardagliga bruksföremål som i många fall är slitna eller
trasiga. Det skulle kunna tyda på att föremålen slängdes bort medvetet och att de som levde
och arbetade vid hamnen i allmänhet kastade sitt avfall i vattnet där.
Om då lager 23 var det som utgjorde havsbotten då hamnen vid Svarta jorden var i bruk är det
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fullt rimligt att hitta sådana föremål där.
Även det faktum att lagret har både kolrester och benfragment i sig visar på att diverse avfall,
exempelvis matrester, kan ha tömts i hamnen vilket då stöder att det man inte längre ville ha
slängdes från bryggan ner i havet.
Fynden från den vikingatida handelsstaden Hedebys hamn bestod bland annat av nitar och
ämnesjärn som har tolkat som spår av sjöfart, handel och båtbygge. På samma sätt kan de
flertalet nitar som påträffades i utgrävningen i svarta jorden 2015 ha använts vid båtbygge.
Dessa kan ha slängts iväg och spridits då skeppen reparerades och gamla nitar byttes ut mot
nya.
Andra föremål kan snarare höra ihop med järnhantverk. järnslagg (som en restprodukt) och
järnringen, om Hjärthner-Holdars hypotes stämmer, som ett ämnesjärn för detaljarbetet vid
framställning av diverse järnföremål. Liknande föremål (slagg och ämnesjärn) påträffades
även i Hedebys hamn vilket sågs som en bekräftelse på bedriften av handel.
Dessa föremål som hittas i stadens hamn styrker dessutom på att hantverk utgjorde en stor del
av stadens ekonomi.

6. Sammanfattning
I denna uppsats behandlas 13 järnföremål från Svarta jordens hamnområde i Birka lager 23
stick 1 Raä 119. Dessa föremål påträffades vid en utgrävning av arkeologiska
forskningslaboratoriet som skedde under 2015. Föremålen har av mig bestämts utgöras av en
kniv, två nitbrickor, tre nitar eller spikar, en järnring, två spetsiga fragment, en bit slagg samt
tre obestämbara fragment. föremålen har bestämts, preparerats och konserverats.
I många fall hade föremålen mycket hård korrosion, med mycket grus, sten och ett antal
benfragment. Detta stämmer väl överens med den beskrivning som ges av lagret då det
beskrivs som till större delen bestående av sand men även stenigt och med partier av kol och
organiska partier.
Detta lager tolkas som en igenslamning av havsbotten i hamnen vilket då förklarar varför det
är tjockare än det överliggande lagret. även att den heterogena karaktären av lager 23 kan vara
ett resultat av att avfall tömdes i hamnen samt att föremål tappades i sjön bland oredan i
hamnen. Precis som i den samtida handelsstaden Hedeby tyder fyndföremålen på att handel
och hantverk har bedrivits på platsen. Eftersom ett flertal av föremålen är slitna och
fragmenterade kan bruket av att tömma skräp i hamnen vara en förklaring till att föremålen
har hamnat på botten i hamnen - att de medvetet kan ha slängts bort.
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Appendix: Bildkatalog
De konserverade föremålen

Fnr. 138

Fnr. 118

Fnr. 145

Fnr. 133

22

Fnr. 98

Fnr. 158

Fnr. 148

Fnr. 113

23

Fnr. 157

Fnr. 144

Fnr. 97

Fnr. 155

24

Fnr. 161
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Konserveringsrapport
Denna rapport behandlar 13st föremål från utgrävningen av Svarta jordens hamnområde i
Birka (RAÄ 119, Uppland, Adelsö socken, Björkö) år 2015.

Material
Alla objekten utgörs av olika typer av järnföremål. Bland dessa finns nitar, spikar, ett
knivblad, en järnten, slagg och andra oidentifierade järnfragment.

Allmäntillstånd
Samtliga föremål var hårt korroderade med sten och grus. Fnr. 133, 98 148, 155, 118 var
dessutom mycket sköra på grund av rost.

Behandling
Föremålen behandlades med 4% EDTA lösning uppvärmd till 80º i 1-2h med pH-värdet 6,57. Föremålen låg sedan i lösningen i 10h i rumstemperatur. Därefter sköljdes föremålen av
med hjälp av ultraljudsbad.
Korrosionen och smutsen avlägsnades sedan för hand med skalpell samt med bortse och varm
EDTA lösning. Även en dentalborste användes dels för att polera föremålens yta samt bidra
till att skapa ett skyddande ytskikt.
Föremålen lades i 1% buffertlösning för att laka ut kloriderna och på så sätt stabilisera dem
och förhindra ytterligare korrosionsbildning.
Slutligen torkades föremålen i torkskåp och i vakuum för att sedan impregneras med paraffin.

Resultat
På endast ett fåtal föremål lyckades korrosionen avlägsnas nästan helt. Likväl togs formen
fram så pass väl på de flesta att deras ändamål kunde skönjas, även om småsten ofta fanns
kvar.
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