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Experiment med två fältarbetsmetoder 

Av Ulf Sporrong 

Sporrong, U. 1979. Experiment med två fältarbetsmetoder. (Experimentation 
of two field-work methods.) Fornvännen 74. Stockholm. 

Determination of the phosphate content of the soil is an almost routine proce
dure in connection with exeavation work, wherever earlier settlement is 
suspected. In reference to this, the author has had several phosphate maps 
made of the same area. This ar t ide describes the similarities in result between 
the different investigations. 

Measuring work often occurs in the field in association with attempts to 
reconstruet land division, building forms etc. As in the former instance, the 
author has had several independant measurings taken in the same area to 
test the reliability of the method. 

Ulf Sporrong, Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen. Box 
6801, S-113 86 Stockholm, Sweden. 

Ett viktigt inslag i undervisningen vid kultur
geografiska institutionen vid Stockholms uni
versitet för studerande på B-nivån (gamla 
2-betygsnivån) är den fältkurs med vid
hängande rapportskrivning som avslutar stu
dierna. Eleverna är oftast förlagda på främ
mande ort och de ägnar hela dagarna åt 
materialinsamling och materialbearbetning. 
Då det gäller den historisk/geografiska forsk
ningen finner eleverna arbetsuppgifter, som 
oftast går ut på karterings- och mätnings
uppgifter eller enklare utgrävningsarbeten. 
Föreliggande rapport grundar sig på iakt
tagelser gjorda i samband med handlednings
arbete. Den berör två av de viktigaste arbets
metoderna som kommit till användning vid 
vår institution, nämligen fosfatkartering och 
metrologisk fältanalys. Den senare har alltså 
med mätning att göra. 

Fosfatkartering 

Denna fältarbetsmetod har hos oss huvudsak
ligen utnyttjats för lokaliseringsbestämningar. 

Man har sökt mer sofistikerade användnings
sätt och jag är medveten om metodens be
gränsning samt om den kritik som riktats mot 
det nuvarande användningssättet. Man me
nar bl. a. att vi vet alltför lite om fosforns 
reaktioner ur markläresynpunkt. Av den an
ledningen lät jag studenterna genomföra ett 
enkelt experiment. Jag tycker resultatet kan 
vara av allmänt intresse, varför jag här pre
senterar resultatet i sammanfattad form. 

Uppgiften bestod i att fosfatkartera den 
s. k. Levene prästäng, Levene sn, Västergöt
land. Institutionen hade tidigare karterat det 
fossila odlingslandskap, som är beläget inom 
ängen. Odlingsspåren består av stensträngar 
(hägnader, fägator m . m . ) , vallar (odlings
begränsningar) samt terrasser. Liknande lo
kaler har inrymt bebyggelse i anslutning till 
främst fägatesystemet. Hypotetiskt antog vi 
därför att ett höjdparti i N delen av ängen 
(se fig. 1—3) skulle utgöra bebyggelseläget. 
Det utgöres av en platå omgiven av terrasser. 
I V ansluter fägatan. Förutom de fossila 

Fig. 1-3. Fosfatkartering av Levene prästäng utförd av tre olika studentgrupper. Skraffering betecknar 
område med fosfatintensitet överstigande 100 P° . — Phosphate maps of Levene prästäng executed by 
three different student groups. The hatching shows areas with a phosphate intensity exceeding 100 P° . 
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odlingsspåren inrymmer det karterade om
rådet ekonomibyggnaderna tillhöriga Levene 
prästgård. 

Eleverna (4 grupper) fick följande direk
tiv. De skulle själva lägga ut ett passande 
rutnät över befintlig karta (provgropar). 
Enda restriktion var att det skulle vara 40 m 
mellan mätpunkterna som alltså för övrigt 
kunde läggas ut på mångahanda sätt — i 
kvadratiska nät, hexagonala mönster osv. 
Vidare skulle proverna tas på samma djup 
— 15 till 20 cm under markytan, alltså direkt 
under grässvålen. Efter det att rutnätet lagts 
ut, mätpunkter och plastpåsar numrerats vid
tog den förhållandevis enkla insamlingen av 
jordprover genom stegning över området. 
Mätpunkternas läge i terrängen kunde enkelt 
fastställas genom jämförelse med den befint
liga kartan rörande de fossila odlingsspåren. 
Proverna sändes för analys till Riksantikva
rieämbetets Tekniska avdelning i Stockholm. 

Resultatet framgår av fig. 1—3. Områden 
med högre fosfathalt än 100 P° har skraffe-
rats. Fig. 1 och 2 liknar varandra i stor ut
sträckning. Vi får indikationer uppe på höj
den i norr, i ett mittparti av kartan samt 
kring gården i söder. Det är här inte avsik
ten att tolka materialet men fosfathöjningen 
kring gården kan för tillfället avföras ur 
diskussionen — den hänför sig till recent 
brukning. De båda andra indikationerna 
måste f. n. tolkas så att de härrör från för
svunnen bebyggelse. De fossila formerna ver
kar ostörda sedan utläggningen, vilket bör ha 
skett under äldre järnålder att döma av en 
C 14-datering av den kraftiga vall som går 
i öst-västlig riktning ca 50 m N ladugården 
(St 4435). Bebyggelsen skulle vid denna tid
punkt ha legat dels på höjden i norr (som 
vänta t ) , dels också på den norra delen av 
ett lägre höjdparti som återfinns ungefär 
mitt på kartan. Mellan fosfatindikationerna 
finns ett lågt parti i terrängen. 

Fig. 3 förstärker detta intryck men det 
finns intressanta avvikelser. För att inte labo
ratoriet skulle ha chans att behandla prov-

serierna olika blandades gruppernas prover 
efter en särskild indelning. Analystekniken 
kan således inte vara orsaken till att fig. 3 
uppvisar ett "fosfatrikare" landskap än fig. 
1 + 2. Skillnaderna ligger troligtvis däri a t t 
fältarbetet inte utförts på likartat sätt. Det 
kan t. ex. vara så att provtagningen trots allt 
skett på olika djup. Emellertid måste man 
konstatera att de båda resultaten också före
ter stora likheter. Fig. 3 visar likaledes på 
tre huvudområden •— höjden i norr, mellan
partiet och gården i söder. Det är alltså 
bara det att utbredningen är "yvigare" i 
detta fall. Dessutom sammanbinds området 
i norr med de övriga via fägatan också 
"fosfatmässigt". Detta faktum verkar vara 
helt i sin ordning och har påvisats tidi
gare (Sporrong 1971 s. 118). Nu bör läsaren 
också hålla i minnet att differensen delvis är 
ett redovisningstekniskt problem. Jag har 
markerat samma fosfatintensitet på alla tre 
kartorna. Gränsen går vid 100 P° . På karta 
1 + 2 ligger exempelvis värdena uppe på höj
den i norr mycket nära talet 100, också i de 
partier som inte täcks av skrafferingen. 

Slutsatsen av metodförsöket måste trots 
allt bli att fosfatmetoden fungerar utomor
dentligt väl som lokaliseringsinstrument. Vi 
kan endast med försiktighet jämföra olika 
provtagningar med varandra, men de rela
tiva förskjutningarna beträffande fosfathal
ten inom ett givet område kan jämföras från 
karta till karta. Den fjärde gruppens karta 
blev aldrig färdigställd. Det händer relativt 
ofta att studenterna inte fullföljer sina stu
dier. Därför får vi här nöja oss med de tre 
beskrivna jämförelseobjekten. 

Metrologisk analys av fältformer 
Den metrologiska metoden går ut på att upp
mätningar gjorda i fält exempelvis avseende 
fossila odlingsformer underkastas en analys 
med syfte att visa om en mätteknik, baserad 
på gängse grundmått, existerat vid utlägg
ningstillfället eller inte. Metoden utnyttjas 
dessutom flitigt vid analys av parcellkartor. 

Fig. 4. Fossila odlingsrester inom Brunnsbo Storäng och d d av Järnsyssla by, Skånings Åsaka sn och 
Skara landsförs., Västergötland. — Area with fossil cultivated land at Brunnsbo and parts of Järnsyssla 
village, Västergötland. 
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Här redovisas sålunda ett exempel baserat på 
fältförhållanden. 

Brunnsbo Storäng, strax ö Skara innehål
ler ett fossilt odlingslandskap som — så vitt 
vi kan förstå — bör tolkas så att vi här fin
ner rester av en hel by med bebyggelse, åkrar, 
ängar och utmark (Lindquist, S.-O. 1975). 
Av kartan (fig. 4) framgår att det aktuella 
området rent morfologiskt låter sig indelas i 
två huvuddelar. Norr om fägatan, som går 
tvärs över kartan i öst-västlig riktning, finns 
ett parcellerat område med inslag av flera 
olika typer av parcellmönster. Söder om fä-
drevet ger parcellerna ett homogent intryck. 
Lindquist har tolkat saken på det sättet att 
det södra området odlingsmässigt är yngst. 
De smala bandparcellerna har utlagts i sam
band med tvåsädds införande mot slutet av 
vikingatiden av C 14-dateringar att döma. 
Det norra området företer visserligen också 
samma typ av långa parceller, men dessutom 
har det inslag av rutparceller, vilka på olika 
grunder kan bedömas som äldre. C 14-date
ringar styrker detta antagande. 

De elever som deltog i föreliggande experi
ment blev inte i förväg informerade om av
sikten med försöket. Vi kom överens om detta, 
därför att de då helt saknade chans att på
verka mätresultaten — de visste med andra 
ord egentligen inte riktigt vad de höll på med 
under uppmätningarna. Området demonstre
rades för dem, därefter skedde avmätningarna 
i två lag — det ena arbetade norr om fä
gatan, det andra söder därom. De studerande 
instruerades att mäta avståndet mellan de 
låga jordvallar som utgör formelementen i 
föreliggande fall. De började och slutade mät
ningen på högsta punkten av respektive vall. 

Studerandegrupperna (4 st.) fick mellan 
15 och 24 mätvärden att bearbeta. I det här 
fallet utnyttjar man ett s. k. modultest som 
går ut på att visa om de enskilda mätvärdena 
är slumpmässigt fördelade eller inte. Kan 
slumpmässigheten förkastas, brukar man säga 
att en modal fördelning av värdena före
ligger. Detta innebär med andra ord att mät
värdena samlas i grupper och att avståndet 
mellan grupperna tenderar att bli konstant 
i form av ett grundvärde. Avsikten är senare 
att tolka innebörden av detta grundvärde i 

BRUNNSBO STORANG 
SÖDRA DELEN 

Fig. fj. Brunnsbo Storäng, södra delen. Diagram 
visande resultat av mätningar av parcellbredder 
(jfr fig. 4) utförda av två studentgrupper. — 
Diagram showing the result of measurings of the 
southern part of Brunnsbo Storäng (cf Fig. 4) 
carried out by two student groups. 

tidsaktuella mått. Låt oss ta ett enkelt exem
pel. Om vi fått mätvärdena 6, 12, 12, 6 och 
18 kan vi först rangera dem i stigande ord
ning, alltså 6, 6, 12, 12 och 18. Vi ser ome
delbart att talet 6 skiljer de tre grupperna 
åt. Uppgiften blir då att tolka innebörden 
av heltalet 6. Den intresserade hänvisas till 
en u..förlig beskrivning t. ex. hos Hannerberg 
(1967). Där finns de statistiska förutsätt
ningarna angivna. Vi går här vidare. 

Sedan mätningarna avslutats bearbetades 
materialet enligt ovan anförda regler. Det 
visade sig att de två grupper som utfört mät
ningar norr om fägatan inte kunde påvisa 
någon modal fördelning av mätvärdena. 
Detta kan tolkas så att parcellgränserna i 
detta fall är helt slumpmässigt utlagda. Det 
kan också betyda att flera regelbundna sy
stem sammansmälts, vilket i sin tur inte ger 
företräde för något särskilt mätförfarande. 
För att undersöka huruvida detta senare för
hållande råder, är det lämpligt att differen
tiera materialet innan beräkningarna sker. Så 
har inte kunnat ske i föreliggande fall. Obser
vationerna är för få. 

De andra två grupperna arbetade söder 
om fägatan. Oberoende av varandra fick de 
till resultat att mätvärdena företedde en 
modal fördelning (fig. 5) . Till yttermera visso 
fick de utslag för exakt samma modul — 23 
dm. Modala steg om 5 cm testades i inter
vallet 20—50 dm och det visade sig alltså att 
parcellerna söder om fägatan med stor san
nolikt utlagts med hjälp av ett mätredskap, 
uppbygd på ett grundmått som ingår i mo-
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dulen 23 dm. Sannolikhetsnivån för detta 
resonemang låg för en av grupperna på 
99,9 %-nivån, för den andra på 99 %-nivån 
(se vidare Hannerberg 1967). 

Resultatet bör tolkas så att ett mättekniskt 
förfarande med hög sannolikhet ingått vid ut
läggningsarbetet vad gäller parcellaget S om 
fägatan i Brunnsbo. På sannolika grunder 
kan man anta att det rör sig om jordfördel
ning efter en fast skiftesprincip, med hjälp 
av ett redskap av typen mätstång eller mät-
rep. Parcellbredden stod i en bestämd rela
tion till mätredskapd. 

Naturligtvis fick eleverna så småningom 
reda på syftet med fältstudien. Det mest an
märkningsvärda är likheten i resultat vad 
gäller mätningarna S fägatan. Vi försökte 
också tillsammans tolka innebörden av modul
måttet 23 dm. Det finns många hänsyn som 

måste tas, men hänvisning till de föreliggan
de C 14-dateringarna bör modulbredden åter
gå på ett alnmått av vikingatida eller tidig
medeltida natur. Tänkbara alternativ blir då : 
5 x 4 5 , 9 cm = 229,5 cm eller 4 x 5 7 , 0 cm = 
228,0 cm. Det kortare alnmåttet, 45,9 cm, 
är känt som ett vikingatida mått. Det för
slaget får därför tolkningsföreträde. Det 
längre är rent medeltida — s. k. jylländsk aln. 
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Experimentation of two field-work methods 

It is apparent from a simple experiment that 
the often used phosphate method serves well 
as a localizing tool for early settlement sites: 
three mappings of the same area show almost 
identical results. The different series of 
samples cannot be compared in detail area 
for area, but the relative phosphate displace-
ments show great similarities within the 
three trial series (Figs. 1—3). 

The second experiment concemed measur-

ing-rdiability in tape-measured determination 
of fossil cultivated land. The investigation 
groups which have worked in identical areas 
have also achieved identical results. This 
confirms the reliability of the method with 
regard to determining whether a measuring-
rod has been used in the land division or 
not. However the experiment does not give 
any diredions on how the results should be 
interpreted, e.g. in former measuring units. 
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