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The author reports on an attempt to establish a chronology in absolute years 
by calculating the absolute number of finds in relation to the volume of 
soil excavated and the deposition råte of each material. 

Ola Kyhlberg, Stockholms Universitet, Inst. för Arkeologi, Fack, S-106 91 
Stockholm, Sweden. 

Denna uppsats utgår från de principer, som 
diskuterats av Mats P. Malmer i uppsatsen 
om de kronologiska grundbegreppen (1968): 

Direkt kvantitativ datering innebär at t : 
" . . . det finns en hel del processer, både i 
naturen och kulturen, som resulterar i en 
materiell, fysisk produkt. Storleken av denna 
produkt beror på två faktorer, nämligen dels 
med vilken intensitet verksamheten har be
drivits, och dels hur länge den har pågått. 
Den kvantitativa dateringen tillgår så, att 
man mäter den materiella produktens storlek 
och skaffar sig en uppfattning om med vilken 
intensitet produktionen har skett. Med led
ning av dessa båda faktorer kan man räkna 
ut den tredje, nämligen t i d e n . . . " (Malmer 
1968 s. 85) . "Den indirekta dateringens upp
gift (min kurs.) är att sprida ut tidsbestäm
ningarna till resten av det arkeologiska ma
terialet . . .". "Metoden bygger på samma 
princip som de direkta kvantitativa metoder
na: mätning av en ackumulerad fysisk pro

dukt. Den mätbara produkten är i detta fall 
fornsaksbeståndd. Antalet nu kända föremål 
av en viss typ beror på fem faktorer: produk
tionstiden, produktionsintensiteten, den sed
vänja efter vilken föremålen nedlagts i jor
den, bevaringsförhållandena samt fyndom
ständigheterna. Det är den första av dessa 
faktorer, produktionstiden, man söker. . .". 
(Malmer 1968 s. 87, 89.) 

Intensitetsfaktorn har särskilt diskuterats 
av Björn Ambrosiani i uppsatsen om arkeo
logiska utgrävningars målsättning och teknik 
(Ambrosiani 1971 s. 104—109). I samband 
med problematiken kring boplatsgrävningar 
sägs där bland annat: "Faktorn boplatsens 
utsträckning och intensitet är av betydande 
vikt för att kunna dra riktiga slutsatser. . . 
Intensiteten . . . måste uttryckas i förhållande 
till undersökt yta och framförallt volym. 
Skiktgrävningar av genomlöpande profiler, 
noggrann sållning och ett allt mer automatise
rat tillvaratagande av olika materialsorter, 
beräkning av koefficienterna för dessa och en 
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jämförelse mellan grafiskt framställda 'pro
filer' måste bli det viktigaste hjälpmedlet 
h ä r f ö r . . . " (Ambrosiani 1971 s. 107—108.) 

Vid utgrävningarna i Birkas Svarta jord 
1969—71 betonades effekten och betydelsen 
av att fyndmängderna relaterades till den ut
grävda jordvolymen. Detta framgick tydligt 
av rapportens utformning, vilken ligger till 
grund för föreliggande uppsats. Amerikanska 
historiska antropologer och arkeologer, som 
t. ex. Stanley South har i ett flertal exempel 
visat hur boplatsmaterials sammansättning 
tämligen direkt kan användas i daterings-
syfte (sophögar m . m . från 1700-talds nord
amerikanska bosättningar) i de fall de skilda 
absoluta fyndmängderna relateras till någon 
gemensam referenspunkt. I Birka utgjordes 
denna av den utgrävda jordvolymen lagervis, 
i S. South's fyndmaterial av den samman
lagda mängden av vissa fyndkategorier inom 
varje avgränsat fyndmaterial (South 1977). 

Senare tids forskning, bl. a. i Haithabu, har 
visat på svårigheterna att datera med stöd av 
stratigrafien Effektiva stratigrafier förekom
mer ytterst sällan i nordiska arkeologiska 
sammanhang från förhistorisk tid. I ett fall 
kan tidsskillnaden mellan lager vara omöjlig 
att uppskatta pä grund av dess ringa storlek. 
I ett annat fall kan tidsinnehållet vara så 
stort, att stratigrafin blir oanvändbar i det 
lokala sammanhanget (jfr Malmer 1968 s. 
87 ff.). Rätt utnyttjad är en stratigrafi under 
alla omständigheter, vare sig uppbyggd av 
naturliga kulturlager eller av konstruerade, 
ett redskap för systematisering och differen
tiering av ett fyndmaterial. Inte minst en 
konstruerad stratigrafi kan vara en förutsätt
ning för (statistisk) bearbetning, vare sig den 
geologiska följden sammanfaller med den 
kronologiska eller inte. 

Hjalmar Stolpes undersökningar i Svarta 

jorden 
I Hjalmar Stolpes anteckningsbok nr l a i 
ATA (Antikvarisk-topografiska Arkivet, Riks
antikvarieämbetet) från åren 1870—72 finns 
en pennteckning av en profil i ett av schak
ten i Svarta jorden från något av åren 1871 
eller 1872 (fig. 1). Denna har tidigare ej 
publicerats, beroende på att anteckningsbo

kar ^fhu.^ 

F 
G 

Fig. 1. Sida ur Hjalmar Stolpes anteckningsbok 1 a 
i ATA. Blyertsteckning föreställande lagerföljden i 
Svarta jorden, schakt 9 (?). Teckenförklaring i 
texten. — Page of Hjalmar Stolpe's notebook, 
showing the stratification of the Black Eearth, 
trench 9 (?). 

ken först år 1942 kom till KVHAA som do
nation av Estrid Fabricius. Den var således 
inte känd år 1941 av Holger Arbman, då 
han skrev sin biografiska artikel om Hjalmar 
Stolpe som fornforskare (Arbman 1941). 
Boken, som förvaras i ATA, är följaktligen 
inte heller omnämnd av Gustaf Hallström, 
som beskrivit övriga arkivalier rörande Hj . 
Stolpes undersökningar på Björkö (Hallström 
1913 s. 22—24). Anteckningsboken innehål
ler omnämnanden av det första besöket på 
Björkö 3.10.1871, av det stora silverfyndet 
13.9.1872, samt iakttagelser vid utgrävningar
na i Svarta jorden. Stolpe omnämner mycket 
kortfattat ett genomgående svartjordslager 
på mellan 3 och 5 fot, underliggande ask
lager av olika volym och utsträckning, samt 
vissa gruslager. Anteckningarna antyder att 
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Stolpe inte lät bottengräva schakten annat 
än i undantagsfall. I ett fall nämns att lera 
förekom till H / a fots djup. 

För den 13.11.1871 finns följande anteck
ning: 
"Tisdag. Fortsatt unders, af den i går upptäckta 
stensättningen. Den gär 26 fot i rät linje ONO-
VSV 2 å 1 "4 fot under jordytan. Stenarna at 
omkr. 1 f. diam. vid VSV ändan . . ." 

Tyvärr saknas idag, trots förekomst av vissa 
enkla kartmaterial, möjligheter att lokalisera 
Stolpes schakt och provgropar utan arkeo
logisk undersökning (jfr Ullen 1980 s. 13). 

Att de flesta legat högre upp i sluttningen 
på större avstånd från vattnet än 1970—71 
års undersökningsområde (även 1969 års Uo) 
verkar sannolikt. Kulturlagrets tjocklek i fig. 
1 är totalt ca 1% m. Lager A i fig. 1 mot
svarar ploglagret I i nedanstående beskriv
ning. Lager B och C torde utgöra motsvarig
heter till lager I I , den egentliga Svarta jor
den. Lager D torde ha sin motsvarighet i 
lager V I — V I I I alternativt I X — X I . Stolpe 
särskiljer vissa lerlager från andra lager. Sär
skilt intressant är det ljusa fina lerlagret F 
på bara J/a tums tjocklek, dvs. ca 1,5 cm, 
vilket verkar ha karaktär av svämlager i 
detta sammanhang (?) (jfr Ambrosiani 
19736 s. 31—32). Stolpes anteckningar visar 
tydligt att stratigrafin på olika platser haft 
växlande sammansättning, men att den sam
tidigt kan ha hållit samma volym. 

Brygganläggningen, anl. 4 
Stolpe nämner särskilt, se ovan, en stensätt
ning, som upptäcktes den 12.11.1871. Dess 
plats kan ha varit i närheten av den grop, 
som kallades Eriks efter utgrävaren och upp
hittaren Erik Thuring, som arbetade för 
Stolpe till och med 1877 års säsong. I denna 
"Eriks grop" påträffades bland annat silver
skatten, som fått stor betydelse för dateringen 
av Birkatidens slut. Inget motsäger att läget 
för den påträffade stensättningen varit på 
Svarta jordens nedre del vid vattnet. Den då 
påträffade anläggningen uppvisar i beskriv
ningen vissa markanta likheter med bryggan 
anl. 4 i 1969—1971 års undersökning. Rikt
ningen, storleken och stenarnas storlek samt 

läget under marknivå och att Stolpe inte 
kallar den för husgrund utan stensättning, 
tyder på att Stolpe redan 1871 påträffade en 
av Svarta jordens bryggor. 

100 år senare påträffades anläggning 4 vid 
Svarta jordens mitt. Vid denna utgrävning i 
hamnområdet bestämdes vissa lager i strati
grafin vara kronologiskt successiva: XI — X 
— I X — V I I I — VI — II — (I) (Ambro
siani 19736 s. 32). Min kommentar till detta 
var då: 

". . . lagren I—XI är inte alla successiva, varken 
stratigrafiskt eller inbördes, och stratigrafins sam
mansättning är olika på olika punkter av kaj
anläggningen. Lagren IX—XI kan däremot anses 
vara avsatta i följd. Vad som inte går att bedöma 
är, huruvida dessa tre avsatts under lika lång tid. 
. . . Lagren IX—XI under kajanläggningcn är lås
ta av denna. Lagren V I — V I I I kring kajanlägg
ningens ände är inte låsta och tidpunkten för deras 
avsättning är mera osäker . . . Det största proble
met måste dock frågetecknen kring varje enskilt 
lagei-s tidsinnehåll anses vara. Att detta inte skulle 
vara vare sig lika stort för varje lager eller mätbart, 
måste tyvärr a n t a g a s . . . " (Kyhlberg 19736 s. 
159—160.) 

I sin stratigrafiska analys säger Björn Am
brosiani att lager XI och X är tydligt vatten-
avsatta, men i grunt vatten. Dessa lager blir 
mot ytan alltmer rika på skärvsten. Lager 
VI I I , VI I och VI har pålagrats utanför 
bryggan. Över lager VI ligger delar av lager 
I I , som enligt Björn Ambrosiani också skulle 
ha varit vattenavsatta (Ambrosiani 1973tb s. 
30). Detta skapar speciella förutsättningar 
för platsens stratigrafi. Boplatsen omgavs mot 
sjösidan av en strandsluttning med bryggor 
(tätt) intill den närmaste bebyggelsen ( t .ex. 
anl. 9 ca 10 meter från anl. 4 ) . Markområ
det utanför det centrala boplatsområdct bör 
ha fått vara ifred för den sorts åtgärder, som 
konstaterats t. ex. i Hdgö , där marken röjts 
undan, där terrasser anlagts, där hus byggts 
och rivits o.s.v. (Roger Blidmo muntligt med
delande). En plats nedanför denna "aktiva" 
boplatsdel torde därför vara idealisk för en 
stratigrafisk och kronologisk studie. 

Anläggning 4, stenkistan till en brygga, 
var 2,75—3,00 meter bred och måste ha ut
gjort landfäste för en kanske flera tiotal 
meter lång brygga av trä, avsedd för större 
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fartyg med fribord mellan ca 0,5 och 1,0 
meter (Haasum 1974 s. 23—24). Det har 
inte varit en småbåtsbrygga, avsedd för båtar 
av Ärbybåtens dimensioner, som påträffats 
vid t. ex. H d g ö (Kyhlberg 1978 s. 18). Sten
kistan torde ha haft funktion som stöd för 
strandkanten och skydd mot vattnets rörelser. 
Den bör därför ha anlagts utom räckhåll för 
vinterisarna i den mån dessas omfattning och 
utsträckning har kunnat beräknas. En even
tuell transgression kan knappast ha kunnat 
förutses. 

En bestämning av en i sammanhanget 
tidig strandlinje kunde göras med stöd av 
kolets och molluskfragmentens spridning 
(Danidsson-Ambrosiani 1973<i s. 220 ff. och 
Danielsson-Ambrosiani & Warén 1973 s. 
225—227). Den strandlinje, som där kunde 
avläsas, sträckte sig tvärs över anläggning 4 
ungefär vid dess mitt. Kolets spridningsbild 
är inte entydig i detta avseende. Framför allt 
nedanför och utanför bryggan saknas större 
kolkoncentrationer. Det finns anledning att 
se detta som en direkt effekt av vattnets 
rörelser i strandkanten. Vissa fyndmaterial 
kan ha ansamlats och andra kan ha utsor
terats vid denna strandkant genom vattnets 
påverkan. Effekterna av dessa felkällor har i 
viss mån kunnat mätas och utvärderas. 

Arkeologiska dateringar av fyndlagren 
Birgit Arrhenius daterade det understa fynd
lagrets (XI) början till omkring år 850 
eller strax dessförinnan (Arrhenius 1973 s. 
111). Björn Ambrosiani daterade bryggan
läggningen till en framskriden del av 900-
talet (Ambrosiani \973d s. 240). Jag ut
tryckte då som min uppfattning, att endast 
två faktorer kunde användas som daterande 
kriterier, nämligen bryggan och avsaknaden 
av samanidiska mynt i lagren under denna. 
Detta skulle ge ett terminus post quem för 
bryggans anläggning till efter de samanidiska 
myntens ankomst och deposition i Birka efter 
år 893 c. Kr. samt en motsvarande datering 
av lagren under bryggan till en tid före den
na (Kyhlberg 1973c s. 201). Därtill förelåg 
då som nu den traditionella dateringen av 
hela Birkatidcn till mellan ca 800 och 975 
e. Kr. Mot denna har många med mig rest 

invändningar. Såväl 700-talets sista som 
1000-talets första decennier måste vara repre
senterade i "det klassiska" Birkas grav- och 
boplatsmatcrial (jfr Kyhlberg 19736 s. 161— 
164). 

Hypoteser och källanalys 

Med tanke på utgrävningarnas begränsning 
i rummet och de förfinade sållningsmeto-
derna väcktes tanken, att just Birkamaterialet 
från Svarta jordens hamnområde, härrörande 
ur en av de fåtaliga mera betydande strati-
grafierna i förhistoriskt nordiskt material, 
skulle vara lämpligt för försök med andra 
dateringsmetoder än de rent kvalitativa. 

Med dessa förutsättningar som grund upp
ställdes ett par hypoteser för materialets 
bearbetning. Den grundläggande hypotesen 
utgjordes av antagandet, att de fyndmängder 
av olika material, som tillvaratogs i Svarta 
jordens hamnområde vid utgrävningarna 
1970 och 1971 skulle stå i en direkt och 
bestämbar relation till tidsinnehållet i res
pektive lager. Som en följdhypotes antogs att 
produktion/konsumtion och deposition av 
dessa fysiska produkter i boplatsen skulle ha 
varit relativt konstanta, med endast smärre 
variationer, beroende på stabila betingelser 
för dessa processer. Som ytterligare en följd-
hypotes antogs att storleken av dessa acku
mulerade fysiska produkter skulle vara möj
liga att mäta, kvantifiera och därpå räkna 
om till vad som kan benämnas "depositions
år" för varje enskilt fyndmaterial och lager. 

Vad beträffar produktion /konsumtion och 
deposition måste förutsättas att variationer 
förekommit åtminstone säsongvis, beroende 
på bebyggelseförändringar, på sociala, tekno
logiska, topografiska förändringar o. s. v. För
ändringar beroende på årscykdns förändrade 
resursutnyttjande torde inte vara möjliga att 
mäta arkeologiskt. Påverkade av förändringar 
av olika art skulle framförallt vissa hantverks
produkter vara, medan däremot de produk
ter, som var relaterade till och betingade av 
befolkningens uppehälle och vardagsliv, som 
t. ex. bränd lera, keramik, obränt benmate
rial, kol, skärvsten, inte skulle vara påverkade 
i någon högre grad av annat än årscykdns 
fluktuationer. 
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Fig. 2. Fyndmatcrialens I—9 pro
centuella frekvensfördelning lager
vis relaterad till den utgrävda 
jordvolymens procentuella fre
kvensfördelning lagervis ( = O-lin
jen) . — Percentual frequency per 
layer of find materials 1—9 in 
relation to the volume of excava
ted soil per layer (0-line). 

Förändringar i de positionshastighet och 
-intensitet för dessa sista produkter skulle 
främst bero på förändrad befolkningstäthet. 
Det finns anledning att anta, att Birkas be
folkning, av bland annat byggnadstekniska 
skäl, inte förtätats vid stranden vid Svarta 
jordens mitt, utan att en befolkningsökning 
istället resulterat i bebyggelsens radiella ex
pansion. 

För att kunna utvärdera materialen måste 
förutsättas, att de en gång deponerade fynden 
inte förflyttats från platsen, alternativt för
flyttats likformigt, så att totalmängd och 
sammansättning bibehållits. Vad beträffar 
stratigrafins stabilitet och följaktligen kro
nologiska succession, kan sekundära vertikala 
förskjutningar påvisas ha förekommit mellan 
lagren genom t. ex. passning mellan skärvor 
från samma keramikkärl (Ambrosiani 1973c 
s. 140—141). Dessutom visar frekvensfördel
ningen av de lätta (silikat?)slaggerna och 
kolet, samt horn- och benavfallet, att lättare 
material ansamlats uppåt och tyngre material 
nedåt i lagren (fig 2) . Dessa förskjutningar 
mellan lagren torde ändå vara av mindre 
betydelse i det fall hela lagerföljden utnytt
jas vid analysen, men få avgörande och nega
tiv betydelse för bestämning av lagertillhörig
het och datering av lågfrekventa föremål. 

Horisontella förskjutningar, som resulterat 
i betydande omdispositioner av fyndmaterial, 
måste tyvärr antas ha förekommit, särskilt 
som Svarta jorden bildar en mot sjön sluttan
de yta. Dessa rubbningar av fyndlager och 
lagerinnehåll kan t. ex. ha skapats genom 

anläggningsarbeten. Fyndmaterialen i lager 
VI , VI I och V I I I , utanför bryggans ände 
mot vattnet, hade markant högre fragmente-
ringsgrad, t. ex. bronsmaterialet (Kyhlberg 
19736 s. 158). Detta stämmer väl med be
dömningen av dessa fyndlager som avfalls
lager, vilka t. ex. i samband med bryggans 
konstruktion använts som utfyllnad. Det 
kan också ha inneburit att horisontella för
skjutningar resulterat i en ömvändning av 
lagerföljder, så att äldre boplatsmaterial från 
Svarta jordens övre delar sekundärt avsatts 
ovanpå primärt yngre material. 

Fyndlager och markytor, som öppet expo
nerats en längre tid, måste också ha varit 
utsatta för mekanisk åverkan och klimatisk 
erosion. Fyndlager I, det översta ploglagret, 
innehöll material alltifrån Vendeltid till 
1900-tal (sopor från Riddersvik). Fyndlager 
I I , den egentliga Svarta jorden, som repre
senterar det sista bebyggelseskedet, uppvisar i 
fig. 2 och 4 en relativ underrepresentation för 
vissa fyndmaterial, vilken måste förklaras 
med just mekanisk åverkan, klimatisk erosion, 
eventuellt också växlande vattenstånd. Bryg
gan hade tillkommit i ett par etapper. Till 
detta knöts en diskussion om landhöjning och 
transgression (Ambrosiani 19736 s. 31). 

Bevaringsförhållandena måste också näm
nas. Dessa har överlag varit mycket goda, 
vilket gör tanken på direkt vattenavsättning 
för vissa lager motsägelsefull (jfr Kyhlberg 
1975 s. 209—212). Undantag utgörs av t .ex. 
järnet i de understa lagren (Werner 1973 s. 
84 ff.). Fiskben visar att benmaterialet skulle 
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vara i anmärkningsvärt god kondition, bly/ 
tennföremålen och glaset likaså. I detta sam
manhang torde därför kemisk eller fysisk ned
brytning av materialen ha haft mindre be
tydelse. 

I M. P. Malmers definition av premisserna 
för den kvantitativa dateringen nämns också 
den sedvänja efter vilken föremålen depone
rats. Detta kan knappast vara aktuellt för ett 
boplatsmaterial. En särskild sedvänja, näm
ligen modeinriktningar, har dock förekommit, 
men utan att förändra annat än sammansätt
ningen av ett fyndmaterial, inte dess totala 
mängd. Exempel på detta ges av såväl pärl-
som kammaterialen (Danidsson-Ambrosiani 
1973a och 6) . 

Även grävningsteknik och målsättning är 
viktiga i detta sammanhang. En av förutsätt
ningarna för ett positivt resultat av denna 
materialanalys är att allt fyndmaterial till
varatagits och klassificerats korrekt och lik
formigt under grävningssäsongerna. Såväl 
1970 som 1971 års utgrävningar utfördes 
med i sort sett samma personal, apparatur 
och målsättning. 1969 års provschakt lämna
de däremot ett betydligt mindre fyndmate
rial, där de minsta fraktionerna saknades. 
Detta ingår därför inte i denna undersökning 
(jfr Ambrosiani 1971, 1973a s. 7—8). 

Materialanalys: fyndmängder, absoluta tal 
De i första hand utnyttjbara fyndmaterialen 
har i det följande betecknats med nummer 
mellan 1 och 9. 

Eftersom jag för denna analys har haft 
publikationen från utgrävningarna i Birkas 
Svarta jord 1970—1971 till grund, har jag 
varit hänvisad till de kvantifieringar, som där 
redovisats. Skärvstenen mättes i fält, medan 
övriga vägningar, mätningar och räkningar 
utfördes vid materialets bearbetning. Den 
brända leran vägdes, medan keramiken räk
nades. Detta senare förfaringssätt kan ha 
inneburit en felkälla. I tabell 3 framgår att 
den brända leran skiljer sig från keramiken 
i första hand i lager I I , V I I I och VI . O m 
detta beror på att keramiken inte har vägts, 
är svårt att bedöma, men kompenseras helt 
säkert av att samtliga fyndmaterial nummer 
1—4 och 6 används som underlag för be
räkningen av tidsinnehåll. Bronsmaterialet 
utnyttjades här mera som ett led i hypotes
prövningen och visade sig avvika markant 
från övriga materials frekvensfördelningar. 
Detta exkluderades därför i de fortsatta be
räkningarna. Viktloden består av såväl brons 
som bly/tenn och delvis silver. Det är en 
lågfrekvent grupp som tagits med för att 
pröva de uppställda hypoteserna och för att 

labell 1. Fyndmaterial i Svarta jordens hamnområde, som ligger till grund för denna analys. 
, Find material from the Black Earth harbour area. 

Fyndmaterial 

1. Skärvsten 

2. Glas/pärlor 

3. Keramik 

4. Bränd lera 

5. Bronsföremål, 
inkl. verk
stadsspill 

6. Obearbetat 
benmaterial 

7. Slagger 

8. Flinta, 
täljsten, 
skiffer 

9. Viktlod 

Sort 

liter (L) 

antal 

antal 

gram (Gr) 

antal 

gram (Gr) 

gram (Gr) 

gram (Gr) 

antal 

Litteraturhänvisning 

Ambrosiani 19736 s. 22. 

Danielsson-Ambrosiani 19736 s. 60, 74 

Ambrosiani 1973c s. 117 

Daniclsson-Ambrosiani 1973c s. 149 

Kyhlberg 19736 s. 159 

Danielsson-Ambrosiani & Kyhlberg 1973 s. 219 

Tapper 1973 s. 230 

Danielsson-Ambrosiani & Werner 1973 s. 231 

Kyhlberg 1973.7 s. 206 

1, Cracked stones. 2. Ceramics. 3. Glass/beads. 4 Burnt clay. 5. Bronze artefacts and debris. 6. Unworked 
animal bones. 7. Slag. 8. Flint, scap-stone, slate. 9. Weights. 
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Tabell 2. Fyndmängder och utgrävd jordvolym lagervis. Absoluta tal. 
excavated soil per layer. 

Number of finds and volume of 

Fyndmaterial Lagerbeteckningar 
II VI VIII I X X XI 

1. Skärvsten 
2. Glas/pärlor 
3. Keramik 
4. Bränd lera 
5. Bronsföremål 
6. Obearbetat ben 
7. Slagger 
8. Stenmaterial 
9. Viktlod 

1700 
155 

2638 
20029 
213 

517676 
7897 
2872 
12 

1690 
126 

1456 
11106 
243 

158579 
336 
2624 

5 

1500 
75 
857 
6784 
97 

97559 
1184 
864 
8 

1790 
143 

1051 
9000 
141 

164960 
463 
1156 
13 

1750 
154 
868 
6855 
52 

181159 
1388 
1668 

6 

1060 
115 
335 
2970 
21 

92997 
1088 
3708 

4 

Utgrävd jordvolym, L 10642 3838 3024 4465 5135 3780 

materialet är föremål för en särskild under
sökning i samband med mitt avhandlings
arbete. 

De fyndmaterial, som beskrivits i Birka-
rapporten, men inte tagits med ens i en första 
beräkning, utgörs av det bearbetade ben
materialet, av järnet, gjutformarna och deg
larna, sländtrissorna och vävtyngderna, myn
ten, lädermaterialet och molluskfragmenten. 
Värdena i tabell 2 har omräknats i procent 
för varje fyndkategori och därpå relaterats 
till motsvarande för den utgrävda jordvoly
men lagervis, vilket markerats som en 0-linje 
i fig. 2. Kring denna har de olika fyndmate
rialens frekvensfördelningar ritats som diffe
renser. Ovan har kommenterats vissa fynd
materials relativa underrepresentation i vissa 
lager samt vissa fyndmatcrials tendenser till 
ansamlingar uppåt eller nedåt i lagcrföljdcn. 
Bortsett från dessa fenomen uppvisar brons
materialet, slaggerna och stenmaterialet en så 
pass stor avvikelse från 0-linjen, att den måste 
förklaras med särskilda fluktuationer i be
tingelserna för dessa materials deposition 
under den aktuella tiden. På bronsmatcrialet 
kan naturligtvis läggas hantverkstekniska as
pekter, liksom ekonomiska, för slaggerna och 
stenmaterialet fysikaliska aspekter (se ovan 
vid rubriken vertikala förskjutningar). 

Fyndmaterialen 1, 2, 3, 4 och 6, dvs. 
skärvsten, glas/pärlor, keramik, bränd lera 
och obearbetat benmaterial, uppvisar den 
bästa anpassningen till 0-linjen. Detta är en 
bekräftelse på antagandet, att "hushållsav
fall" skulle vara lämpligt att studera i detta 
speciella avseende (jfr South 1977). Dessa 

produkter har alltså avsatts med en under 
den aktuella tiden relativt konstant hastighet 
och volym/mängd. 

Som en kontrollmetod, för att bedöma 
fyndmatcrialens anpassning till 0-linjen, gjor
des en rangkorrdationsberäkning av siffer
materialen i tabell 2. Relaterat till den ut
grävda jordvolymen särskilde sig bronsmate
rialet, slaggerna och stenmaterialet (viktloden 
ej prövade) från övriga, med rangkorrda-
tionsvärden mellan rK +0 .54 och +0.69, 
mot övrigas mellan +0.82 och + 1.00, det se
naste uttytt som fullständigt positivt samband 
(Spearman's rangkorrdationsformd, se Vejde 
1968 s. 325). Därav följde att bronserna, 
slaggerna och stenmaterialet måste exklu-
deras i de fortsatta beräkningarna. Viktlodens 
högre frekvenser i lager IX, V I I I och VI 

Fig. 3. Procentuell frckvensfördelning lagervis en
ligt fig. 2. Keramik av västerländsk typ A I och 
kammar typ B. Till vänster stratigrafisk lagerföljd, 
till höger alternativt förslag med lager VI och VIII 
omflyttade. —• Percentual frequency per layer as 
in Fig. 2 of continental West-European pottery 
type A I and combs type B. Left: stratigraphical 
sequence, right: layers VI and VIII interchanged. 

KER.AI 

11 väl v i IX x xi 

I VI VII IX X XI 
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I v n IX X XI II VIII VI IX X XI 

VII VI K X XI II V«l M. IX X XI fl VIII VI IX X XI 

Fig. 4. Procentuell frckvcnsfördel-
ning lagervis enligt fig 2. Alter
nativt förslag till kronologisk ord
ning mellan lager VIII och VI. 
— Percentual frequency per layer 
as in Fig. 2. Alternative theory of 
chronological order of layers VIII 
and VI. 

måste sannolikt ha främst kronologisk bety
delse och skall diskuteras nedan. 

Före de fortsatta beräkningarna skall la
gerföljdens kronologiska relevans skärskådas. 
För ett antal av kurvorna i fig. 2 visade sig 
oregdbundenhetcr kring lager VI och V I I I . 
Eftersom lager VI och V I I I ovan konstate
rades ha en särskild karaktär med fyndmate
rial av högre fragmenteringsgrad, måste den 
kronologiska ordningen prövas mellan dessa. 
Som kontrollmaterial framtogs ett par be
gränsade fyndkategorier, keramik av väster
ländsk typ A I och kammar av typ B. Dessa 
redovisas i fig. 3 med ordningen mellan lager 
VI och V I I I bibehållen och ordningen om
vänd. Resultatet är därvidlag entydigt. Lager 
V I I I tycks innehålla fyndmaterial av yngre 
datering än lager VI . Som en tillämpning 
prövades i fig. 4 denna ömvändning av lager 
VI och V I I I för samtliga fyndmaterial, num
mer 2—5, 7 och 8. 

I fig. 4 redovisas effekten av ömvänd
ningen av lagcrordningen mellan VI och 
V I I I för alla fyndmaterial utom skärvsten, 
obearbetat benmaterial och viktlod. För dessa 
fyndmaterial skulle förändringen inte göra 
någon skillnad. Skärvsten och obearbetat ben
material är alltså inte betingade av några 
kronologiska faktorer utan står i en direkt 
relation till jordvolymen. 

För fyndmaterialen 2, 5 och 7, dvs glas/ 

pärlor, bronsföremål och slagger, innebär 
förändringen att kurvorna utjämnas täm
ligen drastiskt. Bilden är emellertid inte 
helt entydig. Detta kan förklaras med att 
lager V I I här saknas och att lager VI och 
V I I I inte var lokaliserade till hela under
sökningsområdet. Faktum kvarstår dock att 
de sannolikt mest kronologiskt beroende 
materialen glas/pärlor och bronsföremål ger 
ett klart utslag i positiv riktning för denna 
förändring. Det står också klart, att slaggerna 
måste härröra ur en likaledes kronologiskt 
betingad hantverksaktivitet. Kan det vara 
produkter av glas- och pärltillverkning eller 
bronshantverket? Förändringen har också 
stöd i passningen mellan skärvorna från sam
ma keramikkärl (Ambrosiani 1973c s. 141). 

Slutsatsen av detta är, att lagren VI och 
V I I I tillsammans representerar en stratigra
fisk och kronologisk konflikt, en sannolikt 
både horisontell och vertikal förskjutning, 
beroende på speciella betingelser för lagrens 
deposition på denna plats. 

Materialanalys: intensitetsvärden 
Grundtanken var, att med stöd av kvantite
terna enligt tabell 2 och en beräkning av 
tidsinnehållet i lagren under bryggan, X I — 
IX, kunna beräkna en koefficient för varje 
fyndmatcrials depositionsintensitet (se Am
brosiani 1971 s. 107—108). Denna beräkning 

Tabell 3. Intensitetsvärden lagervis. — Intensity values per layer. 

Fyndmaterial 

1. Skärv-sten 
2. Glas/pärlor 
3. Keramik 
4. Bränd lera 
6. Obearbetat ben 

I.agerbetcckningar 
II 

16.0 
14.6 
24.8 
18.8 
48.6 

VI I I 

49.6 
24.8 
28.3 
22.4 
32.3 

VI 

44.0 
32.8 
37.9 
28.9 
41.3 

IX 

40.1 
32.0 
23.5 
20.2 
36.9 

X 

34.1 
30.0 
16.9 
13.3 
35.3 

XI 

28.0 
30.4 

8.9 
7.9 

24.6 

Sort 

L / 100 L 
Anta l / 1000 L 
Anta l / 100 L 
G r / 1 0 L 
G r / L 
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utfördes så, att siffrorna i tabellen först 
dividerades med siffrorna för den utgrävda 
jordvolymen lagervis, anpassade i storleks
ordning. Produkten av detta blev de intensi
tetsvärden, som redovisas i tabell 3. 

Materialanalys: intensitetsvärden, tidsinnehåll 
I nästföljande beräkningsmoment utfördes en 
uppskattning av tidsinnehållet dels för hela 
lagerföljden och dels för lagren under bryg
gan. Förutsättningarna var de ovan nämnda 
dateringsförslagen (se ovan vid rubriken ar
keologiska dateringar). Därtill kom kravet på 
rimlighet i förhållande till ramen för Birka-
tid. I uppställningen nedan har samman
ställts vertikalt de mest sannolika dateringar
na för lagerföljdens början och horisontellt 
de på samma sätt mest sannolika dateringar
na för dels lagerföljdens avslutning under 
bryggan och dels hela lagerföljdens avslutning 
i lager I I . Inuti tabellen har förtecknats den 
kronologiska relationen mellan de uppställda 
årtalen. Därvid framkom, att ett tidsinnehåll 
på mellan 120 och 140 år för hela lagerfölj
den och mellan 50 och 70 år för lagren under 
bryggan — oavsett valet av absoluta årtal — 
skulle vara mest sannolika, eftersom de före
kommer oftast och i nästan alla kombinatio
nerna. Efter en närmare kontroll exkludera-
des värdena 50 och 140 år som extremvärden. 
Utgående från istället 60, 70, 120 och 130 år 

framräknades d t medelvärde för varje fynd
kategoris fyndmängd per volym- och tids
enhet. 

Dessa koefficienter, beräknade som aritme
tiska medelvärden på de hypotetiska tidsinne
hållen enligt uppställningen, är: (obs. sortlösa 
indextal) 
1. Skärvsten 1.64 
2. Glas/pärlor 1.37 
3. Keramik 0.94 
4. Bränd lera 0.77 
6. Obearbetade ben 1.62 

Materialanalys: tidsinnehåll, "depositionsår" 
Beräkningarnas sista moment innebar, att 
varje enskilt intensitetsvärde för varje mate
rial lagervis dividerades med detta materials 
koefficient för depositionshastighet, beräkna
de på ett medelvärde av fyra alternativa tids
innehåll för lagerföljden, dels under bryggan, 
dels hela lagerföljden. Detta redovisas i ta
bell 4. Eftersom värdena uttrycker varje 
materials egenheter i detta avseende, föreslås 
dessa benämnda "depositionsår" i väntan på 
det sista ledet, den absoluta dateringen. 

Depositionsintensiteten har inte varit vare 
sig lika stor eller likformig för alla fynd
kategorier. Av denna anledning utnyttjades i 
det sista ledet endast M d i och M 1 för om
räkningen i absoluta årtal. Variationsvidden 
för lagrens tidsinnehåll är förbluffande liten, 

Tidsinnehäll i lagerföljden i Svarta jordens hamnområde. Till vänster uppskattning av lager XI—IX, 
till höger uppskattning av lager XI—II. Understruken siffra markerar sannolikt tidsinnehåll. — Time 
spän of the stratification of the Black Earth harbour area. Left: estimated time spän of layers XI—IX; 
right: estimated time spän of layers XI—II. Underlined numbers (years) mark probable time spän. 

Alternativa 
äldsta årtal 
för lager XI, e. Kr. 

Alternativa 
äldsta årtal 
för lager XI, e. Kr. 

860— 

850— 

840— 

830— 

30 

40 

50 

60 

40 

50 

60 

70 

50 

60 

70 

80 

60 

70 

80 

90 

860— 

850— 

840— 

830— 

100 

110 

120 

130 

110 

120 

130 

140 

120 

130 

140 

150 

130 

140 

150 

160 

-890 -900 —910 -920 —960 -970 —980 —990 

Alternativa 
yngsta årtal 
för lager IX, e. Kr. 

Alternativa 
yngsta årtal 
för lager II, e. Kr. 
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Tabell 4. Depositionsår beräknade med koefficienter och intensitctsvärden enligt tabell 3. 
deposition calculated with co-cfficients and intensity values as in Table 3. 

Years of 

Fyndmaterial 

1. Skärvsten 
2. Glas/pärlor 
3. Keramik 
4. Bränd lera 
6. Obearbetat ben 

Mdi 

Mi 

Lagerbeteckningar 
II 

9.8 
10.7 
26.4 
24.4 
30.0 

24 

20 

VI I I 

30.2 
18.1 
30.1 
29.1 
19.9 

29 

25 

VI 

26.8 
23.9 
40.3 
37.5 
25.5 

27 

31 

IX 

24.4 
23.4 
25.0 
26.2 
22.8 

24 

24 

X 

20.8 
21.9 
18.0 
17.3 
21.8 

21 

20 

XI 

17.1 
22.2 

9.5 
10.3 
15.2 

15 

15 

Summa 

129.1 
120.2 
149.3 
144.8 
135.2 

140 

135 

mellan ca 15 och ca 30 depositionsår, med 
snittet på 22,5—23,3 år. Denna regelbunden
het eller periodicitet måste ha en särskild 
förklaring i klimatiska förändringar, sociala 
förhållanden eller andra bosättningsförhållan
den. Dess förklaring ligger emellertid utan
för räckvidden för den här uppsatsen. 

Materialanalys: depositionsår, datering 
Utgående från årtalen 840 och 850 som 
äldsta tänkbara årtal för lagerföljdens begyn
nelse, omräknades slutligen antalet deposi
tionsår till årtalsdateringar. 

Den här uppsatsens uppgift var inte att 
komma fram till en ny Birkakronologi i raden 
av många. Inte desto mindre måste de upp
ställda hypoteserna till väsentliga delar sägas 
ha besannats och kronologin därför ges viss 
beviskraft. Fortfarande kvarstår en bedöm
ning med vilken precisionsgrad detta har ut
förts. Enligt kännedom om Birkatidens krono
logiska ramar måste dateringarna i tabell 5 
gott och väl sägas bära sannolikhetens prägel. 

I fig. 5 har dessa dateringar och beräkningar 
av tidsinnehållet i lagren ritats om till grafisk 
framställning. Genom beräkningarna har ska
pats överlappningar mellan lagren, vilket sä
kert uttrycker ett verkligt förhållande. 

Materialanalys: myntdateringar, metod
kontroll 

Dateringarna som erhållits, skall prövas mot 
ett par från dessa oberoende dateringsmeto
der med mynt. Enligt fig. 2 nummer 9 skulle 
viktlodens frekvenstopp ligga i lager I X — V I , 
dvs. ca 875—940 e. Kr. enligt tabell 5. Mot 
denna datering kan ställas yngsta mynt i 
gravar med viktlod enligt Birka / Textband, 
1943 och revision av myntdatcringarna ut
förd för Birka I I av U. S. Linder Welin år 
1980 (manus). 

Av denna förteckning framgår mycket tyd
ligt, att slutmyntens termini post quem har en 
frekvenstopp kring 900 och en variation 
mellan ca 890 och 930 e. Kr. Detta är alltså 
nästan full överensstämmelse med dateringen 
av viktlodens frekvenstopp i lagerföljden ca 

Tabell 5. Dateringar för lagerföljden i Svarta jordens hamnområde. Förslag utgående från fyndmäng-
der, intensitetsvärden och koefficienter enligt tab. 2, tab. 3. — Dating of the stratification of the Black 
Earth harbour, based on number of finds, intensity values and co-efficients as in Tables 2 and 3. 

Lager 

(I). 
I I 
V I I I 
VI 
IX 
X 
XI 

Tidsgränsbcstämningar 
Mi enl 

(975— 

—975 
—955 
—930 
—899 
—875 
—855 

gt 

) 

tab. 4. 

(985—) 

—985 
—965 
—940 
—909 
—885 
—865 

Mdi enligt 

(980—) 

—980 
—956 
—927 
—900 
—876 
—855 

tab 4. 

(990—) 

—990 
—966 
—937 
—910 
—886 
—865 

Datering 
e. Kr, 

975— 

955—990 
927—966 
899—940 
875—910 
855—886 
840—865 
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T I D S I N N E H Ä L L 
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V I / A N L 4 

1 

I I 

VI I I 

* 

' raragnuoHöMomutiuoHogsoKiigTDMo 
DATERING K KR 

Fig. 
i Svarta jordens hamnområde utgående från tabell 
5. — Time spän and dating of the Black Eearth 
harbour area based on Table 5. 

Yngsta 
mynts 
t.p.q. 

—800— 

810— 
820— 
830— 
840— 
850— 
860— 
870— 
880— 
890— 
900— 

910— 
920— 
930— 
940— 
950— 

Gravanläggningar 
med viktlod 

352, 367, 503, 710, 844, 
(1081?), 1132 
— 
860B 
.— 
543, 838 
837 
707A 
991A 
737B 
86B, 752B, 956, 99IB 
471, 475, 496, 750, 830, 
963, 967, 979 
804A, 835, 965, 966 
581, 644, 735, 943, 969 
977 
(643?) 
777 

964, 

886, 957, 

875 till ca 940 e. Kr. I annat sammanhang 
har seriationsförsök med yngsta mynt för
delade på gravfältsavsnitt i Birka lett till en 
datering av vallen (och sannolikt också bryg
gan) i Birka till mellan 875/910 och 935 
e. Kr. (Kyhlberg 1980). Ytterligare en kon
troll kan göras med stöd av mynt — typen 
K G 7 av nordisk typ och dess förekomst i 
Birka. Typen har av Brita Malmer daterats 
till 900-talets första hälft (1966 s. 219). I 
grav 845 innanför och grav 847 i vallen, 
bägge relaterade till en passage i vallen, 
fanns i det förra fallet en samanid från 925— 
43 och i det senare ett mynt KG 7 omgjort 
till hänge. Grav 847 angavs ha haft en klart 
synlig försänkning i vallen, vilket visar att 
den byggts in i den redan anlagda vallen. 
Bägge gravarna kan därför anses ha anlagts 
ungefär samtidigt, strax efter ca 925 e. Kr., 
då vallen är anlagd dier under byggande. 
Denna kronologiska indikation stöds kraftigt 
av mynttyperna 3, 4 och 5 i Birka. I grav
fälten norr om Borg förekommer hela 7 av 
26 yngsta mynt i perioden 920—940 e. Kr., 
vilken tycks vara den yngsta 20-årsperioden 
med mynt i detta gravfältsavsnitt. Här före
kommer såväl KG 3, 4 som 5, men inte 7. 
Slutsatsen av detta är att gravfälten norr om 
Borg upphör att användas kontinuerligt ca 

920—940 e. Kr., att KG 7 inte deponeras i 
Birka förrän under denna period och att 
vallen (och bryggan) då är under byggande 
eller är anlagd (jfr Kyhlberg 1980). 

Vallens och bryggans konstruktionsperiod 
kan alltså indikeras ha infallit under det 
skede, som representeras av lager VI , mellan 
899/910 och 927/940 e. Kr. De övriga date
ringarna för samma skede är enligt ovan dels 
875/910—935 e. Kr. och dels 920/925—935 
e. Kr. Dateringen kan därmed antagligen 
krympas till perioden mellan ca 925 och 935 
c. Kr. Detta skapar ett tidsintervall till 
yngsta datering för lager I X under bryggan 
på minst 15 och mest 65 år. Ett därmed 
uppdykande, inte tidigare uppmätt, "saknat" 
tidsinnehåll i lager IX skulle vara ytterligare 
en bekräftelse på denna beräknings giltighet, 
eftersom detta översta delvis vattenavsatta 
lager måste förutsättas ha eroderat kraftigt 
genom sin strandbundenhet och anläggnings
arbetena med bryggan. 

Metodkontrollcn har visat, att den ovan 
föreslagna kronologin för lagerföljden i Svar
ta jordens hamnområde skulle kunna ut
nyttjas för vidare forskning i det arkeolo
giska källmaterialet. 

Att äldsta datering för lager XI inte kan 
föras längre bakåt än till strax före 800-talets 
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mi t t visar a t t unge fä r e t t ha lv t sekel " s a k n a s " 

bebyggelsemässigt p å d e n n a pla ts . T i l l s am

m a n s m e d de t å l d e r d o m l i g a inslaget i lager I 

( K y h l b e r g 19736 s. 161 ff.) s amt i g ravfä l t en 

( A r r h e n i u s 1976) t o rde d e t t a be tyda , a t t 

Birkas ä lds ta bebyggelse in te legat p å d e n n a 

plats . Birgit A r r h e n i u s h a r föreslagit a t t de t 

ä lds ta b c b y g g d s e s k e d d karak te r i se ra t s av 

ens t aka g å r d a r och gårdsgravfä l t . Dessa t o rde 

h a var i t b e l ä g n a dels me l l an K u g g h a m n och 

K o r s h a m n , dels vid K v a r n b a c k e n / B o r g s h a g e 

S O o m Borg och dels, som B. A r r h e n i u s före

slagit , vid O r m k n ö s ( A r r h e n i u s m. fl. 1978) . 

Där t i l l k o m m e r a t t g r a v f ä l t s d d e n vid val lens 

n u v a r a n d e södra ä n d e ä r f lerskiktad och a t t 

dess u n d e r s t a skikt t i l lhör ä ld re Birka t id 

( K y h l b e r g 1 9 8 0 ) . O m k r i n g 800- ta le ts a n d r a 

f järdedel h a r al l tså d e t t a u r sp rung l iga bo

sä t tn ingsskede avlösts a v en bebyggelseför tä t 

n ing p å S v a r t a j o r d e n vid h a m n o m r å d e t . 

E t t särskilt tack till R o g e r Bl idmo. 
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Quantitative dating 
Very few archaeological excavations in Sean
dinavia allow of effedive stratigraphical ana
lysis. The 1969—1971 exeavation of the Black 
Earth at Birka brought to light a harbour 
and a sequence of clearly defined layers. This 
paper attempts methodically to demonstrate 
that finds of e.g. stones cracked by heat, glass/ 
beads, ceramics, burnt day, and unworked 
animal bones can be used to calculate the 
time spän. 

The author discusses the conditions for 
the deposition of finds, and reviews diverse 
aspects of source criticism. Evidence is offered 
that by comparing the volume of the ex
cavated soil from the different layers with 
the quantities of the various find categories 
— these quantities can be used for dating 
purposes by reason of a regular deposition 
intensity. 

A conversion of the time spän into abso
lute years derives from archaeological dating 
of the oldest finds, confined by dating by 
coins of the relevant period. The stratifica
tion of the Black Earth harbour area can thus 
be dated to c. 840 to 975 A.D., with the 
exception of the top layer, which has been 
disturbed by ploughing. The construction of 
the jetty can be dated to c. 925 to 935 A.D. 
This chronology also implies that Birka's first 
dwelling sites were not situated in the 1969— 
1971 investigation area. The author agrees 
with Birgit Arrhenius' view that the first 
dwelling sites consisted of isolated farms, each 
with its own burial ground; In the second 
quarter of the 9th century the occupation of 
the center of the Black Earth area near the 
harbour became denser, replacing this older 
structure of habitation. 
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