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Förord

Att luftföroreningar och surt regn har skadat såväl stenskulptur och 
andra monument som byggnadskonstruktioner i det fria är numera väl 
känt. Det sura nedfallet har medfört att även jorden gradvis blivit för
surad. I södra och mellersta delarna av Sverige har konstaterats att pH i 
ytskiktet hos vissa jordar sjunkit med mer än en enhet sedan början av 
seklet, vilket innebär att jorden där förlorat mycket av sina buffrande 
ämnen och att vätejonhalten ökat mer än tio gånger. Frågan har därför 
uppkommit om försurningen även kan skada föremål under markytan. I 
värsta fall skulle ovärderligt arkeologiskt källmaterial kunna vara hotat.

För att allsidigt studera nedbrytningen av arkeologiska föremål i jord 
har ett brett tvärvetenskapligt projekt startats på initiativ av framlidna 
Gunnel Werner (död 1993), chef för metallenheten vid institutionen för 
konservering. Projektet samlar kunnande från skilda discipliner genom 
samverkan mellan specialister från områdena arkeologi, kemisk analys, 
konservering, korrosion och osteologi. Ett viktigt pionjärarbete utförs. 
Varken i Sverige eller utomlands har insatser av en sådan bredd tidigare 
gjorts beträffande föremål i jord. Denna skrift är den första publikatio
nen från projektet och visar hur detta banat nya vägar för problem
strukturering och metodik.

Skriftens kapitel har författats av respektive specialister som medver
kar i projektet. Samordning och redigering har utförts av Einar Matts
son.

Stockholm i november 1994 

Ulf Lindborg
Chef för institutionen för konservering, RIK
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Sammanfattning

Detta projekt syftar till att öka kunskaperna om vilka faktorer som är 
avgörande för nedbrytning av arkeologiskt material i jord. Särskilt skall 
inverkan av miljöförsurning studeras, men även andra faktorer av bety
delse för nedbrytningen skall beaktas. Resultaten avses kunna tillämpas 
inom arkeologisk kulturminnesvård vid bedömning av hur rådande mil
jöförhållanden och olika typer av miljöförändringar påverkar fornmin
nenas bevarande.

Projektet begränsas, åtminstone inledningsvis, till arkeologiska bron
ser och ben.

Genomförandet sker som en tvärvetenskaplig studie i samverkan mel
lan arkeologer, geologer, kemister, konservatorer, korrosionsforskare 
och osteologer.

I denna första delrapport redovisas en kunskapssammanställning som 
genomförts på berörda delområden och som avses ge bakgrund för de 
fortsatta undersökningarna.

I ett avsnitt om arkeologiska förhållanden beskrivs indelningen av 
Sverige i arkeologiska regioner. Exempel ges på olika typer av grav- och 
boplatsmiljöer i Syd- och Mellansverige från sten-, brons- och järnålder. 
Särskilt utpekas fornminnestyper, som bedöms kunna vara känsliga för 
miljöförsurning.

I ett block om korrosion redovisas grunderna för metallers korrosion, 
innefattande såväl kinetik som termodynamiska förutsättningar. Sär
skilt fokuseras korrosion på arkeologiska bronser. En utförlig beskriv
ning ges av olika parametrars inverkan på metallers korrosion i jord, 
omfattande jordens vattenhalt, luftning, surhetsgrad, resistivivitet, klo
ridhalt, fosfathalt, ammoniakhalt och mikrobiell aktivitet. Särskilt dis
kuteras hur dessa parametrar och jordkorrosionen påverkas av markan
vändning genom spridning av gödsel- och jordförbättringsmedel, väg- 
saltning, dränering, skogsplantering och jordpackning. Korrosionsför- 
hållandena i kulturlager diskuteras.

I ett särskilt kapitel behandlas arkeologiskt benmaterial. Efter en re
dovisning av benets uppbyggnad beskrivs nedbrytning av först benets 
kollagen och därefter dess kalciumhydroxidapatit. Inverkan av jordpa
rametrar, som pH-värde samt kalcium- och fosfathalter, diskuteras och 
apatitens beständighet under olika förhållanden visas i ett stabilitetsdia
gram.
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Då det befaras att miljöförsurningen kan utgöra ett hot mot arkeolo
giska föremål i jorden, förs en utförlig diskussion av frågan om försur
ning av jord och grundvatten i Sverige.

Efter beskrivning av atmosfäriskt nedfall av försurande ämnen be
handlas jordens förmåga att motstå försurande nedfall samt begreppet 
kritisk belastningsgräns. Betydelsen av olika faktorer diskuteras; berg
grund, jordart, jordmån, topografi, markanvändning, hydrologi, neder
börd, högsta kustlinjen, väghållning, biltrafik och industriell verksam
het. Inom ramen för projektet har även försurningskänslighetskartor ut
arbetats för jordarna i Hallands och Stockholms län. Dessa kartor avser 
förhållandena 0,3-0,5 m under markytan och är därigenom anpassade 
för arkeologisk tilllämpning; arkeologiska föremål ligger ofta på detta 
djup. För jämförelse visas också fornminneskartor för de båda länen, 
vilket gör det möjligt att bedöma jordens försurningskänslighet i forn- 
minnesrika områden.

Mot bakgrund av nämnda sammanställningar av befintligt kunnande 
beskrivs en plan för undersökningar inom projektets ram. Dessa omfat
tar:

D Jämförande undersökningar av bevarandegraden hos magasinerade 
arkeologiska föremål utgrävda under olika decennier; i viss utsträck
ning bestäms surhetsgraden hos magasinerade jordprov från ifråga
varande utgrävningar.

□ Undersökning av sambandet mellan bevarandegrad och jordsamman
sättning och andra exponeringsförhållanden vid framtida utgräv
ningar; härvid utväljs lokaler med olika försurningspåverkan; hot- 
bildsprotokoll upprättas och jordprov tas för analys.

Med hjälp av statistiska metoder undersöks huruvida det finns signifi
kant samband mellan nedbrytningsgrad och olika parametrar vid expo
neringen.

I bilagor till rapporten ges anvisningar för:

□ Upprättande av hotbildsprotokoll för bedömning av miljöpåverkan 
på fornlämningar.

□ Insamling och förvaring av jordprov vid arkeologiska undersökning
ar; såväl provtagning på utgrävningsområdet i stort som provtagning 
i föremålets omedelbara närhet beskrivs.

□ Kemisk och fysikalisk analys av jordprov och fynd.
D Bestämning av nedbrytningsgrad hos arkeologiska föremål genom 

okulärbesiktning, röntgenundersökning, borrhålsbesiktning och den- 
sitetsbestämning.
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The decay of 
archaeological 
material in soil

Summary
The aim of this project is to identify the parameters decisive in the decay 
of archaeological objects in soil. Although the influence of environmen
tal acidification is especially studied, other factors influential to the 
decay process are also taken into account. The purpose of this study is 
to obtain results which may subsequently be used in the care and preser
vation of archaeological antiquities.

In this first stage, the project has been restricted to archaeological 
bronzes and bones. The work has been carried out as an interdiscipli
nary study in cooperation between archaeologists, chemists, conserva
tors, corrosion metallurgists, geologists, and osteologists. This first re
port includes compilations covering the state of present day knowledge 
in the different areas connected with this project with the intention of 
forming a background for future investigations.

In one section, ancient monuments and artefacts and environmental 
threats to these are dealt with. Various archaeological regions in Sweden 
are described. Examples of different types of graves and settlements in 
southern and central Sweden from the Stone, Bronze and Iron Ages are 
given. Attention is focused on types of ancient monuments which are 
especially sensitive to environmental acidification.

In another block, the basics of metal corrosion are described, kinetics 
as well as thermodynamics. A survey of the corrosion of archaeological 
bronzes is also presented. The influence of different parameters on metal 
corrosion in soil is discussed, including water content, aeration, acidity 
and resistivity of the soil, along with the soil contents of chloride, phos
phate and ammoniacal compounds, as well as microbial activity. 
Further, the way in which these parameters are affected by different 
types of soil treatment are considered, such as the spreading of fertilizers 
and lime, road salting, drainage, reforestation, and soil packing resul
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ting from the use of heavy equipment in farming and forestry. Even the 
corrosion conditions in archaeological cultural layers are discussed.

Archaeological bones are also dealt with in one chapter. Following a 
description of bone structure, the decay of bones in soil is discussed, first 
in consideration to the collagen component and then the calcium hydro
xide apatite structure. The influence of various soil parameters are taken 
into account; the pH value and the contents of calcium and phosphate. 
The resistance of apatite to dissolution at different pH values and phos
phate contents is shown in a stability diagram.

Because environmental acidification is suspected to pose a threat to 
archaeological objects in soil, special attention has been paid to the aci
dification of soil and ground water. The deposition of acidic air conta
minants and the ability of the soil to resist acidification are discussed, 
and the concept ”critical load” is defined. The influence of various 
factors is also taken into consideration, e.g. type of Pre-Quaternary bed
rock, Quaternary deposit and soil, topography, land use, hydrology, 
precipitation, highest shoreline, road maintenance, traffic and industrial 
activity. Within this project, maps showing the soil sensitivity to acidi
fication have been prepared for the counties of Halland and Stockholm. 
These maps show the conditions 0.3-0.5 m below the surface of the 
ground, which makes them particularly suitable for archaeological pur
poses as archaeological objects are often located at this depth. For pur
poses of comparison, maps of archaeological sites in these two counties 
are also presented, thus making judgements of acidification possible at 
locations rich in archaeological objects.

A plan for future investigations has been outlined against the back
ground of these compilations, including:

□ Comparative examination of stored archaeological objects excavated 
during different decades, the purpose being to establish whether re
cently excavated objects show a higher degree of decay than objects 
excavated earlier; to a certain extent the acidity of stored soil samples 
collected at the excavation will be examined.

□ Investigation of the relationship between the degree of decay and soil 
composition along with other exposure conditions in future excava
tions; excavation sites with different degrees of acidification are being 
selected and soil samples are being collected for analysis.

The results will be examined using statistical methods to test for signifi
cant relationships between decay and different environmental para
meters.

Instructions for the operations included in the investigation are given 
in the appendices to this report:
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□ Preparation of reports for excavation sites listing different site fea
tures important in the decay of buried archaeological objects at the 
site.

□ Description of the collection and storage of soil samples, general 
sampling at the excavation site as well as sampling close to the 
object.

D Chemical and physical analyses of soil samples and objects.
D Determination of the degree of decay of archaeological objects using 

inspection (even through bore-hole), X-ray examination, and deter
mination of the density of the object.
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1 Inledning

Under 1980-talet har miljöproblem förorsakade av främst luftförore
ningar blivit alltmer framträdande. År 1988 erhöll Riksantikvarieämbe
tet ett särskilt anslag för forskning om luftföroreningarnas inverkan på 
kulturminnen. Denna forskning har i ett inledande skede koncentrerats 
på luftföroreningarnas inverkan på byggnader, skulpturer och andra 
monument ovan jord, såsom runstenar, hällristningar och hällmålning- 
ar. Inomhusmiljön för museiföremål hör också till de områden som 
prioriterats i en första etapp. De material som hittills undersökts är sten, 
främst kalksten och sandsten samt glas och metall.

Inom ”Luftföroreningsprojektet” har man bl. a. kunnat konstatera en 
ökande vittringstakt på landets runstenar, hällristningar och hällmål- 
ningar. Klart är också att konstruktioner och monument av koppar, 
brons, järn och zink påverkas (Luftföroreningar och kulturminnen - 
handlingsplan 90, Konserveringstekniska studier, rapport RIK 1, 1990; 
Air Pollution and the Swedish Heritage Progress 1988-1991, Konserve
ringstekniska studier, rapport RIK 6, 1992).

Det sura nedfall som skadar såväl kulturminnen ovan jord som sjöar, 
vattendrag och skogar bör rimligtvis också påverka bevarandeförhål
landena för det arkeologiska material som ligger i jorden. Den ökande 
jordförsurningen bör innebära att vissa material bryts ned snabbare. I 
värsta fall kan den försämrade miljön innebära att för arkeologin och 
kulturmiljövården ovärderligt källmaterial håller på att försvinna. Att 
jordförhållandena kan ha stor betydelse för hur väl arkeologiska mate
rial bevaras har länge varit känt bland arkeologer men är förvånansvärt 
litet omskrivet. Detaljerna kring hur bevarandeprocessen ser ut för olika 
arkeologiska material i förhållande till olika jordtyper är dåligt utredda 
och området kan i stort sett betraktas som outforskat.

I takt med ökande exploateringsgrävningar under 1970- och 1980- 
talen och en inom den arkeologiska forskningen allt tydligare källkritisk 
hållning till materialet har behovet av forskning kring bevarandefrågor 
då och då uttalats, särskilt från osteologiskt håll (Iregren, E.: ”Animal 
osteologi och förhistorisk miljö”, rapport från metodkonferensen om 
ekologisk arkeologi, RAÄ 1978:10), men några egentliga resurser eller 
någon klar motivation för en sådan typ av forskning har inte funnits 
förrän nu. Miljöhotet har på kort tid ställt bevarandefrågorna i blick
punkten.
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De arkeologer som varit verksamma i fält 20 år eller längre tycker sig 
märka hur fyndens kvalitet blivit allt sämre. Den försämrade kvalitén 
tycks främst gälla metaller, särskilt järnföremål, och ben. Båda typerna 
av material blir allt svårare att ta upp hela ur jorden i samband med 
utgrävning.

Det kan tänkas att dessa iakttagelser är en suggestion till följd av den 
pågående miljödebatten. Så länge vi inte har kunskap om bevarande
situationen, är det emellertid viktigt att ta dessa signaler på allvar.

Den tidigare rådande uppfattningen att ett arkeologiskt material 
bevaras bäst om det får ligga ”intakt” i jorden övertygar inte längre.

Vid RIK inleddes en förstudie över arkeologiska bronsföremåls korro
sion i jord baserad på material från pågående utgrävningar. Förstudien 
av arkeologiska bronsföremål tar upp frågan om ett samband mellan 
korrosion av bronserna och jordens surhetsgrad (rapport RIK 1990 av 
Gunnel Werner och Anders Backlund).

För vidareutveckling av förstudien startades 1991 projektet ”Ned
brytning av arkeologiskt material i jord” i enlighet med projektprogram 
1991-02-22.

Internationella aspekter
Enligt hittills tagna kontakter i övriga Norden är den behandlade 
problematiken aktuell även där, men något motsvarande projekt är där 
ännu inte formulerat. (Referenser: Helge Brinch Madsen, Konservator
skolen i Köpenhamn, Berit Sellevold, Riksantikvaren Oslo.) Av de euro
peiska länderna synes Tyskland vara det land där dessa frågor mest 
uppmärksammats. Exempelvis behandlar en artikel i tidningen Denk
malschutz Informationen 1989:5 dessa frågor. Nyligen har man startat 
ett ännu så länge relativt begränsat tvärvetenskapligt projekt med syfte 
att klarlägga metallfyndens bevarandestatus över tiden. Projektet är 
främst inriktat på att studera de fynd som finns i magasinen, men man 
avser också att följa upp studierna i den löpande undersökningsverk
samheten. Projektet är knutet till Landesdenkmalamt Baden-Württem
berg, Abb. Archäologische Denkmalpflege, Arbeitsstelle Schwäbisch 
Gmund. En första delrapport från 1992 föreligger: ”Zwischenbericht zu 
Umweltschäden an Bodenfunden” von Dr. Werner Scharff. Det finns 
flera beröringspunkter mellan detta projekt och det svenska.
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2 Målsättning

2.1 Syfte
Projektets syfte är

□ att ta reda på vilka faktorer som har en avgörande betydelse för 
korrosion på olika typer av arkeologiskt material i jord; försurning
ens inverkan kartläggs särskilt,

D att utveckla dokumentationen av miljödata i samband med arkeolo
giska undersökningar för uppföljning av projektet.

Detta är vad som står upptaget i det ursprungliga projektprogrammet. 
Under arbetets gång har det också framstått som angeläget att utveckla 
dokumentationen av miljödata även inför en arkeologisk undersökning, 
d.v.s. i utredningsskedet eller i samband med miljökonsekvensbeskriv
ningar som innefattar fornlämningsområde.

Ett tredje syfte är därför

D att ta fram underlag för en antikvarisk bedömning av miljöhot mot 
fornlämningsområde sett ur ett jordkemiskt perspektiv.

Projektet genomförs med inriktning på förhistoriskt material men myc
ket av det som diskuteras är också giltigt för medeltida kulturlager. Det 
gäller främst diskussionerna kring bevarandeförhållanden för benmate
rial. I maj 1992 hölls ett seminarium i Lund om bevarande av medeltida 
kulturlager. Några av projektets medarbetare deltog i detta seminarium, 
bl.a. med föredrag av Gunnar Borg (Borg, G.Ch. 1993. Hotet mot 
arkeologiska kulturlager ur naturvetenskaplig synpunkt. META, Lund, 
93:3/1993, s. 44-57). Det förelåg ett stort intresse från medeltidsarkeo- 
logerna att projektet skulle ta upp frågeställningar med direkt relevans 
för medeltida stadslager. En viktig fråga i detta sammanhang är bl.a. vad 
som händer med jordkemin i kulturlager som ligger kvar invid urschak- 
tade och exploaterade ytor eller som övertäcks. Framför allt är det över 
huvudtaget angeläget att undersöka betydelsen av förändring av grund
vattennivån liksom förändrad vattengenomströmning.
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2.2 Arkeologisk och antikvarisk tillämpning
Tillämpningsområden finns både inom arkeologin och kulturmiljövården.

För arkeologin innebär projektet att ett viktigt underlag erhålls för 
diskussionen om representativitetsfrågor. Hur skall frånvaron av olika 
material eller olika materialdelar tolkas? Frågan är också central för 
kunskapsuppbyggnaden inom den arkeologiska kulturminnesvården.

För vård och bevarande av föremål är det viktigt att föremålets 
kondition inte är för dålig för att det skall kunna konserveras. Det är 
viktigt att utreda försurningens betydelse i detta sammanhang.

För kulturmiljövården i stort innebär projektet att man får underlag 
för bedömning av bevarandeförhållanden för sådant arkeologiskt mate
rial som ligger i jorden. Det finns två väsentliga användningsområden 
som delvis sammanfaller:

a) Vid upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
b) Vid tillståndsgivning för arkeologiska undersökningar.

Man kan härvid behöva ompröva och komplettera gällande värde- 
ringsgrunder för skydd och bevarande av fornlämningar.

När det gäller a) har MKB inom KMV-området hittills varit inriktade 
på att beskriva konsekvenserna för miljön ovan mark. Ur arkeologisk/ 
antikvarisk synpunkt måste konsekvenserna för miljön under mark vara 
minst lika angelägna att klarlägga. Inom projektet tas fram förslag till 
försurningskänslighetskartor anpassade till arkeologiska förhållanden, 
se vidare kap. 7. Tanken är att sådana kartor skulle kunna tas fram för 
samtliga län, digitaliseras, och i framtiden kunna användas tillsammans 
med det datoriserade fornminnesregistret och eventuellt andra typer av 
jord- och miljödata. Ett sådant underlag ger en grov bild av miljöhotet 
mot olika typer av fornlämningar och bör vara användbart i ett inle
dande skede av planeringen. Denna typ av underlag är t.ex. användbart 
i en diskussion om förändrad markanvändning (ex. nyplantering av 
skog, vilket medför försurning av marken) eller i samband med exploa
tering av större markområden (ex. luftföroreningarna ökar, grundvat
tennivån sänks). Vad får sådana ingrepp för konsekvenser i ett redan 
försurningskänsligt område och hur inverkar detta på bevarandeförhål
landen för det arkeologiska material som ligger i jorden inom de be
rörda fornlämningarna? Vid en inledande planering av större vägprojekt 
är det kanske lämpligast att styra undan från de fornlämningar som är 
belägna i det minst försurningskänsliga området, etc.

Förutom försurningskänslighetskartor testas inom projektet möjlig
heten att använda ett hotbildsprotokoll (bilaga 1). Protokollet är tänkt 
att användas för att klarlägga miljöhot mot mer begränsade fornläm- 
ningsområden, t. ex. ett gravfält, stadskvarter, etc. Tillsammans med 
analysresultat från jordprov erhålls ett relevant underlag för en bedöm
ning av platsens sårbarhet ur miljösynpunkt (bilaga 2).
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Sannolikt innebär en inriktning även på frågor kring jordmiljön att 
geologer behöver anlitas i högre utsträckning än hittills i samband med 
arkeologiska undersökningar.

I samband med tillståndsgivning vid arkeologiska undersökningar 
kan undersökningens ambitionsnivå och omfattning behöva relateras 
till aktuella bevarandeförhållanden respektive eventuella miljöförstö
rande effekter på sikt. Det är därför tänkt att upprättande av hotbilds- 
protokoll och jordprovtagning också kan ingå i särskild arkeologisk 
utredning, där så bedöms vara relevant.

Uppgifterna i hotbildsprotokollet och resultaten av jordanalyserna 
vägs samman med kunskap om olika fornlämningstyper vad gäller 
konstruktioner, fyndinnehåll och fyndfrekvens liksom med kunskap om 
olika material och materials nedbrytningsprocesser. Detta underlag tas 
fram av den institution som har i uppdrag att utföra utredningen.

Med detta underlag som utgångspunkt och i vissa fall kompletterat 
med utredningsgrävning eller förundersökning kan länsantikvarien stäl
la sig följande frågor:

□ Hur skall man förhålla sig till tillstånd för undersökning av fornläm- 
ningsområden, där bevarandeförhållandena är extremt goda?

□ Är det t.ex. förenligt med kulturmiljövårdens intentioner att låta 
delar av en fornlämning, av en typ som vi vet innehåller rikligt med 
bl.a. metallfynd såsom ett yngre järnåldersgravfält, kvarligga i ett 
område som är extremt känsligt ur korrosionssynpunkt på grund av 
en långt gående försurning eller kommer att bli extremt känsligt på 
grund av förändrad markanvändning?

För det direkta vårdarbetet kan det bli aktuellt med åtgärder för att 
bromsa en accelererande nedbrytningsprocess inom särskilt utsatta 
fornlämningsområden. Exempel på en sådan åtgärd kan vara att för
hindra skogsplantering. Arkeologisk undersökning som åtgärd för att 
rädda ett källmaterial synes orealistiskt annat än i samband med exploa
tering.

Med hänsyn till problemets omfattning kommer åtgärdsfrågan att bli 
problematisk. Åtgärder i egentlig mening är knappast genomförbara 
annat än i mycket begränsad omfattning. 1 stället bör insatserna inriktas 
på att ha en kontinuerlig bevakning och uppföljning av jordmiljö
frågorna genom de möjligheter olika iństrument i planeringsprocessen 
och de arkeologiska undersökningarna ger.
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3 Genomförande

Projektets genomförande bygger på ett nära samarbete mellan naturve
tare och arkeologer. Främst handlar samarbetet om att ställa samman 
och bygga upp kunskap om olika material, kunskap om korrosions
processer och kunskap om geologi och jordkemi samt att tillämpa dessa 
kunskaper i arkeologiska sammanhang.

Korrosionsinstitutets forskning avseende nutida metallers korrosion i 
jord har varit en viktig utgångspunkt.

Vad gäller benmaterial finns det en ganska omfattande internationell 
forskning om nedbrytningsprocesser såväl vad gäller mekanisk som 
mikrobiell och kemisk påverkan.

Den forskning om jordförändringar som bedrivs vid olika institutio
ner i Sverige, främst vid Statens naturvårdsverk (SNV), Institutet för 
vatten- och luftvård (IVL) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), har 
likaså utnyttjats inom projektet.

Vad gäller kunskap om arkeologiskt material i jord har projektet 
kontakt med Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms univer
sitet. Begränsade studier av förutsättningarna för bevarande av fyndmate
rial i avsatta kulturlager har utförts bl. a. i samband med 1970-talets 
undersökningar i Birkas svarta jord. Vikten av att bedriva forskning om 
hur kulturlagren uppstått och dessas specifika kemi har betonats.

Möjligheterna att utnyttja äldre dokumentationsmaterial, fynd och 
jordprov, för att se om bevarandestatus och bevarandeförhållandena 
förändrats drastiskt under de senaste 25-50 åren undersöks också.

3.1 Medverkande i projektet
Projektet drivs i samarbete mellan Riksantikvarieämbetets Fornminnes- 
avdelning och Institutionen för konservering, RIK. Det ingår i det övergri
pande programmet för arbetet med studier och åtgärder avseende 
luftföroreningarnas nedbrytande verkningar på det fysiska kulturarvet. 

Projektets arbetsgrupp har under den inledande etappen utgjorts av:

Projektledning:

Agneta Lagerlöf, enhetschef, fil.doktor i arkeologi, Enheten för arkeolo
gisk dokumentation, Fornminnesavdelningen 
Gunnel Werner, enhetschef, Enheten för metallkonservering, RIK.
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Experter:

Gunnar Ch. Borg, fil.doktor i kvartärgeologi, forskare vid IVL i Göte
borg, fr. o. m. 1994 vid Geologiska institutionen, CTH i Göteborg 
Monika Fjaestad, enhetschef, Enheten för metallkonservering, RIK 
(fr. o. m. 1993)
Leif Jonsson, l:e antikvarie, doktorand i animal osteologi, Byrån för 
arkeologiska undersökningar, UV Väst, Fornminnesavdelningen 
Einar Mattsson, prof., konsult i korrosionsfrågor, tidigare föreståndare 
för Korrosionsinstitutet
Anders Nord docent i oorganisk kemi, avdelningsdirektör, RIK 
(fr. o. m. 1993)
Inga Ullén, l:e antikvarie, doktorand i arkeologi, Byrån för arkeolo
giska undersökningar, UV Mitt, Fornminnesavdelningen.

Referensgrupp:

Arne Andersson, prof. vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
Birgit Arrhenius, prof. vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stock
holms universitet
Hans Browall, fil.doktor, forskningschef vid Statens historiska museum 
(fr. o. m. 1993)
Jan Gullman, fil.lic., RIK
Gunborg Janzon, docent, forskningschef vid Statens historiska museum 
Ola Kyhlberg, docent, Byrån för arkeologiska undersökningar, Forn
minnesavdelningen
Ronnie Liljegren, docent vid Kvartärgeologiska institutionen, Lunds 
universitet
Ulf Lindborg, docent, chef för RIK
Jan-Gunnar Lindgren, länsantikvarie i Göteborgs och Bohus län 
Gustaf Trotzig, docent, avdelningschef, Fornminnesavdelningen 
Tor Gunnar Vinka, fil.kand., forskare vid Korrosionsinstitutet.

3.2 Finansiering och tidsplan
Projektet finansieras över Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsan- 
slag. Budgetåret 1991/92 erhöll projektet 480 tkr, 1992/93 350 tkr, 
1993/94 540 tkr och 1994/95 300 tkr. Projektledning, utrustning samt 
analyskostnader finansieras över RAÄ:s ordinarie medel.

Genomförandet av projektet är planerat ske etappvis över en fem
årsperiod, d.v.s. med start 1991-07-01 och avslutning 1996-06-30.
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4 Fornlämningar och 
miljöhot

En fornlämnings yttre och inre konstruktion är central för diskussionen 
om nedbrytning av de föremål som finns i den. Till grund för detta 
kapitel ligger antagandet att en fornlämnings sårbarhet för miljöfarlig 
påverkan varierar, beroende på dess uppbyggnad och omgivande natur.

I kapitlet redovisas en regional översikt över variationen i forn- 
lämningsbestånd och naturgeografi som en allmän bakgrund. Vidare 
presenteras några grav- och boplatstypers uppbyggnad och innehåll. Sist 
följer en diskussion om presumtivt hotade fornlämningstyper ur miljö
synpunkt.

4.1 Arkeologiska regioner i Sverige
Sverige har i skilda sammanhang delats in i olika regioner. För projektet 
”Nedbrytning av arkeologiskt material i jord” är dels den naturgeo
grafiska, dels den arkeologiska regionindelningen av intresse vid en 
sammanställning av bakgrundsfakta.

På uppdrag av Nordiska ministerrådet arbetades en naturgeografisk 
regionindelning fram 1977 (Nordiska ministerrådet 1977). Grunden för 
denna indelning var de stora vegetationsgränserna. Ytterligare indelning 
gjordes sedan på basis av klimat, markunderlag och kulturpåverkan. En 
motsvarande, men på arkeologisk grund, baserad indelning av Sverige 
har gjorts av Åke Hyenstrand (Hyenstrand 1984) (figur 4-1).

Utgångspunkten för den arkeologiska regionindelningen var en kombi
nation av naturgeografiska förhållanden och fördelningen av förhistoris
ka gravar och gravfält (ej boplatserna). Hyenstrand betonade i sitt arbete 
att indelningen i regioner var högst preliminär. Den ständigt ökande 
kunskapen om nya fornlämningar kommer att ändra utbredningskar- 
tornas utseende. Regionerna utökas och nya delområden skapas.
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Huvudregionerna enligt Hyenstrand består av:

Gotland
Sydligaste Sverige 
Inre Sydsverige 
Östra Sverige 
Västra Sverige
Norrlands södra kustområde 
Södra Norrlands inland 
Norra Norrland.

Inom huvudregionerna finns en indelning i delområden. För en detalje
rad redovisning, se angivna källor.

På grund av bristande underlag uteslöts Norrlands inland och de stora 
fjällområdena. Gotland är av andra skäl undantaget i beskrivningen.

Samstämmigheten mellan den arkeologiska och naturgeografiska re
gionindelningen varierar (figur 4-2). I stort finns överensstämmelse i 
sydligaste Sverige och för vissa fornlämningstyper längs med gränsen för 
skogslandet, söder om Limes Norrlandicus (Hyenstrand 1984, s. 30).

Däremot skär både västra och östra Sverige genom flera olika natur
geografiska regioner. Några delområden har gemensamma naturgeo
grafiska och arkeologiska gränser, t.ex. Kalmarkusten i östra Småland 
och Öland. Detsamma gäller ett antal delområden som ingår i Svealands 
sprickdalsterräng, d.v.s. Mälarområdet. I stort tycks dock andra krite
rier än de strikt naturgeografiska ha styrt valet av platser för bosättning 
under förhistorisk tid.
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Figur 4-1. Arkeologisk regionindelning. (Hyenstrand 1984, med tillägg av 
Norrlandsdelen.)
Archaeological regions in Sweden based on registered archaeological remains.
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SYDLIGASTE SVERIGE

1 a sydvästra Skåne, 3 delar enl nedan
1 b sydöstra Skåne, 3 delar enl nedan
2 a nordöstra Skåne, Kristianstadsomr
2 b nordvästra Skåne, 4 delar enl nedan
2 c inre Skåne
3 a-b östra resp västra Blekinge
3 c Listerlandet, Blekinge
4 södra Halland 

VÄSTRA SVERIGE

5* a mellersta Halland, Himlebygden
5 b norra Halland, Fjärebygden
5 c Marks härad av Västergötland
6 södra Västergötland, Kinds härad
7 a centrala Västergötland, Redväg-Ås
7 b centrala Västergötland, Kullings
8 a Väneområdet
8 b nedre Nossans område 
8 c nedre Lidans område
8 d Kålland
9 a kambrosilurområdet, Falköping-Skara
9 b kambrosilurområdet, Kinnekulle
10 nordvästra Västergötland, Vadsbo
11 a norra Bohuslän 
11 b Tanumsbygden 
11 c Bullarebygden 
11 d Munkedalsbygden
11 e Bohuslänska mellanbygden 
11 £ Tjörn-Orust m m
11 g södra Bohuslän med Göteborg
12 a Dalboslätten 
12 b Tössboområdet
12 c Värmlandsnäs-Byälvens dalgång 
12 d centrala Värmland
12 e östra Värmland
13 a Vedbobygden med västra Värmland (14) 
13 b Valbobygden

INRE SYDSVERIGE

15 Värend
16 Finnveden
17 Njudung
18 rordvästra Småland, övre Lagan
19 a nordligaste Småland, V delen
19 b nordligaste Småland, ö delen

ÖSTRA SVERIGE

20 Öland
21 a sydöstra Småland, Möre 
21 b Mönsteråsområdet
21 c Emåns dalgångsbygd
22 a nordöstra Småland, Tjust 
22 b Misterhultsområdet
22 c Sevedeområdet

23 västra Östergötland
24 a centrala Östergötland
24 b Åsundenområdet i södra Östergötland
24 c Sommenområdet
25 östra Östergötland,.
26 a Nyköpingsåns område 
26 b Kilaåns område
26 c Svärtaåns område
27 Trosaåns område
28 sydöstra Södermanland, Södertörn
29 a Mälaröarna
29 b området utmed den sörmländska

vattenleden
30 mellersta södra Mälarbygden med 

Selaö-Fogdö
31 inre södra Mälarbygden, Rekarne
32 a centrala sydöstra Uppland södra

32 b centrala sydöstra Uppland, övre
delen, Långhundraområdet

33 centrala mellersta Uppland, Uppsa
laområdet

34 a östra Uppland, Norrtäljeområdet
34 b östra Uppland, Roslagen med Väddö

och Häverö
35 nordöstra Uppland, Olandsområdet
36 a sydvästra Uppland, norra Fjärdrunda 
36 b sydvästra Uppland, Hagundaområdet 
36 c sydvästra Uppland, Håbo-Bro
36 d sydvästra Uppland, Trögd
37 a östra Västmanland
37 b västra Västmanland
38 södra Hjälmarbygden
39 a Västemärke 
39 b östernärke
39 c nordöstra Närke, norra Hjälmarbygden
40 a Norduppland, Tämnaråns område
40 b södra Gästrikland, nedre Dalälvsomr.

NORRLANDS SÖDRA KUSTOMRÅDE

41 mellersta Gästrikland, Gavleåns 
område, m fl

42 södra Hälsingland (Ljusnan)
43 norra Hälsingland
44 Medelpad (Ljungan, Indalsälven)
45 södra Ångermanland (Ådalen m m)

SÖDRA NORRLANDS INLAND

46 Klarälvens område uppströms bygden
'«7 Dalälvens område mellan Gästrik

land och Gagnef

48 Västerdalälvens område
49 Kolbäcksåns övre område
50 Siljansområdet med angränsande de

lar av österdalälvens område
51 Ljusnans område uppströms kust

bygderna
52 Ljungans område uppströms järnål- 

dersbygderna
53 Indalsälvens område mellan jäm- 

åldersbygderna och Storsjönbygden
54 Ångermanälvens omrAdę uppströms

Norra Norrland har som ovan påpekades 
inte uppdelats, ej heller Gotland.

Västra Sverige, inre Sydsverige och 
östra Sverige har närmare diskuterats 
i FSAF, som även innehåller mera detal
jerade kartor över de skilda områdenas 
utsträckning och relation till skilda 
fornlämningsområden och fomlämnings- 
typer.

Förklaring till figur 4-1.
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Figur 4-2. Karta över de naturgeografiska regionerna i Syd- och Mellansverige 
lagda över de arkeologiska huvudregionerna. (Hyenstrand 1984, Nordiska 
ministerrådet 1977.)
Main archaeological and geographical regions. (Dotted line = border between 
geographical regions.)
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Sjö Strandäng yngre järnålder Bytomter äldre järnålder Betesmark

Figur 4-3. Principmodell som visar fördelningen av olika markslag för en by 
under järnåldern. (Ove Hidemark/Skohalvön. Riksantikvarieämbetets Rapport, 
1985.)
Model of land-use at a farm during the Iron Age. (From left: Lake, Cultivated 
land during the Late Iron Age, Farm, Late Iron Age, Cultivated land during the 
Early Iron Age, Woodend pasture, Forest.)

4.1.1 Val av jordar
I ett avseende har man gjort ett medvetet val av mark för bosättning 
under förhistorisk tid; en generell tendens går att utläsa i kopplingen 
mellan jordarter och olika tidsperioders fornlämningar, beroende på 
olika sätt att försörja sig.

Syd- och Mellansveriges stenåldersboplatser med samlar- och fångst
ekonomier är belägna högt i terrängen, på sandiga jordar. En viss 
förskjutning kan ses mot tyngre lerjordar under bronsålder. Delvis beror 
detta troligen på ett ändrat försörjningsmönster, med tyngdpunkt på 
boskapsskötsel och åkerbruk. Man har troligen också utnyttjat de nya 
våtmarker som den pågående landhöjningen frigjort, kanske för strand
bete.

Från äldsta järnåldern märks en återanvändning av de torra, sandiga 
jordarna. Detta har tolkats som ett resultat av klimatförsämringen 
under denna tid, med ökad torvtillväxt i de under bronsålder använda 
våtmarkerna. Tendensen anses vara ett allmänt europeiskt fenomen 
(Hyenstrand 1984, s. 69 resp. Damell 1987, s. 273).

En anpassning till klimatet tycks ske ganska snart och från tiden vid 
Kristi födelse finns många exempel på att samma typer av forntida 
bebyggelse finns i skilda jordartssammanhang. Under järnålderns senare 
del anses flera kolonisationsvågor ha ägt rum på grund av befolknings
ökningar. Detta medförde att en del av den forntida bebyggelsen lokali
serades till magra utmarksområden. Här har inget val av bra jordar varit 
möjligt.

4.1.2 Arkeologiska huvudregioner i Syd- och Mellansverige
Beskrivningen av den förhistoriska bebyggelsen är gjord utifrån olika 
variabler som bedöms ha betydelse för en fornlämnings bevarande
status. Det är regionala förutsättningar, marktyp och topografi, jordart, 
fornlämningens synliga konstruktion ovan mark, dess inre konstruktion
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(gravskick och avfallsdeponering på boplatser) samt arkeologiska före
måls behandling och placering i gravar och på boplatser.

Detaljeringsgraden för de olika variablerna varierar, beroende på hur 
lättillgänglig informationen varit.

Faktaunderlaget är, då ej annat anges, hämtat ur Hyenstrands skrift 
och där anförda källor (Hyenstrand 1984) samt ur Naturgeografisk 
Regionindelning av Norden (Nordiska ministerrådet 1977). Region
indelningen i texten följer Hyenstrands huvudindelning.

Regionen sydligaste Sverige består till största delen av ett slättland
skap med inslag av vågig bergkullterräng. Moränleror dominerar. Löv- 
och bokskog är vanligast, med inslag av granplanteringar i bl.a. nord
östra Skånes skogslandskap.

Figur 4-4. Arkeologiska regioner i sydligaste Sverige. (Hyenstrand 1984.) 
Archeological regions in the southern part of Sweden.
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Fornlämningarna är koncentrerade till vissa områden. I Skåne finns 
lokala grupper av megalitgravar och bronsåldershögar, vilka understry
ker denna finindelning. Lösfyndsfrekvensen är hög inom slättbygden. I 
arkeologiskt hänseende kan Skåne sammanföras med Danmark. Det
samma gäller fornlämningarna i södra Hallands lätta sand- och sedi
mentjordar, liksom västra Blekinge. Dess slättområde påminner om det 
skånska.

Östra Blekinge anknyter naturgeografiskt mer till östra Sverige. Forn
lämningarna är koncentrerade till de inre kust- och dalgångsbygderna i 
landskapets södra del. Andelen kalt berg är hög i landskapet. Mot norr 
övergår lövskogen i barrskog.

Norra Halland ingår i huvudregionen västra Sverige. Denna är ur

Figur 4-5. Arkeologiska regioner i västra Sverige. (Hyenstrand 1984.) 
Archaeological regions in the western part of Sweden.
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naturgeografisk synvinkel ett heterogent område. Längst i väster finns 
Bohusläns och norra Hallands skärgård med hedmarker och kustskog. 
Innanför breder ett kuperat barr- och lövskogsområde ut sig. Landska
pet är mosaikartat, ofta med sjöfyllda sprickdalar. I de södra delarna 
förekommer lövblandskog, medan vidsträckta barrskogar finns i norr.

En kontrast utgör den centrala slättbygden i Västergötland med hög 
frekvens finsedimentjordar och moränleror. Kalkhalten i jorden är delvis 
hög. I princip innefattas förutom Västergötland, Bohuslän och norra 
Halland även landskapen Dalsland och Värmland i denna arkeologiska 
region.

Ett stort antal arkeologiska delområden ingår i huvudregionen som 
tillhör ett av de mest varierade och sammansatta i Europa. Till de 
sammanhållande faktorerna för kulturkontakterna mellan områdena 
räknas kusten, Vänerbäckenet och vattendragen genom södra Väster
götland. Skärgårdskaraktären har varit ett enande drag för norra Hal
land, Bohuslän och Dalslands kuster. Innanför ligger dalgångar, kring 
vilka bosättning funnits sedan äldre stenålder. I Värmland fördelar sig 
fornlämningarna företrädesvis till landskapets södra delar kring vatten
system och sjöar, där ler- och sandtäckta slättområden finns.

Västergötland utgör ett av landets mest sammansatta fornlämnings- 
områden i en särpräglad, naturgeografisk omgivning. Kambrosilurom- 
rådet, en kalkrik, bördig högslätt, ligger i centrum. Stråket mellan 
Hornborgasjön och Billingen i öster hör till Nordens rikaste forn- 
lämningsbygder. På slättbygden ligger fornlämningar främst inom vissa, 
mer brutna områden. Lösfyndsfrekvensen är hög. Kustlandskapet kring 
Göteborg ansluter fornlämningsmässigt till Bohuslän och Halland. I 
övriga delen av västra Västergötland finns avgränsade koncentrationer 
av fornlämningar.

Inre Sydsverige består av Kronobergs och Jönköpings län. Forn- 
lämningsbeståndet är väl avgränsat i små delbygder och uppvisar lokala 
variationer. Naturgeografiskt karakteriseras området av en höglänt 
bergkullterräng med barrblandskogar och ett sällan brutet moräntäcke. 
Fornlämningarna ligger främst vid de många sjöarna eller i vattendra
gens dalgångar, i vissa fall kring landskapets talrika myrar. Karakteris
tiskt för många fornlämningar är att de nu ligger övervuxna i ett rent 
skogslandskap som under forntiden måste ha varit betydligt mer öppet.

Med östra Sverige menas ett till Östersjön anslutande stort område, 
från sydöstra Småland till norra Uppland. Även om området är mång
skiftande, från det uppodlade landskapet runt Kalmar mot sprickdalar
na i norr, är det mer homogent än västra Sverige. Vissa områden har 
dock en avvikande egenart som t.ex. Öland och Gotland. På båda öarna 
kan arkeologiska delbygder urskiljas. De är tydligare på Öland än på 
Gotland, där en tät fornlämningsbild finns över hela ön.

Längst i söder i regionen finns Kalmar län, vars södra del är ett väl 
sammanhållet arkeologiskt område. Fornlämningarna är koncentrerade
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Figur 4-6. Arkeologiska regioner i inre Sydsverige. (Hyenstrand 1984.) 
Archaeological regions in the middle of Sweden.

till ett upp till två mil brett band innanför kusten på öppna, väldränera- 
de jordar. Det mot norr förändrade landskapet innehåller flera delregio
ner, bl.a. Tjustbygden. Dess sprickdalskaraktär påminner om Mälarda
len, med fornlämningar placerade vid inträngande vikar och i dalgångar 
innanför skärgården.

Centrala Tjust har karakteriserats som ett av landets mest fornläm- 
ningsrika områden.

Östergötland kan delas upp i tre huvudområden, vilka arkeologiskt 
kan knytas till de omkringliggande landskapen Småland, Västergötland 
och Södermanland. Centrala Östergötlands västra slättbygd kan liknas 
vid Västergötland. Förhållandevis få fornlämningar finns i denna del, i 
förhållande till det mer småbrutna slättlandskapet i öster. Begränsade
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Figur 4-7. Arkeologiska regioner i östra Sverige. (Hyenstrand 1984.) 
Archaeological regions in the eastern part of Sweden.

koncentrationer fornlämningar ligger i södra Östergötlands småbrutna 
skogsbygd. Den övergår längre mot söder i det småländska höglandet. 
Vikbolandet i nordöst har en sprickdalsliknande karaktär som påmin
ner om Södermanland. De fåtaliga fornlämningar som finns i norra 
delen av landskapet är av samma karaktär som de i Svealands bergslag. 
Man anser därför att en arkeologisk gräns mellan Syd- och Mellansve
rige går rakt genom Östergötland (Selinge 1987, s. 249).

Närke kan delas in i två huvudbygder; en östlig och en västlig del, 
med anslutning till vattenområden med utlopp i Hjälmaren. Till sina 
huvuddrag består Närke av slätt, omgiven av skogklädda urbergs
platåer. Mjuka drumlingryggar bildades vid inlandsisens tillbakadra-
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gande. De finns framför allt i Närkes västra del. Mer än en tredjedel av 
hela det kända fornlämningsbeståndet ligger samlat inom en tiondel av 
ytan, inom det s.k. ”Etternärke”.

Mälarlandskapen Västmanland, Uppland och Södermanland har en 
relativt enhetlig naturgeografisk prägel. Den mosaikartade sprickdals- 
terrängen innehåller delvis kalkhaltiga lerslättsdalar och sjöbäcken. Ur 
vegetationssynpunkt är området oenhetligt, från tallskog på berg och 
sandmark till gran- och ädellövskog i sprickdalarna och på ej uppodlade 
lerslättsområden.

De fasta fornlämningarna i Mälarlandskapen uppgick vid förstagångs- 
inventeringen till ca 250 000, med en tyngdpunkt på gravar i järnålders- 
gravfälten. Källmaterialet är unikt i Europa. Uppdelningen i delområden 
är komplicerad på grund av den stora fornlämningstätheten.

Uppland med 125 000 kända fasta fornlämningar är landets fornläm- 
ningsrikaste landskap, följt av Södermanland med 90 000 fornläm
ningar. Västmanlands fornlämningsbygd koncentreras till landskapets 
södra del. Dess norra del har arkeologiskt utgjort en randbygd till de 
centrala Mälardelarna.

De förhistoriska bosättningarna inom Mälarområdet har i stort följt 
den vikande kusten genom landhöjningsprocessen; från lättare sand- 
och moränjordar under stenåldern till tyngre lerjordar under brons- och 
järnåldern.

Registreringen av fornlämningar i Norrlandsdelarna (Norrlands kust
område, södra Norrlands inland och nordligaste Sverige) har dels varit 
ojämn i vissa områden, dels är fornlämningarna relativt sett fåtaliga.

Arkeologiskt karakteriseras det delvis starkt kuperade, norrländska 
kustområdet av kuströsen från bronsålder. De finns från norra Gästrik
land till Piteåtrakten i Norrbotten. Delregioner från främst järnåldern 
som studerats närmare är Medelpad och Ångermanland. I södra Norr
lands inland ligger Dalarna som ett arkeologiskt mellanområde. Land
skapet har ett väl inventerat stenåldersbestånd och några få klart ut
vecklade järnåldersbygder.

Storsjöbygden i Jämtland framstår som den viktigaste delregionen 
inom det inre sydnorrländska området och har en naturgeografiskt 
särpräglad karaktär (kalkberggrund). Ett omfattande bestånd av yngre 
järnåldershögar finns. Topografiskt dominerar den vågiga bergkull
terrängen med mellanliggande finsedimentdalar. Mindre avsnitt förfjäll 
finns också.

Nordligaste Sverige omfattar en tredjedel av landets yta, men dess 
fornlämningar är ännu ofullständigt kända. Genom den pågående forn
minnesinventeringen av Riksantikvarieämbetet har fornlämningsbilden 
punktvis blivit betydligt tätare. Den kan bl.a. studeras i kartor över 
preliminära resultat från inventeringar 1984-1988. Före inventeringen 
var här endast ett fåtal fornlämningar kända (Klang 1989).
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4.2 Några vanliga fornlämningstyper och 
fynd för hållanden

Det väl bevarade kulturlandskapet med sin varierande fornlämningsbild 
gör Sverige unikt i ett europeiskt perspektiv.

Trots att lämningarnas yttre former och typer ibland är lika varandra, 
är de miljöer de ingår i alltid specifika. De olika naturförutsättningarna 
och människors olika kulturella tillhörigheter har samverkat till att ge 
varje miljö en särart (Klang 1987, s. 151).

Urvalet av fornlämningstyper i denna översikt är godtyckligt. Syftet 
är att ge exempel på fördelningen av några av dem i dess olika topogra
fiska lägen och i skilda regioner. De utvalda typerna tillhör antingen 
kategorin boplatser eller gravar. Det beror på att deras fyndinnehåll 
tillhör materialgrupper som kan påverkas av miljöförändringar. Gra
varna innehåller antingen brända eller obrända ben av både människor 
och offrade djur samt föremål bl.a. i form av metaller. Boplatserna som 
helhet innehåller en mindre andel metallföremål, medan ben och kera
mik är vanligt. På grund av mekanisk påverkan, t.ex. långvarig djup
plöjning eller skogsbruk, tillhör boplatserna (tillsammans med gravar i 
slättbygd) utsatta fornlämningsgrupper, även ur en annan synvinkel än 
den jordkemiska.

Fornlämningsregistret ligger till grund för den översiktliga kunskapen 
om synliga fornlämningars förekomst i Sverige. Det ger en övergripande 
kunskap om främst gravar, medan andra fornlämningstyper som bo
platser är mer ojämnt registrerade över landet.

Faktauppgifterna är då inget annat anges hämtade ur "Fasta forn- 
lämningar och arkeologiska regioner” (Hyenstrand 1984). Teckning
arna härrör, då inget annat anges från Riksantikvarieämbetets forn- 
vårdsenhet.

4.2.1 Gravmiljöer
Sättet att begrava sina döda under förhistorien har varierat, beroende på 
vilket tidsskede och vilken region man levt i. Av störst betydelse för 
gravarnas utformning har troligen varit typen av religion, i kombination 
med den dödes sociala status eller grupptillhörighet i livet.

Valet av plats för gravar och gravfält har varierat, liksom antalet 
gravar per begravningsplats. Monumentala gravar, t.ex. stora högar 
och rösen, ligger ofta ensamma eller tillsammans i små grupper. Jämsi
des med dem finns mer oansenliga gravar, ibland utan markering alls. 
De ligger samlade i större grupper eller i gravfält som kan omfatta flera 
hundra begravda personer. Mellan de två ytterligheterna hög och omar
kerad grav finns en rad mellanformer.

Under järnålderns sista del utkristalliserade sig många s.k. gårds- 
gravfält (familjegravfält) intill historiska gårdar, vilka kan beläggas 
skriftligt från medeltiden. Den historiska kontinuiteten i vår landsbygd

36



BRONSÅLDER

wmywwm
YNGRE JÄRNÅLDERÄLDRE JÄRNÅLDER

Figur 4-8. Gravformer och topografiska lägen.
Different types of prehistorie graves in different topographical settings.

illustreras av att dessa gårdstomter med anor ned i åtminstone vikinga
tid, ännu idag är bebyggda.

4.2.1.1 Sten- och bronsålder
De i terrängen synliga gravar som huvudsakligen kan dateras till sten- 
och bronsåldern består av stora monument, t.ex. megalitgravar (stor- 
stensgravar) från yngre stenåldern, högar och rösen från bronsåldern 
samt röseliknande stensättningar. De ligger ofta ensamma men också i 
små grupper. Därutöver finns icke-monumentala gravformer som t.ex. 
gravfält från bronsåldern med ibland slarvigt byggda stensättningar 
samt flatmarksgravfält. Dessa går kronologiskt in i äldsta järnåldern.

Gravarna från stenålderns äldre delar är ofullständigt kända. Först i 
och med megalitkulturens uppkomst kunde ett synligt gravmönster 
registreras. Megalitgravarna har tre huvudsakliga utbredningsområden; 
Skåne, Bohuslän och kambrosilurområdet i Västergötland. Till detta 
kommer ett centralområde med en enklare stenkonstruktion, hällkistan, 
i Småland. Hällkistorna har i övrigt en betydligt vidare spridning än de 
andra megalittyperna. De har många varierande former och finns så gott 
som över hela Sverige. Värmland är det nordliga megalitområdets nord
ligaste utlöpare med bl.a. ett hundratal hällkistor. Dessas utseende och 
lägen på sluttningar i sand och grusmark överensstämmer i princip med 
lägena för hällkistor i Västsverige.

I inre Sydsverige förekommer kistorna ofta tillsammans med rösen 
från bronsåldern och äldsta järnåldern, på höjdryggar runt sjöarna. Det 
största antalet gånggrifter finns i Västergötland, där de främst är lokali
serade till slätterna och den centrala kambrosilurbygden. Den östligaste 
utlöparen av den västeuropeiska megalitkulturen finns på Öland, i form 
av gånggrifter.

De mäktiga bronsåldershögarna dominerar landskapsbilden på 
många håll i slättbygderna. De ligger på flacka åsar i sydligaste Sverige
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Figur 4-9. Rekonstruktion av ett röses uppbyggnad runt en hällkista.
Äldre bronsålder.
Reconstruction of the building of a cairn, covering a stone cist.

(främst Skåne och södra Halland), i Västsverige (Västergötland) och på 
slätterna i västra Östergötland. De jordfria rösena från bronsålder är till 
skillnad från högarna, belägna i utpräglade höjdlägen oftast på krön av 
berg.

Rösen som typ är inte enhetliga. De finns dels längs väst- och östkus
ten, dels i inlandet. De kustanknutna rösena faller inom ett nord
europeiskt sammanhang, tillsammans med dem vid de norska, finska 
och baltiska kusterna. Variationsrikedomen är stor, bl.a. på västkusten 
och Norrlandskusten. I t.ex. Hälsingland utgör kuströsena 60-70% av 
det totala gravbeståndet. De största är 20-25 m i diameter med höjder 
på 2,5-3 m. De s.k. långrösena kan variera mellan 12 och 44 m i längd 
och mellan 5 och Ilmi bredd (Jönsson 1987, s. 363).

Inlandsrösena ligger både i lättodlade områden, vid sjöar och vatten
drag, och i rena ödemarksmiljöer, i anslutning till skog och myrmarker. 
De är ofta anlagda i små grupper eller rader.

I vissa landskap har rösen och röseliknande stensättningar blivit ett 
karakteristiskt inslag i hela kulturmiljön, t.ex. i sydöstra Småland och 
nära Höga kusten i Ångermanland. Inlandsrösena finns bl.a. i Småland 
och inom Vänerns kambrosilurområde.

Mot slutet av bronsåldern minskar rösenas storlek och ersätts ibland 
av gravfält. Dessa består ofta av anspråkslösa stensättningar. Välbyggda 
gravar finns också med konstruktionsdetaljer, t.ex. stora mittblock. 
Andra former förekommer, t.ex. skeppsformer. De senare är tillsam
mans med stora rösen ett dominerande fornlämningsinslag på Gotlands 
kuster.

En särskild typ av gravar är de små oregelbundna stensättningarna på 
västkusten. De består av skärviga packningar och ligger på flacka krön 
eller i högt belägna sänkor mellan branta berg.

Valet av högar eller rösen kan i hög grad knytas till naturgeografiska 
faktorer. Högar uppbyggda av torv dominerar i slättbygderna, vilka är 
fattiga på stenmaterial. Rösen och röselikande stensättningar finns däre-
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Figur 4-10. Schematiserad bild av några fornlämningstypers höjd.
Model of the height ofa few grave types. (From left: barrow, cairn, stone setting, 
burial without visible signs above the ground.)

mot i blockrik och bergig terräng. I Halland syns gränsen mellan 
fornlämningstyperna tydligt, där den sammanfaller med gränsen för 
slättens norra kant och en utskjutande moränbarriär (jfr Bertilsson 
1980).

Flatmarksgravfält, d.v.s. gravar utan synlig markering alls i mark
ytan, finns främst i slättbygderna i Väster- och Östergötland. De finns 
också i Bohuslän-Halland, Skåne och på Gotland. Gravfälten är oftast 
belägna på små, väldränerade sand- och grusryggar. Ibland finns synliga 
(men låga) övertorvade stensättningar från äldsta järnålder i eller intill 
flatmarksgravfälten, t.ex. i Östergötland.

4.2.1.2 Äldre järnålder
Äldre järnåldersgravar finns dels inom bronsålderns fornlämnings- 
miljöer, ibland med en viss förskjutning nedåt i terrängen, dels i histo
riska gårdslägen. De kopplas då till de yngre järnåldersgravfälten. Tradi
tioner från bronsålderns jordfria gravar finns kvar i form av stensätt
ningar med grov, ren stenfyllning. Den kvadratiska stensättningen är en 
sådan form, typisk för södra Östergötlands skogsbygder.

Det varierade formspråket präglar de äldre j ärnåldersgravfältens sten
sättningar. De har en utpräglad flackhet, på gränsen till synbara för 
ögat. Karakteristiskt är att de oftast är övertorvade med ett mer utvalt 
och bättre satt stenmaterial än tidigare, vilket medfört ett bättre under
lag för torvtillväxt (Damell 1987, s. 278). I många fall har också 
övertorvningen varit en primär täckning. Gravarnas diameter är ofta 
stor, ibland upp till 25 m, men även små oregelbundna stensättningar 
finns. Till gravarnas varierade former hör olika mittkonstruktioner, 
kvadratiska och triangulära former samt resta stenar. En särform är de 
s.k. järnåldersdösarna, bestående av små uppallade stenkonstruktioner. 
De förekommer i ett begränsat område mellan Halland och Finnveden i 
Småland.

Från Dalarna, Gästrikland och norrut förekommer s.k. insjögravar. 
De består av små (2-4 m i diam.) välbyggda stensättningar. Gravarna 
ligger tätt i grupper eller ensamma, på utvalda uddar i större sjöar och 
vattendrag.

Även domarringar ingår i den äldre järnålderns gravmiljöer. De finns 
i stora delar av södra Sverige med en dominans för Västsverige. Jön-
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Figur 4-11. Låga, övertorvade stensättningar. De förekommer under hela järnål
dern.
Circular stone setting. Bronze and Iron Age.

Figur 4-12. Kvadratisk stensättning. 
Square stone setting. Bronze and Iron Age.
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Figur 4-13. Treudd.
Triangular stone-setting, hon Age.

Figur 4-14. Domarring. 
Stone circle. Iron Age.
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köpings län är det mest markanta domarringsdistriktet med över 1000 
kända anläggningar. Resta stenar och treuddar kan kronologiskt föras 
till yngre järnålder i sydligaste och västra Sverige. Detta resulterar i att 
gravfälten där generellt sett får en större variation än i landets övriga 
delar under yngre järnålder.

Storhögar från romersk järnålder och folkvandringstid finns lokalt 
bundna till vissa områden, t.ex. de västernorrländska kustbygderna i 
Hälsingland, Medelpad och (gruppvis samlade) i Bohuslän. De s.k. 
kungshögarna är fördelade till de viktigaste järnåldersbygderna över 
hela Syd- och Mellansverige. Det centraluppländska området med 
Gamla Uppsala i centrum är det rikaste området på storhögar i östra 
Sverige.

4.2.1.3 Yngre järnålder
De yngre järnåldersgravfälten finns i centralbygderna vid så gott som 
varje nutida gård, på åssträckningar och höjdryggar i anslutning till 
odlingsmarken. Högarna ingår från denna tid som ett dominerande 
inslag i de stereotypa gravfälten. Utöver högar finns övertorvade runda 
stensättningar, ofta välvda och högliknande samt ibland kvadratiska 
och rektangulära stensättningar.

Höggravfälten finns framför allt i Mälardalen och i Småland, medan 
övriga delar av Sydsverige generellt sett har färre och med jämnare 
fördelning. Gravantalet från järnåldern i Norrland är lågt, i förhållande 
till t.ex. Mälarlandskapen. Ett undantag är Storsjöbygden, där ca 500 
högar finns. Dessa är belägna antingen ensamma eller i grupper inom de 
gamla jordbruksbyarnas ägor (jfr Selinge 1972).

Regionala särdrag förekommer inom olika områden, t.ex. i Småland, 
där höggravfälten är koncentrerade till Finnveden, medan Värend har 
ett större inslag av stensättningar. Skeppsformiga stensättningar finns 
också som ett särdrag på de yngre järnåldersgravfälten i östra Mälarda
len, Roslagen och i Blekinges kustbygder. I delar av västra Sverige, t.ex. 
Bohuslän, är överhuvudtaget mycket få gravfält kända från yngre järn
ålder.

Båtgravfälten utgör en markant särgrupp i Mellansverige. De marke
ras ibland av högar, men de ligger även under flat mark på samma sätt 
som träkammargravarna i Birka på Björkö.

Till skillnad från förhållandena i Götalandskapen tycks gravfälten i 
bl.a. Mälardalen kraftigt ha utökats vid yngre järnåldern. En förtätning 
av fornlämningar har ägt rum mellan enheter med äldre gravar. Dess
utom har en nykolonisation skett i dalgångarna mot skogsbygderna i 
norr och ut mot vissa kustpartier vid Östersjön (Ambrosiani 1987, s. 
294). En snedfördelande faktor finns emellertid. På de stora slättbyg
derna i Götaland, Sydsverige och Närke finns höggravfälten på grund av 
en långvarig bortodling inte kvar i samma höga grad som i Mälardalen 
och Småland.
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Figur 4-15. Högar. 
Barrows. Late Iron Age.

Typiskt för de delvis bortodlade j ärnåldersgravfälten är att de kvarva
rande gravarna mycket ofta uppträder i decimerade grupper invid by
tomter. De ligger nu som öar i det vida åkerhavet. Däremot kan t.ex. 
låga stensättningar ha bevarats bättre, om de legat i en under sen tid 
uppodlad utmark (Selinge 1987, s. 227).

Även fornlämningstyper från de tidigare perioderna i förhistorien har 
odlats bort i slättbygden. Monument i form av gånggrifter, hällkistor, 
rösen och stora stensättningar ligger kvar, spridda i åkerlandskapet, 
medan bronsåldershögarna, som är uppbyggda av torv, oftare blivit 
utsatta för bortplöjning. I t.ex. Skåne kan bortodlingen av högar jäm
föras med antalet hittade lösfynd av metall som till största delen tillhört 
de förstörda gravarna (figur 4-16).

Till de kategorier fornlämningar som troligen utsatts för förstörelse 
eller plundring redan under förhistorisk tid hör framför allt hällkistor 
och rösen liksom stora högar från brons- och järnålder. En stor del av 
exempelvis rösena har även genom naturens påverkan förlorat sitt 
ursprungliga utseende genom t.ex. igenrasade kallmurar.
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Figur 4-16. Fördelning av metallfynd från äldre bronsålder, relaterad till arkeo- 
logiska delområden. (Hyenstrand 1984, Oldeberg 1976.) Observera att utbred- 
ningskartan endast avser metallfynd från en kort period och inte det totala 
antalet metaller under förhistorisk tid.
Metal objects from the Early Bronze Age in different archaeological regions.
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Figur 4-17. Schematiserad bild av gravarnas yttre utformning under olika 
perioder av järnåldern i Mälardalen. (Bennett-Lagerlöf 1987.)
Model of the variation of grave constructions during different periods in the 
Iron Age, starting with the oldest from the left.

4.2.2 Begravningsskick under förhistorisk tid
På samma sätt som det yttre gravskicket har det inre skicket förändrats 
under olika tidsperioder. Kunskapen om gravars inre konstruktion och 
gravskick ökade väsentligt från och med 1960-1970-talen, då Byrån för 
arkeologiska undersökningar (UV) genomförde omfattande utgrävning
ar runt tätorterna i landet (Lagerlöf 1991).

Det förhistoriska inre gravskicket har varierat mellan bränning av den 
döde på bål och nedläggning av obrända skelett, oftast i kista eller 
svepning. Mycket generellt kan man säga att begravningsseden växlat 
från stenålderns mestadels omarkerade gravar med skelettnedläggning 
till bronsålderns högar och rösen med ett så småningom inträdande 
brandgravskick. Under järnåldern behålls med enstaka undantag brand
gravskicket som dominerande fram till vikingatid. Skelettbegravningar 
framträder då återigen i det arkeologiska materialet.

De tidigaste skelettbegravningarna från sten- och bronsåldern är 
oftast fragmentariskt bevarade. Särskilt gäller detta skelettbegravningar 
i megalitgravar och hällkistor. Ett undantag utgörs av Annelund i 
Uppland, där bevarade skelett av ca 50 individer påträffades i och 
utanför en av landets nordligaste hällkistor. Denna dateras till ca 1800 
f.Kr. Benen var emellertid till största delen mycket fragmentariska. En 
trolig orsak till att skelettmaterialet överhuvudtaget fanns bevarat var 
att graven täckts över av en skärvstenshög under bronsåldern (Hjärtner 
- Holdar 1988, s. 20).
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Under äldre bronsålder börjar skelettbegravningar ersättas av 
brandgravar.

Brandgravskicket kan delas in i olika undertyper, bl.a. beroende på 
om bränningen av den döde skett på samma plats som gravsättningen 
eller ej. I det senare fallet har vissa bålrester skiljts ut från brandbålet 
före begravningen. Placeringen av de kremerade benen i graven har 
varierat på ett traditionsbundet sätt både regionalt och tidsmässigt. 
Under slutet av bronsåldern och tidigaste järnåldern placerades i all
mänhet benen i en grop i marken, i en ben- eller brandgrop. Något 
senare omgav man groparna med rester från likbålet, s.k. urnebrandgro- 
par. I många fall har de brända benen deponerats i lerkärl eller andra 
behållare av mer förgängligt material, t.ex. näver. Det vanligaste grav
skicket under järnålderns senare del innebar att kol, sot och brända ben 
spreds ut i ett brandlager på markytan.

Z X Z • /)BENLAGER / ■ Z.. xZ ; z - .x

BENGROP

URNEGROP

SPRIDDA BRANDA BEN

z, z, /

BRANDLAGER

BRANDGROP
Figur 4-18. Några 
typer av brandgrav
skick. (Riksantik
varieämbetet, UV.) 
Different types of 
cremations during 
the Bronze and 
Iron Age.

URNEBRAND- \ 
CROP
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Över gravgömman har man lagt en packning av stenar. Packningen 
kan ibland bestå av flera skikt stenar. Vanligen förekommer en fyllning 
av jord mellan stenarna. Jorden är oftast av genomsläpplig art; grus, mo, 
sand eller mjäla. Gravens yttre, synliga skydd är grastorven. Dess tjock
lek och tillväxtmöjligheter beror på den naturmiljö fornlämningen är 
placerad i.

Gravskick från ett bronsåldersröse samt en äldre respektive yngre 
järnåldersgrav är exemplifierade i figur 4-19, 4-20 och 4-21.

0 5m.

ROSE

ENDAST KANTKEDJA OCH 
HÅLLKISTA MARKERAD

t PLATÅ PÅ BEROKLACK

HÅLLKISTA

^■ENDAST ÖVERSTA SKIKTET J 
STEN INRITAT

ORÅS, MOSSA I KANTERNA 
/NOEN ÖVERTDRVNINO

Figur 4-19. Exempel på röse från äldre bronsåldern med hällkistbegravning. 
Skala 1:100. (Riksantikvarieämbetet, UV.)
An example of a cairn from the Early Bronze Age with the burial in a stone cist. 
At the top: From above, with part of the stones removed and the stone cist 
visible in the middle of the grave. Below: Section through the grave, with the 
stone cist in the middle. The stones closest to the cist are not depicted.
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Figur 4-20. Exempel på stensättning från äldsta järnåldern. (Riksantikvarie
ämbetet, UV.)
Överst: I plan efter avtorvning och framrensad stenpackning.
Nederst: I profil.
Example of a stone setting from the Early Iron Age.
At the top: From above, with the covering grass turf removed.
Below: Section through the grave of soot and metal objects. At the right notions 
of different types of soil and the covering grass turf.
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Figur 4-21. Exempel på stensättning från yngre järnåldern med brandlager. 
(Riksantikvarieämbetet, UV.)
Överst: Stenpackningen framtagen i plan; kruka och begränsning av brandlag
ret markerad.
Nederst: Graven i profil.
Skala 1:50.
Example of a stone setting from the Late Iron Age.
At the top: From above, with the covering grass turf removed.
Below: Section through the grave with accumulated remains from the funeral 
pyre; metal objects and a clay vessel. At the left notions of different types of soil 
and the covering grass turf.
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4.2.3 Gravgåvor
Från och med bronsålderns slut har gravgåvorna i ökande grad följt den 
döde/döda på gravbålet. Föremål är allmänt sett sällsynta i de äldsta 
järnåldersgravarna. De föremål som finns är oftast inte eldskadade och 
kan uppfattas som gåvor nedlagda i graven efter bränningen (Bennett- 
Lagerlöf 1987, s. 21). Ur miljömässig bevarandesynpunkt hör dessa 
gravar med sina låga, övertorvade stenöverbyggnader till en utsatt 
fornlämningsgrupp.

I samband med den allt större dominansen för brandlager under yngre 
järnåldern ökade både fyndmängden och variationen av ben från vid 
gravritualen offrade djur. Föremålen som nu följt med på bålet har 
troligen suttit i den dödes/dödas klädedräkt, varit tillbehör till dräkten 
eller till den personliga utrustningen. Därav följer att den döde/döda 
bränts iförd sin klädedräkt och/eller tillsammans med föremål som 
dagligen behövdes (Bennett-Lagerlöf 1987, s. 21).

4.2.4 Boplatsmiljöer
Kunskapen om utbredningen av boplatser är ojämn, till största delen 
beroende på att synbarheten i terrängen skiftar; från avsaknad av 
markering ovan jord till tydliga husgrundsterrasser.

GRAVAR

HAGMARK

TÄNKBARA BOPLATSLAGt

Figur 4-22. Tänkbara boplatslägen.
The different dots show possible locations for dwelling sites from the Bronze 
and Iron Age; on the slopes in arable land or in pasteland/meadows and sites 
hidden by intensely cultivated fields.
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4.2.4.1 Stenålder
Boplatser från stenåldern markeras oftast av lösfynd i form av avfall, 
avslag och redskap av flinta, kvarts eller bergart samt ibland rikligt med 
skörbränd sten. De påträffas oftast i uppodlade åkrar eller utmed 
stränderna vid sjöar och vattendrag.

De kända västsvenska stenåldersboplatserna är kustbundna och här
rör vanligen från äldre stenålder. De hör tillsammans med Norrlands 
inlandsboplatser till dem som har den bästa täckningen i fornlämnings- 
registret. Västkustboplatserna finns spridda längs med hela den forntida 
kustlinjen. De äldsta boplatserna är belägna mer än 70 m.ö.h. Området 
tillhör det skandinaviska flintområdet och boplatserna är mycket rika 
på flintföremål.

Under yngre stenålder ersätts boplatserna i kustbandet i allmänhet av 
ett mindre antal fyndfattiga, svårgripbara boplatser. Ett undantag är den 
gropkeramiska kulturen, vilken utmärks av ett rikt flintmaterial. Anta
let löst påträffade fynd i Västsverige ökar nu. De består främst av olika 
typer slipade yxor (Jonsäter 1984, s. 39).

De norrländska boplatserna utmed inlandets vattendrag har en stor 
tidsspridning. Man har vistats på samma platser från äldre stenålder 
genom bronsålder och fram i järnålder. Boplatserna innehåller förutom 
föremål av sten ofta ett rikligt benmaterial samt i enstaka fall metall
föremål. Till dessa boplatsmiljöer hör även hällbilder och hällristningar, 
både i Norrland (t.ex. Nämforsen) och på västkusten.

Till megalitgravarna som under yngre stenålder träder fram i forn- 
lämningsmaterialet kan mycket få kända boplatser knytas. Vid studier i 
Dalsland och Västergötland har dock lösfynd med stenålderskaraktär 
visat sig sammanfalla med utbredningen av megalitgravar. Lösfynden 
antyder att boplatser tillhörande megalitkulturen skulle kunna lokalise
ras till olika strandområden, bl.a. runt Vänern (Flink 1987, s. 218).

I inlandet har både slättbygderna i Västergötland och det sydsvenska 
höglandet visat sig innehålla fler stenåldersboplatser än man tidigare 
antagit. Ett exempel är området runt Hornborgasjön, där boplatser rika 
på benmaterial upptäckts. Allmänt sett är registreringen slumpmässig 
och på det sydsvenska höglandet utgör den huvudsakligen resultatet av 
markarbeten, t.ex. grustäkter. I takt med åkernedläggningen och den 
ökade skogsplanteringen tenderar allt fler boplatslokaler att växa igen 
(Löthman 1987, s. 142).

En yngre stenålderskultur som präglat stora delar av kusterna på öst- 
och västkusten och också gått så långt norrut som Dalarna och Gästrik
land, är den s.k. gropkeramiska. Sina bosättningar har man lagt i 
skyddade dalgångar. Kalmartrakten i östra Småland, på Öland, på 
norra Bråviksstranden i Östergötland och på Södertörn i östra Söder
manland är exempel på väl kända gropkeramiska områden. Typiskt för 
de östsvenska gropkeramiska boplatserna är att de innehåller avsevärt 
mycket mer keramik än motsvarande boplatser i Väst- och Sydsverige.
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På boplatserna finns också gravar med obrända ben. Rika exempel finns 
bl.a. från Gotland.

4.2A.2 Brons- och järnålder
Karakteristiska spår efter brons- och järnåldersboplatser är 
krukskärvor, bränd lera och (eldskadade) stenar upplöjda i åkrarna. Till 
de ovan mark synliga fornlämningarna hör skärvstenshögarna (avfalls- 
högar) som ofta är boplatsindikerande. Vidare finns agrara lämningar, 
t.ex. stensträngar och röjningsrösen samt i vissa delar av landet hus
grunder och husterrasser. I skogsmark kan man ibland se svaga försänk
ningar direkt i markytan, vilka utgör hål efter stolpar till hus, t.ex. på 
järnåldersbosättningarna i Hälsingland.

Skärvstenshögar, ibland formade som vallar, är ett karakteristiskt 
drag för Östsverige. Samlade bronsåldersmiljöer är skärvstenshögar, 
röjda ytor, hällristningar och gravrösen. De finns framför allt i områden 
med sprickdalskaraktär. Sådana områden är Mälardalen, östra Små
land, t.ex. Tjustbygden, och Vikbolandet i Östergötland. Det brutna 
sprickdalslandskapet med morän och bergavsnitt tycks ha varit gynn
samt för de kulturer som lämnat kvar denna typ av material.

LERAMORAN

BOPLATSDEL I ÅKERBOPLATSDEL I HAOMARKGRAVAR

ANLÄGGNINGAR

MÅTTLIGT KULTURLAGER

KRAFTIGT KULTUR
LAGER MED FLERA 
BOSÅTTNINGSFASER

PLOGLAGER

KULTURLAGER

Figur 4-23. Schematisering av tvärsnittet genom en boplats med kulturlager. 
Above: Section through a dwelling site situated on different types of soil. 
Below: Section through the same dwelling site. The figure shows how the 
culture layer of the site gets thicker at the bottom of the slope (dotted line). 
Different types of land-use have led to the fact that the slope today is nearly 
invisible (see above) but the site (in this case) is preserved below the surface soil.
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Bosättningarna ligger på morän- och sandmark, ofta i direkt anslut
ning till lerjordar. Topografiskt är de företrädesvis placerade i inre 
sidovikar. De ligger ofta nära igenväxande sankmark eller omkring de 
första vattendelarna, med rösena belägna på bergkrön ovanför. Kilo
metervida komplex med skärvstenshögar och rösen finns i stråk, t.ex. i 
Uppland, från Enköpingstrakten ut mot Roslagskusten (Ambrosiani 
1987, s. 293).

I västra Sverige ser bronsåldersbebyggelsen annorlunda ut. Natur- 
geografiskt ligger de kända hällristningsområdena i norra Bohuslän i en 
miljö som överensstämmer med den generella bilden från andra land
skap, d.v.s. på kanten av slättbäcken och dalgångar. Till hällristningarna 
kan samtida gravar kopplas i form av rösen och ensamliggande stensätt- 
ningar. Däremot är sambandet med synbara boplatser inte alls så påtag
lig som vid östra Sveriges hällristningskoncentrationer. Skärv
stenshögar är med några få undantag, t.ex. på Kålland i Västergötland, 
nästan helt okända i västra Sverige.

I samband med arkeologiska undersökningar har omfattande bo
platskomplex med en kontinuitet från yngre stenålder till järnålder 
påträffats i de stora slättbygderna, främst i sydligaste Sverige. De tillhör 
en sydskandinavisk kulturform och har liksom de danska ofta legat på 
flacka förhöjningar i det nu uppodlade åkerlandskapet. Den största 
delen av t.ex. Skånes boplatser ligger i odlad mark och den fortgående 
djupplöjningen kan på sikt innebära att de helt försvinner. Inom Mal
möhus län är mindre än hälften av de registrerade fornlämningarna 
synliga över markytan.

Resultaten från de senaste årens utgrävningar för nya El 8 mellan 
Bålsta och Enköping i Uppland har visat att ett omfattande dolt kultur
landskap även finns i Mellansverige. Den tidigare uppfattningen att 
boplatserna enbart ligger på åkerholmar eller är helt bortodlade stäm
mer inte längre i Mälardalen. Elär finns en bild som påminner om 
fullåkersbygden i Skåne, med ytmässigt mycket stora boplatser. Ibland 
har de väl bevarade kulturlager (t.ex. Apalle och Pollistaboplatserna i 
Övergran sn i Uppland).

Bronsåldersboplatserna har generellt sett över landet en kontinuitet in 
i äldsta järnålder, ett mönster som senare bryts. Detta kan bl.a. studeras 
i lokaliseringen av de äldre järnåldersgravfälten. Till en speciell kategori 
hör de boplatser från romersk järnålder som innefattar stensträngs- 
system. De finns främst bevarade i Östergötland och på Gotland. Sten
strängarna inramade gården och inägan och även de fägator av sten, 
genom vilka djuren föstes till utmarken. Även i Uppland och Västergöt
land finns spår av liknande lämningar. Elusgrunder, åkervallar, terrasser, 
åkerytor, stensträngar och odlingsrösen ingår i komplexen.

Under senare år har stora s.k. röjningsröseområden framkommit över 
kilometerstora ytor i skogsmark. En del av dessa kan utgöra gravar.

En annan samtida kategori utgör husgrunderna på Öland och Got-
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land. De är byggda av kalkstensvallar och samlade till gårdskomplex, 
ofta tillsammans med stensträngar. De ligger i skilda miljöer med olika 
jordartsgrund och tycks vara anpassade till varierande näringsekono- 
miska förhållanden.

En för Gotland unik fornlämningskategori är de ca 300 kända bild
stenarna från folkvandringstid och fram till vikingatid. Ett fåtal står 
kvar i terrängen på ursprunglig plats, medan de övriga finns på museer.

Bebyggelsen från yngre järnålder sammanfaller helt eller delvis med 
de nuvarande gårdarna i större delen av Sverige. Därför är många av 
boplatserna antingen förstörda eller också är de genom den senare 
bebyggelsen oåtkomliga för närmare studier. Övergivna, medeltida by
tomter innehåller ibland yngre järnåldersbebyggelse. Under senare år 
har ett flertal arkeologiska undersökningar bekräftat detta. Man har 
därigenom erhållit betydelsefull ny kunskap om bl.a. den vikingatida 
gårdens utseende och storlek. I anslutning till gravfälten finns i vissa fall 
platåer och terrasser, t.ex. i Mälardalen och i Norrland. I Hälsingland 
finns ca 200 husterrasser kända, huvudsakligen i landskapets nordöstra 
del.

4.2.5 Utsatta fornlämningstyper ur miljösynpunkt
Vilka fornlämningstyper är då mest utsatta för olika miljöhot och vilken 
typ av påverkan ger de allvarligaste korrosionsskadorna på föremål i 
gravar och på boplatser? Nedan tas några fornlämningstyper upp i 
relation till luft och vatten samt den pågående försurningen, dels av 
skogsmark, dels av försurande nederbörd. Andra korrosionsökande 
faktorer redovisas i kapitel 5. En fullständig introduktion till försur
ningen och dess processer ges i kapitel 7.

Sedan länge har alla de fornlämningar som saknar jordfyllning, d.v.s. 
en stor del av bronsålderns och äldre järnålderns gravar, hört till de 
typer som på grund av sina konstruktioner är särskilt utsatta för föränd
ringar i miljön. Detta gäller oavsett om de är belägna i skog, hagmark 
eller åker. Med den pågående miljöförsämringen måste emellertid även 
andra fornlämningsgrupper inkluderas, t.ex. boplatsmiljöer och gravfält 
med låga, övertorvade stensättningar.

I gravar med dålig torvtillväxt och genomsläppliga jordar är både ben 
och gravgåvor utsatta för luft och vatten. Vanliga moränjordar består av

Figur 4-24. Stensättning med delvis borttaget torvtäcke och i genomskärning. 
Stone setting with part of the covering grass turf taken away.
Beside: Section.
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magra jordar med liten buffringsförmåga och kan därför lätt bli påver
kade av t.ex. försurande nederbörd. Eftersom gravar ofta är belägna på 
krön och sluttningar, blir de utsatta för en förhållandevis större deposi
tion av vindburna föroreningar (Hasselroth &c Grennfelt 1987).

Även gravarnas yttre och inre konstruktion, liksom gravgömmans 
utseende, har stor betydelse för genomsläppligheten av luft och vatten. 
Föremålen kan ligga relativt väl skyddade i kraftiga brandlager, t.ex. om 
bränningen skett på platsen för begravningen. Orsaken till den skyd
dande effekten är ett högt pH-värde (jfr avsnitt 5.6). Föremålen kan 
emellertid också förekomma i mycket utsatta lägen, t.ex. när gravgöm
man endast består av tunna sotlager eller enstaka brända ben. Metall
föremålen påträffas också i fyllningarna på olika höjdnivåer i graven.

I större delen av landet är skogsmarken förhållandevis sur (Staaf 
1990). En stor del av våra fornlämningar är belägna i den barrskogs- 
bevuxna moränmarken som domineras av podsoljord. Denna är försur- 
ningskänslig. Flertalet gravgömmor ligger i gränsen mellan humusskik
tet och underliggande material. Detsamma gäller fynd och anläggningar 
på boplatser.

De metallföremål som lagts ned i gravarna kan förekomma både i 
gravgömman och i den omkringliggande fyllningen. I de flacka sten- 
sättningarna från järnåldern ligger de ibland i humusskiktet mellan 
stenarna. Detta humusskikt är naturligt surt. Stenpackningarna i sig 
samlar upp fukt genom de tunna, genomsläppliga torvytorna och för
stärker därigenom den försurade effekten i ytskiktet.

I delar av inre Götaland har lägst pH-värden i landet uppmätts i 
skogsmark (Staaf 1990, s. 38, Brodin 1990, s. 19). Inom dessa områden, 
t.ex. det sydsvenska höglandet, karakteriseras fornlämningsbilden av 
hällkistor, rösen och gravfält från den äldsta järnåldern. De är belägna 
på höjdplatåer i den nu delvis igenvuxna skogsmarken. Andra områdes- 
specifika fornlämningstyper är de kvadratiska stensättningarna i Öster
götlands södra skogsbygder. Motsvarande fornlämningsbild gäller för 
de starkt försurade områdena intill delar av Vänern inom Värmlands 
och Skaraborgs län.

De ofta magra skogstrakterna längs västkusten utgör ytterligare ett 
känsligt område, där så gott som alla fornlämningstyper blir berörda. 
1989 hade i Halland 63% av den produktiva skogsmarksarealen ett pH 
under 4,7. Den höga nederbörden i kombination med svagt buffrade 
jordar gör situationen särskilt allvarlig (Regional miljöanalys i Hallands 
län 1989, s. 9).

Trots ett gott utgångsläge med kalkrika jordar hade försurningen från 
nederbörd i bl.a. Stockholms län 1989 gått mycket långt. Detta gäller 
framför allt mineraljordens övre skikt med pH-värden som kan jämfö
ras med dem från västkusten (Regional miljöanalys i Stockholms län 
1989, s. 1). Vissa delar av Stockholms län är särskilt drabbade, t.ex. 
Södertörn med en stor andel hällmark och grunda jordlager. Södertörn
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är ett arkeologiskt viktigt område genom sitt rika fornlämningsbestånd. 
Den speciella storstadsmiljön påverkar i hög grad jordkemin i Stock
holms grönområden i försurande riktning. Detta framgår av jord
kemiska undersökningar av ett antal provytor inom Stockholms län, 
varav 18 på centralt belägna provlokaler i Stockholm (Björkhem 1989).

Sammanfattningsvis kan man ur arkeologisk synvinkel fråga om de 
föremål som grävs ut idag inom vissa områden är mer korroderade än de 
som grävdes ut för 30 år sedan.

Om så är fallet:

D Har en fornlämnings yttre och inre konstruktion betydelse för hur väl 
bevarade de föremål är som finns i den?

O Har exponeringstiden i jorden någon betydelse för hur väl bevarade 
föremålen är?

n Har det topografiska läget av en fornlämning, t.ex. på ett bergskrön 
eller i en sluttning, betydelse för korrosionsförloppet hos de föremål 
som finns i den?

□ Har den pågående försurningen påverkat korrosionsförloppet hos de 
arkeologiska föremålen?

D Har nederbörd, närhet till grundvattenytan och jordartstyp betydelse 
för korrosionsförloppet hos föremålen?

4.3 Arkeologisk forskning med jordkemisk 
inriktning

Jordkemisk forskning inom arkeologi med inrikting på bevarande av 
arkeologiskt material har hittills inte bedrivits i större omfattning. I 
Sverige har arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms univer
sitet under ledning av Birgit Arrhenius bl.a. bedrivit studier om inverkan 
av fosfater, pH-värden och spårämnen och deras kulturella betydelse i 
boplatslager (B. Arrhenius 1981).

Birgit Arrhenius har i samband med de arkeologiska undersökningar
na i Birkas svarta jord 1969-1971 påpekat försurningens inverkan vid 
nedbrytning av såväl organiskt som oorganiskt material (B. Arrhenius 
1973, s. 34). Hon påpekar vikten av att redovisa jordens pH-värde vid 
arkeologisk fyndbearbetning, där bl.a. fyndstatistik används. Olof Arr
henius har tidigare påvisat sambandet mellan jordens salthalt och korro
sionsförloppet (O. Arrhenius 1967) och han föreslår att en under den 
äldsta järnåldern inträffad ökad försurning kan vara orsak till de fåta
liga metallfynden från denna tid.

Birgit Arrhenius tycker sig i Birkamaterialet kunna se en intressant 
relation mellan höga fosfatvärden och väl bevarade järnföremål i kultur
lager (B. Arrhenius 1973, s. 38). Däremot var de järnföremål som legat 
i avfallsområdet i Birkas hamnområde utsatta för svår korrosion (på 
grund av mikrobiellt betingad svavelvätebildning), vilket kan bero på
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att de legat i anslutning till vatten eller i ett försumpat område. Birgit 
Arrhenius påpekar också möjligheten av en ökad surhetsgrad vid av- 
torvning av områden som sedan får ligga öppna till kommande utgräv- 
ningssäsonger, ett till två år senare (B. Arrhenius 1973, s. 35).

Ur miljöhistoriskt perspektiv har studier av subfossila material, t.ex. 
mollusker, gjorts i arkeologiska kontexter. Bevarandegraden av dessa är 
betingade av surhetsgraden i jorden. Ett pH-värde under 5 är direkt 
ogynnsamt för landmollusker (Johansson 1990, s. 37). Från studiet av 
den recenta landmolluskfaunan i Halland framgår tydligt, hur pH- 
värdet i marktäcket påverkar förekomsten av antalet snäckarter (Wal- 
dén 1981).

Även för det osteologiska materialet har problemet med försurning 
tagits upp (Iregren 1978).
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5 Korrosion av metaller i 
jord

Konditionen hos de föremål som finns t.ex. i kulturlagren på en boplats 
blir ofta en värdemätare för hur väl bevarad fornlämningen är. Korro
sionen är den faktor som bestämmer ett metallföremåls bevarandegrad. 
Kapitlet avses ge en allmän översikt över olika korrosionsmekanismer 
samt orsaker till korrosion och dess effekter på bronser.

Ordet korrosion kommer från det latinska verbet corrodere, som be
tyder ”gnaga sönder”. Röstning hos järn och stål är den mest kända 
formen av korrosion. Motsvarande processer förekommer hos andra 
metaller och även hos icke-metalliska material, som plast, betong och 
keramer. Även nedbrytning av benmaterial i jord kan betraktas som kor
rosion i vidsträckt bemärkelse. Enligt definitionen står termen korrosion 
för en process. Denna utgörs av en fysikalisk-kemisk reaktion mellan ett 
material och omgivande medium och leder till förändringar i materialets 
egenskaper. Resultatet blir en korrosionseffekt, som i allmänhet är till 
skada men som ibland kan vara till nytta (Mattsson 1991).

S. 1 Mekanism
Korrosion innebär en omvandling av material. Beträffande metaller sker 
detta så att metallen oxideras. Oxidation innebär att metallatomerna 
avger en eller flera elektroner till något ämne i omgivningen, det s.k. 
oxidationsmediet. Dessa reaktioner äger rum i elektrokemiska celler, 
s.k. korrosionsceller (jfr figur 5-1). Oxidationen av metallen sker på en 
yta, anodytan, och oxidationsmediets upptagande av elektroner, reduk
tionen, på en annan yta, katodytan. Under naturliga förhållanden är det
1 särklass vanligaste oxidationsmediet syre, men under mycket sura för
hållanden kan även vätejoner (protoner) fungera som oxidationsmedel. 
Reduktionen sker enligt följande formler:

Oz (aq) + 2 H,0 + 4 e -> 4 OH

2 ER + 2 e- -> H, (g)

Avståndet mellan anod- och katodytorna kan vara mycket litet. För att
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elektronöverföringen skall kunna äga rum, måste anodytan och katod- 
ytan stå i metallisk förbindelse med varandra.

För en fortskridande korrosion krävs även att ytorna står i jonledande 
förbindelse med varandra, dvs. att de täcks av ett ämne, i vilket joner 
kan vandra. Denna jonledande förbindelse utgörs i arkeologiska situa
tioner alltid av vatten eller en fuktfilm. Vattnet med lösta joner utgör en 
elektrolyt.

Av metallen bildas vid korrosionen positiva joner. Dessa kan antingen 
genom reaktion med någon tillgänglig negativ jon bilda ett fast ämne på 
metallytan, en s.k. utfällning, eller också lösa sig i det omgivande vatt
net.

Om de bildade metalljonerna löser sig i det omgivande vattnet, kom
mer de så småningom att transporteras bort från korrosionsangreppets 
närområde. Korrosionen kommer i detta fall att fortskrida med oför
ändrad hastighet.

Om en fast korrosionsprodukt bildas, beror det fortsatta förloppet i 
hög grad på egenskaperna hos denna produkt. Om korrosionsproduk
ten bildar ett tätt skikt på metallytan, kan ytan komma att skyddas och 
det fortsatta angreppet går då allt långsammare, ju tjockare skiktet blir. 
Ett klassiskt exempel på detta är oxiden på aluminium. Om det bildade 
skiktet däremot är poröst, osammanhängande eller vattenhaltigt, blir 
skyddsverkan obetydlig och korrosionen fortskrider obehindrat. Ett ex
empel på en sådan situation utgör vanlig röstning hos järn (figur 5-1).

G Ötit

(2) |

Magnetit

Figur 5-1. Schematisk bild av korrosionscell verksam vid röstning av järn i jord.
(1) Anodreaktion: Fe —» Fe2* + 2e
(2) Katodreaktion: l/202 + HzO + 2e —> 20H
(3) Fe2* + l/202 + H,0 -> FeÖOH + H*
Schematic presentation of corrosion cell in action, when iron is corroding.

61



Avgörande för om korrosionsceller skall verka på metaller i jord och 
orsaka angrepp av betydelse är sålunda främst:

D Närvaro av ett jontransportmedium, d.v.s. vatten, som kan leda 
strömmen i korrosionscellen.

□ Närvaro av ett oxidationsmedel som kan underhålla katod- 
reaktionen; redoxpotentialen (EH) är ett mått på vattnets oxiderande 
förmåga och bestäms i arkeologiska sammanhang vanligen av jord
vattnets syrehalt.

5.2 Stabilitetsdiagram
Lösningens redoxpotential och pH-värde är två viktiga faktorer som be
stämmer huruvida en metall skall korrodera och vilka reaktions
produkter som bildas vid korrosionen. Andra faktorer som kan påverka 
processen är t.ex. den temperatur, vid vilken reaktionen äger rum, och 
koncentrationerna av andra joner och lösta ämnen i vattnet.

Eftersom redoxpotential och pH-värde alltid är av intresse, brukar 
man försöka sammanfatta verkningarna av dessa i ett s.k. stabilitets
diagram (potential-pH-diagram eller Pourbaix-diagram efter dess 
belgiske upphovsman). I dessa diagram avsätter man redoxpotentialen 
på den lodräta axeln och pH-värdet på den vågräta (jfr figur 5-2). Dia
grammet konstrueras utifrån termodynamiska data för de olika för
eningarna och ger en möjlighet att överblicka vilken form av ett ämne 
som är stabilt vid olika värden på redoxpotential och pH. Att en form av 
ett ämne är stabilt innebär att det är den form, mot vilken de kemiska 
reaktionerna strävar vid vissa givna värden på redoxpotential och pH. 
Diagrammet ger dock ingen upplysning om hur snabbt den stabila for
men bildas.

Stabilitetsdiagram kan konstrueras för olika reaktionstemperaturer. 
De flesta potential-pH-diagram som publicerats gäller 25° C, vilken in
ternationellt får representera rumstemperatur. Genomsnittstemperatu- 
ren i jorden, där korrosionen av arkeologiskt material försiggår, är givet
vis mycket lägre än 25° C.

Stabilitetsdiagrammen konstrueras vidare under antagandet att man 
har en viss koncentration av metalljoner i lösningen. Vanligen använder 
man sig av en metalljonkoncentration av 10‘6 M, där M står för enheten 
molar (grammolekyler per liter). Vid laboratorieförsök anses i allmän
het koncentrationen 10"6 M så låg att någon praktiskt betydelsefull upp
lösning av metallen inte sker. I ett arkeologiskt tidsperspektiv däremot 
är inte ens en så låg koncentration försumbart liten. Det vore därför för 
arkeologiska ändamål önskvärt med stabilitetsdiagram för såväl lägre 
temperaturer som lägre koncentrationer av metalljoner än de som nor
malt brukas.

I ett stabilitetsdiagram brukar man också markera gränserna (strec-
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Potential
Eh, volt

Figur 5-2. Stabilitetsdiagram för koppar (10'6 mol/liter) i vatten vid 25° C. (Efter 
Wranglén 1967.)
Stability diagram for the system Cm-H20 at 25° C; concentrations of copper 
species in solution 1 O'6 mole/litre.

kade linjer) för det potential-pH-område inom vilket vatten är stabilt, 
eftersom de allra flesta av dessa processer försiggår i vatten. När en me
tall utsätts för en vattenlösning, har man nästan undantagslöst förhål
landen som ligger inom detta område. Ovanför detta område sker en 
oxidation av vattnet som leder till syrgasutveckling och under detta om
råde sker en reduktion av vattnet, vilket leder till vätgasutveckling.

Som exempel visas i figur 5-2 stabilitetsdiagrammet för koppar i vat
ten vid 25° C och en kopparjonkoncentration som är 106 M.

För de olika områdena gäller:

Cu: Metallen är stabil och korrosion är omöjlig. Metallen är immun.

CuO &c Cu20: Fast oxid är stabil. Det finns en drivkraft för korrosion, 
men man erhåller en fast reaktionsprodukt. Detta kallas passivering. 
Korrosionsförloppet beror på hur skyddande detta oxidlager blir.

Cu2+ &C Cu022": Vattenlöslig form av metallen är stabil. Även här finns 
drivkraft för korrosion, men eftersom produkterna är vattenlösliga, 
kommer de med tiden att transporteras bort, varför korrosionen fort
skrider. Diagrammet ger dock ingen information om korrosjonshastig
heten.

Om vattenlösningen utöver vatten och metalljoner innehåller ytterligare 
komponenter, kommer dessa att påverka stabilitetsdiagrammet. I figur 
5-3 visas hur det föregående diagrammet förändras om man också tar
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Ep, volt

Figur 5-3. Stabilitetsdiagram för systemet Cu-H20-C032" vid 25° C; koncentra
tionen av kopparspecier i lösning 10 6 mol/liter och av karbonat i lösning 102 
mol/liter. (Efter Mattsson 1979.)
Stability diagram for the system Cu-H20-C0 2 at 25° C; concentrations of 
copper species in solution 10'6 mole/litre and of HCO} 10 2 mole/litre.

hänsyn till lösta karbonatjoner med en koncentration av 10"2 M. Ett nytt 
område som representerar malakit, kopparhydroxidkarbonat, uppträ
der och inkräktar på de tidigare områdena. Storleken av malakitens om
råde bestäms av koncentrationen av karbonatjoner i lösningen och ökar 
om denna koncentration höjs.

5.3 Korrosion på arkeologiska artefakter av
kopparmaterial - en Utter atur sammanställning

Sammansättningen hos arkeologiska artefakter av kopparmaterial va
rierar med tillverkningsort och tillverkningstidpunkt. Äldre föremål ut
görs ofta av olegerad eller i en del fall av arseniklegerad koppar. Senare 
har inlegering av tenn ägt rum i ökad omfattning, i enstaka fall med 
uppemot 15% tenn men vanligen med lägre halter. Arkeologiska bron
ser kan förutom tenn innehålla avsevärda halter av arsenik, bly, zink och 
fosfor (Oldeberg 1976).
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5.3.1 Olegerad koppar
Under de flesta betingelser tycks korrosionen av koppar i bronsföremål 
ske genom en sekvens av reaktioner (Geilmann 1956; Tylecote 1979). 
Denna sekvens beror dels på vilken reaktion som går snabbast, dels på 
vilken produkt som är stabil under rådande betingelser. Det resultat man 
kan iakttaga på ett korroderat bronsföremål beror på hur långt denna 
reaktionssekvens fortskridit.

Vid ett moderat pH-värde kommer med tiden vanligen att erhållas en 
beläggning bestående av tre huvudskikt. Närmast metallytan, där syre
tillgången är dålig och redoxpotentialen låg, bildas ett skikt av röd 
kopparoxid, kuprit (Cu,0). Längre ut, närmare den syrgashaltiga om
givningen, där redoxpotentialen är högre, består korrosionsprodukter
na av den svarta kopparoxiden, tenorit (CuO). I mån av tillgång på an- 
joner som HCO,, S042" eller Cl" i jordfuktigheten bildas ytterst ett skikt 
av gröna kopparhydroxidsalter.

Under de flesta naturliga förhållanden är ett kopparhydroxidsalt den 
mest stabila fasta föreningen. Saltet kan under vissa förhållanden bildas 
som ett kompakt och tätt vidhäftande skikt, s.k. ädelpatina, under and
ra betingelser som en mer eller mindre vattenhaltig krusta. I ett långt 
tidsperspektiv kommer även en svårlöslig förening att så småningom 
upplösas av jordvätskan. I många fall löses därför kopparhydroxidsaltet 
upp och de bildade kopparjonerna transporteras bort.

Ädelpatina kan bildas i en vattenmättad alkalisk lerjord (Tylecote 
1979), där pH är högt och syretillgången ringa. Om korrosionen där
emot blir snabb, som vid låga pH-värden och god syretillgång, kommer 
resultatet att bli ett annat. Ett hastigt bildat, tjockt och ojämnt oxidlager 
kommer att utvecklas. Genom inre spänningar vid övergången från 
kuprit till tenorit kommer ett tjockt lager att spricka sönder och metall
ytan åter att blottas. Därvid kan den hastiga oxidationen återigen börja, 
ett nytt tjockt och ojämnt lager bildas som spricker på nytt o.s.v. Resul
tatet blir en skiktartad struktur, där kopparoxiderna med tiden omvand
las till hydroxidsalter (Robbiola et al. 1988). Ett typexempel på en pro
cess av denna typ är korrosion i en genomsläpplig sandjord med lågt pH 
hos jordvätskan. Den goda cirkulationen hos jordvätskan medför riklig 
syretillförsel (Geilmann 1956).

Den oxid som bildas i initialskedet kan som nämnts efter en tid om
vandlas till ett kopparhydroxidsalt. Vilket av dessa salter som bildas 
beror på tillgången av olika joner, framförallt negativa, i jordvätskan. 
Vid korrosion av koppar i jord bildas ytterst sällan det vid atmosfärisk 
korrosion så vanliga kopparhydroxidsulfatet (Tylecote 1979).

Vid höga halter av kloridjoner i jordvätskan kan kopparklorid, 
nantokit (CuCl), bildas i de delar av korrosionsskiktet som inte utsätts 
för höga syrehalter, d.v.s. i allmänhet de inre delarna av korrosionsskik
tet (Lewin 1970). Detta lager med partiell korrosion är ofta kemiskt 
mycket aktivt, framförallt beroende på förekomsten av CuCl (Kalisj
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1969). Längre ut försvinner nästan helt inslaget av metallisk koppar. 
Efterhand kommer nantokiten att oxideras och bildar då oftast en av 
kopparhydroxidkloriderna atakamit eller paratakamit, två ämnen med 
samma kemiska formel men olika kristallstruktur (Berthelot 1894; 
Logan & Romanoff 1944; Gettens 1951; Geilmann 1956; Lewin 1970; 
Tylecote 1979; Robbiola et al. 1988). Atakamit och paratakamit kan 
sannolikt också bildas direkt från kopparoxiden tenorit (Mattsson 
1979). De data som föreligger rörande stabiliteten hos dessa koppar- 
hydroxidklorider (Kruger 1981) tyder på att de är tämligen svårlösliga 
även vid relativt låga pH-värden, och kvarstår därför troligtvis i fast 
form under relativt lång tid.

I det strierade korrosionsskiktet finns vidare ett, ofta mycket stort, 
antal olika korrosionsprodukter av koppar. Några av dessa är vanligt 
förekommande som naturliga mineral, andra är mycket ovanliga, och 
endast i dessa sammanhang funna vid ett fåtal tillfällen. Exempel härpå 
är ett kopparhydroxidacetat (spanskt grönt), vilket påvisats i en antik 
grekisk bronshjälm, och det blågröna mineralet botallakit [Cu2(OH)3 
C1-H20] som ibland hittas i små mängder (Kalisj 1969). Denna bland
ning av ett stort antal kopparföreningar gör röntgendiffraktionsanalys 
av korrosionsprodukter på arkeologiska kopparföremål till ett tids
ödande och svårt arbete (Kalisj 1969).

Vid studier av brittiska brons- och kopparföremål har det iakttagits 
inneslutningar av ”oxy-sulfider”, vilka behållit sin ”identitet” också ef
ter det att korrosionsfronten passerat dem (Tylecote 1979).

En förteckning över, i arkeologiska sammanhang påvisade korro
sionsprodukter på kopparmaterial, återfinns i tabell 5-1.

Medan det i Sverige är relativt ovanligt med höga kloridhalter i jorden 
(utom på västkusten), är istället höga halter av karbonat och vätekarbo- 
nat desto vanligare, eftersom beggrunden och de lösa jordavlagringarna 
på många håll består av just karbonathaltiga mineral. I mycket genom- 
släppliga jordar med god luftning kan man dessutom antaga att jord
vätskans karbonatkoncentrationer står i jämvikt med luftens koldioxid
halt. Därtill kommer att koldioxid bildas vid nedbrytning av organisk 
substans i jorden. När koldioxiden löser sig i jordvätskan leder detta 
såväl till bildning av karbonatjoner som till en sänkning av pH-värdet, 
allt enligt följande formler:

C02(g) + H20 -> H2C03(aq)->

LL(aq) + HCO, (aq)->

2EL(aq) + C032"(aq)

Under naturliga förhållanden kan det bildas två kopparhydroxidkarbo- 
nater, malakit [Cu,(0H)2C03] och azurit [Cu3(0H)2(C03)2], vilka båda 
vid många tillfällen har identifierats i korrosionsprodukter på bronser 
(Gettens 1951; Geilmann 1956; Lewin 1970; Tylecote 1979; Robbiola
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Tabell 5-1. Sammanställning av några korrosionsprodukter påträffade 
på arkeologiska bronser, enligt studerad litteratur.

Namn Kemisk formel Färg Kristallsymmertri Övrigt

Antlerit CuS04.2Cu(0H)2 Blågrön Ortorombisk Ovanlig i jord

Antofagastit CuC12.2H20 Ortorombisk Reagerar med koppar

Atakamit CuC12.3Cu(OH)2 Mörkgrön Rombisk Små kristaller, klar glans

Azurit 2CuC03.Cu(0H)2 Blå Monoklin Ofta blå fläckar i malakit

Bornit Cu5FeS4
Botallakit Cu2(0H),C1.H20 Grönblå Monoklin

Brokantit CuS04.3Cu(0H)2 Grön Monoklin Ovanlig i jord

Cerussit PbC03 Grågrön På bronser med mycket bly

Chalcocite, se kalkosin
Covellit CuS Hexagonal

Crysocolla CuSi03.n H20
Enargit Cu3AsS4
Kalkonatronit Na2Cu(C0,)2.3H20
Kalkopyrit CuFeS2
Kalkosin Cu2S Monoklin

Kasserit Sn02 Vit
Koppar Cu Röd Dendriter, insprängda i 

korrosionsprod.

Kopparfosfat Cu3(P04)2.3H20
Kuprit Cu20 Röd Kubisk Glansig, mycket hård

Libethenit Cu2[(OH)PO„] Ortorombisk Vid kontakt med organiska

• rester som ben

Malakit CuCO,.Cu(OH) Grön

Melakonit CuO Monoklin

Metatennsyra xSn02.yH20 Vit-grå Mycket vanlig, amfoter, 
svårbestämd

Nantokit CuCl Grå-vit Kubisk Vaxlik massa, hygro
skopisk, reaktiv

Paratakamit CuC12.3Cu(OH)2 Ljusgrön Hexagonal Kornig

Rosasit (CuZn)2(C03)(0H)2
Spanskt grönt Cu(CH3C00)2.Cu(0H)2.5H20
Tennoxid SnO
Tenorit CuO Svart Monoklin

Tolbachit CuCl2 Monoklin

et al. 1988). I stabilitetsdiagrammet har de sina stabila områden vid 
lägre pH-värden än tenorit, CuO (se figur 5-3).

Skillnader i stabilitet mellan de båda hydroxidkarbonaterna är myc
ket små, och ytterst små förändringar i jordens kemiska förhållanden 
kan medföra omvandling från den ena formen till den andra. Det är 
därför inte ovanligt att man på ”färska” fynd kan identifiera såväl mala
kit som azurit. Efter en tid i atmosfären torde dock azuriten, enligt vad 
som anförts ovan, övergå i malakit (Lewin 1970).

Allra ytterst i kontaktytan mellan korrosionsprodukterna och den 
omgivande jorden föreligger mycket speciella omständigheter med ett 
gränsskikt mellan lösta metalljoner från föremålet och lösta mineraler i 
jordvattnet.

Stora koncentrationsgradienter och ett stort antal ”nya” möjliga 
kombinationer av joner befrämjar i vissa fall utfällning av fasta sub
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stanser. En rad ovanliga mineral som exempelvis kalkonatronit 
[Na2Cu(C03)2.3H20] har påvisats, i låga koncentrationer, i detta skikt 
(Kalisj 1969).

En belysande essä över energibalanser mellan korrosionsprodukter 
och metall, framförallt i trefassituationer, har publicerats av C.S. Smith 
(1976). I denna ges också en kompletterande förklaring till den stratifie- 
ring av korrosionsprodukterna hos kopparlegeringar som beskrivits.

5.3.2 Bronser
Som nämnts i inledningen till avsnitt 5.3 omfattar ”bronser” i arkeolo
giska sammanhang kopparlegeringar innehållande ett eller flera av äm
nena tenn, zink, bly, fosfor och arsenik.

Kopparlegeringar med hög halt zink kallas vanligen mässing. På 
grund av zinkens oädla karaktär utlöses denna metall selektivt vid kor
rosion. Kvar blir en rest av porös koppar. Denna typ av korrosion kallas 
avzinkning. Korrosionsprodukterna utgörs av zinkhydroxid, zinkhyd- 
roxidkarbonat eller zinkkarbonat. Vid lågt pH-värde har dessa för
eningar relativt god löslighet i vatten, varvid de upplösta zink jonerna 
transporteras bort med vattnet.

För det något ädlare blyet blir den selektiva korrosionen mindre på
taglig, bl.a. därför att halterna av bly vanligtvis är mycket lägre än hal
terna av zink. Vidare blandar sig blyet inte så väl med de övriga lege- 
ringsmetallerna och förekommer därför ofta i små ”kulor” eller ”trå
dar” i den övriga metallen. En ”avblyad” zon blir därför mindre tydlig. 
I kombination med svavelhaltiga joner bildar också blyet mycket lätt 
fällningar, varför blyet, även om det korroderar, inte förblir i lösning 
utan snabbt fälls ut.

Tennbrons har en dentritisk struktur, som vanligen består av två faser: 

a-fas, som är mjuk och har låg tennhalt, och 

S-fas, som är hård och har högre tennhalt.

Tennbronsers korrosion i jord är en komplex process; Gettens (1951) 
m.fl. har försökt beskriva de olika reaktionsstegen. Här skall endast 
nämnas vissa huvuddrag:

□ Hos brons med relativt låg tennhalt (< 10%) är det i första hand den 
tennrika ö-fasen som angrips och först i andra hand den dendritiska 
a-fasen. Tennrika bronser, som har hög halt 8-fas, är därför relativt 
korrosionskänsliga (Robbiola et al. 1988).

□ Angreppet sker i viss utsträckning genom avtenning, d.v.s. tenn löses 
ut selektivt, medan koppar blir kvar som en porös rest.

De vid korrosionen bildade tennjonerna kommer att under nästan alla 
betingelser bilda en mer eller mindre vattenhaltig och dåligt kristallise-
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Potential 
Eh, volt

Figur 5-4. Stabilitetsdiagram för systemet Sn - HzO vid 25°C; koncentrationen 
av tennspecier i lösning 10~6 mol/liter. (Efter Wranglén 1967.)
Stability diagram for the system Sn-HzO at 25° C; concentrations of tin species 
in solution 10~6 mole/litre.

rad amfoter oxid-hydroxid, ”tennsyra”. Denna fasta förening är ytterst 
svårlöslig inom ett mycket stort pH-intervall av stabilitetsdiagrammet 
(se figur 5-4).

Det lager av vattenhaltig tennoxid som således bildas på metallytan 
kan liknas vid en ”gel”, som är genomsläpplig för syre och vatten. Detta 
lager kommer därmed inte att ha någon skyddande verkan mot fortsatt 
korrosion av metallen. I många fall har faktiskt ett lager av denna typ 
tvärtom negativa effekter, eftersom det skapar inhomogena förhållan
den på metallytan (skillnader som kan ge upphov till anod- resp. katod- 
ytor), och dessutom binder fuktighet i nära anslutning till metallytan.

På grund av tennsyrans mycket låga löslighet kommer även efter lång 
tid den beläggning som bildats på föremålet att finnas kvar. De fasta 
korrosionsprodukterna på ett bronsföremåls yta kommer därför ofta att 
innehålla förhöjda halter av tenn, jämfört med vad som ursprungligen 
fanns i legeringen (Geilmann 1956; Robbiola et al. 1988). Detta beror 
inte enbart på tennoxid-hydroxidens låga löslighet, utan också på att de 
bildade korrosionsprodukterna från kopparen är lättlösligare och dif- 
funderar ut i jorden. Tennsyraskiktet visar ofta föremålets ursprungliga 
form, något som är värdefullt vid konserveringsarbetet.
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5.4 Parametrar som påverkar metallers 
korrosion i jord

Avgörande för om korrosionsceller skall verka på metaller i jord och 
orsaka angrepp av betydelse är, som tidigare nämnts, främst syretillför
sel och närvaro av elektrolyt. Därtill inverkar flera andra parametrar, 
såsom jordens pH-värde, resistivitet, kloridhalt och fosfathalt samt mik
robiell aktivitet. Av betydelse är också komplexbildare som hindrar att 
skyddande skikt av korrosionsprodukter bildas, t.ex. ammoniak och 
olika humuskomponenter för koppar.

5.4.1 Jordens vattenhalt
Vattnet i jorden med dess innehåll av lösta ämnen utgör den elektrolyt 
som är en förutsättning för att korrosionsceller skall kunna verka på 
metallföremål i jorden. Om vattenhalten är mindre an 20 %, betecknas 
jorden vanligen som torr. Är den högre, anses jorden vara fuktig.

Ur korrosionssynpunkt kan jorden indelas i en sjunkvattenzon och en 
grundvattenzon (figur 5-5). Sjunkvattenzonen omfattar skiktet från 
markytan ner till grundvattenytan och grundvattenzonen skiktet där
ifrån till berggrunden (VIAK 1973).

Grundvattenytan är vattenytan i en brunn eller ett borrhål i jorden. 
Grundvattenytan kan alltefter geologiska och meteorologiska förhållan
den vara belägen på olika djup under markytan. Grundvattenytans läge 
varierar med nederbördsförhållanden, vegetationsperiod etc. Under års- 
tidsväxlingarna sker mindre variationer i grundvattenytans läge, dock 
vanligen av sådan storleksordning att de saknar betydelse i dessa sam
manhang.

Viktigare är långvariga och mer omfattande förändringar, såsom sjö
regleringar och större dikningsprojekt, vilka kan medföra att syretill
förseln i jorden förändras på ett betydande sätt. Fornlämningar, såväl 
gravar som boplatser, ligger dock vanligtvis över grundvattenytan.

Under grundvattenytan är jorden mättad med vatten, d.v.s. alla porer 
i jorden är vattenfyllda. Även över grundvattenytan kan porerna inne
hålla vatten på grund av kapillärkrafternas verkan. Så är förhållandet 
inom kapillärvattenzonen. Den kapillära stighöjden är beroende av por
storleken. I jord med fina porer, t.ex. finmo kan den kapillära stighöjden 
sålunda vara flera meter, medan den i grovporig jord som sand är från 
några centimeter till några decimeter (Lindskog 1972). Den kapillära 
stighöjden påverkas av jordpackning, t.ex. vid användning av tunga ma
skiner inom jord- och skogsbruk. Större jordpackning medför ökad ka
pillär stighöjd. Inom markvattenzonen, d.v.s. sjunkvattenzonens översta 
del, sker stora variationer i vattenhalten på grund av dels att växterna 
tar upp vatten, dels att vatten avdunstar till atmosfären.

Korrosionen påverkas inte bara av vattenhalten i jorden utan också av 
vattnets rörelse där. Strömmande vatten kan transportera syre till kor-
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Figur 5-5. Jordvattenprofil. (Efter VIAK 1973.) 
Soil water profile.

roderande metallföremål i jorden och även föra bort vattenlösliga kor
rosionsprodukter från dessa. Båda dessa förlopp bidrar till att öka 
förutsättningarna för korrosion. Vid stor vattenströmning kan korro
derande metallartefakter försvinna avsevärt snabbare än vid stillastå
ende jordvatten. Även vattentransporten är beroende av porstorleken 
hos jorden; den är liten i ett välpackat lerskikt men stor i en löspackad 
grus- eller sandbädd. Sambandet mellan en jordarts vattenhalt och por
vattnets lättrörlighet kan uttryckas med en s.k. pF-kurva. pF är ett mått 
på hur hårt vattnet är bundet till porerna (VIAK 1973).
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5.4.2 Luftning
En annan faktor av stor betydelse för korrosionscellernas verkan i jor
den är tillförseln av oxidationsmedel, som kan reduceras i katod- 
processen. 1 de flesta fall utgörs oxidationsmediet av syre, som tillförs 
från luften. På stora metallföremål, som omges av jordarter med olika 
syregenomsläpplighet, såsom lera och sand, kan s.k. luftningsceller bil
das. Härvid blir ytor med bättre syretillförsel katod, medan ytor med 
sämre syretillförsel blir anod och angrips. I arkeologiska sammanhang 
tycks dock uppkomsten av luftningsceller vara ovanlig, eftersom de fles
ta arkeologiska bronsföremål är ganska små.

I den vattenmättade djupjorden sker syretransporten genom diffu
sion, som är en långsam process. Syretillförseln till korroderande före
mål belägna i djupjorden är därför mycket långsam och korrosjonshas
tigheten vanligen extremt låg.

I ytjorden närmast markytan, där porerna i jorden är relativt öppna, 
är däremot luftningen god och syretillförseln vanligen hög. Trots detta 
kan korrosionshastigheten här vara låg i de fall då elektrolyt, d.v.s. vat
ten saknas.

Förhållandena för korrosion är gynnsammast strax ovanför grund
vattenytan, där porerna i jorden är delvis fyllda med vatten så att syre
tillförseln är god samtidigt som elektrolyt finns närvarande (Leviin 
1992). Korrosionens beroende av jordens vattenmättnadsgrad framgår 
av figur 5-6 (Scharff 1992). Luftningen är beroende av dels porstorle
ken, dels graden av vattenfyllnad. Den påverkas därför av jordbearbet
ning, som plöjning, kultivatering och harvning, som leder till porösare 
jord och ökad luftning. Jordpackning genom körning med tunga jord
bruksredskap och skogsmaskiner har motsatt inverkan.

Jord med hög halt organisk substans, t.ex. torvjord, kan avvika från 
nämnda mönster. I sådan jord förbrukas tillfört syre genom reaktion 
med organisk substans, varför jorden kan bli extremt syrefattig. Sådan 
jord har låg korrosivitet mot metaller.

Mass - 
förlust,

0 20 40 60 80 100
Mattnadsgrad, %

Figur 5-6. Massförlust 
hos järnprov på grund 
av korrosion i jord som 
funktion av jordens vat
tenmättnadsgrad. (Efter 
Scharff 1992.)
Mass loss of iron samp
les due to corrosion in 
soil vs. the water satura
tion degree of the soil.
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5.4.3 Surhetsgrad
Korrosionen av metaller är i hög grad beroende av jordens pH-värde 
(Sederholm et al. 1992). Detta beror i de flesta fall på att skyddande 
beläggningar av korrosionsprodukter, som oxider och hydroxider, inte 
är beständiga vid låga pH-värden. Därtill kommer att katodreaktionen 
vid låga pH-värden (pH 3 eller lägre) kan utgöras av reduktion av väte
joner, varför syretillförseln då inte behöver vara begränsande för korro
sionen. Jord anses vanligen inte korrosiv mot metaller om pH-värdet 
ligger inom intervallet 4,0-8,5. Under anaeroba förhållanden kan dock 
mikrobiell korrosion inträffa inom detta pH-intervall (se avsnitt 5.4.8).

pH-värdet hos en vätska definieras av uttrycket:

pH = -log/HV, där /HV = vätskans vätejonaktivitet.

I mättekniska sammanhang används en pH-skala kalibrerad med hjälp 
av vissa buffertlösningar med noga preciserade pH-värden. I vanliga fall 
rör man sig inom pH-intervallet 0-14; sura lösningar har låga pH-vär- 
den och alkaliska har höga. Vid pH 7 är provet neutralt. Med en jords 
pH-värde menas det pH-värde som kan uppmätas i jordens vattendel.

Totalaciditet, utbytbar aciditet och totalalkalitet. Andra mått på en 
jords surhetsgrad, vilka används i korrosionssammanhang är totalacidi
tet och totalalkalitet. Totalaciditeten bestäms av mängden 1 M NaOH- 
lösning som måste tillsättas 1 kg jord (torrvikt) för att jorden skall få pH 
7,0. Vid bestämning av den utbytbara aciditeten sker alkalitillsats till 
pH 8,2. Denna tillsats motsvarar summan av halterna väte- och alumi
niumjoner. - Totalalkaliteten bestäms av förbrukningen av 1 M HC1 för 
att 1 kg jord (torrvikt) skall få pH 7,0. Denna förbrukning motsvarar 
halten OH" + halva halten C032'. Den ytterligare tillsats av HC1, som 
behövs för att nå pH 4,8, motsvarar halva halten C032" (Bringmark 
1988, Vinka 1991).

Basmättnadsgrad. Försurning av en jord kan uttryckas med basmätt- 
nadsgraden. Denna anger hur stor andel av de utbytbara katjonerna på 
jordpartiklarna (humus och lera) som består av baskatjoner, dvs. Ca, 
Mg, K och Na. Vid försurning ersätts baskatjoner av väte- eller alumi
niumjoner, vilket innebär att basmättnadsgraden sjunker.

Markförsurning kan uppkomma genom deposition av syror, främst 
H,S04 och HN03, som via luft och nederbörd tillförs marken. Försur
ning kan emellertid också ske genom förändrad markanvändning (se 
avsnitt 7.5.4).

I jorden finns flera buffringssystem som verkar vid olika pH-nivåer (se 
avsnitt 7.3). Genom buffringsreaktioner förbrukas tillförda vätejoner. 
Först när syratillförseln är så stor att bufferten inte kan neutralisera 
syratillförseln sjunker pH-värdet.
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5.4.4 Resistivitet
Jordens resistivitet är av betydelse för elektrolytens elektriska lednings
förmåga i korrosionscellerna och därmed för korrosionsströmmen. 
Måttliga skillnader i resistivitet torde dock vara av praktisk betydelse 
endast i de fall då avståndet mellan anod och katod är så stort att 
potentialfallet i elektrolyten är påtagligt. I sådana celler är risken stor 
för lokal korrosion, om jordresistiviteten är mindre än 15 ohm.m. Det 
finns dock de som tillmäter jordens resistivitet stor betydelse för korro
sionen även hos mindre metallföremål i jord (Wranglén 1967, Klas & 
Steinrath 1974).

Jordens resistivitet kallas också dess specifika resistans och är resi
stansen i ohm mellan två motstående sidor hos en kub med kantlängden 
1 m. För kuber med andra dimensioner gäller:

där
R = uppmätt resistans i ohm 
A = ytan av en sida i m2 
L = kantlängden i m 
Resistiviteten anges i ohm.m.
Resistiviteten är inverterade värdet av konduktiviteten.

I fuktig jord bestäms resistiviteten främst av jordens vattenhalt (vatten
kvoten) (figur 5-7) och av salthalten i jordens porvatten, men även tem
peraturen inverkar. Under grundvattenytan är resistiviteten relativt låg 
och konstant, eftersom jorden där är vattenmättad. Ovanför grundvat
tenytan varierar resistiviteten till följd av torka, regn, översvämning etc. 
men ökar uppemot markytan, allteftersom fuktkvoten avtar. I torr jord 
är resistiviteten mycket hög och bestäms där i huvudsak av mineral
kornens natur. I tabell 5-2 anges exempel på några jordars resistivitet.

Porvattnets salthalt och därmed resistiviteten påverkas genom deposi
tion av luftföroreningar, som H2S04 och HN03, genom spridning av 
konstgödsel och genom vägsaltning.

Tabell 5-2. Resistivitet i olika jordar enligt olika litteraturuppgifter (Ca- 
mitz 1980:1).

Jord Resistivitet 
ohm • m

Jord Resistivitet
ohm • m

Lera (ej torrskorpa) 2-50 Torv 20-120
Gyttja, dy 5-30 Sand 100-5000
Humusjord 10-40 Skiffer jord 300-700
Silt 10-100 Grus 400-5000
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Figur 5-7. Jordresistiviteten som funktion av jordens vattenhalt för lerjord enligt 
Romanoff. (Efter Camitz 1980:1.)
Soil resisitivity vs. water content of the soil for a clay soil according to Romanoff.

5.4.5 Kloridhalt
Klorid kan påverka metallkorrosion genom nedbrytning av skyddande 
passivskikt och genom minskning av jordens resistivitet. Marken tillförs 
klorid genom deposition av salt härrörande från havet. Kloriddeposi
tionen avtar med avståndet från kusten och minskas genom en filtrerande 
verkan av busk- och trädvegetation. Kloriddepositionen är mindre på 
svenska ostkusten än på västkusten och avtar utmed Östersjökusten med 
havsvattnets salthalt. Kloridhalten i jordvattnet beror emellertid inte bara 
på kloriddepositionen utan även på mängden nederbörd, som har både 
tvättande och utspädande verkan. Eftersom nederbördsmängden är rela
tivt stor på västkusten, begränsas där kloridhalten i jordvattnet i viss mån. 
Långtidsmedianvärden av jordvattnets kloridhalt på 50 cm djup under 
markytan i södra Sverige visas i figur 5-8 (Westling et al. 1992). 1 våra 
dagar tillförs åkermarken även klorid i form av konstgödsel; kaligödsel
medel utgörs i huvudsak av KC1. En annan kloridkälla är vägsalt, som kan 
förorena jorden i närheten av vägar (se avsnitt 5.5.2). Hög kloridföre- 
komst i jord kan också sammanhänga med s.k. relikt grundvatten och 
härröra från tidigare skeden, då marken varit havsbotten.
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Figur 5-8. Kloridhalten i jord vatten i södra Sverige på ett djup av 50 cm under 
markytan; medianvärden t.o.m. 1991. (Westling et al. 1992.)
The chloride content of soil water in southern Sweden at a depth of SO cm 
below the ground surface; median values up to 1992.

Kloridhalten i jord är vanligen mindre än 100 mg per kg. De små 
jordpartiklarna är ofta negativt laddade och attraherar därför inte de 
negativt laddade kloridjonerna, vilka relativt snabbt transporteras ner 
till grundvattnet med nederbörd eller annat infiltrerat vatten. I torra re
gioner, där avdunstningen är större än nederbörden kan emellertid klo- 
ridanrikning ske i jordens ytskikt.

Även om transporten av klorid ner genom jordens övre skikt sker rela
tivt snabbt under de förhållanden som råder i Sverige, sker kloridab
sorption i rostbeläggningar på järnartefakter i jorden, och kloridabsorp
tionen ökar med avtagande pH-värde (Scharff 1992). En hög kloridhalt 
i rosten vid utgrävningen medför stor risk för fortsatt korrosion och 
sönderfall av artefakten vid förvaring i magasin eller monter efter ut
grävningen (Turgoose 1982).
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5.4.6 Fosfathalt
Fosfat kan verka som korrosionsinhibitor och hämma korrosionen hos 
vissa metaller som järn och zink.

pH-värdet är avgörande för ortofosforsyrans dissociation och be
stämmer därmed också vilken fosfatjon som är dominerande i en fosfat
lösning:

pH-värde Dominerande fosfatspecie 
>12,4 P043-
7,2-12,4 HPO/-
2,1-7,2 H2P04-
<2,1 H3P04

Fosfat finns i jorden som beståndsdel i naturliga mineral, främst apatit. 
Fosfat tillförs även i form av konstgödsel, t.ex. superfosfat och NPK- 
gödselmedel. En annan fosfatkälla är avfall, som förekommer i s.k. kul
turlager från gamla tider (Olof Arrhenius 1930). Birgit Arrhenius 
(1973) har hävdat att fosfatinnehållet i sådana kulturlager kan bidra till 
bevarandet av järnföremål på gamla boplatser; fosfatering är ju i våra 
dagar en allmänt använd rostskyddsmetod.

5.4.7 Ammoniakhalt
Ammoniak bildar lösliga komplexföreningar med koppar vid höga pH- 
värden och verkar därför korrosivt mot kopparmaterial. Av särskild be
tydelse är härvid spänningskorrosionssprickning, som kan orsaka sön
derfall av artefakter av kopparmaterial (Mattsson 1992). Denna typ av 
korrosion orsakas av samtidig inverkan av ammoniakhaltiga föreningar 
och mekaniska dragspänningar i föremålet; de senare kan exempelvis 
vara kvarvarande spänningar som uppkommit genom kallbearbetning 
då föremålet tillverkades. Alla föremål av kopparmaterial kan utsättas 
för spänningskorrosionssprickning, men mässing med hög zinkhalt är 
särskilt känslig för denna typ av angrepp. Även kvicksilver eller nitrit 
kan orsaka spänningskorrosion i kopparmaterial.

Ammoniak och ammoniakliknande föreningar kan tillföras jorden 
med urin eller konstgödsel, t.ex. ammoniumsulfat, flytande ammoniak 
eller urea. Sådana kan också bildas genom sönderfall av äggviteämnen i 
t.ex. kulturlager eller gravmiljöer.

5.4.8 Mikrobiell aktivitet
I jorden finns en mångfald mikroorganismer som påverkar korrosionen.

Särskilt känd är inverkan av sulfatreducerande bakterier, t.ex. Desul- 
fovibrio desulfuricans, på korrosionen av järn i sulfathaltig jord. Vid 
närvaro av dessa bakterier kan korrosion inträffa på järn i djupjord med 
mycket låg syrehalt, dvs. under anaeroba förhållanden. Dessa bakterier 
kan nämligen katalysera reduktionen av S042" till S2"; i frånvaro av bak-
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terier är detta en mycket långsam process utan praktisk betydelse. Re
duktionen möjliggör oxidation av järn i omgivningen. Ett kännetecken 
på denna reaktion är att korrosionsprodukterna innehåller FeS och/eller 
FeS2 (pyrit).

En förutsättning för att sulfatreducerande bakterier skall kunna verka 
är att jordens pH-värde är lämpligt, helst inom intervallet 5,5-8,5. Där
till krävs närvaro av organisk substans, som är nödvändig för bakte
riernas metabolism. Risken för bakteriell medverkan tilltar med avta
gande redoxpotential och är stor vid potentialer under +100 mV (SHE). 
Över +400 mV anses jorden vara så välluftad att ingen risk för denna 
typ av korrosion föreligger. Närvaro av sulfid i jord kan konstateras 
genom att ett jordprov fuktas med utspädd saltsyra. Därvid utvecklas 
svavelväte, som kan påvisas med blyacetatpapper. Detta mörkfärgas vid 
närvaro av svavelväte.

I jorden förekommer även bakterier som är verksamma under aeroba 
förhållanden och som påverkar metallernas korrosion, t.ex. svavelsyra
bildande bakterier, såsom Thiobacillus.

5.4.9 Bedömning av jordars korrosivitet
Ett flertal undersökningar har gjorts för att klarlägga sambanden mellan 
korrosionen hos jordförlagda konstruktioner och jordparametrarna.

National Bureau of Standards (NBS) inledde 1922 en stor undersök
ning av nedgrävda järn-, koppar-, zink- och blyprov i ett stort antal refe
rensjordar spridda över USA (Logan 8c Romanoff 1944). Undersök
ningen visar bland annat att metaller korroderar på olika sätt i olika 
jordar.

Steinrath publicerade 1967 i ”La Tribune du CEBEDAUX” en detal
jerad beskrivning av försöksmetoder för bedömning av aggressiva jor
dar, med undersökningar såväl i fält som på laboratorium. Tyvärr var de 
beskrivna metoderna, som så ofta är fallet, framför allt inriktade mot 
stål och gjutjärn. Steinrath gjorde noggranna iakttagelser av provplat
sernas topografi och geologiska karaktär, samt analyserade jordens ke
miska och fysikaliska egenskaper. I detta arbete poängteras också starkt 
växtlighetens betydelse för bedömning av jordens kemiska sammansätt
ning och av fuktighets- och grundvattenförhållandena på platsen.

Steinrath har också, tillsammans med Klas (Klas 8c Steinrath 1974), 
utarbetat ett poängsystem för klassificering av jordars korrosivitet mot 
järn och stål. Bedömningen är baserad på resultat från mätningar av 
resistivitet, vattenhalt, pH, totalaciditet och totalalkalinitet, redoxpo
tential, svavelväte-, sulfid-, sulfat- och kloridhalt samt halten organiskt 
kol. Systemet är främst anpassat till tyska jordar, men bör kunna funge
ra som vägledning för upprättandet av en svensk motsvarighet.

I linje med dessa tankegångar utförde bl.a. Booth (Booth et al. 1967) 
en undersökning, och ansåg sig på basis av redoxpotential, resistivitet 
och vatteninnehåll kunna göra en tillfresställande säker bedömning av
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korrosiviteten mot stål i jord. Utvärderingen av mätresultaten ger i stort 
sett samma resultat som de av Steinrath och Klas publicerade, men ger 
således en ytterligare förenklad bild av en komplex verklighet.

Leviin (1992) har vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm ut
fört en rad undersökningar som visar samband mellan den pågående 
försurningen av jord och grundvatten och korrosionen hos metaller i 
jorden.

Det är viktigt att hålla i minnet den komplexitet som korrosions- 
problematiken inrymmer. Det har hittills inte varit möjligt att formulera 
ett matematiskt samband mellan jordens korrosivitet och jordparamet
rarna. Några specialisters synpunkter på olika parametrars betydelse för 
korrosion av i första hand järnmaterial redovisas i tabell 5-3, men osä
kerheten är betydande.

Det finns dock vissa möjligheter att direkt bestämma korrosiviteten 
experimentellt. Följande metoder står till buds (Mattsson 1992):

D Exponering av materialprov i jord med efterföljande bestämning av 
provens massförändring; denna metod kan dock kräva åratals expo
nering.

D Mätning med LPR-sond; en elektrokemisk mätsond med elektroder 
av den metall man vill studera förs ner i jorden och den lineära polari
sationsresistansen bestäms; ur denna kan korrosionshastigheten be
räknas; en mätning kan utföras inom loppet av några timmar.

D Mätning med resistanssond; en mätsond innehållande en tråd av den 
metall man vill studera förs ner i jorden och dess elektriska resistans 
följs fortlöpande; allteftersom trådens tvärsnittsarea minskar till följd 
av korrosion, ökar den elektriska resistansen; ur ökningen kan kor
rosionshastigheten beräknas; en mätning enligt denna metod tar nå
got dygn.

Instrument för de båda sistnämnda metoderna finns kommersiellt till
gängliga. Metoderna har dock hittills endast i liten omfattning tilläm
pats för korrosionsmätningar i jord och då på järnmaterial, varför avse
värt utvecklingsarbete erfordras, innan de kan nyttiggöras i arkeologis
ka sammanhang. Tills vidare är man därför i huvudsak hänvisad till 
bedömningar baserade på mätning av inverkande jordparametrar.
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Tabell 5-3. Olika författares karakteristik av ”Korrosiva” och ”Icke 
korrosiva” jordar.

Författare Parameter Korrosiva jordar Icke korrosiva jordar

Booth (1967) Eh(V) vid pH= 7,0 <0,400 >0,400
i lera <0,430 >0,430

Vattenhalt (mass%) >20 <20

Resistivitet
(ohm.m) <20 >20

Steinrath pH 1-6 6-10
(1967)

Jordtyp Torv, gyttja, humus, Sand, kalkrik jord,
saltrika jordar saltfattig och homo

gen lera

Resistivitet
(ohm.m) <10(-25) >100

Tylecote pH <6,8 OO

(1979)
Jordtyp Fosfat- och kloridrika 

jordar
Mossar, myrmark

Geilmann Jordtyp Sand, luftade jordar Vattendränkt mark,

(1956) dåligt luftade jordar

Logan 8c pH Inga värden givna
Romanoff (1944)

Konduktivitet Inga värden givna

Mikroorganisme r Hög förekomst Låg eller ingen 
förekomst

Denison Medelströmdensitet >4,1 <4,1
(1936) (mA/dm2), mellan 0 

och 0,3 V

Kalis) (1969) Jordtyp Sura kärr- och torv- Jordar med små för-
jordar med hög fuktig- ändringar, konstanta
het och god luftning förhållanden
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5.4.10 Sammanfattning av parametrar med betydelse
för jordars korrosivitet mot arkeologiska föremål

Av primär betydelse vid bedömning av jordens korrosivitet i samband 
med arkeologiska undersökningar är: fyndplatsens jordart och dess läge 
i terrängen och i förhållande till grundvattenytan, samt jordens vatten
genomströmning, vattenhalt, resistivitet, pH-värde, utbytbara aciditet, 
kloridhalt och fosfathalt. Av intresse är också jordens halter av kalcium 
och sulfat. Dessa parametrar och deras bestämning behandlas mer ingå
ende i bilaga 3.

På vetenskapens nuvarande ståndpunkt kan det ofta vara svårt att 
fastställa vilken av de nämnda parametrarna som har avgörande bety
delse för jordkorrosionen i det enskilda fallet. Detta gäller i synnerhet 
vid korrosion på arkeologiska föremål, för vilka exponeringstiden kan 
uppgå till ett par årtusenden och miljöförhållandena kan variera med 
tiden. De korrosionsundersökningar, på vilka nuvarande kunskap vilar, 
har vanligen exponeringstider av något år eller på sin höjd ett par år
tionden. En undersökning av korrosion hos arkeologiska artefakter har 
därför en viktig uppgift att fylla. Förhoppningsvis är det möjligt att fast
ställa olika jordparametrars inverkan på nedbrytningsgraden med hjälp 
av statistiska metoder. Eventuellt kan inverkan av miljöförsurning på 
korrosionen komma till synes genom närvaro av joner från försurande 
svavel- och/eller kväveföreningar i korrosionsprodukterna.

5.5 Markanvändningens inverkan på jordens 
korrosivitet

5.5.1 Spridning av gödsel- och jordförbättringsmedel
Naturgödsel har troligen använts nästan lika länge som odling pågått. 
Det är främst stallgödsel och urin som sprids men även latrin, kompost 
och hushållsavfall kommer till användning i liten omfattning. Natur
gödsel innehåller de flesta växtnäringsämnen som behövs och verkar 
därtill mullbildande. Den är därför särskilt värdefull för styv och mull- 
fattig jord. Naturgödsel består till ca 75 % av vatten och innehåller ca 
20 % organiska ämnen, ca 0,5 % kväve, ca 0,1 % fosfor och ca 0,4 % 
kalium.

Handelsgödsel eller konstgödsel började användas på 1800-talet som 
komplement till stallgödsel; på kreaturslösa jordbruk ersätter den helt 
stallgödsel. Numera gödslas även skogsbestånd med handelsgödsel, var
vid spridningen sker från flygplan eller helikopter. Enligt Skogsstatistisk 
årsbok 1990 gödslas dock årligen endast 0,4 % av hela Sveriges skogs- 
marksareal. Det finns flera typer av handelsgödsel:

Kvävegödselmedel, t.ex. chilesalpeter (NaN03), kalkammonsalpeter 
(NH4Ca5(N03)nH20), kalkkväve (CaCN,), ammoniumsulfat 
((NH4)2S04), flytande ammoniak (NH3) och urea ((NH2)2CO).
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Fosforgödselmedel, t.ex. superfosfat (Ca(H2P04)2.H20 + CaS04), trip- 
pelsuperfosfat (Ca(H2P04)2) och thomasfosfat (kalciumfosfatsilikat).

Kaliumgödselmedel, t.ex. kalisalt (KC1) och kaliumsulfat (K2S04).

Blandgödselmedel som har mer än ett av huvudnäringsämnena kväve 
(N), fosfor (P) och kalium (K); fullgödselmedel (NPK) innehåller alla tre 
näringsämnena.

Kalk tillförs jorden främst för höjning av jordens pH-värde. Härvid an
vänds vanligen CaC03 eller bränd kalk (CaO). Kalkning har långtids- 
verkan och utförs därför med 5-10 års mellanrum. Det råder dock dela
de meningar om kalkningens inverkan, eftersom den kan medföra icke
önskvärda markreaktioner.

Jordens korrosivitet påverkas av vissa komponenter i gödsel- och jord- 
förbättringsmedel:

Fosfat kan verka som korrosionsinhibitor och motverkar korrosion hos 
bl.a. järn- och kopparmaterial. Birgit Arrhenius har hävdat att fosfat
innehållet i kulturlager bidrar till bevarande av järnföremål på gamla 
boplatser (se avsnitt 4.3).

Det är möjligt att fosfathalterna kommer att öka lokalt i framtiden 
inom vissa skogsbestånd. Det pågår försök med s.k. vitaliseringsgöds- 
ling per helikopter över skogsmark. Vid denna gödsling tillförs inte kvä
ve men däremot fosfor i form av t.ex. råfosfat och superfosfat (Westling 
& Borg 1992).

Klorid verkar i många fall nedbrytande på skyddande beläggningar och 
ökar korrosionshastigheten hos järnföremål. Under de klimatförhållan
den som råder i Sverige, där nederbörden överväger avdunstningen, trans
porteras klorid som tillförts med gödselmedel relativt snabbt med infiltre
rad nederbörd till grundvattnet och får därför endast ringa inverkan på 
jordens korrosivitet, men korrosionsprodukter på metallartefakter i de 
övre jordlagren kan absorbera klorid som menligt påverkar artefakternas 
beständighet vid förvaring efter utgrävningen (se avsnitt 5.4.5).

Ammoniak och besläktade föreningar bildar lösliga komplexföreningar 
med koppar och orsakar därför korrosion på kopparmaterial. En korro- 
sionstyp av stor betydelse är spänningskorrosionssprickning hos kop
parlegeringar, t.ex. mässing (se avsnitt 5.4.7). - Det sker spridning av 
ammoniak från djurstallar och gödselstackar samt i samband med göds
ling med naturgödsel och flytande ammoniak. Ammoniak har stor lös
lighet i vatten, och påverkar det översta jordskiktet.

pH-ökning minskar i allmänhet jordens korrosivitet mot t.ex. järn- och 
kopparmaterial. Kalkning utförs i syfte att uppnå pH-ökning. Gödsling 
med naturgödsel och med de flesta handelsgödselmedel medför också 
pH-ökning hos de flesta jordar, vilket beror på att växterna förbrukar
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anjoner, t.ex. nitrat joner, som ersätts med hydroxidjoner i jorden. Hos 
vissa gödselmedel, t.ex. ammoniumsulfat, tillförs näringsämnet i form 
av katjoner, som i jorden ersätts med vätejoner, vilket leder till pH- 
minskning. Ammoniumjoner kan under vissa förhållanden omvandlas 
till nitrat genom mikrobiella processer. Denna nitrifikation innebär för
surning, eftersom vätejoner frigörs. De nitratjoner som inte förbrukas av 
vegetationen urlakas, och tar då med sig baskatjoner, vilka i det övre 
jordlagret ersätts av vätejoner; detta innebär försurning.

Mot denna bakgrund bör spridning av gödsel- och jordförbättringsme- 
del vägas in vid bedömning av bevarandeförhållandena för arkeologiska 
lämningar i åkermark.

5.5.2 Vägsaltning
I många vägdistrikt utförs vägsaltning dels för bindning av damm på 
grusvägar under sommaren, dels för smältning av snö och is under vin
tern.

För bindning av damm används ofta CaCl2.6H20 på grund av saltets 
hygroskopiska egenskaper. Saltkristallerna absorberar vatten från luf
ten, om den relativa fuktigheten är 32 % eller högre. Därvid bildas på 
vägbanan en koncentrerad saltlösning, som binder vägdammet.

För smältning av snö och is används mest NaCl, som sänker frys
punkten hos vatten och därför hindrar isbildning på vägbanan. Även 
NaCl är något hygroskopisk och absorberar vatten från luften, om den 
relativa fuktigheten är 78 % eller högre. I vintervägsalt förekommer på 
sina håll en mindre inblandning av CaCl2.6H20.

Från en saltad vinterväg sprids en sprej av kloridlösning längs vägen 
och förhöjda kloridhalter har konstaterats i de ytliga jordlagren närmast 
vägen. Träd- och buskvegetation utmed vägen fångar upp saltsprej un
der vintern, vilket kan lösas upp under sommaren och då tillföras mar
ken. Den natriumklorid som deponeras på marken infiltreras med ne
derbörd och smältvatten. De negativt laddade kloridjonerna transpor
teras relativt snabbt genom jorden ner till grundvattnet. De positivt lad
dade natriumjonerna däremot attraheras av de negativt laddade jord
partiklarna och adsorberas i jorden. Saltpåverkan leder därför till en 
relativt stor ökning av natriumhalten i jorden, medan ökningen av klo- 
ridhalten främst drabbar grundvattnet. Vid undersökningar utförda av 
Statens väg- och trafikinstitut kunde ingen påverkan spåras på avstånd 
större än 25 m från vägen liksom inte heller på djup större än 0,5 m 
(Bäckman 1980, 1991). I samband med vägbyggen har t.ex. många 
gravfält endast delundersökts. Detta innebär, att resterande delar av 
gravfält ligger kvar alldeles invid de nya vägsträckningarna och är ut
satta för saltspridning.

Saltspridningen från saltade sommarvägar torde inte ha bestämts men 
är sannolikt liten, eftersom sprejbildningen på dessa synes vara obetydlig.
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Ökning av kloridhalten i jorden innebär ökning av dess korrosivitet 
(se avsnitt 5.4.5). De vanligen använda vägsalterna orsakar kostsam 
korrosion på de fordon som trafikerar de saltade vägarna. Därför görs 
ansträngningar att ersätta kloriderna med mindre korrosiva ämnen. Me
del som därvid används är urea och kalciummagnesiumacetat (CMA). 
Av kostnadsskäl används dessa medel endast i mycket liten omfattning. 
Urea har dock betydande användning för smältning av snö och is på 
flygplatser och vid avisning av flygplan.

5.5.3 Dränering
Dränering innebär torrläggning eller bortledande av överskottsvatten i 
jorden med hjälp av öppna eller täckta diken. Ett syfte kan vara att öka 
markens bärighet vid jordbearbetning, sådd, ogräsbekämpning och 
skörd. Ett annat syfte kan vara att hindra jordens vattenmättnad i grö
dornas rotzon så att tillfredsställande rotandning kan ske och jordlevan
de organismer kan få goda livsbetingelser. Utdikning av sankmark var 
särskilt vanlig i samband med jordbruksexpansionen vid slutet av 1800- 
talet och början av 1900-talet. Dränering kan även ske för vattenavled- 
ning vid anläggning av vägar och byggnader. Vid dränering sänks grund
vattenytan, varvid dräneringsdjupet bestäms av bl.a. dikesdjup, dikesav- 
stånd och avloppens kapacitet. Under vegetationsperioden kan dock 
grundvattenytan ligga lägre än dräneringsdjupet, till följd av vattenupp
tagning hos växterna.

Av särskilt intresse är dränering av torvjord i moss- och myrmark i 
samband med jord- och skogsbruk eller torvtäkt. Härvid töms de övre 
jordlagrens porer på vatten som kan utgöra 15-20 volymprocent. Vatt
net ersätts med luft, vilket får till följd att markytan sjunker. Markytans 
sänkning fortsätter även efter den initiala förändringen med 0,2-10 cm 
per år (McAfee 1984).

Grundvattenytans sänkning leder till ändrade korrosionsförhållanden 
(se avsnitt 5.4.1 och 5.4.2). Metallföremål som före dräneringen låg un
der grundvattenytan, där syretillförseln och korrosionshastigheten var 
låg, blir utsatta för ökad syretillförsel och mer korrosiva förhållanden, 
om de genom dräneringen kommer att ligga över grundvattenytan. Det
ta kan vara fallet t.ex. i samband med utgrävning av medeltida kulturla
ger i städer och vid utdikning av sankmark, som kan beröra förhisto
riska boplatser.

84



5.5.4 Skogsplantering
Grundvattenytans läge varierar under året; det är lägre under sommaren 
på grund av växternas vattenupptagning och höjs normalt under hösten 
till en nivå som består fram till nästa sommar. Under vegetationsperio
den konsumerar alltså växterna på marken vatten, detta med en hastig
het som är beroende av växtslag. Vattenkonsumtionen är sålunda betyd
ligt mindre hos en gräsbevuxen äng än hos en skog. Växternas vatten
konsumtion kan leda till att grundvattenytan under vegetationsperioden 
sjunker under dräneringsdjupet. Påtaglig sänkning av grundvattenytan 
har konstaterats vid kraftig tillväxt, t.ex. vid intensiv energiskogsodling. 
Grundvattenytans sänkning under vegetationsperioden i mossar kan 
emellertid motverkas genom lämplig uppdämning (Persson 1992). När 
äng eller hagmark beskogas ökar sålunda grundvattenytans årstidsva
riationer. Variationerna blir särskilt stora vid plantering av intensivt 
växande skog, t.ex. energiskog; detta naturligtvis under förutsättning 
att jorddjupet är tillräckligt.

Grundvattenytans nivåfluktuationer påverkar, förutom luftningsför- 
hållandena (se avsnitt 5.4.1), även jordvattenkemin, inklusive pH-vär- 
det. Under sommaren, när grundvattenytan sjunker, sker oxidation i det 
luftade jordlagret. Eftersom jordvattenhalten sjunker, ökar koncentra
tionen av i jordvattnet lösta ämnen. När grundvattenytan stiger på sen
sommaren, kommer avrinningsvattnet under en kort period att ha hög 
sulfatkoncentration och lågt pH-värde; även aluminiumkoncentratio
nen kan då vara hög. Detta har konstaterats t.ex. vid mätningar utförda 
av IVL i västra Sverige. En sådan försurningspuls kan kortvarigt på
verka jordförlagda föremål varje höst.

Kraftig tillväxt, såsom vid skogsodling, kan också leda till minskning 
av jordens pH-värde. Detta sammanhänger med växternas upptagning 
av näringsämnen i form av katjoner, t.ex. kalcium och ammonium, som 
i jorden ersätts av vätejoner. I naturen återställs förhållandena i jorden 
när trädet förmultnar. Vid modernt skogsbruk följer en viss del av de 
upptagna näringsämnena med virket ut ur skogen. Detta leder till ut
armning och försurning av jorden, ifall jordpartiklarnas vittring inte 
kompenserar näringsämnesförlusten. Dessa aspekter behandlas utförli
gare i avsnitt 7.

Som beskrivits i avsnitt 5.4.1 och 5.4.2, leder en sänkning av grund
vattenytan till ökad korrosionshastighet hos metallföremål som kom
mer att ligga över grundvattenytan efter att tidigare ha legat under den
na. Även en pH-sänkning ökar korrosionshastigheten hos exempelvis 
järn- och kopparföremål. Detta förtjänar beaktas, då odling med stark 
tillväxt planeras.
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5.5.5 Jordbearbetning och jordpackning
Transporten av luft och vatten genom jordlagren sker genom konvek
tion och/eller diffusion genom por- och spricksystem i jorden. Permeabi- 
liteten varierar med porstorleken, vilken i sin tur är beroende av den 
jordbearbetning resp. jordpackning som äger rum vid jord- och skogs
bruket (Thente 1968).

Vid plöjningsfri odling, som endast innefattar lätt jordbearbetning så
som harvning, kultivatering etc., är vattenavdunstningen relativt liten. 
Plöjning leder till uppluckring av jorden med ökad permeabilitet och 
avdunstning som följd. På grund av återpackning synes dock detta till
stånd bestå endast en relativt kort tid (Rydberg 8c Öckerman 1987).

Vid körning med tunga redskap på marken sker jordpackning, som 
innebär viss strukturförändring i jorden. Förändringen är beroende av 
bl.a. maskinernas vikt, marktrycket, markfuktigheten vid körtillfället 
och antalet överfarter (Arvidsson 8c Håkansson 1992). Årligen uppre
pad packning och aiming av matjorden (det jordskikt som bearbetas vid 
plöjning) kan ge betydande ackumulerade effekter. Dubbelmontering av 
traktorhjul och lågt lufttryck i däcken minskar marktrycket och pack- 
ningseffekterna. God dränering och vattenavledning gör jorden relativt 
motståndskraftig mot packningsförändringar (Håkansson 8c Fergedal 
1970). Djupplöjning till 50 cm däremot ger ökad känslighet för åter
packning i samband med såbäddsberedning och sådd (Rydberg 8c 
McAfee 8c Gillberg 1990).

Packningseffekter som är begränsade till matjorden torde i allmänhet 
försvinna inom en femårsperiod, medan belastning som påverkar den 
djupare liggande alven, t.ex. körning med redskap med hög axelbelast
ning, kan bli bestående i många år (Arvidsson 8c Håkansson 1992).

Vad beträffar inverkan på jordens korrosivitet kan sägas att uppluck
ringen av jorden vid plöjning medför ökad syretillförsel och därmed 
ökad korrosionshastighet hos metallföremål som ligger ovanför grund
vattennivån. Jordpackning däremot minskar jordporositeten och syre
tillförseln, vilket leder till minskad korrosionshastighet(se avsnitt 5.4.2).

5.6 Korrosiviteten i kulturlager
Arkeologiska kulturlager förekommer ofta i anslutning till boplatser 
från gammal tid (B. Arrhenius 1983). De utgörs av olika slags avfall, 
t.ex. förmultnade matrester, exkrementer, aska etc.; sammansättningen 
varierar i hög grad. Jorden är därför i många fall mörkfärgad eller svart.
I kulturlagren påträffas ofta artefakter, mer eller mindre påverkade av 
korrosion. Parametrar av betydelse för korrosiviteten är bl.a. pH-värdet 
samt halterna av fosfat, organisk substans och vatten.

pH-värdet i kulturlager är ofta relativt högt; i Birkas svarta jord har 
ofta uppmätts ett pH-värde av ca 7,5, och ibland så högt som 8,5. Detta 
kan i vissa fall sammanhänga med närvaro av förmultnad gödsel eller
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aska. Ett högt pH-värde är i allmänhet gynnsamt för bevarandet av så
väl metallartefakter som ben.

Fosfathalten i kulturlager är vanligen hög. Olof Arrhenius rapporte
rade 1930 i samband med kartering av jordbruksmarker i Sverige att 
fosfathalten var påfallande hög på åkrar intill medeltida byar. Fosfat är 
en vanlig komponent i organiskt avfall. Som Birgit Arrhenius (1973) 
framhållit ger fosfat ett visst korrosionsskydd åt metaller (se avsnitt 
5.4.6) och bidrar därför till att metallartefakter i kulturlager ofta beva
ras relativt väl. Fosfat kan också motverka upplösning av kalciumapatit 
i ben, som exponeras i jorden (se avsnitt 6.2.2).

Organisk substans är en viktig beståndsdel i avfall. Under nedbryt
ningen förbrukas syre, varför anaeroba förhållanden kan uppkomma. Å 
ena sidan motverkar detta syrebetingad korrosion. Å den andra skapas 
en lämplig miljö för anaeroba mikroorganismer, t.ex. sulfatreducerande 
bakterier, vilket kan leda till att sulfat i jorden reduceras till sulfid med 
åtföljande metallkorrosion (se avsnitt 5.4.8).

Vattenhalten är ofta hög i kulturlager på grund av den organiska sub
stansens vattenhållande förmåga. Detta innebär gynnsamma förhållan
den för korrosion.

Halterna av koppar och zink i kulturlager är av särskilt intresse. De 
kan ge information om vilka födoämnen människorna i bosättningen 
livnärde sig på. Birgit Arrhenius (1983) anger exempelvis att en hög 
zinkhalt kan tyda på en kost rik på fisk eller vegetabilier (ceralier), me
dan en hög kopparhalt i kombination med en låg zinkhalt kan tyda på 
att födan varit rik på mollusker (musslor och sniglar), kräftdjur eller 
insekter.

Kulturlagrets sammansättning bedöms vara av så stor betydelse att en 
fördjupad studie bör utföras av publicerade uppgifter. Det är också av 
största vikt att tidigare resultat studeras och att frågan beaktas vid kom
mande arkeologiska undersökningar.
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6 Nedbrytning av 
benmaterial i jord 
- kemiska och 
arkeologiska aspekter

Kemiska data för ben av döda djur och människor har börjat ge oss helt 
nya möjligheter att studera viktiga aspekter av tidigare mänskliga sam
hällen. Därvid är benets motståndskraft och bevarande av stor betydel
se. Kunskaper om skelettets fysiologi är en vital del i vår förståelse av 
organismernas liv. Information om en djurgrupps eller individs levnads
förhållanden kan erhållas utifrån data om benets makro- och mikro
struktur. Denna typ av data har varit objektet för mycket av den tradi
tionella osteologiska forskningen. Idag får kemiska data för ben en allt 
större betydelse för slutsatser om individuella levnadsförhållanden eller 
olika relationer inom eller mellan olika grupper. Kapitlet avses ge en 
översikt av beståndsdelar i ben och dess nedbrytningsprocesser.

6.1 Oorganiska och organiska beståndsdelar i 
ben

I den följande diskussionen om benvävnadens struktur avses, om inte 
annat sägs, förhållandet i den kompakta benvävnaden i diafysdelen 
(”rördelen”) i de långa extremitets benen hos däggdjuren (inklusive 
människan). Andra vävnadstyper kan ha mer eller mindre avvikande 
struktur. Hos andra vertebratgrupper, t.ex. benfiskar, förekommer acel
lular benvävnad som anläggs på speciellt sätt, vilket kan ge möjlighet till 
speciella studier av arkeologiska fiskfynd. Broskfiskar (t.ex. hajar och 
rockor) har förkalkat skelett utan egentlig forbening. Benvävnaden hos 
vuxna däggdjur innehåller ca 70 % oorganisk substans fördelad i orga
niskt bindemedel. Den oorganiska substansen utgörs i huvudsak av hyd- 
roxidapatit med inslag av bl.a. karbonat (Posner 1985). Den kemiska 
föreningen hydroxidapatit har formeln Cas(P04)3(0H), som motsvarar 
ett massförhållande Ca/P av 2,15. I benapatit är emellertid Ca/P-för- 
hållandet i regel lägre, ibland så lågt som 1,7, vilket beror på att apatiten
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är mycket finkristallin och har talrika defekter (Posner 1985, Jenkins 
1978, Simpson 1972).

Apatitkristallerna är nål- eller bladformade och mäter endast 200x 
50x20 Å. På grund av att kristallerna är så små har de en mycket stor 
sammanlagd yta, ca 100 m2 per gram (Carlström 1991). Benapatit inne
håller också låga halter av andra element än de i formeln angivna.

Den organiska beståndsdelen i benvävnanden består till ca 90 % av 
äggviteämnet kollagen. Till sin struktur är kollagen fibröst och det ska
par den organiska stommen för den oorganiska kristallina delen, ben- 
apatiten. Apatiten binds till kollagenfibrerna vid mineraliseringen av 
benvävnaden. Till en början har apatiten en amorf struktur men antar 
en allt mer kristallin struktur allteftersom mineraliseringen fortskrider. 
Förutom att bilda stomme för benets form så ger kollagenet benet dess 
seghet. Apatiten ger benet dess hårdhet. Denna samverkan mellan orga
niska och oorganiska komponenter bestämmer mycket av benets fysiska 
och fysiologiska egenskaper.

Kollagenfibrerna består av mängder av enskilda kollagenmolekyler 
som är sammanbundna av tvär- och peptidbindningar (Gustavson 
1956). Kollagenfibrer och apatitkristaller bildar lamellära system av oli
ka typer. Främst i den kompakta benvävnaden kommer osteonerna som 
är cylindrar av koncentriskt ordnade lameller kring mikroskopiska ka
naler som huvudsakligen löper i benets längdriktning. Den vanligaste 
kanaltypen är de s.k. Haverska kanalerna som spelar en stor roll i om
sättningen av benvävnad. I utrymmen mellan osteonerna kan finnas in- 
terstitiellt lamellärt ben. På benets yttre ytor finns i regel s.k. cirkumfe- 
rentiellt ordnat lamellärt ben där lamellerna ligger som platta skivor på 
varandra (Hall 1978). Benvävnadens uppbyggnad förmedlas via speci
ella celler, s.k. osteoblaster, som är talrika i växande bens tillväxtplattor 
mellan diafys och epifys (benända) och i benhinnan (periosteum) på det 
”färdigvuxna” benets utsida, varifrån de också förgrenar sig till vävna
dens inre (Taylor 1992). Nedbrytning av benvävnad förmedlas via os- 
teoklaster som är celler med ett ursprung i vita blodkroppar (Sminia and 
Dijkstra 1985). I den levande benvävnaden pågår ett ständigt samspel 
mellan uppbyggnad och nedbrytning. Den förra dominerar under en in
divids uppväxtfas, medan den senare får ökad betydelse med stigande 
ålder. Skelettets vävnad kommer på så sätt att remodelleras och delvis 
ersättas med ny vävnad. (Endast tandemalj förblir intakt. Den är egent
ligen ett hudderivat och hör inte till det egentliga skelettet.) Skelettväv
nadens omsättningstid (turnover rate) varierar beroende på individens 
ålder och vävnadstyp. Svampartad benvävnad (den röda benmärgen) 
omsätts snabbast, sannolikt beroende på sin relativt större yta (Darby 
and Meunier 1981).

93



6.2 Nedbrytningsprocesser
Det funktionella beroendet mellan den organiska och den oorganiska 
beståndsdelen i det levande benet fortsätter på sätt och vis i det döda 
benet. Genom sin nära sammankoppling skapar kollagen och apatit ett 
ömsesidigt skydd. Men trots allt är ben ett relativt poröst material. Ben 
som ligger på markytan kan komma att utsättas för såväl mekanisk som 
mikrobiell och kemisk påverkan. Ben som inlagrats i sediment kan skyd
das från mekanisk påverkan, men mikrobiell och kemisk påverkan kan 
fortsätta.

Nedbrytning av ben i jord är beroende av betingelserna i jorden, 
främst pH-värdet (Gordon & Buikstra 1981) men även vattenhalten och 
temperaturen (Ortner et al. 1972) samt närvaron av mikroorganismer 
(Ascenzi 1963, Morgenthaier & Baud 1957, Child & Pollard 1991). 
Inledningsvis skyddar den organiska substansen, främst kollagenet, apa
titen mot upplösning och förändring. Detta skydd kan i gynnsamma fall 
vara i 2000-3000 år (DeNiro & Hastorf 1985).

6.2.1 Nedbrytning av de organiska komponenterna
Kollagen har mycket stor motståndskraft mekaniskt sett, men dess mo
lekylära egenskaper kan förändras under relativt milda förhållanden. 
Om ben upphettas i vatten, t.ex. under kokning eller stekning av en hel 
eller delad djurkropp, kommer kollagenfibrerna att minska i längd vid 
en karakteristisk temperatur, krympningstemperaturen, Ts (Gustavson 
1956). Kollagenet denatureras. Om benet upphettas till sin krympnings
temperatur i en alkalisk eller sur vattenlösning, så krymper inte endast 
kollagenfibrerna utan de går också i lösning som gelatin (Gustavson 
1956). Detta förhållande har utnyttjats under historisk tid för limfram
ställning och kan också ha praktiserats tidigare. Ben som upphettats vid 
matlagning eller vid t.ex. limkokning är således mer eller mindre föränd
rade redan innan de inkorporeras i ett arkeologiskt lager. Eventuella me
toder för att uppskatta graden av förändring har inte utprovats. Detta 
försvårar användandet av ben från ”köksavfall” i undersökning av ”na
turliga” faktorers inverkan på bens bevarande/nedbrytning. I arkeolo
giskt material kan man ofta se tydlig skillnad mellan ben som upphettats 
i vått tillstånd, ben som upphettats i dehydrerat tillstånd, och ben som 
inte varit upphettade. Man kan t.ex. se det på ben som ingått i en stek 
som grillats och där delar av benet som legat inne i steken avviker i färg 
och kompakthet från delar av benet som stuckit ut. Delar som legat inne 
i steken är i regel porösare. Sannolikt beror detta på att mer kollagen har 
gått i lösning där. Urlakningen av kollagen i tillagade ben har sannolikt 
varit en viktig anledning till att man mycket sällan har använt sådana 
ben som råvara vid framställning av olika produkter. Man har i stället 
använt sig av ”rått” ben. Ofta har man utnyttjat benslag som haft ingen 
eller mycket lite vidhängande muskulatur, t.ex. klövdjurs mellanfotsben.
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Under medeltiden använde man ben från hästens köttigare delar men 
eftersom man inte åt hästkött kunde dessa ben styckas ur eller man lät 
helt enkelt djurens döda kroppar ruttna till skelett på ”rackarbacken”, 
varefter lämpliga delar togs tillvara. Den anatomiska representationen 
av hästben i det äldsta skedet, före bebyggelsen, i kvarteret Kransen i 
Uppsala tyder på att man där praktiserat denna metod (Leif Jonsson).

Ben som inte upphettats, t.ex. i hantverksprodukter och spillmaterial 
från tillverkning, bör vara lämpligt material för undersökning av kemisk 
påverkan.

Obrända ben av människa kan så gott som undantagslöst betraktas 
som intakta vad gäller termisk påverkan. Däremot påverkas både djur- 
och människoben av mikrober både ovan och i jorden. Mikroskopisk 
destruktion hos uppgrävda ben har iakttagits sedan slutet av förra seklet 
(Roux 1887, citerad av Child and Pollard 1991). Roux kallade de iakt
tagna förändringarna för ”Bohrkanale” och tillskrev dem svampars ak
tivitet men denna förklaring kunde inte beläggas. På senare tid har man 
påvisat att några svampsläkten har osteoklastisk aktivitet. Man har 
dock inte kunnat fastställa enzymatisk aktivitet eller mekanismerna 
bakom tillkomsten av kanalerna (Child and Pollard 1991).

Organiska syror som utsöndras av mikroorganismer kan angripa ben- 
apatiten. Det rör sig i sådana fall om syror som bildas vid nedbrytningen 
av proteiner och fett. Speciell uppmärksamhet har ägnats åt fria fettsy
ror och deras eventuella samband med låg representation av ben från 
fettrika djur, t.ex. sill/strömming. Senare undersökningar visar att det 
snarast är det arkeologiska urvalet, t.ex. frånvaron av finsållning, som 
orsakat underrepresentation av fettrika ben. Under normala omständig
heter tycks fett brytas ner av mikroorganismer utan nämnvärd inverkan 
på benen. Däremot har man på senare år blivit uppmärksam på kolla- 
gennedbrytande bakterier. Många tidigare kända bakterier har visat sig 
kunna producera kollagenspjälkande enzymer (kollagenaser), t.ex. Clo
stridium histolyticum (Rottländer 1976). Kollagenet hydrolyseras under 
bildning av aminosyror (Ortner et al. 1972, Salomon & Haas 1967). 
Flera av dessa mikroorganismer finns naturligt i levande djurs mikro
flora i munnen och i matsmältningskanalen eller i jorden (Child and 
Pollard 1991). Angrips kollagen av den här typen av mikroorganismer 
kommer det fysiska skydd som kollagenet tidigare utgjort för apatiten 
att luckras upp. Därmed ökar möjligheterna för syror från omgivande 
jord att angripa apatiten. Även fria aminosyror från kollagenet deltar i 
processen. Flera kollagenasproducerande bakterier är psychrotropiska, 
dvs. de kan vara verksamma vid låga temperaturer och kan därför för
väntas vara verksamma under naturliga förhållanden i jorden.
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6.2.2 Nedbrytning av den oorganiska komponenten
Jordens pH-värde är av avgörande betydelse för benapatitens upplös
ning; redan vid pH 6,5 sker enligt uppgift viss upplösning och vid pH 
6,0 kan upplösningen ske snabbt (Lindsay 1979). I alkalisk jord kan 
emellertid en hög Ca-halt i jorden motverka upplösning (Rottländer 
1976). I själva verket torde såväl pH-värdet som Ca- och P04-halterna 
påverka möjligheterna för apatitens upplösning; endast då jämviktsvill- 
koren inte är uppfyllda kan upplösning ske.

Med hjälp av jämviktskonstanten för hydroxidapatitens upplösning 
(Högfeldt & Sillen 1966) har de termodynamiska villkoren för upplös
ning beräknats. Resultaten redovisas i ett stabilitetsdiagram (figur 6-1).

Detta visar under vilka förhållanden hydroxidapatit är stabil och när 
det finns risk för upplösning. Diagrammet ger dock inte information om 
upplösningshastighet.

-2 -3 -4
\ \

A \
\\ \
\ \ \ STABILITET 

\\ \

\\X C^PO^OH

UPPLÖSNING

HyPOr

7 8 9 10 11 12

Figur 6-1. Stabiliteten hos hydroxidapatit, Ca5(P04)30H, som funktion av jord
vattnets pH-värde och dess halter av fosfat och Ca2*; diagrammet utarbetat av 
Einar Mattsson.
The stability of hydroxide apatite, CaJPOJ {dH, in soil vs. the pH value and 
the phosphate and Ca1* contents of the soil water; the diagram has been prepared 
by Einar Mattsson.
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Benapatit har inte lika perfekt kristallinitet som syntetisk hydroxid- 
apatit och man bör förvänta sig att den är mer lättlöslig. Som nämndes 
tidigare har benapatit en närmast amorf struktur när den börjar inkor
poreras i växande ben. Efterhand antar den en alltmer kristallin form. 
Benapatitens kristaller har en mängd luckor i kristallgittret och det före
kommer även ”främmande” ämnen. I fall då benapatiten inte skadas 
genom upplösning eller kemisk omvandling, sker med tiden kristalltill
växt med de ursprungliga apatitkristallerna som kristallisationskärnor 
(Nancollas & Mohan 1970, Sillen 1989). Denna kristalltillväxt sker 
dock mycket långsamt och blir påtaglig först efter tidsrymder av stor
leksordningen 30.000 år (Schoeninger 1982).

Förutsättningar för apatitupplösning kan finnas under ett skede, t.ex. 
då omgivningen är försurad på grund av kollagennedbrytning, medan i 
ett senare skede, då pH-värdet ökat, förutsättningar för apatitutfällning 
från grundvattnet uppkommit. Sådana förhållanden kan således med
föra att den ursprungliga benapatiten ersätts med apatit utfälld från 
grundvattnet (Schoeninger 1982).

Jordens pH avgör om apatiten skall gå i lösning, men hastigheten med 
vilken ett givet bens apatit urlakas avgörs av apatitkristallernas storlek 
och därmed deras totala yta. Den ursprungliga benapatiten kan också 
förändras genom utbyte av specier med omgivningen. Apatitens OH- 
grupper kan exempelvis utbytas mot F -joner från grundvattnet. Härvid 
bildas fluoridapatit med mindre löslighet samt med bättre kristallinitet 
och mindre yta än de ursprungliga benapatitkristallerna och därmed 
även långsammare upplösning än dessa (Hassan 1975, McConnell 
1973, Parker & Toots 1974, Fanes et al. 1965, Posner et al. 1963, Lege
ros 1981, Moreno et al. 1977). C032' kan ersätta apatitens P043", vilket 
även kan leda till bildning av kalcitkristaller (CaC03) i apatiten med 
ökad löslighet som följd (Hassan 1975, Hassan & Ortner 1977, Perinet 
1957, Kreuger & Sullivan 1984, Pellegrino & Biltz 1972). Bildningen 
av kakit måste beaktas vid åldersbestämning av ben med C14-metoden. 
Andra element som kan tas upp från den omgivande miljön är Fe, Mn, 
Al, Ba och K (Toots & Voorhies 1965, Lambert et al. 1979). På grund av 
benmaterialets porösa struktur kan också främmande partiklar inlagras, 
som kvartskorn, träkolsfragment och rottrådar (Hassan 8c Ortner 
1977). Icke färdigvuxna ben och ben från unga djur kan förväntas klara 
sig sämre än ben från gamla djur.

Eftersom urlakningen av apati ten betingas av att jämvikt inte förelig
ger, är borttransporten av lösta specier avgörande för nedbrytningshas- 
tigheten. I svagt sura men kalciumfattiga och väldränerande jordar kan 
en förhållandevis snabb urlakning av apatiten ske (t.ex. i lämningarna 
efter femtonhundratalets Ny Varberg, egen undersökning).

I dylika fall kan rörbensdiafyser reduceras till knippen av kollagen- 
fibrer, varvid benen desintegrerar vid torkning. Vid utgrävningen av de 
mesolitiska boplatserna/gravfälten i Skateholm i sydligaste Skåne uppvi-
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sade människoskeletten som grävdes upp i början av 1980-talet långt 
gången upplösning. I många fall återstod bara ett tunt ytskikt av det 
kompakta benet, medan den inre delen av den ursprungliga kompaktan 
var helt upplöst eller i form av benmjöl. Likadant var förhållandet bland 
djurbensresterna. Under trettiotalet fann man vid arbete med att för
bättra landsvägen (nödhjälpsarbeten i Statens arbetslöshetskommisions 
regi) flera skelett, varav ett kom att bevaras i Statens historiska museum. 
Detta skelett har visat sig vara betydligt bättre bevarat än något senare 
funnet skelett. På platsen för skelettfyndet på trettiotalet har man vid 
efterundersökningar på åttiotalet inte funnit några benrester vare sig 
från människa eller djur. Möjligen kan detta förhållande vara ett resul
tat av ökad surhet i nederbörden, men den sänkning av grundvatten
nivån som inträffat på platsen kan ha gjort att urlakningen accelererat. 
Vilken faktor som varit mest betydelsefull kan för närvarande inte avgö
ras.

I sur miljö (pH 5,4-6,0) kan hydroxidapatit omvandlas till ”brushit” 
med amorf struktur, som upptar större volym än apatiten (Herrmann et 
al. 1991). Bildas brushit inuti håligheter i ben, kan den få sprängande 
effekt och förstöra makro- eller mikrostrukturen. Brushitbildning har 
iakttagits på obrända människoben (Herrmann et al. 1991).

6.2.3 Inlagring av järn
Ofta kan man hos ben som legat i kalkfattiga podsoliska jordar iaktta en 
rostbrun till svart färg som är kraftigast på ytan och kan tränga olika 
långt in i benets kompakta del. Sannolikt består dessa färgningar av 
järnföreningar och, till en del, av manganföreningar. I flera fall kan före
komsten av sådana föreningar antas ha bidragit till att benen överhu
vudtaget bevarats. Inga undersökningar har gjorts av hur järnet har 
bundits till benet. Sannolikt har det bundits till apatiten genom substitu
tion av kalciumjoner. Price (1989) har funnit en negativ korrelation mel
lan kalcium och järn i människoskelett. Det är troligen inte möjligt att 
avgöra när substitutionen skett men i en del fall tycks den ha skett rela
tivt sent.

Inlagring av järn som främst tycks ske på benvävnadens ytor gör att 
kompakta tjocka benväggar som från början har haft stor motstånds
kraft inte behöver bevaras bättre är svagare delar, t. ex. spongiös ben
vävnad i ledändar. Man finner snarast ett omvänt förhållande. Sannolikt 
beror detta på den spongiösa benvävnadens större yta och därmed för
hållandevis större inlagring av järn.

6.2.4 Brända ben
Brända ben, vanliga i järnåldersgravar men också på många boplatser, 
består av benapatit som efter den organiska benkomponentens forgas
ning och förbränning vid hög temperatur övergått till större kristaller, 
varvid benet krympt avsevärt. Vid mycket hög temperatur sintrar den

98



brända benapatiten med följd att alla spår av tidigare mikrostrukturer 
försvinner. Vid kontakt med lämpligt flussmedel kan benapatit förslag
gas under bränningen. Man får i sådana fall småblåsiga slaggkulor, som 
påminner om små, gråvita ”leca”-kulor. Kalcineringen av benet medför 
att apatitens upplösningshastighet minskas avsevärt och benen bevaras 
bra även i kalkfria jordar.

På ytan av brända ben kan man ibland lägga märke till en större eller 
mindre mjölighet. Denna kan förekomma på ben som kalcinerats full
ständigt, men som inte blivit upphettade till så hög temperatur att apati- 
tens kristaller tillväxt nämnvärt (Herrmann et al. 1991). Sådan mjölig
het skulle också kunna bero på kemiska reaktioner till följd av sur om
givning, eller inhomogen mineralisering av benet beroende på att det 
befann sig i en uppbyggnadsfas (spädbarnskremationer är oftast mjöli- 
ga). Orsaker till detta förhållande hos brända ben kan inte avgöras utan 
undersökning av massförhållandet av kalcium/fosfor i apatiten. Sådana 
undersökningar bör man göra för att få bättre grepp om de brända be
nens egenskaper. Arkeologer har i regel fått lära sig att brända ben beva
ras i nästintill evighet.

6.3 Sammanfattande slutsatser
□ Ben består i huvudsak av mycket finkristallin hydroxidapatit som är 
bunden till en struktur av kollagenfibrer.

□ Då ben exponeras i jord, skyddas apatiten inledningsvis av kollage
net.

□ Under exponeringen sker bakteriell nedbrytning av kollagenet under 
frigöring av aminosyror, som försurar miljön i den närmaste omgivningen.

□ Då kollagenets skyddsverkan upphört, i gynnsamt fall efter 2000- 
3000 års exponering, utsätts apatiten för den omgivande miljön.

□ Jordens pH-värde samt dess halter av kalcium och fosfat är avgö
rande för om hydroxidapatiten skall lösas upp. Om jämviktsvillkoren 
inte är uppfyllda finns risk för upplösning. Stabilitetsvillkoren kan över
blickas i ett stabilitetsdiagram (se figur 6-1).

□ Under exponeringen i jord sker visst utbyte av specier mellan apati- 
ten och grundvattnet; detta utbyte kan leda till fluoridisering av apati- 
ten, till bildning av kakit i benstrukturen, till inkorporering av Fe, Mn, 
Ba eller K i ett ytskikt eller till inlagring av främmande partiklar i den 
porösa benstrukturen.

□ Vid stark upphettning, som leder till fullständig förbränning av be
nets organiska komponenter, sker en sammansmältning av enskilda apa- 
titkristaller till större enheter med en minskning av den samlade kristall
ytan som följd, varvid upplösningshastigheten vid nedbrytning minskar.
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□ Om apatiten inte löses upp eller kemiskt omvandlas på annat sätt, 
sker med tiden en tillväxt av apatitkristallerna, vilken dock blir påtaglig 
först efter en tidrymd av storleksordningen 30 000 år.

D Det kan vara svårt att skilja mellan ursprunglig benapatit och senare 
bildad apatit.

Studiet av diagenetiska förändringar i subfossila ben (kemiska föränd
ringar som benet genomgått under sin tid i jorden) är ännu bara i sin 
linda. Det står redan klart att man måste ha en ingående kunskap om 
dessa processer för att rätt kunna utvärdera analyser av spårämnen och 
isotoper i ben. Effekterna av en ökad jordförsurning blir i det samman
hanget särskilt viktiga att förstå. Åtgärder mot jordförsurning, t. ex. 
kalkning, kan medföra nya typer av diagenetiska förändringar som man 
vet ännu mindre om.

Det behövs mer kunskap om vilka slag av förändringar som ben ge
nomgått under sin tid i jorden. Det gäller såväl makroskopiska och mik
roskopiska som kemiska förändringar. En möjlig effekt av ökad jord
försurning under innevarande sekel bör kunna spåras genom jämförel
ser mellan gammalt och nytt arkeologiskt material, helst från samma 
fyndlokal.
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7 Försurning av jord i 
Sverige

En av de faktorer som kan tänkas utgöra ett hot mot en fornlämnings 
bevarande är försurningen och dess förlopp i vår miljö. Detta kapitel 
avses ge en allmän introduktion om processer, vilka leder till försurning 
och olika jordars motståndskraft mot försurning.

7.1 Bakgrund
Skogsjordar i Sverige är normalt sura, d.v.s. pH-värdet är lägre än 7 (se 
bl.a. Hesselman 1926) (jfr avsnitt 5.4.3). Ett flertal naturliga processer 
leder till sur jord. Ett växande träd tar upp baskatjoner som näringsäm
nen och lämnar vätejoner i utbyte till skogsjorden. När organiska växt- 
rester (t.ex. löv och barr) förmultnar frigörs organiska syror. Kolsyra 
produceras vid andningen av mikrorganismer och vid rotandningen. 
Alla dessa helt naturliga processer leder till försurning av jorden, men de 
anses inte kunna leda till pH lägre än 5, eftersom H2C03 (från bildad 
C02) inte kan leda till pH-värden understigande 5 i mineraljord. Dess
utom fixeras de svaga organiska syrorna i de övre jordskikten, d.v.s. 
övre delen av B-horisonten (se jordmåner nedan) under de förhållanden 
gällande nedfall av svavel- och kväveföreningar, som råder i Sverige. Vid 
extremt högt ammoniumkvävenedfall gäller inte detta (jämför t.ex. 
Ulrich 1986, 1989, De Vries & Breeuwsma 1987).

Det finns en lång rad undersökningar, vilka entydigt visar att kemin i 
främst skogsjorden har ändrats under det senaste århundradet. De för
ändringar som observerats är minskning av pH i skogsjord, minskad 
andel lättlösligt Na, K, Ca och Mg, och ökad andel Al och H+ på ytan av 
jordpartiklarna. Som exempel kan doktorsavhandlingarna av Ursula 
Falkengren-Grerup (1989) och Leif Hallbäcken (1992) nämnas, liksom 
ett par artiklar; Stegman (1986) har undersökt Stockholmstrakten, Borg 
et al. (manus) resp. Borg (1991) har undersökt platser i sydvästra Sve
rige, vilka var kraftigt försurade redan på 1930- och 1940-talen. Därför 
minskade inte pH-värdet ytterligare, men för övrigt blev resultaten i 
överensstämmelse med övriga undersökningar.

Figur 7-1 (efter Tyler et al. 1987) visar förändring av jordens pH mel-
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Figur 7-1. Förändring i jordens pH-värde mellan 1949 och 1984. (Efter Tyler et 
al. 1987.)
Changes of the soil pH value from 1949 till 1984.

Ian 1949 och 1984. Eftersom skogsjorden i Sverige idag har ett pH- 
värde som ofta ligger avsevärt lägre än 5, anses den vara försurad av 
antropogena föroreningar (jfr Stegman 1986, Lundmark 1986). Hall
bäcken (1992) redovisar en sänkning av pH i skogsjordens ytskikt i söd
ra Halland på i de flesta fall mellan 0,3 och 0,9 pH-enheter från 1927 till 
1982-1984. I de djupare lagren (här 70 cm) var pH-sänkningen mellan 
0,3 och 0,7 pH-enheter. De låga pH-värden som mätts upp, i vissa fall 
lägre än pH 4, visar den antropogena försurningens inverkan. Falken- 
gren-Grerup (1989) uppmätte pH-sänkningar på ett djup av 100 cm. 
Borg och Qvarfort tog prov ned till 140 cm djup och även proven på 
detta djup var försurningspåverkade. Baskatjonförrådet (Ca, Mg, Na 
och K) i skogsjorden har i stort sett halverats under de senaste 50 åren 
enligt de nämnda undersökningarna.

En god sammanfattning av synen på jordförsurning ges av Berdén et 
al. (1987) och av Ulrich (1989). En god överblick av jordkemins regio
nala variationer i svensk skogsjord ges av Troedsson & Nilsson (1984) 
och Troedsson (1985). Ämnet marklära presenteras av Troedsson & 
Nykvist (1973). Försurningens inverkan på grundvatten i stadsmiljö har 
studerats av Lekander (1990).

Sammanhanget mellan miljöförstöring, ändrade markförhållanden 
och nedbrytning av föremål i jord är inte oomstritt. Ändrade fuktighets- 
förhållanden har t.ex. förts fram som en orsak till metallkorrosion (se 
avsnitt 5.4.1 och 5.4.2). Trots detta är det rimligt anta att de kemiska 
förändringar, som bevisligen skett i jorden på grund av den försurande 
depositionen av svavel- och kväveföreningar också påverkar åtminstone
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vissa av de material som ingår i arkeologiska föremål i jorden. Detta 
innebär att bland de faktorer som bör beaktas vid en hotbildsbedöm- 
ning för en fornlämning finns både fuktighetsförhållandena och den för
surande depositionen.

7.2 Atmosfäriskt nedfall av försurande ämnen
De försurande ämnen som genom mänskliga aktiviteter tillförs miljön, 
och då främst atmosfären, utgörs till stor del av svavel- och kvävehaltiga 
restprodukter från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och 
torv. Depositionen sker antingen som torr- eller som våtdeposition. 
Torrdeponerade föroreningar förekommer ofta adsorberade på stoftpar
tiklar, medan de våtdeponerade uppträder lösta i atmosfäriskt vatten 
och så småningom faller ned med regn. Metodiken för att mäta dessa 
luftföroreningar presenteras bl.a. av Grennfelt et al. (1985).

Svavel tillförs atmosfären naturligt genom vulkanutbrott, processer i 
jorden och havet, samt antropogent genom utsläpp i samband med för
bränning och industriprocesser i form av S02 och S03. I Europa släpps 
årligen ut ca 30 miljoner ton svavel bundet i olika föreningar. Under 
senare år har dock utsläppen av svavelföreningar i Europa minskat på 
grund av internationella överenskommelser. Industriutsläpp i Europa och 
Nordamerika svarar för större delen av tillförseln av svavel till atmosfä
ren (SNV 1988). Svavelföreningarna är ofta mycket stabila och kan 
vindburna transporteras långa sträckor. I Sverige är den förhärskande 
vindriktningen sydvästlig, och därför kommer Sverige att drabbas hårt 
av utsläpp från England, Polen och de tyska industriområdena. Svavel
nedfallet över Sverige orsakas till närmare 90% av källor i andra nord
europeiska länder (Miljödepartementet 1990, s. 14-15). Svavelflödet i 
en enskild kommun (Sundsvall-Timrå) presenteras av Steen et al. 
(1990). Exemplet Sundsvall-Timrå speglar den lokala påverkan av föro
reningar.

Kväveföreningar utgör en försurningskälla, om nedfallet överstiger 
vad vegetationen kan använda som näringsämne eller vad som kan bin
das i jorden. De aktuella föreningarna bildas till stor del genom reaktio
ner i förbränningsmotorer mellan atmosfäriskt syre och kväve under 
upphettning vid högt tryck (SNV 1988; Sjödin et al. 1989, Nord 1990). 
Föroreningshalterna kan nedbringas i avsevärd grad. Såväl katalytisk 
avgasrening som förbättrade motorinställningar och sänkta hastigheter 
ger betydande effekter. I Norden beräknas ca 65% av kväveutsläppen 
komma från fordon i vägtrafik (SNV 1988), men även emissioner från 
sjö- och luftfart bidrar till utsläppen av kväveföreningar (TFB 1990). 
Olika metoder används för att nedbringa kväveutsläppen från förbrän
ningsanläggningar, t.ex. för energiproduktion. En metod är att reducera 
kväveoxider i avgaser till kvävgas med ammoniak. Sett ur de flesta mil
jöaspekter är NOx-rening med ammoniak positiv (Lövblad et al. 1993).
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Däremot kan den positiva effekten av minskat NOx-utsläpp minskas, 
eller rentav vändas till sin motsats i närområdet till förbränningsanlägg
ningen, eftersom det sker ammoniakutsläpp i stället. Transporten av 
detta genom atmosfären blir dock inte så lång. Kväveföreningarna är 
mindre stabila än svavelföreningarna och transporteras därför inte så 
långa sträckor. Kväveoxider transporteras längre sträckor än reducerade 
kväveformer (NH5). Enligt Miljödepartementet (1990, sid. 14) härstam
mar större delen av kväveoxiderna och ammoniaken som faller ned över 
Sverige från utländska källor. Inom begränsade områden kan också 
jordbruket bidraga med kväveutsläpp (Sjödin 1989). Arbetet med att 
minska kväveutsläppen har inte varit lika framgångsrikt som ansträng
ningarna att minska svavelutsläppen (Ferm et al. 1989, Lövblad 1989). 
Kväveomsättningen för kommunen Sundsvall-Timrå redovisas av Steen 
et al. (1990). Naturligtvis är mängderna specifika för denna kommun, 
men rapporten ger i princip exempel på förekommande kvävekällor.

7.3 Markens förmåga att motstå försurande 
nedfall - försurningsmekanismer

Markens förmåga att motstå försurande nedfall diskuteras utförligare 
senare i detta kapitel. Här presenteras några av de kemiska reaktioner, 
som äger rum i jorden, och som påverkar hur jorden reagerar på försu
rande deposition.

I jorden protolyseras de starka syrorna (bildar joner) och kommer då 
att tillföra jorden vätejoner. pH-värdet är ett mått på aktiviteten (oftast 
ungefär lika med koncentrationen) av vätejoner i exempelvis ett jord
prov. Lägre pH innebär ökad vätejonaktivitet och surare förhållanden.

I jorden finns flera buffringssystem som verkar vid olika pH-nivåer 
(tabell 7-1). Genom buffringsreaktionerna förbrukas tillförda vätejoner. 
Först när syratillförseln är så stor att bufferten inte kan neutralisera sy
ratillförseln sjunker pH-värdet och nästa buffringssystem träder i kraft.

Buffring genom katjonbyte torde dock äga rum inom ett vidare pH- 
intervall än det som anges i tabell 7-1. Den vanligaste buffertreaktionen 
i svenska skogsjordar torde vara katjonbyte, även om jorden på vissa 
särskilt utsatta platser är på väg mot eller har gått över gränsen till alu- 
miniumbuffertsystemet. De vid jordkolloiderna bundna metalljonerna, 
exempelvis natrium, kalcium och magnesium utbyts genom s.k. katjon- 
utbytesprocesser mot vätejoner vid ökad tillförsel av försurande ämnen. 
Följderna av detta blir dels en urlakning av näringsämnen från jorden, 
dels att jordens förmåga att neutralisera ytterligare vätejoner (buffert
kapacitet) minskar. Försurningen kommer att tränga djupare och dju
pare ned i jorden allteftersom försurningen fortskrider. När pH sjunker 
under ca 4 löses aluminiumoxidhydroxid upp, och jordlösningens inne
håll av aluminiumjoner ökar; jorden övergår till att påverkas av alumi- 
niumbuffertsystemet. Man säger då att aciditeten ökar, d.v.s. halterna av
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Tabell 7-1. Buffringssystem i jord (sammanfattning baserad på Ulrich 
1979 och Scheffer & Schachtschabei 1984).

Buffrings-
system

pH-område Exempel på buffrande 
reaktioner

Karbonat 8,0 - 6,2 CaC03 + H2C03 = Ca2+ + 2HC03
CaC03 + 2H+ = Ca2+ + H20 + C02

Org. material 8,0 - 3,0 -COOCa„ 5 + H+ = -COOH + 0,5 Ca2+

Lermaterial 8,0 - 5,5 -AlOCa0 5 + H+ = -AIOH + 0,5 Ca2+

Silikat 6,2 - 5,0 CaAl2Si2Os + 2H+ + HzO = Ca2+ + 
Al2Si205(0H)4

Katjonbyte 5,0 - 4,2 Lera-Ca + 2Hł = Lera-H2 + Ca2ł

Aluminium 4,2 - 3,0 AIOOH + 3H+ = Al3t + 2H,0

Järn 3,8 FeOOH + 3Hł = Fe3+ + 2H,0

aluminium- och vätejoner i jordlösningen ökar jämfört med halterna av 
Ca, Mg, Na, och K (de s.k. baskatjonerna). Detta kan leda till minskad 
skogstillväxt, och slutligen till skogsdöd. Detta är beskrivet i ett flertal 
publikationer, t.ex. av Ulrich (1989).

7.4 Hur mycket tål naturen? Kritisk 
belastningsgräns

Ett fundamentalt begrepp vid studiet av den försurande depositionens 
inverkan på mark och vatten är ”Hur mycket tål naturen?” eller ”Kri
tisk belastningsgräns”. Detta är väsentligt också för arkeologiska före
mål i jord, eftersom jordkemiska förändringar även kan misstänkas på
verka dessa.

Statens Naturvårdsverk (Brodin 1990, sid. 13-14) har definierat ut
trycket kritisk belastningsgräns (critical load) på följande sätt: ”Kritisk 
belastning kan definieras som den högsta belastning eller exponering 
(till exempel av ozon) som enligt befintlig kunskap ej ger upphov till 
allvarliga negativa effekter för känsliga ekosystem eller organismer.” Be
greppet kritisk belastning, beskrivs utförligare av Nilsson & Grennfeldt 
(1988) och Statens Naturvårdsverk (1990). Det är främst svavel- och 
kväveföreningar som studerats, även om kritisk belastning också kan 
gälla andra ämnen, t.ex. ozon och tungmetaller. Kunskapsläget vad gäl
ler kritisk belastningsgräns för kväveföreningar har sammanfattats av 
Grennfelt & Thörnelöf (1992).

108



Miljökonsekvens 
(tex% försurade 
sjöar)

Aktuell
belastning

Belastning/
halt

Kritisk
belastning

Belastningsriktvörde 
eller mål för accep
tabel påverkan

Belastningsriktvörde 
med säkerhetsmarginal

Figur 7-2. Funktionella samband mellan aktuell belastning, belastningsmål av 
olika typ och miljökonsekvenser. (Efter Brodin 1990.)
The functional relationship between different kinds of load and environmental 
consequences.

Som framgår av figur 7-2 (Brodin 1990, sid. 14) är det rimligt anta ett 
samband mellan belastningen av ett aktuellt ämne och miljökonsekven
serna därav. Dessutom tycks det ofta finnas någon form av tröskelvärde, 
där påverkan accelereras även av förhållandevis måttliga ökningar av 
belastningen.

För mark kan en rad faktorer påverka den kritiska belastningsgränsen 
för försurande deposition (t.ex. Sverdrup et al. 1990 & 1992, Gunder
sen 1992). Bland de försurande faktorerna kan nämnas deposition från 
luften av försurande ämnen (kväve- och svavelföreningar). Vegetationen 
verkar försurande vid tillväxt, eftersom den innebär upptagande av bl.a. 
baskatjoner som näringsämnen. Förmultnar växten på platsen (och inte 
skördas) återförs baskatjonerna till jorden igen. Kväveföreningar är nyt
tiga näringsämnen för vegetationen upp till en viss nivå. Överskrids den
na gräns kan kväveföreningar dock vara försurande. De försurande pro
cesserna kan leda till utlakning av basiska ämnen från jordprofilen till 
yt- och grundvatten.
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Bland de processer som motverkar försurning av jord kan nämnas 
tillförsel av basiska ämnen genom vittring av mineralen i jorden. Olika 
mineral motverkar försurning olika mycket. När biomassan förmultnar 
frigörs tidigare upptagna baskatjoner, vilket verkar pH-höjande, liksom 
deposition av havssalter genom nederbörden i kustnära områden. Inom 
torrare områden deponeras baskatjoner genom dammning av partiklar 
från jordbruksområden (vindinducerad jordflykt).

Sammanställningar avseende deposition av kväve- och svavelför
eningar har gjorts av t.ex. IVL (1991) och Miljödepartementet (1990). 
Beräkningar för vissa platser i Sverige har gjorts av Ferm et al. (1989). 
Lövblad et al. (1992) presenterar i kartform depositionen av svavel och 
kväve över Norden. Det är värdet för varje ruta, 50 x 50 km, som anges. 
Westling et al. (1992) redovisar mätningar av luftföroreningar i södra 
och mellersta Sverige.

För utökning av informationen om hotet mot en viss plats bör aktuell 
deposition av försurande ämnen jämföras med den framräknade kri
tiska belastningsgränsen. Sverdrup et al. (1992, sid. 352) har gjort en 
sådan jämförelse (figur 7-3) och enligt den presenterade kartan överskri
der den sura depositionen vad naturen tål i stort sett i hela landet, utom 
i fjällkedjan. Överskridandet är störst i södra och mellersta Sverige. En
ligt Sverdrup et al. är det endast 18% av all skog i hela Norden som 
mottager mindre mängd försurande nedfall än vad den kritiska belast
ningsgränsen tillåter.

Figur 7-4 (Westling et al. 1992) visar hur mycket svavelbelastningen 
behöver minska för att ytterligare försurning av skogsmarken skall und
vikas. Eftersom olika marktyper i allmänhet har varierande försurnings- 
känslighet (se nedanstående avsnitt), har beräkningar grundats på statis
tisk analys av variationen av olika relevanta egenskaper inom varje ruta.

För att få en uppfattning om hur Sverige förhåller sig till övriga Euro
pa i fråga om försurningskänslighet kan man studera figur 7-5 (Hette- 
lingh et al. 1993). Kritiska belastningsgränsen för försurande nedfall är 
framräknad för Sverige (utom för Skåne, Öland och Gotland) till mind
re än 20 mekv m 2 år1. Observera att olika enheter används i figur 7-3 
och 7-5 (se figurtexten). Detta resultat säger i sig inte så mycket men kan 
jämföras med motsvarande gräns för delar av främst Sydeuropa, vilken 
överstiger 200 mekv m2 år1. Detta innebär att Sverige (med något litet 
undantag) är mer än tio gånger känsligare än vissa områden i Sydeuro
pa. Den stora skillnaden beror på dels berggrunden, dels det kalkhaltiga 
stoft som förs med vindarna från Sahara till Sydeuropa. Grundförutsätt
ningarna jämförs med aktuella belastningar över olika delar av Europa 
av t.ex. Hettelingh et al. (1993).
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Figur 7-3a. Kritisk belastning (mekv. m"2 år1) för försurning i skogsmark i de 
nordiska länderna. (Efter Sverdrup et al. 1992.)
Critical loads of actual acidity for forest soils in the Nordic countries (meq 
nr1 yr'). The 5th percentile of the cumulative distribution in each grid is shown.
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Figur 7-3b. Områden där den kritiska belastningen (mekv. nr2 år"1) för försur
ning i skogsmark i de nordiska länderna överskrids av den nuvarande försuran
de depositionen. (Efter Sverdrup et al. 1992.)
Areas where the critical loads of acidity for forest soils in the Nordic countries 
are exceeded by the present acid deposition (meq nr2 yr1). The 95th percentile 
of the cumulative distribution frequency in each grid is shown.
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Figur 7-4. Nödvändig minskning (%) av svavelbelastningen för att undvika yt
terligare försurning av 95% resp. 50% av skogsjorden i Sverige. (Efter Westling 
et al. 1992 och Sverdrup et al. 1992.)
Required reduction (%) of the deposition of sulphur to avoid further acidifica
tion of 95% respectively 50% of the forest soils in Sweden.
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Figur 7-5. Kritisk belastning (ekv. ha™1 år™1) för försurning 
(5:e percentilen). Observera att sorten är ekv. ha™1 år “'! 
Vid jämförelse av talen med talen i figur 7-3 skall de divi
deras med 10. (Hettelingh et al. 1993.)
Critical loads of acidity (eq ha~' yr') (5th per centile). 
Note that the unit is eq ha~1 yr1, i.e. for comparison with 
the numbers given in figure 7-3 the numbers in this figure 
must be divided by ten.

7.5 Faktorer av betydelse för inverkan av 
försurande nedfall

7.5.1 Berggrunden
Olika mineral har olika vittringsbenägenhet och de är även kemiskt oli
ka. Därför kan de med olika effektivitet motverka de försurande proces
serna i jorden genom bidrag av basiska ämnen. Det finns många förfat
tare, som tar upp olika minerals vittringsbenägenhet både ur geologisk 
synpunkt, avseende markens bonitet, och vid beräkningar av kritiska 
belastningsgränser. Några exempel kan nämnas: Eklund (1953), Lund
qvist (1969, spec, figur 74), Nilsson & Grennfeldt (1988), Miljödepar
tementet (1990, tabell 3:1) och Sverdrup et al. (1990).

Graderar man bergarter från mer lättvittrade (motverkar försurning
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bra) till mer svårvittrade (motverkar försurning sämre) blir ordningen 
ungefär följande.

Kalkrika bergarter (kalksten, marmor och märgelskiffer), grönstenar 
(gabbro, diorit och amfibolit), granit och gnejs, kvartsrika bergarter och 
hårda porfyrer liksom hälleflinta och leptit och slutligen rena kvarts
bergarter som t.ex. kvartssandsten och kvartsit.

De här aktuella arkeologiska frågeställningarna är koncentrerade till 
jordlager, vilka i allmänhet ligger över grundvattenytan. Många gånger 
ligger de i rotzonen. Detta medför att betydelsen av berggrunden mins
kar vid mäktigare jordlager. Eftersom de i Sverige vanliga moränjord
arterna i allmänhet är bildade från den lokala berggrunden (se t.ex. Lin
den 1975), rekommenderas en kontroll på berggrundskartan. Detta är 
särskilt betydelsefullt om jordtäcket är tunt. Vid jordartskartering enligt 
Sveriges Geologiska Undersökningars (SGU:s) metodik är gränsen för 
tunt jordtäcke 0,5 m.

7.5.2 Jordarten
Jordartens betydelse för försurningskänsligheten, kopplad till terräng
läget framgår av tabell 7-2 (Lång 1988), se också Eriksson & Lidén 
(1988). Man bör notera att det främst är grundvattnets försurnings- 
känslighet som redovisas av nämnda författare. Försurningskänslighets- 
kartor relaterade till arkeologiska föremål har inom föreliggande pro
jekt utarbetats för ytligare jordlager ovan grundvattenytan (se avsnitt 
7.6). Orsaken är att de flesta arkeologiska föremål ligger i ytliga jordla
ger. Tunna jordtäcken innehåller normalt inte så höga halter vittringsba- 
ra mineral, såvida inte den underliggande bergarten är speciellt vittrings- 
benägen.

Torvjord har stor motståndskraft mot försurning på grund av sitt in
nehåll av buffrande humusämnen. Den är dock i sig själv sur och inne
bär speciella bevarandeförutsättningar för olika material på grund av 
sina övriga egenskaper.

Finkornigare jordarter har större yta, som kan vittra och ge ett bidrag 
av baskatjoner. Jonbytesförmågan är också större vid större aktiv yta, 
och därmed är mängden joner, som kan buffra större (se Wiklander 
1964).

Tabell 7-2 visar den relativa försurningsrisken för grundvatten. Lägre 
klass anger större risk i en relativ skala. Det är förhållandena i Dalsland 
som diskuteras.
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Tabell 7-2. Försurningskänslighet med hänsyn till jordart och terräng
läge. (Lång 1988, s. 376.)

Klass 1. Höjdområden över MG (marina gränsen), där jordlager i det 
närmaste saknas. Omfattar liten areal av landskapet, och har marginell 
betydelse för kartan.

Klass 2. Tunna jordlager på berg, vanligen morän eller sorterade grövre 
sediment. Flertalet isälvsavlagringar ingår. Övervägande del skogsmark. 
Öppna magasin helt dominerande.

Klass 3. Områden i huvudsak under högsta kustlinjen (HK). Består av 
skiftande jordartsförhållanden; från morän, sand till leror med liten mäk
tighet. Skogsmark eller öppen mark. Både öppna och slutna magasin.

Klass 4. Även denna klass omfattar olika marktyper, men består av en 
högre andel finkorniga jordar och öppen mark än klass 3. Främst slutna 
magasin.

Klass 5. Leror i dalgångar och större sammanhängande områden. Ofta 
åkermark. Slutna magasin.

7.5.3 Jordmånen
Jordmånsbildningen beror på ett flertal faktorer, bl.a. tid, det geologiska 
ursprungsmaterialet samt klimatologiska/hydrologiska och biologiska 
faktorer. Det finns ett visst samband mellan jordmån och jordart.

I svenska skogsmarker dominerar de s.k. podsoljordarna (figur 7-6). 
Detta är en jordmånstyp som uppstår av jordarter (ofta morän), vilka 
bildats genom vittring av sura och näringsfattiga bergarter i fuktigt kli
mat, och ofta i barrskog; t.ex. gran producerar där en förna med lågt 
pH. Det sker en transport nedåt i jordprofilen av vattenlösta ämnen och 
vittringsprodukter. Överst finns ett humusskikt, där organiska syror 
medför ett lågt pH-värde, ofta under 4. Den därunder liggande blek
jorden (ofta betecknad Ä2) har urlakats genom nederbörden och består 
till största delen av kvarts med inslag av lermineral och vittringsrester. 
Det är denna horisont som genom sitt utseende gett jordmånen namnet 
podsol efter det ryska ordet för ”aska”. I rostjorden (ofta kallad anrik- 
ningsskikt eller B-horisont) har de mineral anrikats som utlakats ur 
blekjorden. Därunder ligger den opåverkade moderjorden, eller C-hori- 
sonten. Podsoljordmånen kan klassificeras efter jordens fuktighet. Det 
är den ”torrare” järnpodsolen som är vanligast i Sverige. (Se t.ex. Wik- 
lander 1976, s. 144 ff eller Lundmark 1986, kap. 5.)

När gammal hagmark eller ljunghedar planteras med granskog, leder 
detta till podsolbildning. Detta gör att många arkeologiska föremål, vil-
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«• råhumus 
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*■ Urlakningshorisont = A

- blekjord

- Anrikningshorisoni - Brostjord

Modermaterial = C

Figur 7-6. Podsolprofil.
A = urlakningshorisont = eluvationshorisont, B = anrikningshorisont = 
illuviationshorisont, F = förmultningsskikt, H = humusämnesskikt,
Aj = övergångshorisont mellan A0 och A2. Horisonternas mäktighet och utse
ende tjänar som diagnostiska hjälpmedel vid klassifikationen av podsoltyp. 
(Efter Wiklander 1976.)
Podsol profile, arkeologiska fynd = Archaeological findings. Blekjord (A2) = 

eluvial horizon. Rostjord (B) = illuvial horizon. Modermaterial (C) = parent 
material.

ka återfinns i jordlagren på impediment eller igenväxande hagmarker 
gradvis kommer a tt påverkas av allt surare miljö. Denna försurning be
ror till viss del av depositionen av försurande ämnen och till viss del på 
vegetationen, d.v.s. granskogens näringsupptag. Det är rimligt anta att 
de arkeologiska föremålen till stor del återfinns i antingen B- eller i övre 
delen av C-horisonten, d.v.s. över grundvattenytan och på ett djup från 
någon decimeter till en dryg halvmeter.

En annan vanlig jordmånsgrupp i Sverige är brunjord. Mellan brun- 
och podsoljordar finns övergångsformer. Brunjordar är ofta uppodlade 
till åkermark eller brutna till hagmark (se Wiklander 1976, sid. 153- 
155, Lundmark 1986, kap. 5). De bildas av rikare, finkornigare moder
material än podsol, framför allt i områden med kalksten, och är vanliga 
i Svealand och Götaland. I Norrland förekommer brunjord i Storsjöom- 
rådet i Jämtland, samt lokalt i kustnära områden. Brunjordarnas natur-
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liga vegetation utgörs av lövskog, örter och gräs. Även i denna jord- 
månstyp förekommer urlakning, men denna har inte gått lika långt som 
i podsoljordar, och oftast har inte markerade horisonter bildats. Under 
de senaste årtiondena har pH sjunkit även i dessa jordar, även om ut
gångsläget var mindre surt än för podsoljordar. En brunjord som plante
ras med granskog kan omvandlas till podsol. Olika sorters brunjordar 
är olika motståndskraftiga mot förändringar. Man skiljer mellan stabila 
och instabila brunj ordar.

Som framgår av senare avsnitt är områden med tunt jordtäcke (ofta 
impediment) särskilt försurningskänsliga, såvida inte berggrunden är 
lättvittrad.

Arbetshypotesen i föreliggande projekt är att risken för att arkeolo
giska föremål i jord påverkas av de försurande processerna följer försur- 
ningskänsligheten på den aktuella platsen. Ligger föremålen i ett kultur
lager, innebär detta troligen att kulturlagret i ett inledande skede mot
verkar vidare förändringar. Efterhand minskar dock denna buffrande 
förmåga.

Kuylenstierna & Chadwick (1989) resp. Chadwick & Kuylenstierna 
(1990) delar upp jordmånerna efter försurningskänslighet. Huvudfrå
gan är, om pH i jorden riskerar att underskrida pH 4,5 eller inte. Anled
ningen till denna gräns är att under detta pH-värde torde buffringen i 
jorden komma att domineras av aluminiumsystemet (Ulrich 1983). Un
der pH 4,5 löses aluminium ut och halten lättlösligt aluminium ökar. 
Andelen baskatjoner (kalcium, magnesium, natrium och kalium) mins
kar. En lång rad av undersökningar (Borg & Qvarfort, manus, Borg 
1991, Falkengren-Grerup 1989, Hallbäcken 1992) bekräftar att så är 
fallet.

I den nämnda uppdelningen anses podsoler (vilka är naturligt sura), 
lithosoler (för tunt jordtäcke för tydlig jordmånsbildning) och instabila 
brunjordar tillhöra den känsligare gruppen. De stabila brunjordarna an
ses tillhöra den mindre känsliga gruppen. Arbeten av Falkengren-Gre
rup visar att många brunjordar är sura och har minskat sitt baskatjon- 
förråd högst betydligt under de senaste decennierna (Falkengren-Grerup 
1989). Johansson (1991) skriver: ”Olika jordmånstyper har olika buff- 
ringsförmåga. Podsolerna är mer försurningskänsliga än brunjordar, då 
de huvudsakligen innehåller svårvittrat material och endast små mäng
der utbytbara katjoner.”

Författaren anser att om man skall dela in jordmånerna i endast två 
grupper, bör de instabila brunjordarna hänföras till gruppen med podso
lerna. Vid en noggrannare indelning kan de instabila brunjordarna möj
ligen räknas som en mellangrupp.

Det kan vara svårt att i fält skilja mellan instabil och stabil brunjord. 
Däremot är en väl utvecklad podsol typisk. Det är i första hand podsol 
och lithosol (tunt jordtäcke) som kan urskiljas i fält.

En risk med att enbart grunda sin bedömning på jordmåns/jordarts-
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kartor är att även om jorden ursprungligen varit kalkrik eller innehållit 
kalk (t.ex. morän i norra Uppland, lera på Upplandsslätten och andra 
randområden till större kalkförekomster) kan det översta lagret ha urla
kats på sitt kalkinnehåll genom t.ex biologiska processer, eller försuran
de deposition (Ingemar Si Moreborg 1976). Jordbruket kan ha bidragit 
till denna utveckling. Björkhem skriver (1989, s. 7): ”Vi vet dock att den 
så kallade kalkgränsen hela tiden flyttas nedåt mot djupare skikt”. Det
ta är ett skäl till varför försurningskänslighetskartor upprättade med 
avseende på föremål i jord inte helt överensstämmer med motsvarande 
kartor upprättade med tanke på grundvattenförsurning.

Troedsson 6c Wiberg (1986) har publicerat en jordmånskarta över 
Sverige.

7.5.4 Topografi och markanvändning
Terrängläget har betydelse för hur utsatt platsen ifråga är för luftförore
ningar (se tabell 7-2). Markanvändningens inverkan på jordens korrosi- 
vitet behandlas i avsitt 5.5.1 två skrifter av Kuylenstierna 8c Chadwick 
(1989) resp. Chadwick öc Kuylenstierna (1990) diskuteras markan
vändningens betydelse för försurningskänsligheten (critical load) hos 
jorden. De graderar markens försurningskänslighet (från mindre käns
ligt till känsligare) i följande ordning:

jordbruksmark < lövskog < naturbetesmark resp. hedmark < barrskog.

Resonemanget (se även Bache 1983) förutsätter att jordbruksmarken 
kalkas och gödslas på sådant sätt att mängden baskatjoner (som samti
digt till vissa delar utgör viktiga näringsämnen för växtligheten) hålls 
högt, samt att pH är optimalt för grödan och för växternas fosforupp
tag. Detta medför att pH normalt är högre i åkerjord än i skogsjord.

Vissa typer av konstgödsel verkar emellertid försurande, vilket kan ge 
upphov till reaktioner i jorden som påverkar kemin och därmed även 
föremål som ligger i marken (jfr avsnitt 5.5.1). Som exempel kan näm
nas att den del av tillfört ammonium, som inte tas upp som näringsämne 
av växtligheten eller binds hart vid jordpartiklarna, av mikrober kan 
omvandlas till nitrat genom en process kallad nitrifikation. Denna pro
cess verkar netto försurande i jorden. Under växtsäsongen kommer pro
cessen visserligen att vara aktiv, men betydelsen minskas av att växtlig
heten tar upp både ammonium och bildat nitrat som näringsämnen. Un
der andra delar av året kan däremot nitratutlakning ske, vilket leder till 
en kraftigare jordförsurning än under växtsäsongen. Ammonium är 
mindre rörligt i jorden än nitrat. En högproduktiv skog tar upp mera 
kväve än en lågproduktiv - detta innebär att den kritiska belastnings
gränsen för kvävenedfall är högre för en högproduktiv skog än för en 
lågproduktiv.

Slutsaten blir att jordbruksmark i allmänhet är relativt okänslig för 
försurningspåverkan, men att både kalkning och gödsling kan påverka
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arkeologiskt material i jorden. Effekten beror på vilken typ av material 
som berörs.

Lövträd ger i allmänhet upphov till förna som är mindre sur än den 
från barrskog. Äldre bokskog på mineralogiskt svaga marker bildar 
dock typiska sura podsoler (Lundmark 1988). Detta innebär att ned- 
brytningshastigheten under lövskog är högre än under barrskog och att 
produktionshastigheten av organiska syror är lägre (Mikola 1985). 
Många lövträd har dessutom djupa rotsystem, som kan föra upp nä
ringsämnen från större djup än exempelvis gran. Detta leder till viss an
rikning av näringsämnen vid markytan (Black 1968).

Naturbetesmark/hedmark producerar mårlager (humus med låg ned- 
brytningsgrad) men i mindre omfattning än i barrskog. Mårlager anses 
öka känsligheten (Hultberg 1985). Ett mårlager uppstår när aktiviteten 
av grävande markdjur, främst maskar, är låg, d.v.s. det organiska humus
lagret inte är uppblandat med den underliggande minerogena jorden.

Barrskogsmark är känsligast, eftersom barrskog leder till bildning av 
ett typiskt, surt mårlager (Mikola 1985). Barrträden bildar också ett 
”luftfilter” som gör att föroreningar i luften fångas upp, vilka sedan förs 
ned på marken under träden (Hultberg 1985).

Speciellt vid skogsbrynet märks den nämnda filtereffekten särskilt 
kraftigt. I figur 7-7 (Hasselrot & Grennfelt 1986) visas den uppmätta 
depositionen (kg ha ') av överst S04-S, i mitten N03-N, och nederst 
NH4-N under ett år vid en granskogsfront i Södra Vram, Skåne. Som 
syns av figuren är det depositionen 25 m framför skogsfronten, vid själ
va skogsfronten, och 50 m bakom som jämförs. Det är de relativa skill
naderna, som är intressanta i detta sammanhang. Hasselrot & Grennfelt 
studerade ett flertal skogsfronter, i olika delar av Sydsverige, med likar
tat resultat.

Detta medför att skogsplantering på tidigare öppen mark, t.ex. betes
mark eller åkermark, ger upphov till en filtereffekt, vilket leder till en 
ökande försurningsbelastning på jordhorisonten.

Fronteffekterna för lövskog är inte lika väl undersökta som de hos 
barrskog. Efter diskussioner inom IVL (Ingvar Andersson, Hans Hult
berg) bedöms följande vara rimligt.

Den nämnda filtereffekten är förmodligen lägre för lövskog än för barr
skog (även om den torde finnas), eftersom ytan av löven är mindre än ytan 
av barren per hektar skog. Dessutom fälls löven under vinterhalvåret. Vind
turbulensen kring en lövskog är ofta annorlunda än den kring en barrskog, 
eftersom fronten som sådan på grund av buskage etc. är tät och tvingar 
vinden (med luftföroreningarna) uppåt. Fronteffekten blir alltså mindre 
markant. Den annorlunda turbulensen gör också att minskningen i deposi
tion från fronten blir mindre och långsammare. En förhöjd deposition före
kommer längre in i skogen, men den är i absoluta tal relativt liten.

Fornlämningar är ofta belägna i sluttningar eller intill skogsbryn, vil
ket innebär utsatta lägen.
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SÖDRA VRAM OKT MU - SEPT 1985

-50 -25 O 25 SO 75 100 125 
Amt. till skogsfront, m

SÖDRA VRAM OKT 198U - SEPT 1985

-50-25 O 25 SO 75 100 125 
Avst till skogsfront, m

SÖDRA VRAM OKT 198U - SEPT 1985

Avst till skogsfront, m

Figur 7-7. Uppmätta mängder av S04-S, N03-N, NH4-N vid en granskogsfront 
i Södra Vram, Skåne. Stapeln längst t.v. visar depositionen på öppet fält framför 
skogsfronten, stapeln i mitten visar mätningarna i själva skogsfronten och sta
peln t.h. visar mätningen 50 m in i skogen. (Efter Hasselrot & Grennfelt 1986.) 
Measured amounts ofS04-S, N03-N, NH4-N at a forest edge (spruce) at Södra 
Wram, province of Skåne. The bar to the left shows the deposition on an open 
field ahead of the forest edge, the bar in the middle shows the measurements at 
the very forest front, and the bar to the right shows measurements 50 m in the 
wood.
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7.5.5 Hydrologi - nederbörd
Hastigheten av de vittringsprocesser, som ligger till grund för tillförseln 
av basiska ämnen beror delvis på markfuktigheten. Terrängläget är här 
av väsentlig betydelse.

En faktor som har betydelse för försurningskänsligheten är genom
strömningen av vatten i jordlagret ifråga. Är vattengenomströmningen 
hög, tenderar utlakningen av joner från jordlagret att öka (Cresser et al. 
1986), vilket minskar mineraljordens förmåga till syraneutralisation.

Vid datorsimuleringar har man beaktat huruvida nederbörden är över 
eller under 1200 mm/år (Kuylenstierna &C Chadwick 1989; Chadwick 
& Kuylenstierna 1990). Försurningskänsligheten ökar med ökande ne
derbörd, eftersom avrinningen normalt då också ökar. En förutsättning 
är att avdunstningen inte samtidigt ökar alltför mycket.

Det finns ofta ett samband mellan läget i terrängen och jordarten. 
Svallade jordar ligger ofta på exponerade sluttningar. De är relativt 
grovkorniga och därmed försurningskänsliga, se 7.5.6. De finkorniga, 
buffrande jordarterna återfinns oftast i dalgångar.

7.5.6 Högsta kustlinjen (HK) och marina gränsen (MG)
Begreppet HK används oberoende av om gränsen är bildad i sött eller i 
marint vatten. På västkusten är det korrekt att använda MG eftersom 
det är saltvatten som bildat HK. Nuvarande Östersjön har omväxlande 
haft salt och sött vatten på grund av isavsmältning, landhöjning, havs- 
yteförändringar etc. Detta gör att HK inom olika delar av ostkusten har 
bildats omväxlande i salt och sött vatten. Det finns en omfattande kvar- 
tärgeologisk litteratur i ämnet. Exempelvis har frågan behandlats av 
Gudelis & Königsson (1979).

Kortfattat kan sägas att ovan HK (eller MG) är jordlagren inte sval
lade. Undantag utgör vissa områden som varit täckta av större issjöar 
som uppstod vid isavsmältningen. De svallade lagren som återfinns un
der HK är relativt grovkorniga och därmed försurningskänsliga. De fin- 
kornigaste jordlagren bildade på större vattendjup återfinns under HK, 
och de är mindre försurningskänsliga. I de fall de finkorniga jordlagren 
bildats i marint vatten, är ursprungsinnehållet av baskatjoner relativt 
högt. Om inte åkerbruk eller andra faktorer (t.ex. urlakning) har påver
kat dessa jordar för mycket är de relativt motståndskraftiga mot försur
ning. Sambandet mellan sediments kemiska sammansättning och bild- 
ningsmiljön diskuteras av Borg et al. (1979 och 1981) resp. Borg (1985).
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7.5.7 Påverkan från väghållning och biltrafik
Vägsaltningens inverkan på omkringliggande mark diskuteras i avsnitt 
5.5.2.

Trafikens miljöeffekter studeras av Åke Sjödin och medarbetare vid 
Institutet för vatten och luftvårdsforskning. Det är för tidigt att göra 
slutgiltiga bedömningar av de pågående undersökningarna. Enligt Sjö
din (personligt meddelande) förefaller det som om den största effekten 
på marken kring en väg uppkommer när vägen byggs genom en skog. 
Då öppnas möjligheter för fronteffekter i fråga om deposition av svavel 
och kväve. Se även avsnitt 7.5.4, där inverkan från skogsfronter disku
teras. Det extratillskott som trafiken lokalt ger av kväve, jämfört med 
det långtransporterade kvävet är endast några få procent enligt Sjödin et 
al. (1990).

Huvuddelen av det lokala kvävet deponeras i form av NOr Denna 
kväveform når troligen inte i någon större utsträckning marken, utan 
fångas sannolikt direkt upp av vegetationen via blad, barr etc.

7.5.8 Industriell verksamhet
Industriella aktiviteter kan medföra emission av försurande förore
ningar. I detta sammanhang är det främst utsläppen till luften som har 
betydelse. Även om försurande kväve- och svavelföreningar sprids över 
stora ytor, blir dock en punktkällas inverkan störst i den närmaste om
givningen, se t.ex. Lövblad et al. (1993). Detta gäller också husupp
värmning. Stadens inverkan diskuteras i avsnitt 7.6.3, när det gäller 
markförhållandena i Stockholms län.

7.6 Upprättande av försurningskänslig- 
hetskartor för arkeologiska ändamål

Som ett led i kartläggningen av miljömässiga hotbilder mot fornläm- 
ningar har försurningskänslighetskartor över två utvalda län upprättats 
- Stockholms och Hallands län. Dessa kartor är sammanställda med 
fornlämningskartor, baserade på olika urvalskriterier. Arbetsskalan är 
bestämd till 1:250 000.

Befintliga kartor över fornlämningarna har i denna studie kunnat an
vändas. Däremot har ett nytt förslag till försurningskänslighetskartor 
upprättats. Detta beror dels på att sådana kartor inte existerar över alla 
län, dels på att det arkeologiska fyndmaterial som finns i jorden ligger i 
geologiskt sett ytliga lager. I allmänhet ligger förhistoriska föremål, i 
gravar och på boplatser, från någon dm till ca 0,5 m under markytan. 
Undantag är vissa skelettgravar och enstaka vikingatida bosättningsla- 
ger, t.ex. i Birka på Björkö. Medeltida bosättningar har inte diskuterats 
i denna metodstudie.

Ett önskemål är att försurningskänslighetskartor i framtiden upprät
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tas över hela landet. Tillsammans med andra miljödata kan de ge ett 
underlag för bedömning av fornlämningens allmänna bevarandestatus. 
För att man skall erhålla ett fullgott beslutsunderlag för den aktuella 
platsen är en kompletterande fältbesiktning nödvändig. I samband med 
en eventuell utgrävning följs uppgifterna upp genom upprättande av 
hotbildsprotokoll och miljöprövning.

7.6.1 Särskilda krav på kartor för arkeologiska ändamål
Den metodik som redovisas i ett flertal skrifter, vilka behandlar försur- 
ningskänslighetskartor över olika områden i Sverige (t.ex. Lång 1988, 
Lång &c Swedberg 1988, Rudmark, opublicerat, Eriksson &c Lidén 
1988) har sitt intresse huvudsakligen fokuserat till risken för grund
vattenförsurning. Detta gäller också skriften av Axelsson & Karlqvist 
(1988), i vilken presenteras en karta över jordarnas karbonatstatus i 
Hallands län. Speciellt i de kustnära områdena är det förhållandet på 1- 
2 meters djup som visas. Eftersom i allmänhet arkeologiska föremål och 
kulturlager återfinns över grundvattenytan, bedöms påverkan från de 
ytnära lagren i en jordprofil som viktigast. Förslagen till nya försur- 
ningskänslighetskartor baseras därför på jordförhållanden 0,3-0,5 m 
ned i jorden, d.v.s. vanligen ovanför grundvattennivån.

De absolutvärden, som ligger bakom beräkningarna av kritiska be
lastningsgränser (se avsnitt 7.4), är ofta framtagna i relation till vegeta
tionen och gäller rotzonen. Sverdrup 8c Warfvinge (1988) uppger att 
beräkningarna av kritisk belastningsgräns gäller ned till en meters jord
djup. Innan metodiken för denna typ av beräkningar och upprättande 
av kartor helt har fastslagits, rekommenderas att i varje enskild skrift 
eller karta studera vilket djup som gäller.

Vid tolkning av kartor gällande försurningskänslighet respektive kri
tisk belastningsgräns för försurande nedfall bör man också ta hänsyn till 
relationen mellan jordens känslighet och den faktiska belastningen av 
försurande nedfall. Jämför exempelvis med figurerna 7-3 och 7-4!

I fråga om de hittills publicerade kartorna kan nämnas att de som 
gäller kritisk belastningsgräns ofta gäller stora områden, som länder, 
medan de som gäller försurningskänslighet ofta avser län eller kommu
ner. Detta gör att de senare kartorna ofta är lättare att arbeta med, när 
det gäller arkeologiska frågeställningar och jämförelser med fornmin- 
neskartor.
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7.6.2 Försurningskänslighetskarta för Hallands län

7.6.2.1 Använt kartunderlag
Inledningsvis studerades jordmånskartan publicerad av Troedsson 8C 
Wiberg (1986). Anledningen är att stabila brunjordar anses vara mera 
motståndskraftiga mot försurning än instabila brunjordar och podsol- 
jordar. I praktiskt bruk anses det vara för komplicerat att i fält skilja på 
stabil och instabil brunjord. För en säker identifiering krävs ofta ke
miska analyser. Områden med lithosol (jordmån utbildad i tunna jordla
ger) bedöms vara mest försurningskänsliga. Denna karta gav en viss 
översikt, men försurningskänsligheten i de övre jordlagren påverkas av 
många fler faktorer än de som beaktats vid j ordmånsindelningen.

Flera andra kartor studerades. I den geohydrologiska kartan över 
Hallands län (Karlqvist et al. 1985) har sammanställningar gjorts av 
bl.a. berggrunden (Specialkarta 1), och känsligheten för infiltration av 
föroreningar (Specialkarta 2). Förutom flera jordartskartor i skala 1:50 
000 (här hänvisas till SGU:s förteckning över jordartskartor serie Ae) 
kan Sahlströms (1944) jordartskarta över Sverige (skala 1:400 000) 
nämnas; den ger en god översikt. Sjöström (1989) har gjort samman
ställningar av berggrund och jordartskartor över Hallands län utifrån 
befintligt kartmaterial från Sveriges Geologiska Undersökning.

7.6.2.2 Försurningskänsligbetsklasser för jordar i Hallands län och 
deras geografiska fördelning

Med hänsyn till försurningskänsligheten hos jordarna i Hallands län 
kan fem klasser (1-5) särskiljas; för jordarna i Stockholms län tillkom
mer en klass (se avsnitt 7.63.2). Klassernas geografiska fördelning visas 
i figur 7-8. De olika försurningskänslighetsklasserna karaktäriseras i 
följande beskrivning.

Klass 1. De områden, som är känsligast för försurande deposition i övre 
jordskiktet, bedömdes vara de med tunt jordtäcke. SGU redovisar jord
täcke över berg tunnare än 0,5 m som kalt berg. Dessa områden stäm
mer i stort med vad Troedsson & Wiberg (1986) benämner lithosol när 
det gäller Hallands län. Eftersom inflytandet av berggrundens mineral
sammansättning blir hög när jordtäcket är tunt, så studerades berg- 
grundskartan.

Berggrunden inom Hallands län är normalt svårvittrad (gnejs och gra
nit). Längst i söder finns ett mindre område, där berggrunden består av 
krita (övervägande kalksten). Det tjocka jord täcket inom denna del av 
Hallands län (Sjöström 1989) tycks dölja eventuell inverkan från kalk
berggrunden. Av de övriga bergarter inom Hallands län som är mera 
lättvittrade än gnejs och granit märks charnockit, även kallad grön gra
nit, och amfibolit. Dessa två senare bergarter kan tänkas leda till lägre
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HALLANDS LAN

Figur 7-8. Försurningskänslighetskarta (gällande ytskiktet) för Flallands län för 
arkeologiska ändamål, upprättad av Gunnar Ch. Borg. Områdena i det inre av 
Halland med en nederbörd överstigande 1100 resp. 1200 mm/år har markerats 
med isolinjer.
Map of the sensitivity to acidification (the surface layer) in the Halland County, 
prepared by Gunnar Ch. Borg. The areas in the interior of the province of Hal
land, where the precipitation exceeds 1100 and 1200 mm yr' respectively are 
marked by isolines.
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känslighet mot försurning om jordtäcket är tunt. Det är främst kring 
Kungsbacka, som amfibolit kan upptäckas i dagen, men även här är 
utsträckningen ringa. Charnockit återfinns i dagen endast vid någon en
staka plats i söder (t.ex. Genevad), men finns också kring Varberg, där 
dock jordtäcket i allmänhet är mäktigare. Detta gör, när det gäller läns- 
kartan över Hallands län, att inflytandet från berggrunden bedöms leda 
till ökad försurningskänslighet vid tunt jordtäcke, men vara av ringa 
betydelse vid mäktigare jordlager. Dock rekommenderas mera noggrann 
kontroll (jämför hotbildsprotokoll, bilaga 1) när en enskild lokal disku
teras.

Ytterligare anledningar till att bedöma ifrågavarande områden som de 
mest försurningskänsliga är att de antingen är mer eller mindre kala eller 
också ofta barrskogsbevuxna. Terrängen består ofta av sluttningar eller 
höjdsträckningar, vilket ökar utsattheten för det atmosfäriska nedfallet.

Områden som hänförts till klass 1 återfinns oftast i länets norra delar 
och i närheten av kusten (se figur 7-8).

Klass 2. Till denna försurningsklass hänförs områden som består av 
sand och grus (ofta glaciofluvium eller svallade strandvallar) och anses 
vara känsliga för försurande deposition. När det gäller glaciofluvium, 
som bildats av isälvar inuti inlandsisen, påverkas mineralinnehållet i 
sanden och gruset av berggrunden ”uppströms” mot isrörelseriktning
en. Med reservation för att karbonat kan förekomma ytterst lokalt, vi
sar berggrundskartan att modermaterialet i allmänhet består av svårvitt
rade mineral, vilka ingår i den kristallina berggrunden (gnejs och gra
nit), som dominerar i denna del av Sverige. Ytterligare ett skäl till klass- 
ningen är att ytan av grus och sandkorn är förhållandevis ringa, jämfört 
med t.ex. ytan hos samma volym lera, samt att markytan ofta är relativt 
torr på grund av den låga vattenhållande förmågan i jord innehållande 
grovkornigt material. Båda dessa faktorer minskar vittringsbenägenhe- 
ten. Dessa områden är i allmänhet skogbevuxna.

De känsliga områdena innehållande sand och grus är relativt jämt 
spridda över länet, men följer ofta de halländska åarnas dalgångar inåt 
landet.

Klass 3. Huvuddelen av de östra delarna av Hallands län har hänförts 
till klass 3. Markskiktet är förhållandevis känsligt för försurande depo
sition. Den dominerande jordarten inom denna klass är morän, vilket ur 
jordartssynpunkt placerar området i en mellanställning mellan de grov
korniga jordarterna (sand och grus) och de finkorniga (lera), övriga geo
logiska faktorer (mineralinnehåll och jordmäktighet) lika. Även om 
brunjord lokalt förekommer, är enligt jordmånskartan den domineran
de jordmånen podsol, vilken är försurningskänslig. Brutenheten, d.v.s. 
höjdskillnaden mellan den högsta och lägsta punkten inom en kvadra-
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tisk yta om 25 km2, visar ökande värden österut inåt landet, detta myc
ket beroende på de djupa dalgångarna (Atlas över Sverige 1953-1971). 
Detta ökar fronteffekterna på grund av sluttningar och höjdlägen. Inom 
detta område finns också mycket barrskog. Området ligger till största 
delen över högsta kustlinjen, vilket gör att jordarterna varken är sval
lade (grovkorninga, vilket ökar känsligheten) eller avsatta i djupare vat
ten (finkorninga, vilket minskar känsligheten).

Den höga nederbörden inom delar av centrala Halland ökar försur- 
ningskänsligheten ytterligare. Högre nederbörd leder normalt, om av- 
dunstningen inte påverkas alltför mycket, till större genomrinning av 
vatten till jordlagren. Eftersom de områden som berörs redan betraktats 
som känsliga (klass 1-3), har känslighetsklassningen inte påverkats.

Klass 4. De jordar som är motståndskraftigast mot försurande neder
börd är speciella på grund av de geologiska förutsättningar, under vilka 
de ytligare jordlagren på Hallands kustslätt bildats. Havsytenivån har 
oscillerat både uppåt och nedåt sedan avsmältningen av den senaste in
landsisen, d.v.s. under Holocen. Detta har lett till att inom kustslätten 
och de nedre delarna av vissa dalgångar är jordlagrens stratigrafi kom
plicerad och består av omväxlande ler- och sandlager. Under för övrigt 
samma förutsättningar kan försurningskänsligheten vara ytterst varie
rande hos de olika jordlagren i djupled. I denna sammanställning har 
författaren valt att betrakta markytan som viktigast, beroende på ända
målet med denna karta.

De områden, där det ytliga jordskiktet består av grovkornigare mate
rial, d.v.s. sand och grus, men där det förekommer lerlinser under ytan, 
har hänförts till klass 4. Sett enbart ur jordartssynpunkt vid markytan 
kan det verka omotiverat att betrakta dessa områden som mindre för- 
surningskänsliga än klass 3, men det finns flera skäl till denna klassning. 
Det är en kustslätt, vilket minskar känsligheten jämfört med höjdområ- 
den och sluttningar. Nederbörden är lägre jämfört med längre in i lan
det. De betydelsefullaste skillnaderna betingas av markanvändning och 
jordmån, vilka till stor del är beroende av varandra. De få områden, som 
kan innehålla en mindre del podsol, är ytterst marginella längst ut vid 
kusten, annars redovisar jordmånskartan brunjord. De områden, som 
hänförts till klass 4, innehåller övervägande instabil brunjord, även om 
stabil brunjord också förekommer. Lerlinserna kan anses öka mot
ståndskraften. Dessa områden består av uppodlad jordbruks- och betes
mark. Andelen skog är mycket liten.

Klass 5. De områden inom Hallands län som klassats som relativt sett 
minst försurningskänsliga (klass 5) liknar i mycket områdena i klass 4 
när det gäller topografi och markanvändning, bördig jordbruksbygd. 
Skillnaden är att ytlagret består av lera och finsediment, medan sand- 
och gruslagren utgör linser längre ned i jorden. Jordmånen är brunjord,
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men andelen stabil brunjord är mycket större än i klass 4, Den kan myc
ket grovt anges till 50%.

Karakteristika för de olika försurningskänslighetsklasserna kan kort 
sammanfattas på följande sätt:

Klass 1: Markskiktet känsligast för försurande deposition i en relativ 
skala. Lithosol (jordtäcket för tunt för att utveckla jordmån). Berg i da
gen. Detta gäller såvida bergarten inte är lättvittrad.

Klass 2: Markskiktet känsligt för försurande deposition i en relativ ska
la. Sand och grus. Lokalt kan karbonatinnehållet höja motståndskraf
ten.

Klass 3: Markskiktet förhållandevis känsligt för försurande deposition i 
en relativ skala. Huvudsakligen är jordarten morän och jordmånen pod- 
sol.

Klass 4: Ytliga markskiktet känsligt, djupare ned delvis måttligt känsligt 
för försurande deposition i en relativ skala. Lokalt kan karbonatinne
hållet höja motståndskraften. Ytlagret består av sand och grus, men ler- 
linser förekommer, vilket höjer motståndskraften. Dominerande jord
mån är stabil brunjord.

Klass 5: Ytliga markskiktet mindre känsligt, djupare ned delvis känsli
gare för försurande deposition i en relativ skala. Lera och finsediment i 
ytskiktet, sand och gruslager djupare ned. Dominerande jordmån, brun
jord, men andelen stabil brunjord är mycket högre än i föregående klass.

I försurningskänslighetskartan har inte sumpjordmåner redovisats sär
skilt. Anledningen är att sumpjordmåner (vilka i Halland finns främst i 
de östra skogsklädda delarna, hänförda till klass 3) är lätta att känna 
igen i fält. De finns också redovisade på de topografiska kartorna. Hu
vudskälet är att inte göra kartan alltför svårläst.

En faktor som normalt redovisas på försurningskänslighetskartor är 
högsta kustlinjen (HK). Enligt Fernlund (1988) råder viss oklarhet över 
HK:s läge i södra Halland. Därför redovisas ej HK i figur 7-8. Frågan 
har behandlats i ett flertal skrifter (Mörner 1969, Robison 1983, Påsse 
1983 & 1987, Berglund 1992).

En felkälla när kartmaterial används för försurningsklassindelning är 
att ytskiktet, även om det ursprungligen varit kalkrikt och motstånds
kraftigt, genom vittring, urlakning, vegetation och odling kan ha förlo
rat sin buffertförmåga mot försurande nederbörd (se Ingemar & More- 
borg 1976, Björkhem 1989). Detta gör att en karta framtagen för arkeo
logiska ändamål blir annorlunda än en karta för grundvattnets känslig
het; försurningsfronten har i många fall ännu inte nått ned till grund
vattnet, men påverkar de jordskikt inom vilka huvuddelen av arkeolo
giska föremål förväntas återfinnas.

129



Huvuddelen av använda källor är redovisad tidigare, men en rad ar
beten av Sjöström (1988, 1989 & 1990) har utgjort ett värdefullt refe
rensmaterial, eftersom ett stort antal kemiska analyser av brunnsvatten i 
Hallands län redovisas, liksom tidigare undersökningar. Se också Claes
son (1986). Ingen statistisk analys av överensstämmelsen mellan 
brunnsvattenkemi och de olika försurningskänslighetsklasserna har ut
förts, eftersom de avser olika jorddjup, men författaren har gjort vissa 
jämförelser för att förvissa sig om rimligheten av den klassificering som 
redovisas på kartan.

Kartan publicerad av Axelsson &c Karlqvist (1988) och den här redo
visade kartan över Hallands län uppvisar vissa skillnader beroende på 
att olika djup studeras. Även om indelningen mellan klasserna skiftar, 
finns en överensstämmelse förutsatt att de mest känsliga och de minst 
känsliga klasserna slås ihop så att endast två grupper återstår. Grovt kan 
sägas att över HK är försurningskänsligheten störst i Hallands läns östra 
delar samt i områden med tunt jordtäcke i norr. I de kustnära slätterna 
är försurningskänsligheten minst.

7.6.23 Fornminneskartor för Hallands län för jämförelse 
Det är av stort intresse att jämföra kartan över jordens försurningskäns- 
lighet med kartor som visar fornlämningarnas läge. I figur 7-9 visas 
fornlämningskartan från förstagångsinventeringen i Halland 1967. En 
revideringsinventering ägde rum under 1980-talet och ett stort antal nya 
fornlämningar påträffades (se figur 7-10). Ingen översiktskarta har 
ännu upprättats över det totala antalet fornlämningslokaler i Halland. 
Det hittills kända och registrerade antalet fornlämningar uppgår till 
2 700.

Cirka 520 lokaler registrerades 1967, till största delen förhistoriska 
gravar. Den största nyfyndskategorien från 1985-1988 års inventeringar 
var bopatser under flat mark. De flesta tillhör stenålder, men även 
brons- och järnåldersboplatser påträffades (Edvinger 1990, s. 159). 
Andra kategorier var fossil åkermark, övergivna gårds- och bytomter 
samt lågtekniska järnframställningsplatser. Förstagångsinventeringens 
gravregistrering kompletterades men ansågs i stort sett vara bra (Ed
vinger 1990, s. 160). I figur 7-11 visas rösenas fördelning i Halland.
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Figur 7-9. Fasta fornlämningar från förhistorisk tid i Ffalland, enligt första- 
gångsinventeringen 1967. (Hyenstrand 1984.)
Sites with ancient monuments in Halland from an inventory, made by the Cen
tral Board of National Antiquities in 1967.
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Figur 7-10. Antal nytillkomna fornlämningslokaler vid den reviderade forn
minnesinventeringen 1985-1988, utförd av Riksantikvarieämbetet.
Additional discovered sites with ancient monuments in Hallnad, at the invento
ry of 1985-88, made by the Central Board of National Antiquities.
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Figur 7-11. Stensätmingar från äldre järnåldern i Halland. (Hyenstrand 1984.) 
Square stone settings and upright stones from the Iron Age in Halland.
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7.6.3 Försurningskänslighetskarta för Stockholms län

7.6.3.1 Använt kartunderlag
Jordmånskartan (Troedsson & Wiberg 1986) studerades inledningsvis. 
Denna karta har i förenklad form publicerats av Länsstyrelsen i Stock
holms län (Björkhem 1989). En annan viktig karta är den geohydrolo- 
giska kartan över Stockholms län (Engqvist & Fogdestam 1984); i be
skrivningen redovisas en rad kartor över grundvattenkemiska förhållan
den. Därtill skall nämnas berggrundskartan över Stockholms län. Det 
finns också en omfattande bibliografi över SGU:s olika kartor, samt 
skrifter som berör främst grundvattenundersökningar.

Jordkemiska undersökningar presenteras t.ex. av Björkhem (1989) 
samt av Stegmann (1989). Ett värdefullt komplement utgör undersök
ningar från grannlänen redovisade av Johansson (1991; Uppsala län), 
samt Stegmann (1991; Gävleborgs län).

7.6.3.2 Försurningskänslighetsklasser för jordar i Stockholms län och 
deras geografiska fördelning

Eftersom försurningskänslighetsklasserna för jordarna i Hallands län 
utförligt beskrivits, skall främst skillnaderna redovisas när det gäller 
Stockholms län. Den största skillnaden är att en klass (0) tillkommit 
samt att de minst känsliga jordarna (klass 4-5) i Stockholms län är mer 
homogena än de i Hallands län. Den geografiska fördelningen visas i 
figur 7-12.

Klass 0.1 en relativ skala från känsligast till mindre känsligt betraktades 
området inom Storstockholm som det känsligaste. För att i någon mån 
möjliggöra en kvalitativ jämförelse mellan länen fick denna klass be
teckningen 0. Eftersom dessa områden är kraftigt påverkade av bebyg
gelse, trafikutsläpp etc., och eftersom det är ytlagret som undersöks, be
traktas denna klass som den känsligaste, detta som därtill de ursprung
liga förutsättningarna när det gäller området kring nuvarande Stor
stockholm inte är de bästa.

Björkhem (1989) fann vid sin genomgång av det markkemiska till
ståndet i Stockholms län att vad som kallas centrala ytor (olika grön
områden inom de centralare delarna av Storstockholms bebyggelse) skil
de sig från övriga ytor i länet i stort. Jorden var surare, innehållet av 
lättlösligt aluminium var högre, samt innehållet av de tidigare nämnda 
baskatjonerna lägre. Allt detta tyder på en sämre miljö för växtligheten, 
och även för de föremål i jord och kulturlager, som kan tänkas påverkas 
av försurningen. Björkhem (1989) inför dock en viss reservation i det att 
hon påpekar att en del av de centrala ytorna kan betraktas som lågpro
duktiv skogsmark, vissa med tunt jordtäcke, till skillnad från övriga 
ytor i länet, vilka är bättre som skogsmark betraktat. Sålunda är jorden 
i centrala Stockholm känsligare för ytterligare miljöpåverkan än omgiv-
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Försurningskänslighetskarta över 

Stockholms län.

Klass 0. Stor Stockholm

Iynashami

Klass 5

Figur 7-12; Försurningskänslighetskarta för Stockholms län för arkeologiska 
ändamål, upprättad av Gunnar Ch. Borg.
Map of the sensitivity to acidification (the surface layer) in the Stockholm Coun
ty, prepared by Gunnar Ch. Borg.
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ningen samtidigt som invånarnas påverkan genom trafik, förbränning 
för industriella ändamål och bostadsuppvärmning medför en större be
lastning med luftföroreningar (svavel- och kväveföreningar) än som fö
rekommer i resten av länet.

Klass 2-3. De områden inom Stockholms län som hänförs till klasserna 
1, 2 och 3 är i stort likvärdiga med motsvarande områden för Hallands 
län. Berggrunden (Magnusson 1958) består i stort sett av olika typer av 
gnejs och granit, vilka är svårvittrade. På några platser, t.ex. Rådmansö, 
förekommer gabbro, som är något mera lättvittrad, likadant vid Alm
unge, söder om Norrtälje och Saltsjöbaden. Utsträckningen är för be
gränsad för att dessa förekomster skall anses påverka känslighetsklassi- 
ficeringen. Dessutom är dessa förekomster i åtminstone vissa fall täckta 
av ett tjockt jordtäcke. En skillnad gällande främst klass 3 jämfört med 
motsvarande klass i Hallands län är att moränen i norra Uppland ur
sprungligen varit karbonatrik på grund av att den kalkrika berggrunden 
i Gävlebukten gett bidrag till modermaterialet för moränen i norra Upp
land. Denna morän har dock urlakats i sina övre skikt (Ingemar & Mo- 
reborg 1976). En annan skillnad i förhållande till Hallands län är att 
andelen instabil brunjord är högre. Markanvändningen är även här i 
allmänhet skogsbruk.

Klass 4. De områden som hänförts till klass 4 är i Stockholms län i all
mänhet uppodlade. Jordmånen består av instabil brunjord och jordar
ten oftast av lera, i nordöstra länsdelen på några platser av moränlera.

Klass 5. De områden som hänförts till klass 5 är jordbruksområden. 
Jordmånen är en blandning av dominerande stabil brunjord och en 
mindre del instabil brunjord. Jordarten är moränlera och lera.

Följande sammanfattning karakteriserar försurningskänslighetsklasser- 
na för jordarna i Stockholms län:

Klass 0. Markskiktet extremt känsligt för försurande deposition i en 
relativ skala. Storstadsmiljö. I Stockholm ofta tunt jordtäcke och mar
ken även naturligt känslig. Området under stark påverkan av kväve- och 
svavelutsläpp på grund av trafik, uppvärmning och industriell aktivitet.

Klass 1. Markskiktet känsligt för försurande deposition i en relativ ska
la. Lithosol (jordskiktet för tunt för att utveckla jordmån). Berg i dagen. 
Detta gäller såvida bergarten inte är lättvittrad.

Klass 2. Markskiktet känsligt för försurande deposition i en relativ ska
la. Sand och grus. Lokalt kan karbonatinnehållet höja motståndskraf
ten, speciellt i länets norra delar.

Klass 3. Markskiktet förhållandevis känsligt för försurande deposition i 
en relativ skala. Jordarten är huvudsakligen morän, och jordmånen en 
blandning av instabil brunjord och podsol.
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Klass 4. Markskiktet mindre känsligt för försurande deposition i en rela
tiv skala. Lera (vanligast) och moränlera (några platser längst i NO). 
Den dominerande jordmånen är instabil brunjord.

Klass 5. Markskiktet mindre känsligt för försurande deposition i en rela
tiv skala. Hög andel stabila brunjordar.

På samma sätt som för Hallands län har inte sumpjordmånerna redovi
sats separat. Hela Stockholms län befinner sig under högsta kustlinjen. 
Som framgår av t.ex. den jordartsgeologiska kartan (Sahlström 1947) är 
terrängen, speciellt i den södra länsdelen och de kustnära områdena, 
mycket småbruten, vilket innebär att små områden med avvikande för- 
surningskänslighet förekommer. Eftersom försurningskänslighetskartan 
innebär viss generalisering, är det viktigt med fältkontroll av den speci
fika platsen.

Engqvist &C Fogdestam (1984) redovisar i bilagor grundvattenkemin 
på ett antal platser i länet. Björkhem (1989) redovisar en dokumenta
tion av nuläget vad gäller jordkemi i Stockholms län, se också Stegmann 
(1989).

7.6.3.3 Fornminneskartor för Stockholms län för jämförelse 
I Stockholms län är hittills ca 7.900 fornlämningslokaler kända. I sam
arbete med Hans Lundmark, A-data (RAÄ), har kartor med olika kate
gorier fornlämningar valts ut i Stockholms län via dator. Kriterier vid 
urvalet har varit fornlämningarnas ålder och konstruktion i relation till 
hårt trafikerade leder och tätortsbebyggelse.

Kartan i figur 7-13 visar fördelningen av rösen från bronsålder i länet. 
Dessa är oftast anlagda i krönläge och de ligger därför normalt inte i 
nivå med trafiklederna utan på berg ovanför. Däremot är rösen på grund 
av sin konstruktion en utsatt fornlämningsgrupp (se 4.2.5).

Kartorna i figur 7-14 och 7-15 visar lokaler med enstaka stensättning- 
ar respektive gravfält daterade till bronsålder och äldsta järnålder. Krite
riet för ett gravfält är att antalet gravar överstiger fem. Gravgrupper 
med färre än fem gravar betecknas som ensamliggande gravar. Gemen
samt för gravarna på dessa båda kartor är att de är stenfyllda, men inte 
övertorvade. De tillhör därför, liksom rösen, utsatta fornlämningsgrup- 
per vad gäller påverkan ovanifrån, t.ex. av försurande regn. Kartan i 
figur 7-16 visar hittills registrerade skärvstenshögar. De indikerar lägen 
för boplatser samtida med rösen och stensättningar på kartorna i figur 
7-13, 7-14 och 7-15. Kartan är ofullständig, då ett stort antal boplatser 
saknar synlig markering ovan jord och därför är okända. Kartorna i 
figur 7-17 och 7-18 visar övertorvade stensättningar och gravfält från 
järnålder. Bland dem finns låga stensättningar med enskiktad, ibland 
gles stenpackning och dålig torvöverväxt. Kartan i figur 7-19 slutligen 
redovisar höggravfälten i Stockholms län.
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Figur 7-13. Rösen i Stockholms län. Datering: bronsålder. Källa: Riksantikva
rieämbetet, Fornminnesregistret.
Sites with cairns from the Bronze Age in the Stockholm County. (The Register of 
Ancient Monuments, Central Board of National Antiquities.)
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Enstaka stensättningar i Stockholms 
län (stenfyllda och färre än fem per

Datering: brons- äldsta järnåldern 
Källa: Riksantikvarieämbetet Fr

Figur 7-14. Enstaka stensättningar i Stockholms län (stenfyllda och färre än 5 
per lokal). Datering: bronsålder och äldsta järnålder. Källa: Riksantikvarieäm
betet, Fornminnesregistret.
Sites with stone settings from the Bronze Age in the Stockholm County. (The 
Register of Ancient Monuments, Central Board of National Antiquities.)
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STOCKHOLM

NYNÄSHAMN

Grav falt med stenfyllda stensattningar, 

i Stockholms län 

Datering: brons/ äldsta järnålder 

Källo Riksnntikvarieämbetet Fr 

0 10 20 km

Figur 7-15. Gravfält med stenfyllda stensattningar i Stockholms län. Datering: 
bronsålder och äldsta järnålder. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornminnesre- 
gistret.
Sites with cemeteries!grave fields from the Late Bronze Age and Early Iron Age 
in the Stockholm County (more than 5 per site). (The Register of Ancient Monu
ments, Central Board of National Antiquities.)
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Skbrvstenshögor i Stockholms lon 
Datering: brons- äldsta järnålder. 
Källa: Riksantikvarieämbetet Fr.

,T0CKH0LM

NYNASHAMN

Figur 7-16. Skärvstenshögar i Stockholms län. Datering: bronsålder och äldsta 
järnålder. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornminnesregistret.
Sites with heaps of fire-cracked stones from the Bronze Age in the Stockholm 
County. These monuments are indications of settlements, that otherwise are 
difficult to discover. (The Register of Ancient Monuments, Central Board of 
National Antiquities.)
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Overforvade sfensättningar (ej sfenfyllda) 
i Stockholms län

Datering: äldre/ yngre järnålder (ev. 
folkvandringstid)
Källa: Riksantikvarieämbetet. Fr

Figur 7-17. Övertorvade stensättningar (ej stenfyllda) i Stockholms län. Date
ring: äldre/yngre järnålder (ev. folkvandringstid). Källa: Riksantikvarieämbetet, 
Fornminnesregistret.
Sites with stone settings from the Middle and Late Iron Age in the Stockholm 
County. (The Register of Ancient Monuments, Central Board of National 
Antiquities.)
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Figur 7-18. Gravfält, där både högar och stenfyllda stensättningar ingår, i 
Stockholms län. Datering: äldre till yngre järnålder, d.v.s. gravfält med kontinui
tet. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornminnesregistret.
Cemeteries/grave fields with a time continuity from the Early to the Late Iron 
Age in the Stockholm County. (The Register of Ancient Monuments, Central 
Board of National Antiquities.)
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Figur 7-19. Gravfält med högar (hög-gravfält) i Stockholms län. Datering: yng
re järnålder. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornminnesregistret.
Cemeteries!grave fields from the Late Iron Age, containing barrows, in the 
Stockholm County. (The Register of Ancient Monuments, Central Board of Na
tional Antiquities.)
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Högarna tillhör med sina kraftiga jordmantlar och tjocka torvtäcken 
de kategorier av gravar, vars fynd ligger mest skyddade för påverkan 
utifrån.

För närvarande finns samtliga kända fornlämningar i Stockholms län 
registrerade i digitaliserad form, vilket däremot inte gäller fornlämning- 
arna i Hallands län. Samtliga fornlämningskator över Sverige skall digi
taliseras i GIS (geografiskt informationssystem) - Arclnfo. Arbetet be
drivs inom fornlämningsregistret på Riksantikvarieämbetet.
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8 Riktlinjer för fortsatt 
arbete

8.1 Nedbrytningsgradens beroende av 
exponerings förhållanden - hypotes

Med utgångspunkt från slutsatserna i kap. 5 kan konstateras att bl.a. 
jordartstyp, vattengenomströmning, pH-värde, klorid- och fosfathalt, 
närhet till grundvattenyta och läge i terrängen har betydelse för korro
sionen hos metaller i jorden. Med ledning av detta är det logiskt att 
förutsätta att även arkeologiska föremål påverkas. Man kan däremot 
inte automatiskt applicera resultaten från tidigare korrosionsforskning 
som främst avsett moderna material i naturmark på arkeologiska för
hållanden, då dessa metallföremåls utseende och kontexter varierar 
kraftigt. En viktig skillnad mellan ordinära korrosionsförsök i jord och 
arkeologisk exponering är exponeringstiden. Denna är i förra fallet av 
storleksordningen år eller på sin höjd ett par årtionden, men kan i senare 
fallet uppgå till ett par årtusenden. Faktorer som storlek och legering 
hos föremålen samt dessas läge i olika typer av konstruktioner/kulturla
ger bör också påverka korrosionsförloppet (typ och hastighet). Viktigt 
för projektet är därför att försöka belysa orsakssammanhangen mellan 
föremåls korrosion och de arkeologiska fyndförhållandena. Utvalda 
materialgrupper är förhistoriska bronser och i viss utsträckning också 
benmaterial.

En av de faktorer som påverkar korrosion är sänkt pH-värde i jorden. 
Försurningen kan därför antas vara en viktig faktor för korrosionens 
förlopp hos arkeologiska föremål. Det är belagt att jordförsurningen 
rent allmänt har ökat drastiskt från f 950-talet och framåt. Det är ange
läget att klarlägga i vad mån korrosionen hos artefakter i jorden påver
kas av försurning, och i vad mån andra faktorer inverkar. Rimligen bör 
korrosionsförloppet i relation till försurningen kunna studeras genom 
en jämförelse mellan bevarandegraden hos föremål upptagna under skil
da decennier under 1900-talet.
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8.2 Föremålsstudier
Föremålsstudier planeras över Hallands och Stockholms län utifrån två 
infallsvinklar och med olika detaljeringsgrad: a) är en fristående före- 
målsstudie, medan b) är kopplad till försurningssituationen.

a) En översiktlig inventering görs av konditionen hos bronsföremål från 
utgrävningar före ca 1960. Inventeringen bygger på okulär besiktning 
och röntgenanalys. Resultaten jämförs med bevarandestatus hos de fö
remål som grävts upp under 1990-talet. I en studie av detta slag är fynd
omständigheterna viktiga. Det innebär att man jämför bronsföremål 
från samma tidsperiod och fyndsammanhang utan hänsyn till att de 
varierande legeringarna i bronserna kan påverka bevarandestatus. Syf
tet med inventeringen är att se om det finns någon tendens till skillnader 
i bevarande hos föremål upptagna under skilda decennier.

b) Utifrån de i projektet upprättade försurningskänslighetskartorna görs 
ett specifikt urval av fyndplatser med bronsföremål från äldre undersök
ningar inom områden med olika försurningsgrad. Övriga fyndomstän
digheter är i detta sammanhang av underordnad betydelse. Särskilt från 
Storstockholmsregionen finns ett rikligt material från de omfattande ex
ploateringarna under 1960- och 1970-talen. I några fall finns äldre jord
prov från fyndplatsen bevarade. Proven bör då analyseras. Om relevan
sen av att använda gamla jordprov, se bilaga 3, avsnitt B3.1.5.2. En 
vidarekoppling görs till konditionen hos föremålen från dagens under
sökningar. Den i jorden naturliga surhetsgraden bör ha påverkat de före
mål som ligger i utsatta jordarter och lägen redan under tidigare decen
nier. Vid en jämförelse med dagens undersökningar bör man finna att 
dessa föremål är i ännu sämre kondition än tidigare. Kartorna har an
passats till de arkeologiska fyndhorisonter som är aktuella. Denna stu
die kommer att jämföras med studien under (a) för en analys av försur
ningens respektive fyndomständigheternas betydelse för bevarande. Ett 
resultat av studien kan bli att ingen korrelation kan ses mellan korro
sionsgraden hos bronser och registrerade fyndomständigheterna resp. 
försurningsgraden.

8.3 Integrerad föremåls- och jordprovsstudie vid 
pågående utgrävningar

Parallellt med analyserna av redan framtaget material utvecklas doku
mentation, jordprovtagning och analysmetoder i samband med pågå
ende utgrävningar.

I de aktuella länen väljs några lokaler ut. På lokalerna finns varie
rande anläggningstyp, jordart och topografi. På lokalerna tas jordprov 
som relateras till konditionen hos brons- och benmaterialet. Hur jord
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proven samlas in i fält framgår av bilaga 2. För varje lokal upprättas 
också ett hotbildsprotokoll för att belysa de allmänna miljöförhållande
na, bilaga 1. För att man skall få ett statistiskt säkert resultat måste 
insamling av föremål och jordprovtagning pågå under ett antal år.

Insamling av bronser och jordprov från pågående utgrävningar på
börjades 1992/93. Följande utgrävningar i Stockholmsområdet ingår i 
projektet:

Birka
Norrsunda sn, Valsta, RAÄ 59 
Fresta sn, Karlslund, RAÄ 35

Därutöver planeras insamling av material från Halland.
Av betydelse för hur ben reagerar på kemiska förhållanden i jorden är 

olika typer av fysikalisk påverkan innan benet inlagrats. Därför kom
mer ben av följande kategorier att undersökas:

□ Ben som inte utsatts för uppvärmning (kokning, stekning o.dyk), t.ex. 
ben i artefakter, ben från kadaver, obrända människoben från gravar 
m.m.

□ Djurben som upphettats i samband med matlagning.
□ Brända ben, från gravar och kulturlager, både från människa och från 

djur.

Ben för kemisk undersökning kommer också att väljas ut på så sätt att 
man kan studera olika inlagringsmiljöers effekt och så att man kan se 
eventuella skillnader mellan olika delar av landet.

En försöksstudie gjordes under 1993 med SEM och EDX på RIK:s 
laboratorium. Denna studie bildar en bra utgångspunkt för de fortsatta 
undersökningarna av arkeologiska benfynd.

Bland de lokaler från vilka ben skall väljas märks följande:

Huseby Klev i Morlanda på Orust, Bohuslän; djur- och människoben 
från olika jordarter (mest kalkrika) och grad av vattengenomströmning; 
dateringar från 9000-3000 BR

Slöinge i Halland; brända och obrända djurben, artefakter i sandiga 
jordarter och i åkermark; yngre järnålder.

Kristinehamn i Värmland; människoben i kyrkogård; vattengenom- 
strömmade, sandiga, järnfattiga lager; 1700-tal.

Apalle vid Bålsta i Uppland; djurben i fosfatrika kulturlager från brons
ålder; goda fysikaliska bakgrundsdata finns redan.

Kompletterande material från pågående utgrävningar kommer att väljas 
efterhand; detta gäller såväl bronser som benmaterial.
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8.4 Kemiska och fysikaliska analyser
Vilka jordanalyser som i ett första skede kommer att utföras redovisas i 
bilaga 3. Jordprovsanalyserna är relativt omfattande, vilket beror på 
önskemålet att särskilja inverkan av pH från den av andra nedbrytnings- 
faktorer. Ur kulturmiljövårdens synvinkel är det av stort intresse att 
även få kunskap om andra tänkbara nedbrytningsfaktorers inverkan. 
Under projektarbetets gång har vattengenomsläpplighetens liksom klo- 
ridhaltens betydelse för korrosion framhållits. Innan man kan begränsa 
antalet mätparametrar vid analysen av jordprov, måste en tillräckligt 
omfattande studie ha gjorts.

Bronsföremålen analyseras med avseende på korrosionsprodukternas 
och legeringens sammansättning. En bestämning av föremålets nedbryt- 
ningsgrad görs om möjligt genom densitetsjämförelse. Flera andra meto
der är tänkbara, som röntgenundersökning och okulärbesiktning. Ned- 
brytningsgraden anges som korroderad massa i procent av ursprunglig 
massa. Metoderna introducerades av Gunnel Werner/Anders Backlund i 
”En förstudie över arkeologiska bronsföremåls korrosion i jord”. De 
har vidareutvecklats av Monica Fjaestad, se bilaga 4. Tidigare konserve
rade bronsföremål saknar den utanpåliggande krustan som består av 
korrosionsprodukter, jord och stenar. Denna avlägsnas vid konserve
ring. Eftersom densiteten mäts när krustan är borttagen, kan de metoder 
användas som finns beskrivna i bilaga 4.

Korrosionsprodukterna analyseras med SEM/EDS och XRD (se bila
ga 3, avsnitt B3.2). Spår av försurande föroreningar skall även sökas i 
korrosionsprodukterna. Om möjligt bestäms sammansättningen för den 
opåverkade bronsmetallen. Konserverade föremål kan vara lackerade, 
men små inslag av organisk lack torde inte störa resultatet vid XRD- 
analys.

Hur benföremålen skall analyseras framgår av bilaga 3, avsnitt B3.3. 
Försök kommer att göras att definiera olika nedbrytningsgrader hos 
ben.

8.5 Statistisk bearbetning av analysresultat
Slutfasen i undersökningen består i att söka fastställa om det finns något 
samband mellan artefakternas och benens nedbrytningsgrad och para
metrar i den arkeologiska fyndkontexten; det gäller härvid inte bara 
jordförsurning samt halter av fosfat och andra ämnen i jorden utan även 
kulturlagrens sammansättning på boplatser samt förekomst/icke före
komst av kraftig jord-Ztorvöverbyggnad på gravar och inre gravskick, 
t.ex. förekomst av brandbålslager eller stenkonstruktion/kista runt 
gravgömman. I detta syfte kan man jämföra förändringen i nedbryt
ningsgrad hos fynd av likartat slag utgrävda på en viss eller likartade 
lokaler vid olika tidpunkter. Detta medger beräkning av den genom
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snittliga nedbrytningshastigheten (korrosionshastigheten) under före
målets exponering i jorden eller eventuellt under tiden mellan två ut- 
grävningstidpunkter. Av särskilt intresse är att bestämma korrosions
hastigheten hos väldefinierade bronsföremål som vikter eller spännen, 
vars massa och dimensioner i ursprungstillståndet är kända. Även om 
inte korrosionshastigheten kan bestämmas, kan det vara värdefullt att 
få en kvantitativ uppfattning om fyndens nedbrytningsgrad vid en ut
grävning. Genom statistisk analys fastställs sedan om det föreligger nå
got signifikant samband mellan skillnader i korrosionshastighet eller 
nedbrytningsgrad på olika utgrävningslokaler och skillnader i olika mil
jöparametrar, inklusive de arkeologiska, på utgrävningslokalerna.

För underlättande av databehandling vid den statistiska bearbetning
en bör resultatetn av kemisk och fysikalisk analys liksom arkeologiska 
fyndomständigheter lagras i en lämpligt organiserad databank. När det 
står klart, vilka resultat den kemiska och fysikaliska analysen av utgräv
da artefakter och jordprov kan ge, sker val av statistisk analysmetod. Ett 
flertal alternativ står till förfogande, t.ex. multivariatanalys och icke- 
parametriska tester. Vid valet av metod anlitas statistisk expertis. Statis
tisk analys behandlas i bl.a. följande litteratur:

Conover, W.J. 1980. Practical Nonparametric Statistics. Johan Wiley & 
Sons, New York.

Davis, J.C. 1973. Statistics and Data Analysis in Geology. John Wiley & 
Sons, New York.

Granath, G. 1984. Application of Fussy Clustering and Fussy Classifica
tion to Evaluate the Provenance of Glacial Till. J. Math. Geol. 16:3. S. 
282-301.

Vid bearbetningen av analysresultaten bör beaktas om specier härrö
rande från antropogen försurning, t.ex. S042" eller NO,', påvisats i ned- 
brytningsprodukterna. Sådan närvaro tyder på att antropogen försur
ning inverkat på nedbrytningen.
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Bilaga 1

Bl Upprättande av hotbildsprotokoll för
bedömning av miljöinverkan på fornlämningar

B 1.1 Syfte
Som underlag för att läsa detta kapitel rekommenderas studium av avsnitt 
7 ”Försurning av jord och grundvatten i Sverige”, eftersom den bakomlig
gande teorin behandlas utförligare där, liksom relevant litteratur. 

Upprättandet av ett hotbildsprotokoll skall uppfylla följande krav:

- Det första kravet är att en provtagning skall vara tillräckligt omfat
tande och ha så hög kvalitet att slutsatserna blir tillförlitliga.

- Det andra kravet är att provtagningen skall vara praktiskt genomför
bar.

De förslag som lämnas här har gjorts med ambitionen att försöka finna 
en lämplig avvägning mellan de två nämnda kraven. Efterhand som er
farenhet byggs upp, kan hotbildsprotokollet förändras.

Syftet är att vid en utredning av en arkeologisk lokal få ett hjälpmedel 
till bedömning av den allmänna hotbilden ur miljösynpunkt på platsen 
ifråga.

Hotbildsprotokollet kan kompletteras med jordprovstagning i ett 
markkors (se bilaga 2).

B 1.2 Beskrivning av hotbildsprotokollet
Protokollet består av tre avdelningar, inom vilka ett varierande antal 
punkter skall besvaras. Avd. 1 omfattar fornlämningsplatsens relation 
till närmiljön och olika typer av nedfall på marken. Avd. 2 omfattar 
uppgifter om mark- och vattenförhållanden i fornlämningsområdet. 
Avd. 3 omfattar övriga uppgifter som kan påverka bevarandeförhållan
dena.

Svar på frågorna inom avd. 1 kan till stor del inhämtas från olika 
myndigheter.

Punkterna 1.1.1 - 1.2.3: Uppgifter kan inhämtas t.ex. från Brodin 
(1990), Miljödepartementet (1990) och IVL (1991), Lövblad et al. 
(1992) och Sverdrup et al. (1992). Naturvårdsenheterna på resp. läns
styrelser kan också ge upplysningar. Det är värdena för regionen som 
beaktas här (se rutnätet på kartorna i figur 7-3).

Punkterna 1.3 - 1.4: Svar kan till viss del erhållas ur kartmaterial. Väg
verket (Röda vägen 1, 781 87 Borlänge, tel. 0243-75000) kan ge en del 
statistiska uppgifter om trafikmängd m.m. När det gäller flygfält re
kommenderas att ta kontakt med flygplatsmyndigheterna. Även läns
styrelsernas naturvårdsenheter kan ge upplysningar. Det gäller avståndet 
till närmaste större väg.
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Punkt 1.5: Datoriserad information om tillstånd till utsläpp, miljöstö
rande verksamhet, vattendomar, etc. finns på naturvårdsenheterna vid 
länsstyrelserna. Systemet är uppbyggt enligt rikets koordinatnät. För 
luft beaktas utsläpp på högst 20 km avstånd i den dominerande vind
riktningen och för vatten utsläpp på högst 2 km avstånd uppströms 
inom avrinningsområdet.

Punkt 1.6: Uppgifter om befolkningens storlek på olika orter finns i en 
rad register. Förmodligen är planenheterna vid länsstyrelserna lämpliga 
instanser. Uppgifterna finns också hos kommunerna.

Punkterna 1.7-1.8: Uppgifter om meteorologiska stationer och neder- 
bördsstationer finns i en rad tabellverk, t.ex. Taesler (1972), utgiven av 
Byggforskningen. SMHI, 601 75 Norrköping, tel. 011-158000, kan an
nars ge besked. SGU:s länsvisa hydrogeologiska kartor innehåller upp
gifter om grundvattenkemi. Använd uppgifterna för närmaste plats.

Punkt 2.1: Jorddjupet är till viss del synligt på olika geologiska kartor 
resp. jordmånskartor, men ett besök på platsen rekommenderas.

Punkterna 2.2 - 2.6: Uppgifter kan erhållas ur olika kartmaterial. Sveri
ges Geologiska Undersöknigar, Box 670, 751 28 Uppsala, tel. 018- 
179000, kan ge information om vilket geologiskt kartmaterial som 
finns. Jordmånskartan utgiven av Troedsson & Wiberg (1986) rekom
menderas också till studium. Kartstudierna bör dock kompletteras med 
fältbesiktning. Jordens eventuella kalkhalt kan undersökas genom att 
utspädd saltsyra sprutas på jordprovet med hjälp av en sprutflaska. Vid 
hög kalkhalt pyser och fräser jordprovet. Använd SGU:s karteringsin
struktioner! Vid behov kan provrör innehållande jord med oika kalk
halter användas som referenser.

Punkterna 2.7 - 2.9: Vid behov fältbesiktning.

Punkt 2.10: J.-E. Lundmarks båda läroböcker om skogsekologi (utgivna 
av Skogsstyrelsen) beskriver sambandet mellan en ståndorts fuktighet - 
friskhet - torrhet och vegetationen, alltså olika vegetationstyper. Dessa 
böcker rekommenderas till studium. De finns angivna i litteraturlistan 
till avsnitt 7.1 ett heterogent område lämnas uppgifter för olika delar.

Punkt 2.11: Vegetationen (se punkt 2.10) borde ge upplysningar. Om 
avtorvning sker, kan lämpligen ett schakt göras, t.ex. i samband med 
utredningsgrävning.

Punkt 2.12: Fältbesiktning.

Punkt 2.13: Karta.

Punkt 3: Här är det möjligt att ge uppgifter om dikning, ändrad markan
vändning etc. i historisk tid.
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HOTBILDSPROTOKOLL
Bilaga Bl-1

Undersökningsobjekt: _____________
Landskap: _____________
Socken: _____________
Fornlämningsnr: _____________
X-kordinat: _____________
Y-kordinat: _____________
Nivå (m.ö.h.): _____________
Typ av exploatering: _____________
Typ av undersökning: _____________

Avdelning 1

1.1.1 Beräknat nedfall av totalkväve för skogsmark enligt tillgängliga
mätningar (kg/ha och år):__________

1.1.2 Beräknad kritisk belastningsgräns kväve för skogsmark (kg/ha
och år):_____________

1.1.3 Kvoten beräknat nedfall kväve/kritisk belastningsgräns (<1; 1-1,5;
>1,5):_____________

1.2.1 Beräknat nedfall av totalsvavel för skogsmark enligt tillgängliga 
mätningar (kg/ha och år):

1.2.2 Beräknad kritisk belastningsgräns svavel (kg/ha och år):

1.2.3 Kvoten beräknat nedfall svavel/kritisk belastningsgräns (<1; 1-1,5;
>1,5):_____________

1.3 Närhet till närmaste större väg?
Är närmaste väg motorväg:_____________
Större landsväg: _____________
Liten väg: _____________
Starkt trafikerad gata:_____________
Svagt trafikerad gata:_____________
Avståndet?
0-50 m: _____________
50-200 m:______________
> 200 m:_____________
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1.4 Närhet till flygfält?
Internationell flygplats:_______________
Regional flygplats:_______________
Lokal flygplats:_______________
Avståndet?
0- 500 m:____________
500 m - 1 km: _____________
1- 2 km:_____________
2- 5 km:_____________
> 5 km:_____________

1.5 Industriell eller liknande antropogen verksamhet som kan ge
upphov till utsläpp till luft____ eller vatten_____som påverkar
undersökningsplatsen.

Vad? _____________________________________________

Avstånd?______________

1.6 Tätort
Avstånd?_____________
0- 500 m:_____________
500 m - 1 km:____________
1- 2 km:_____________
5-10 km:_____________
Invånarantal?
100-1000_____________
1000-5000_____________
5000-25000_____________
25000-100000_____________
över 100000 _____________

1.7 Närmaste meteorologiska station?_________
Årsmedelnederbörd _____________
Årsmedeltemperatur_____________

1.8 Hydrologisk karta (SGU):_______________
Typisk grundvattenkvalitet enligt denna karta: 
pH-värde:_______________
Total hårdhet (Ca + Mg):__________ mg/l
Cl"-halt:_________mg/l
S042'-halt:_________mg/l
Alkalinitet:_________mg/l HC03
Konduktivitet:_________mS/m
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Avdelning 2

2.1 Jorddjup 
Avstånd till berget?
0-10 cm:_____________
10-25 cm:_____________
25-50 cm:_____________
> 50 cm:______________

2.2 Berggrunden består av?
Kristallint urberg (gnejs, granit etc.):
Grönsten och liknande:_________
Kalksten och liknande:__________

2.3 Jordarten kan vara kalkhaltig? ___

2.4 Jordmånen är av podsoltyp? _____

2.5 Över HK:______________
Under HK:______________
Svallning:_____________

2.6 Dominerande jordart?
Klapper, grus:____________
Sand, mo:_____________
Sandig moig morän:____________
Moig morän:_____________
Finkornig jordart (moränlera, lera): _ 
Torv, gyttja:_____________

2.7 Markanvändning?
Barrskog:_____________
Tidigare betesmark:____________
Betesmark i bruk:_____________
Lövskog:_____________
Åkermark:_____________
Bebyggelse (landsbygd):_________
Bebyggelse (stad):_____________

2.8 Ifall skog
Avstånd innanför skogsbrynet ?
0-50 m:_____________
50-100 m:_____________
100-200 m:_____________
>200 m:_____________
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2.9 Skogsbrynet vetter i huvudsak mot
V: _____________
N:_____________
Ö: _______________
S: _____________

2.10 Visar vegetationen att det är:
Torrt:_____________
Normal fuktighet:________
Blött:_____________
Vegetationstyp:__________

Beskriv vegetationen!

2.11 Avståndet till grundvattenytan från flertalet arkeologiska kultur
lager (under en normalsommar)?
<0,5 m:_____________
0,5-1 m:_____________
>1 m :_____________

Vad grundas bedömningen på?_________________________

2.12 Terrängläge?
Höjd:_____________
Sluttning:_____________
Plan mark:_____________
Dal:_____________

2.13 Avstånd till kusten (km)?_____________
Gäller det västkusten_____________ eller ostkusten
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Avdelning 3

Övrigt som kan påverka bevarandeförhållandena:
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Bilaga 2

B2 Insamling och förvaring av jordprov vid 
arkeologiska undersökningar

B2.1 Provtagning för att få en allmän bild av 
fornlämningslokalen

B2.1.1 Allmän beskrivning
Den spatiala variationen i jord är hög. Därför är det brukligt att ta ett 
antal jordprov från samma jordmånshorisont och slå samman dessa till 
ett generalprov. Det mest korrekta förfarandet inom detta projekt vore 
att mätparameter för mätparameter undersöka variationen inom en un- 
dersökningslokal och sedan med statistiska metoder ”räkna sig bakåt” 
för att se, hur många prov som krävs för att få önskad signifikans. Detta 
är i sig ett stort arbete.

Även om det delvis är andra parametrar som mäts i arkeologiska un
dersökningar, kan följande litteratur ändå ge en vägledning. Gjems et al. 
(1959) föreslår att till varje generalprov insamlas 15-20 delprov, vilka 
slås samman. Troedsson & Tamm (1969, s. 79) sammanfattar: ”Slutsat
sen av undersökningen blir att det i regel är nödvändigt att använda 
generalprov på åtminstone 10 å 15 delprov för att erhålla variationsko
efficienter under 10%, om man vill uttrycka resultaten som mängder per 
ha för de vanligaste växtnäringsämnena. Om man nöjer sig med att ut
trycka värdena i viktprocent, räcker det i regel med ett lägre antal prov
punkter.” I den citerade undersökningen har man gjort jordanalyser i ett 
stort antal profiler från Garpenberg resp. Vindeln och jämfört jordke
min i provpunkter med en meters lucka. Skogsstyrelsens rekommenda
tioner innebär att man i ett kors med jämna avstånd (t.ex. 3 m) mellan 
punkterna samlar ihop två generalprov från varje jordmånshorisont, be
stående av vardera 15 delprov.

Bringmark (1989, s. 198) fastslår att vid varje undersökningsplats 
(20x20 till 40x40 m beroende på terräng) behövs av statistiska skäl 2-6 
generalprov. De bör bestå av 15-20 delprov vardera från varje jord
månshorisont. Bringmark konstaterar att provtagningsinsatsen kan bli 
för stor och citerar några författare som föreslår ca 6 delprov (Ulrich et 
al. 1984; Klimo et al. 1985). I samband med skogsgödslingsförsök 
(Falck 1981) har den spatiala variationen av olika växtnäringsämnen 
undersökts. Linden (1977 och 1979) rekommenderar 24 delprov i övre 
jordskiktet i jordbruksmark, och 9 i djupare lager.
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B2.1.2 Instruktion för arkeologisk provtagning
Inför en arkeologisk utredning kan man för att erhålla en allmän bild av 
regionen utnyttja redan av Skogsstyrelsen analyserade markkors. Infor
mation finns hos naturvårdsenheten på länsstyrelsen. Inför en slutunder
sökning, där analyser av t.ex. metallers korrosion är aktuella, blir re
kommendationen till arbetsgång följande (provtagningsmetoden är 
lämplig både för gravfält och boplatser).

Man gör först en översikt av den arkeologiska undersökningsplatsen 
för att utröna, om olika delar uppvisar stora skillnader i markförhållan
den. Sedan delas området upp i olika delar som sinsemellan är likvär
diga ur geologiska och andra synpunkter. Här bör man, för analyser av 
miljön i ett fornlämningsområde, skilja mellan ytor som är påverkade av 
arkeologiska anläggningar och opåverkad mark. Varje delyta bör inte 
gärna vara större än något hektar. Större områden delas upp. Inom varje 
delområde tas jordprov efter jordmånshorisonter. För att provpunkter
na skall vara slumpmässigt fördelade och inte utvalda av provtagaren, 
föreslås att ett kors läggs ut över området så diagonalt som möjligt (be
roende av form), (se figur B2-1). Längs varje linje tas förslagsvis 6 jord
prov med jämna intervall inom varje urskiljbar jordmånshorisont/jord- 
artsskikt/kulturlager. I de flesta fall torde det bli 3 horisonter. Även en 
brunjord uppvisar en viss skiktning, så att principen att identifiera de 
olika jordmånshorisonterna är densamma oberoende av jordmån/jord
art. De 6 proven från varje lager slås i samband med analysen ihop till 
ett generalprov.

Det är ytterst viktigt att proven inte tas över skiktgränserna. Om mar
ken inte är för stenig, används provtagningsborr som består av ett rör 
som trycks ned i jorden. Även spade kan användas. I detta senare fall 
grävs en grop till önskat djup och kanten mot den riktning, i vilken 
provet skall tas, skrapas ren med hjälp av en plastspade. Själva jord
provet tas sedan ut med hjälp av plastspade så att kontaminering und
viks från metallen i spaden.

Jordkemin i naturmark varierar enligt en årstidscykel beroende på 
temperatur, fuktighet och biologiska förhållanden. Rekommendationen 
blir att i görligaste mån ta proven i augusti/september men före höst
regnen, eftersom jordförhållandena är mest stabila då. Bringmark 
(1989) föreslår att de provytor som undersöks med jämna intervall skall 
provtas under en specificerad vecka på hösten.

Varje prov bör vara ca 2 dl och märkas noggrannt avseende plats, 
djup och horisont, ev. med skiss och en kort beskrivning. Det är viktigt 
att de olika delprovens bidrag till generalprovet blir ungefär lika stora 
för att generalprovet skall bli representativt. Generalprovet bör vara ca 
1 liter.
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Figur B2-1. Markkors med provtagningspunkter.
How to collect soil samples crosswise at a sampling site.

B2.2 Provtagning vid enskild anläggning och föremål
Eftersom fornlämningar är olika stora, har varierande form och olika 
utsträckning i terrängen, är det svårt att utan fältbesiktning rekommen
dera hur provtagningen skall utföras. Detta gör att provtagningen måste 
anpassas till det aktuella fallet.

Samla en halv liter jord i föremålets omedelbara närhet. Tag på sam
ma sätt jordprov från lagren ovanför och strax under föremålet. Om 
inga urskiljbara lager föreligger, tag proven med 10 cm avstånd. Om 
lagret/lagren ovanför föremålet är bortgrävt, tag prov från närmast jäm
förbara lager (profil) (se figur B2-2).

Om referensprov från fornlämningslokalen i form av generalprov 
(B2.1) inte föreligger, samla jordprov från orörd mark omedelbart utan
för anläggningen. Tag proven om möjligt på samma nivåer som proven i 
anläggningen (se B2.1.2). Om torvskiktet saknas, tag prov från torv- 
skikt vid sidan av fyndplatsen. Helst skall relevant torvprofil finnas att 
tillgå för varje prov. Märk ut på plan och i profil var jordproven är 
tagna.

167



•X Föremål

• = provtagmngspunkt

Figur B2-2. Provtagning i anslutning till enskild anläggning och föremål.
How to collect soil samples in the neighbourhood of ancient remains.

B2.3 Förvaring av jordprov
Beroende på om jordprovet skall lufttorkas (vilket är valigast) eller ana
lyseras naturfuktigt, används olika provtagnings- och förvaringsteknik. 
Skall jordprovet lufttorkas, innebär det att även om provet i fält samlas 
in i plastpåse, skall denna öppnas så snart den kommit in i laboratoriet. 
Provet skall förvaras svalt och luftigt i väntan på vidare analys. Vid de 
tillfällen då de efterföljande analyserna skall utföras på naturfuktiga 
prov används kraftiga plastpåsar, vilka skall förslutas väl. Även här gäl
ler att proven skall förvaras svalt i avvaktan på vidare analyser.
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Bilaga 3

B3 Analys av jordprov och fynd 
B3.1 Analys av jordprov

B3.1.1 Vattenhalt
Vattenhalten på olika nivåer i jorden kan bestämmas med en mätsond 
(neutronsond, gammasond eller resistanssond), som förs ned i jorden till 
matstället, eller med tensiometer som placeras där permanent och kan 
avläsas manuellt eller med hjälp av datalogger. I samband med arkeolo
giska undersökningar torde det dock vara lämpligast att bestämma vat
tenhalten hos naturfuktiga prov gravimetriskt. Det är då viktigt att pro
vet skyddas från torkning före bestämningen, t.ex. genom förvaring i en 
väl åtsmitande, tillsluten plastpåse.

Eftersom jordanalyser vanligen utförs på lufttorkat prov men resulta
ten skall räknas om till torrvikt, måste även vattenhalten hos lufttorka- 
de prov bestämmas.

Vid gravimetrisk bestämning av vattenhalten i jord invägs ca 5-10 g 
jordprov i en bägare. Vägningen bör ske med en noggrannhet av 0,01 g. 
Bägaren med provet placeras i en ugn vid 105°C över natten. Sedan den 
fått svalna i exsickator sker åter vägning, varpå massförlusten och vat
tenhalten beräknas.

B3.1.2 Glödgningsförlust
Glödgningsförlusten hos ett jordprov är ett grovt mått på halten orga
nisk substans i jorden. Flera faktorer har föreslagits för omräkning av 
glödgningsförlust till halt organiskt kol. Den mest använda omräknings- 
faktorn är 1,724, vilken föreslagits av van Bemmeln (Jackson 1962). 
Denna faktor bygger på förutsättningen att organiskt material i sedi
ment till 58% består av kol.

Vid bestämning av glödgningsförlusten invägs ca 5 g prov av jord, 
som torkats först vid ca 35°C och därefter vid 105°C enligt avsnitt 
B3.1.1. Vägningen sker med en noggrannhet av 0,01 g. Om provet har 
hög lerhalt, skall det mortias sönder. Provet upphettas under sex timmar 
vid 550°C. Det är viktigt att temperaturen inte tillåts stiga högre, efter
som i så fall eventuellt närvarande karbonater kan sönderfalla och mass
förlusten bli för stor. Särskild försiktighet bör iakttas vid glödgning av 
torvprov, eftersom brand i detta kan höja temperaturen. Efter glödg- 
ningen får provet svalna till rumstemperatur; detta måste ske i exsicka
tor, annars kan provet ta upp fukt från luften. När provet svalnat vägs 
det åter och massförlusten beräknas. Denna anges vanligen i masspro- 
cent.
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B3.1.3 Resistivitet
Vid bestämning av jordens resistivitet i fält används ofta den s.k. Wen- 
ner-metoden (Camitz 1980). Enligt denna utförs mätningen med hjälp 
av en jordresistansmätare och fyra stålelektroder, som på ett regelbundet 
sätt sticks ned i jorden. Wenner-metoden ger ett resistivitetsvärde som är 
representativt för en relativt stor jordvolym på matplatsen.

I samband med arkeologiska undersökningar torde man vanligen vara 
intresserad av resistiviteten invid ett fynd. I sådana fall kan bestämning
en lämpligare utföras enligt den s.k. soil-box-metoden. Ett uttaget jord
prov blandas då med vatten tills det är vattenmättat och överförs till en 
soil-box. Denna är tillverkad av plexiglas, dock med två motstående 
sidor av metall. Med hjälp av en jordresistansmätare sänds en mätström 
mellan de två metallväggarna, samtidigt som potentialfallet mäts mellan 
två metallelektroder inmonterade i soil-boxen. Ur potentialfallet kan 
jordens resistivitet beräknas. Man kan också med soil-boxen mäta resis
tiviteten hos ett omrört jordprov med naturlig vattenkvot, dvs. utan till
sats av vatten. Då blir emellertid resultatet beroende av nederbörds- 
förhållandena före provtagningen. - Anvisningar för bestämning av jor
dars resistivitet har publicerats av Camitz (1980).

En nackdel med soil-box-metoden är att den kräver relativt stor prov
mängd. Med hänsyn därtill föredras vid laboratoriemätningar ofta föl
jande metod, som föreslagits av Tor-Gunnar Vinka, Korrosionsinstitu- 
tet: 1 del torr jord uppslammas i 10 delar destillerat vatten, varpå mät
ning sker med mätcell för elektrisk ledningsförmåga (konduktivitet) och 
Wheatstones växelströmsbrygga. Mätvärdet omräknas till resistivitet 
med hjälp av mätanordningens cellkonstant. Denna metod är enkel att 
utföra och ger god reproducerbarhet även vid liten provmängd.

B3.1.4 Kornstorleksanalys för jordartsbestämning 
Vid jordartskartering i Sverige benämns jordarterna enligt Atterbergs 
system (Atterberg 1903). Jordarten benämns då efter den kornstorleks- 
fraktion som dominerar i jorden (Lundqvist 1969):

Block > 200 mm Grovmo 0,2-0,06
Sten 200-20 ” Finmo 0,06-0,02
Grovgrus 20-6 Grovmjäla 0,02-0,006
Fingrus 6-2 Finmjäla 0,006-0,002
Grovsand 2-0,6 ” Ler <0,002
Mellansand 0,6-0,2 ”

En särställning intar lerfraktionen, vilken redan i relativt liten halt kan 
bestämma jordartens fysikaliska egenskaper. Lerhalten anges i masspro- 
cent av allt material med kornstorlek mindre än 20 mm. Med hänsyn till 
lerhalten görs följande indelning, hämtad från t.ex. Möller (1993).
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Jordart Lerhalt,
massprocent

Lerfri eller svagt lerig < 5
Lerig 5-15
Grovlera 15-25
Finlera >25

Finlerorna kan vid behov underindeks i mellanlera (lerhalt 25-40%) och styv 
lera (lerhalt >40%). Grovlera benämns i jordbrukssammanhang lättlera.

Finkorniga havs- och sjösediment kan bestå av en blandning av ler och 
organiskt material (rester av växter, alger, plankton etc.). Enligt t.ex. Möller 
(1993) kan de indeks på följande sätt.

Jordart Flalt organiskt material, 
massprocent

Gyttjelera 2-6
Lergyttja 6-30
Gyttja >30

Som underlag för jordartsbestämning utförs kornstorleksanalys, varvid 
mängden av olika kornstorleksfraktioner mäts. De grövre fraktionerna 
(kornstorlek större än 0,06 mm) bestäms genom siktning och de finare 
genom sedimentationsanalys. Detaljerade anvisningar för jordartsana- 
lys har publicerats av Talme & Almén (1975).

Om möjligt bör provtagaren på påsen eller i protokoll redovisa ifall 
jordprovet är taget i fyllning eller inte, eftersom detta kan vara svårt att 
avgöra visuellt på ett omrört jordprov.

Jordprov som skall underkastas kornstorleksanalys måste först tor
kas. Olika ämnen, t.ex. humus, järnoxid och kalciumkarbonat, kan 
verka cementerande på mineralkornen och orsaka bildning av aggregat, 
om de finns rikligt. Beroende på syftet med undersökningen sönderdelas 
aggregaten antingen försiktigt i mortel eller med kemiska metoder. Or
ganisk substans kan oxideras till koldioxid och vatten med hjälp av vä- 
teperoxid i sur lösning (Jackson 1965). Arbetsgången beskrivs utförligt 
av Talme & Almén (1975). Innehåller provet kalcit, används hypobro- 
mit i stället för väteperoxid (Talme & Almén 1975). Järnoxider kan tas 
bort med hjälp av natriumditionit och natriumhexacitrat (Mehra & 
Jackson 1960). Förbehandlingsmetoderna är noggrant beskrivna av Tal
me & Almén (1975).

Sedimentationsanalys kan utföras enligt hydrometermetoden (Gan- 
dahl 1952). Metoden är grundad på att det finns ett samband mellan 
jordpartiklarnas sjunkhastighet i en vätska och deras kornstorlek 
(Stoke's lag). Sambandet beror också på vätskans temperatur och visko-
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sitet samt på densiteten hos partikeln resp. vätskan. Talme & Almen 
(1975) beskriver arbetsgången i detalj.

Jordarten hos ett prov kan också bestämmas genom visuell jämförelse 
av jordprovet med standardprov som har olika kornstorleksfördelning; 
ofta är detta tillräckligt. Glasrör innehållande sådana standardprov 
finns kommersiellt tillgängliga.

Ett schema för visuell klassificering av jordprov har utarbetats inom 
projektet, sidan 176. Syftet har primärt inte varit att uppnå exakt klassi
ficering utan snarare en praktiskt beskrivande klassificering anpassad 
till de aktuella arkeologiska frågeställningarna och lämplig för databe
arbetning. Detta klassifikationsschema är grundat på Atterbergs korn- 
gruppsskala och överensstämmer till stor del med SGU:s jordartsklasser, 
även om vissa tillägg och ändringar gjorts för anpassning till de arkeolo
giska frågeställningarna. I enlighet med SGU:s normer nämns den domi
nerande fraktionen sist; om jordprovet exempelvis innehåller litet fin- 
mo, en hel del grovmo och mest mellansand, blir beteckningen finmoig, 
grovmoig mellansand. Den allmänna del som finns i beskrivningen till 
varje SGU jordartskarta rekommenderas för kompletternade informa
tion. De nyare kartorna bör användas, eftersom den allmänna delen re
viderades 1992.

B3.1.5 pH-värde

B3.1.5.1 I nya jordprov
pH-mätning bör helst ske så snart som möjligt efter provtagningen, ef
tersom pH-värdet hos vissa jordar förändrar sig till följd av bl.a. oxida
tion, då jordprovet förvaras i luft. Detta gäller i synnerhet svavelrika 
jordar, t.ex. s.k. svartmocka, som förekommer vid kusten i Västerbotten 
och Norrbotten. I de flesta fall ändras dock inte provets pH-värde 
nämnvärt, inte ens vid långvarig förvaring i luft.

Bestämning av pH-värdet kan ske enligt den metod som beskrivits av 
Skogsstyrelsen (1988). Vid bestämningen invägs 10 g prov av jord, om 
denna utgörs av humus (enbart organiskt material) eller 25 g, om jorden 
utgörs av minerogent material (sand, lera etc.) eller en blandning av hu
mus och minerogent material. Invägningen sker med en noggrannhet av 
0,1 g. Jordprovet blandas med 100 ml tillsatsvätska, som utgörs av an
tingen destillerat vatten eller 1 M KCl-lösning. Vid brist på provmaterial 
kan mängderna jord och tillsatsvätska minskas till hälften; minskningen 
bör då vara proportionell.

Blandningen jord/tillsatsvätska skakas en timme, varpå separering av 
komponenterna sker enligt följande:

- Uppslamningen jord/vatten får stå 12 timmar (eller över natten om 
alla prov behandlas lika) för sedimentering; lerrika prov kan dock be
höva längre tid för sedimentering; denna metod används i första hand
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Tabell B3-1. Schema för visuell klassificering av jordarter.

Jordart RAÄ
klass

Motsvarande pi SGU:s jordarts- 
kartor

Morän 10
Moränlera 11 Moränlera; lerig morän
Sandig moig och/eller 12 Morän, sandig-moig, sandig,
moig morän moig, lerig, sandig, moig
Grusig sandig morän 13 Grusig eller svallad morän
Finkorniga sediment 20
Lera 21 Glacial-postglaciallera (lätt-styv); 

svämlera
Gyttj elera/Lergy ttj a 22 Gyttjelera/lergyttja; sank mark tidvis 

vattenfylld
Lera och mjäla med ev. 23 Varvig mo och mjäla med lerskikt;
finmo svämsediment (lera-finmo); postglac. 

mjäla och finmo
Finmo 24 Postglacial mjäla och finmo; glacial- 

postglacial finmo
Sand/mo 30
Grovmo med finare material 31 Grovmo, isälvsgrovmo
Grovmo och/eller mellan- 32 Sand (svallsand); isälvssand; flygsand;
sand bland. svämsediment (grovmo-sand)
Mellansand med grövre 
material (t.ex. grovsand)

33 Isälvsavlagning i allmänhet; isälvsand

Grus/sten 40
Grus 41 Grus (svallgrus); isälvsgrus
Klapper (sten) 42 Klapper; talus (rasbrant)
Organiska jordarter 50
Mylla 51 Ytligare än SGU:s karteringsdjup
Kärrtorv 52 Kärr
Flögmosse (vitmossa) torv 53 Mosse; tunt ytlager av torv
Gyttja 54 Gyttja
Aska (i princip ren)
Antropogena jordarter

55

Fyllning 60 Fyllning
Fyllning (mest lera) 61 Fyllning
Fyllning (mest sand och grus) 62 Fyllning
Fyllning (mest mo) 63 -

Fyllning, mycket organiskt 
(aska)

64 —

Fyllning, mkt organiskt, 
rel. torr (kjökkenmödding)

65 —

Fyllning, grovdetritus, 
fuktig (stadslager)

66 Fyllning

Fyllning, byggnadsmaterial 
(mest sten, murbruk etc.)

67 Fyllning

Fyllning, byggnadsmaterial 
(mest virke)

68 Fyllning
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vid pH-mätning i vattenlösning. Vid behov filtreras provet (filter OOH) 
eller centrifugeras.
- Uppslamningen jord/KCl-lösning filtreras, vid behov med hjälp av 
vattensug.

Med hjälp av en pH-meter (med glaselektrod) mäts pH-värdet i det kla
ra vattnet över sedimentet resp. i filtratet. För kalibrering av pH-metern 
rekommenderas standardlösningar med pH 4,00 resp. 7,00. Vid an
vändning av destillerat vatten som tillsatsvätska kan det uppmätta vär
det, pH(H,0), bli upp till ca 0,8 pH-enheter högre än vid användning av 
KCl-lösning, i vilket fall uppmätt värde betecknas pH(KCl).

Då pH-mätning på lufttorkad jord ger någon tiondels pH-enhet lägre 
mätvärde än mätning på naturfuktig jord, bör man ange om lufttorkat 
eller naturfuktigt jordprov använts vid mätningen. Vilken tillsatsvätska 
som använts bör också anges, liksom mängderna jordprov och tillsats
vätska.

I jordbrukssammanhang används ofta 0,01 M CaCl2 som extrak- 
tionsmedel för att få en jonstyrka i jord/vätskeblandningen som närmare 
överensstämmer med den i vattnet i åkerjord. Mätningar av pH med 
CaCl2 resp. KC1 ger ungefär samma resultat.

B3.1.5.2 I långtidslagrade jordprov
I en metodstudie bestämde Östlund et al. pH-värdet i 272 jordprov, som 
långtidslagrats. Provens pH-värde hade även bestämts 1938/1939 strax 
efter provtagningen. Provens halt av organisk substans bestämdes även, 
detta genom mätning av deras glödgningsförlust. Resultaten visade att 
pH-värdet förändrats påtagligt endast i jordprov med en glödgningsför
lust av 20% eller mer. Hos dessa prov hade pH-värdet minskat, mer ju 
högre glödgningsförlusten var.

B3.1.6 Utbytbar aciditet
Jordens utbytbara aciditet motsvarar summan av halterna av lättlösliga 
och utbytbara väte- och aluminiumjoner.

Bestämning av den utbytbara aciditeten kan ske enligt en metod be
skriven av Balsberg-Påhlsson (1990). Därvid används 50 ml av det fil
trat som framtagits för mätning av pH(KCl) (se avsnitt B3.1.5.1). Detta 
prov titreras med 0,02 M NaOH-lösning tills fenolftaleinindikator, som 
tillsatts, visar svag rödfärgning eller tills pH 8,2 uppnåtts. Omröring 
med magnetomrörare bör ske under titreringen och ett vitt papper som 
bakgrund underlättar observation av färgomslaget. Ur förbrukad 
mängd NaOH-lösning kan summan av väte- och aluminiumjoner i lös
ningen beräknas.

För bestämning av den andel som utgörs av aluminiumjoner tillsätts 
10 ml 4-procentig NaF-lösning till den enligt ovan titrerade lösningen. 
De därvid frigjorda OH'-jonerna titreras sedan med 0,02 M HCl-lös-
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ning tills fenolftaleinfärgen försvinner eller tills pH-värdet sjunkit till 
8,2. Andelen vätejoner i den utbytbara aciditeten kan beräknas som 
skillnaden mellan den totala utbytbara aciditeten och dess aluminium- 
jonandel.

B3.1.7 Fosfat
Fosfathalten i jordvatten är av betydelse för jordens korrosivitet mot 
metaller och ben. För bestämning av denna fosfathalt bör urlakning ske 
med en vätska, vars pH-värde inte alltför mycket avviker från jordens 
pH-värde. Efter förslag från Olof Arrhenius (1930) använder man för 
detta ändamål en 2-procentig citronsyralösning som har ett pH-värde av 
något över 2. Även totalhalten fosfat i jorden kan dock vara av intresse, 
då den ger information om den totala fosfatdepån i jorden. För upplös
ning av det totala fosfatinnehållet i jorden krävs ”starkare” extraktions- 
medel, som salpetersyra och fluorvätesyra. I lakvätskan kan fosfatinne
hållet bestämmas, t.ex. fotometriskt efter tillsats av ammoniummolyb- 
dat enligt en metod som tillämpas vid Riksantikvarieämbetet (Johans
son 1975).

B3.1.8 Metaller samt klorid och sulfat
Inom ramen för det aktuella projektet är det av intresse att bestämma 
dels de lättlösliga halterna av en rad ämnen, dels ämnenas totalhalter. 
De lättlösliga halterna är de som kan tänkas påverka föremål i jorden 
direkt. Totalhalterna ger potentialen för påverkan på längre sikt efter 
vittring och upplösning av för närvarande svårlösliga föreningar. För 
extraktion av lättlösliga halter och totalhalter används olika extrak- 
tionsmetoder.

B3.1.8.1 Extraktion med ammoniumacetatlösning 
För upplösning av jordens lättlösliga komponenter rekommenderas ex
traktion med ammoniumacetatlösning, surgjord till pH 4,8 med ättik
syra (Balsberg-Påhlsson 1990), d.v.s. till ett pH-värde som motsvarar 
förhållandena i jorden.

Extraktionsförfarandet omfattar följande moment:

□ Väg in 10 g lufttorkad jord; vägnoggrannhet 0,01 g.
D Tillsätt med pipett 100 ml 1 M ammoniumacetatlösning (pH 4,8).
D Skaka provet i skakmaskin (dock ej för häftigt) under två timmar;

lerrika prov behöver längre tid.
D Filtrera; använd vattensug vid behov.
□ Späd med avjonat vatten till 100 ml.
D Förvara extraktet svalt i väntan på analys; eventuellt i frys.
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B3.1.8.2 Extraktion med syralösning
Extraktion med en syrablandning bestående av 3 volymdelar kone. sal
petersyra och 1 volymdel kone. saltsyra används för totalupplösning av 
provet med undantag av svårlösliga silikater (Levinsson 1974). Beroen
de på jordens halt av organiskt material används ibland andra bland- 
ningsförhållanden mellan de båda syrorna.

Extraktionsförfarandet omfattar följande moment enligt Qvarfort 
(1977) och Borg (1985):

D Väg in 10 g lufttorkad jord; vägnoggrannhet 0,01 g.
D Tillsätt 100 ml syrablandning (3 delar salpetersyra och 1 del saltsyra). 
D Värm blandningen under en timme på termostaterat vattenbad (80- 

90°C); värmningen bör av arbetsmiljöskäl ske i syra beständigt drag
skåp med ventilationsledningar av plaströr.

□ Stäng av värmetillförseln till vattenbadet.
□ Skaka om kolven; observera att den innehåller starka syror.
□ Låt kolven svalna på vattenbadet över natten.
□ Filtrera provet nästa morgon; använd vattensug vid behov; observera 

kontamineringsrisken.
□ Späd med avjonat vatten till 100 ml.
□ Förvara filtratet svalt i väntan på analys; eventuellt i frys.
□ Före ICP-analys behövs oftast ytterligare en spädning, vanligen 1:10.

Iakttag försiktighet vid tillämpning av denna metod; koka ej in för häf
tigt; täck kolvmynningen med urglas eller liknande; skydda mot stänk 
vid blandning av syra med vatten.

B3.1.8.3 Analys av extraktionslösning 
I extraktionslösningen bestäms halterna av följande ämnen:

Kalcium
Magnesium
Natrium
Kalium
Järn
Aluminium
Mangan
Koppar
Zink
Klorid
Sulfat

De uppräknade metallerna bestäms med ICP (Ion Coupled Plasmaspec- 
trograph) (se avsnitt B3.2.4), medan klorid och sulfat bestäms med 
HPLC (High Pressure Liquid Chromatoraph), genom titrering eller med 
hjälp av røntgenfluorescens (XRF).
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B3.2 Analys av metallfynd

B3.2.1 Uttag av metallprov
För att man skall få ut största möjliga informationsmängd av analysen, 
bör provtagningen eller valet av utgrävda föremål för analys ske på ett 
så tidigt stadium som möjligt, helst redan under frampreparerandet. Det 
är nödvändigt att analysen sker före konserveringen, då korrosionspro
dukterna finns kvar på föremålet.

Under den tid som förflyter mellan utgrävning och provberedning/ 
analys bör vidare korrosion bromsas, dock utan att provets kemiska 
sammansättning förändras. Det lämpligaste förfaringssättet torde vara 
att placera föremålet/provet i torr atmosfär, vilket visat sig ge goda re
sultat. Torr atmosfär kan enkelt åstadkommas med torkmedel av typ 
silikagel eller liknande i en tät låda av den typ som används vid Riksan
tikvarieämbetet.

Vid torkning kan en dehydratisering av korrosionsprodukterna äga 
rum. Detta är dock vanligen av ringa betydelse, såvida man inte ämnar 
utföra kristallografiska analyser. Vid SEM-EDS-analys blir resultatet 
detsamma för hydratiserade och dehydratiserade föreningar, då endast 
element tyngre än natrium, dvs. med atomnummer högre än 11, regis
treras vid normala mätningsförfaranden. Vid okulärbesiktning av prov 
bör dock dehydratisering tas i beaktande, då den kan förorsaka föränd
ringar av färg och morfologi. I allmänhet återställs dock provens ur
sprungliga utseende efter kort tid i normal luftfuktighet.

B3.2.2 Provberedning
En del av provet sparas som referens och en del reserveras för SEM-EDS- 
analys. Om provets storlek tillåter och om ”ren metallkärna” finns kvar, 
kan en del användas för ICP-analys av metallens ursprungliga samman
sättning.

Provberedningen för SEM-EDS-analys omfattar ingjutning i plast (ej 
alltid nödvändig), slipning och polering. Vissa utvalda prov prepareras 
särskilt för metallografisk undersökning. Metallografisk analys bör 
självfallet ske före slutpreparering för SEM-EDS-analys. Ifall metallo
grafisk undersökning utförs, bör denna fotodokumenteras. Före slutpre- 
pareringen bör också optisk fotografering av proven ske. De erforder
liga förstoringsgraderna är så små att denna i regel kan utföras med s.k. 
makroteknik eller genom stereolupp. Slutprepareringen för SEM-EDS- 
undersökning innefattar bland annat kolsputtring av ytan.
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B3.2.3 SEM-EDS-analys
SEM-EDS innebär ”energidispersiv undersökning med svepelektron- 
mikroskop” och är en flexibel och användbar analysmetod med relativt 
god noggrannhet. Ett svepelektronmikroskop är ett mikroskop, där 
man i stället för ljus använder en elektronstråle.

Tack vare detta kan man erhålla bilder med mycket hög förstoring 
och med bra skärpedjup. Vid bestrålningen av provet med elektroner 
emitteras röntgenstrålar med olika energi för olika grundämnen. Rönt
genstrålarna kan analyseras med en separat detektor, varvid man kan 
bestämma de relativa halterna av förekommande grundämnen i olika 
positioner på provytan. Denna möjlighet att kombinera analysen med 
en ”elementkartering" gör SEM-EDS till en mycket attraktiv analysme
tod. Provet förstörs inte under själva analysen men måste ibland före 
analysen behandlas för att bli elektriskt ledande. Ofta sker detta genom 
att ett tunt kol- eller guldskikt appliceras på provytan genom s.k. sputt- 
ring eller förångning.

B3.2.4 ICP-analys
ICP står för ’Ton Coupled Plasmaspectrograph”, på svenska ungefär 
”plasmaspektrograf”. ICP är en vidareutveckling av AAS, atomabsorp- 
tionsspektrometern. Analysen tillgår i korthet så att en utspädd vatten
lösning, erhållen genom upplösning av provet, sugs in i en mycket het 
låga (plasma), varvid ämnena i lösningen joniseras. Vid jonisationen 
emitteras karakteristiska spektrallinjer, vilka detekteras elektroniskt och 
jämförs med standardvåglängder från en kvicksilverlampa. Därefter da- 
torbehandlas mätvärdena, varvid de olika elementens koncentrationer 
kan bestämmas. ICP är en relativt noggrann mätmetod med betydligt 
lägre detektionsnivåer än SEM-EDS.

B3.2.5 XRD- och XRF-analys
XRD och XRF står för ”X Ray Diffraction” resp. ”X Ray Fluorescence”, 
eller på svenska ”røntgendiffraktion” resp. ”røntgenfluorescens”. Båda 
metoderna baserar sig på bestrålning av provet med röntgenstrålar, men 
metoderna ger helt olika resultat.

Vid XRD-analys bestrålas ett kristallint prov med en smal röntgen
stråle, varvid denna interfererar med kristallplanen. Uppkomna reflexer 
detekteras elektroniskt eller fotografiskt. Reflexernas lägen avspeglar 
kristallstrukturen i provet och kan ofta kopplas till ett fåtal möjliga äm
nen. Den matematiska behandlingen av den fotografiska filmen görs för 
hand eller med sofistikerad datoriserad scanningutrustning.

Utvärderingen kan i enklare fall ske direkt med hjälp av uppslagsverk. 
Numera finns även databaser med sök- och beräkningsprogram.

Två typer av XRD-utrustning finns. Den enklaste och snabbaste är 
pulverdiffraktometern, i vilken röntgenreflexerna uppmäts med en elek
tronisk detektor. Den andra typen baseras på fotografisk registrering av
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reflexerna i en röntgenkamera. Det finns flera olika modeller med olik
heter i kamerageometri och noggrannhet. Enklast är Debye-Scherrer- 
kameran, vilken dock inte ger så stor noggrannhet. Mycket stor nog
grannhet erhålls med en kamera av typ Guinier-Hägg, vilken ger mycket 
skarpa reflexer på grund av monokromatisk röntgenstrålning och foku
sering av reflexerna. Arbete med sistnämnda kameratyp är tidsödande 
men erforderlig provmängd är liten, 1-5 mg.

XRF påminner om SEM-EDS; provet bestrålas i senare fallet med 
röntgenstrålning. Som analysinstrument har dock XRF lägre detektions- 
gränser än SEM-EDS och är kvantitativt noggrannare. Även XRF-ana- 
lys är oförstörande.

B3.3 Analys av benmaterial

B3.3.1 Okulärbesiktning
För obrända ben noteras benets färg och ytans karaktär, dvs. om ytan är 
blank eller matt och om den uppvisar spår av erosion, sprickor eller 
krackelering samt om rötter eller svampar förekommer. - Tvärsnitt 
granskas med hänsyn till spår av inträngande organismer. - Vidare upp
skattas densiteten (gram per cm3 torrt ben) hos kompakt benvävnad. 

För brända ben noteras förbränningsgrad och ythårdhet.

B3.3.2 Struktur och sammansättning
Mängdförhållandet organisk/oorganisk substans kan erhållas genom 
bestämning av massförlusten vid förbränning.

SEM-undersökning ger en bild av mikrostrukturella förändringar, 
som är av stor vikt för tolkningen av analysresultaten. Sekundär om
strukturering av apatit kan då påvisas, likaså inlagring av kalciumkar
bonat från omgivande lager.

Genom EDS-analys i samband med SEM-undersökningen kan man 
göra en kvantitativ uppskattning av förekommande grundämnen (na
trium och tyngre). Exempelvis är avvikelser från det teoretiska massför- 
hållandet Ca/P = 2,15 i benapatit av intresse, liksom upptagning av järn 
och aluminium från omgivningen. Vid EDS-analysen kan även kartering 
(mapping) utföras, som visar de förekommande grundämnenas fördel
ning över den undersökta ytan, t.ex. ett tvärsnitt eller en ”naturlig” ben
yta.

B3.4 Analysprotokoll
Det är fördelaktigt att sammanställa alla analysresultat hänförbara till 
ett fynd i ett analysprotokoll. I bilaga B3-1 ges förslag till formulär dels 
för jordprov, dels för fynd.
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K. Tronner

Bilaga B3-1

ANALYSPROTOKOLL FÖR JORDPROV (Korrosion i iord)

Landskap:

Socken:

Fornlämning:

Fyndnr:

Ani.nr:

Läge (x, y):

Lager/jordprov:

Detaljer ang. provet:

Provtagningsdatum:

Prov inlämnat av:

Mottaget RAÄ/RIKa (datum, sign.):

Löpnr RIKa:

Jordart:

Kornstorleksfördelning?_________
(resultat på separat blankett)

pH (H20):_____________ pH (KC1):_____

Vattenhalt,naturfuktig jord_________mass%
lufttorkad jord _________ mass%

Glödgningsförlust:__________mass%

Kolhalt (enstaka analyser):_________ mass%

Resistivitet enl. Vinkas metod:_________ ohm.m

Utbytbar aciditet:__________mekv/kg jord

Andelen vätejoner i den utbytbara aciditeten:
_________ mekv/kg jord

Fosfathalt:_________  Fosfatgrader =_________ ppm

Övrigt:

Analyserna utförda av (datum, sign.):
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RESULTAT AV KEMISK ANALYS (ICP) FÖR JORDPROV 
Halterna anges i mg/kg = ppm.

Extraktionsmetod
ÄMNE 1M NH4Ac HCI+HNO3 Totaluppslutn. ÖVRIGT

Na

K

Mg

Ca

Al

Si (enstaka)

Mn

Fe

Cu

Zn

Klorid:

Metod:

Sulfat:

Metod:

ÖVRIGT:

Analyserna utförda av (datum, sign.):
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RITNING AV FÖREMÅLET

Korrosionsprodukter/beläggningar numreras 1, 2, 3 o.s.v.

Beskrivning av korrosionsprodukter/beläggningar:

1)

2)

3)

4)

5)

Resultat av röntgendiffraktionsanalyser:

1)

2)

3)

4)

5)

Datum/sign.:
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ANALYSPROTOKOLL FÖR FYND Bilaga B3-2

ÄMNE
G r u n d m
SEM/EDX
mass%

ateria
XRF
mass%

1 e t
ICP (enstaka) 
ppm

Kom
SEM/
1)

3sions
EDX
2)

jrodu
massi
3)

(t/beläggning
i

4)

Na

K

Mg

Ca

Al

Si

P

S

Cl

Mn

Fe

Ni

Cu

Ag

Au

Zn

Sn

Pb

As

Sb

ÖVRIGT:

Analyserna utförda av (datum, sign.):
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ANALYSRESULTAT FÖR FYND (Korrosion i jord)

TYP: Bronsföremål_______ O bränt ben_______Övrigt____

Landskap:

Socken:

Fornlämning:

Fyndnr:

Anl.nr:

Prov inlämnat av:

Mottaget RAÄ/RIKa (datum, sign.):

Löpnr RIKa:

Beskrivning av fyndet:

Uppskattning av korrosionsgraden:_________ % (bronsfynd)

Har föremålet röntgenundersökts?__________ (bronsfynd)

Borrhålsbesiktning?_________ (bronsfynd)

Densitetsbestämning:_________ g/cm3 (bronsfynd)

Specialanalyser för fynd av obränt ben:

Densitet:_________ g/cm3

Organiskt material:_________ mass %

Övrigt:

Bestämningar utförda av (datum, sign.):

187



M. Fjaestad Bilaga 4

B4 Bestämning av korrosionsgrad hos artefakter
B4.1 Okulärbesiktning
I ett faktiskt eller tänkt tvärsnitt av föremålet efter frampreparering görs 
en bedömning av metallkärnans yta i förhållande till korrosionsproduk
ternas yta i tvärsnittet. Detta sker i samband med konservering.

Metallkärnans utbredning i artefakten är oftast inte homogen. Korro- 
sionsdjupsmätning visar förhållandet på ett fåtal punkter. Detta ger 
ändå underlag för bedömning av korrosionsgraden.

Fem korrosionsgrader kan särskiljas med hänsyn till angreppets om
fattning.

Korrosionsgrad Andel av tvärsnittsytan, som 
utgörs av korrosionsprodukter, %

1 (ringa angrepp) <10
2 (litet angrepp) 10-30
3 (betydande angrepp) 30-60
4 (stort angrepp) 60-90
5 (fullständigt angrepp) 90-100

För att även möjliggöra bedömning av föremål som är väl bevarade har 
Gunnel Werners tidigare korrosionsgradskala utvidgats.

B4.2 Röntgenundersökning
Genom att exponera föremål med liknande tjocklek för samma mängd 
röntgenstrålning bedöms korrosionsgraden okulärt. Detta förfarande 
kan fungera som ett komplement till okulärbesiktning.

En dyrare men mer reproducerbar metod vore att genom digital
scanning mäta metallkärnans projicerade yta i förhållande till föremå
lets totala tvärsnittsyta, förutsatt att det går att särskilja de olika partier
na.

B4.3 Korrosionsdjupsmätning
Genom ett borrhål vid legeringsprovtagning mäts djupet från ytan in till 
metallkärnan. Detta sker under mikroskop med specialinstrument. Kor- 
rosionsdjupet har betydelse för bedömning av korrosionsgraden och är 
även av andra skäl av intresse.
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B4.4 Densitetsmätning
Genom att mäta det korroderade föremålets massa och volym efter 
frampreparering kan man bestämma dess densitet. Den ursprungliga 
densiteten fås genom att analysera föremålets metallkärna och med led
ning av analysen beräkna legeringens densitet. Skillnaden mellan de oli
ka densiteterna representerar korrosionsgraden. Massförlusten är även 
möjlig att nå på detta sätt. Denna metod innebär praktiska svårigheter 
men teoretiskt sett är den kanske den mest exakta, eftersom metallkär
nan sällan är homogen och likformig.
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