


ABSTRACT 

Uppsatsen behandlar en undersökning av några sk hus-
grundsterrasser i Hälsingland, med hjälp av fosfat-
analys. Problem kring terrasshusens rumsindelning 
behandlas. Vidare tas fosfatanalysens tillämpbarhet 
vid husgrundsundersökning upp. Det går att påvisa 
olika rumsfunktioner för de olika .delarna av husgrunds-
terrasserna, med hjälp av fosfatanalys. 

En metodstudie i jämförande syfte utförs mellan två 
fosfatanalysmetoder, citronsyrametoden och saltsyrame-
toden. Relativt sett ger de båda metoderna e~t likartat 
mönster vid analys av jord, saltsyrametoden ger dock 
betydligt högre värden. Förhållandet mellan fosfathal-
terna för de olika metoderna varierar i de olika delar-
na av terrassen. Andelen citronsyralösligt fosfat varie-
rar i förhållande till saltsyralösligt fosfat, i de olika 
delarna av terrassen. Andelen citronsyralösligt fosfat 
är högre i förhållande till den totala, i de delar av 
terrasshuset där graden av fosfatalstrande aktivitet an-
tas ha varit hög. 

Försök utfördes med upphettning av jord, för att belysa 
problemen kring husbränders betydelse för deponerat 
fosfat. Försöken ledde inte till några konkreta resul-
tat, men frågeställningar för vidare undersökning fram-
kom. 
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1 • I'.i.'1LEDNING 

1.1. Orienterini 

I Hälsingland representeras den tidiga järnåldersbe-
byggelsen främst av de sk terrassgrunderna. Där har 
man den högsta koncentrationen av påvisade järnålders-
boplatser, inom ett relativt begränsat område, i Norr-
land. Väl känd är den av Umeå universitet undersökta 
Trogsta-boplatsen. Det finns för närvarande ca 200 
kända terrassgrunder (Liedgren 1984a:94). De är oftast 
belägna i moränåsarnas sluttningar, i närhet till vat-
ten och bruk.bar ma.rk. Generellt dateras terrassgrunder-
na till 1:a-6:e århundradet (Liedgren 1984a:94). Själva 
terrassuppbyggnadens syfte är att skapa en plan yta 
för huset att stå på (se fig 1). 

Enligt Liedgren kan man dela in terrassgrunderna i fyra 
huvudgrupper. De i uppsatsen undersökta tillhör grupp 
1, som utgörs av treskeppiga långhus. På _basis av ti-
digare undersökningar av fyndspridning, makrofossilana-
lys, och inre anläggningars placering, föreslår Lied-
gren att d.,essa terrasshus varit indelade i tre rum: 
stalldel/lagerdel, bostadsdel och stalldel. 

På senare·år har det blivit allt vanligare att använda 
naturvetenskapliga metoder, för att närma sig arkeolo-
giska frågeställningar. Fosfatanalys är en av dessa me-
toder. 

'Iidig.are undersökning-ar av husgrunder med hjälp av fos-
fatanalys, har gjorts bl a i Gene (Ramqvist 1983:153), 
där man med 0hjälp av den rumsliga fosfatdistributionen, 
har försökt påvisa rumsindelningen för några äldre 
järnålders långhus. I Snede, Danmark, har också lång-
hus undersökts (Zölit~ 1980), för att studera skilda 
funktionsytor inom grunden. Andra undersökningar har 
gjorts bl a .i, Vallhagar (Arrhenius 1955), där några 
folkvandringstida sk "kämpgravar" analyserades, i 
Ullandhaug, Norge (Mauritzen 1969), där några grunder 
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inom ett gårdsanlegg studerades. Romerska grophus i 
Wales, har också undersökts (Conway 1983). 

Genomgående för dessa undersökningar är att man för-
sökt visa fosfatdistributionen inomhusgrunden på 
ett djup. Vanligt är att provpunktstätheten är hög. 

1.2. Frågeställning 

Huvudsyftet med uppsatsen är, att studera fosfatanaly-
sens tillämpbarhet för att belysa problem kring rums-
indelningen i några Hälsingska terrassgrunder. Kan man 
med en enkel fosfatundersökning urskilja rumsindelning 
i en husgrundsterrass? Visar fosfatundersökningen på 
samma mönster som andra undersökningsmetoder, somlig-
ger till grund för hypotesen om rumsindelningen i 
terrassgrunderna? 

I uppsatsen görs en studie av två fosfatanalysmetoder, 
citronsyrametoden och saltsyrametoden, i jämförande 
syfte. 

Vidare diskuteras problem kring husödeläggelsens 
{bränders) betydelse för deponerat fosfat. Vad händer 
med deponerat fosfat när ett hus eldhärjas? Föreligger 
det några skillnader mellan brända och obrända hus? 

Problem rörande den vertikala fosfatdistributionen och 
provtagningsnivån diskuteras, dock ej som central 
frågeställning. 

2. MATERIAL 

Tre husgrundsterrasser och en mindre husgrund har under-
sökts: 

Husgrund A, Raä 160, Tövsäter, Forsa sn {se fig 4) 

Terrassen är med sina 46 m bland Hälsinglands längsta. 
Den provundersöktes 1956 av Varenius (Varenius 
Inga daterade fynd gjordes. 
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Det är osäkert om te,rrassen eldhärjats, men med hjälp 
av jordsond kunde relativt rikliga förekomster av 
kol påvisas i några seolphålsgropar, vilket tyder på 
att huset brunnit. 

Husgrund A, Raä 38, Vattrång, Harmånger sn (se fig 5) 

Terrassen är inte arkeologiskt undersökt. 
Terrassen är eldhärjad (Liedgren 1984b~l3). 

Husgrund ___ Q., Raä 71, Trogst.:?J, Forsa sn (se fig 6) 

Terrassen undersöktes 1979, utan att några daterade 
fynd gjordes. Man fann dock delar av sylar i rännan, 
samt nitfragment och brända ben. Det är osäkert om 
terrassen är eldhärjad. 

Husgrund c, Raä 160, Tövsäter, Forsa sn {se fig 7) 

Denna grund är ingen husgrundsterrass i egentlig mening, 
utan begränsningarna består av, i huvu~sak tre 0,1-0,3 m 
höga och 1,5 m breda sandvallar. Den är den enda kända i 
sitt slag i Häls'ingland (Liedgren muntl.} • Grunden är 
inte arkeologiskt undersökt. Det är o}cänt om den är eld-
härjad. Husgrunden är inte registrerad i fornlämnings-
registret. 

I fortsättningen refererar jag till materialet som: 
Tövsäter HgA och HgC 
Vattrång HgA 
Trogsta HgD 

3. METODIK 

3.1. Provtagning 

3.1.1. Koordinatsystem och proveunkter 

Koordinatsystemet lades vanligen med baslinjen i hus-
grundsterrassens längdaxel. Synbara anläggningar som 
härdar, stolphålsgropar, terrasskanter och dränerings-
dike, karterades. I en del fall användes jordsond för 
att identifierat ex härdar. Uti.från de dubbla stolphåls-· 
paren, ritades en hypotetisk rumsavgränsning. 
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Ambitionen var att provpunkterna skulle ligga mella.n 
väggavgränsningen och mittlinje.n av grunden. Inom 
varje antagen rumsindelning, var tanken att minst 
tvi prov skulle tas, för ati få en så relativt god 
täckning av grunden som möjligt. 

Referensprov togs utanför och i anslutning till grun-
derna, i mark som föreföll ostörd, dvs utan syn.liga 
anläggningar e dyl i närheten. Äveh sentida störnin-
gar undveks, som rotvältor mm. 

Till provtagningen användes en markborr (se fig 3), 
som möjliggör provtagning ner till 80-90 cm djup be-
roende på markens beskaffenhet. I HgA i Tövsäter gräv-
des dock gropar, pga den stora förekomsten av sten i 
terrassfyllningen, och proven togs fram med skärslev. 

3.1.2. Provtagningsnivåer och m~rkprofiler 

Lagerföljden för den upptagna borrkärnan ritades av, med 
markeringar för olika horisonter, färgningar mm 
(se ex fig 4.1). Ur borrkärnan togs sedan fem cm långa 
bitar för varje prov, från 5-25 cm djup och därefter 
var tionde cm, beroende på profilens djup och hur skik-
ten varierade, ned till C-horisonten dvs steril jord. 
Jordproverna stoppades efterhand ned i förslutna fynd.-
påsar märkta med provnummer, nivå, koordinat och plats. 

3.1.3. Felkällor 

Den idealt utlagda linjen för provtagning, visade sig i 
det närmaste omöjlig att följa, eftersom terrassgrunder-
nas steniga uppbyggnad gjorde det svårt att få ned mark-
borren. Men prov togs så nära idealpunkten som möjligt, 
för att få enhetlig täckning. I HgA, Vattrång var sten-
packningen kompakt i en av rumsytorna och bara ett prov 
kunde tas ur denna del. Problemet som uppstår härav 
diskuteras längre fram i uppsatsen. 

I förhållande till varandra kan de uppritade profilerna 
ha ett fel på i 2 cm i djupled, i de fall där markborr 
använts. Inom varje profil är felet obetydligt. Vid 
gropgrävning kan provbitarna inom varje profil ha ett 
fel på± 2 cm i djupled. 
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3.1.4. Synpunkter på provtagning 

En genomtänkt materialinsamling är en förutsättning 
.för att fosfatanalysen skall kunna belysa ställda 
frågeställningar. Om man har en klar frågeställning, 
kan man undvika onödig provtagning och spara tid, 
eller slippa att hamna i den penibla situation, som 
uppstår när viktiga prov inte är tagna och ingen möj-
lighet till komplettering finns. 

Referensprov må$te tas, framför allt vid undersökning 
av enstaka anläggningar. Det är nödvändigt att kunna av-
göra om det objekt man studerar har en förändrad fosfat-
halt i förhållande till omgivningen. Andelen referens-
prov måste sättas i relation till antalet husg~undsprov. 
Även en liten undersökning kräver ett visst antal refe-
rensprov. Referensproven ökar förståelsen för materialet, 
den markkemiska situationen, och för eventuella slumpfel 
och analysfel. 

Innan provtagningen sker, bör man ha klart för sig vilka 
analyser som avses utföras, så att mängden jord inte 
blir onödigt stor, eller alltför liten. Jordarten spelar 
stor roll för den mängd jord som behövs vid analysen. 
Grövre jordart kräver i regel större jord.mängd, om den 
skall sållas till mindre fraktioner vid analysen. Det 
kan vara förenat med vissa problem att få jorden att 
räcka till emellanåt. 

Vid provtagning är markborr att rekommendera. Den är 
lätt och smidig att arbeta med. Profilritningen är be-
tydligt enklare än vid gropgrävning. Ri.$en för förore-
ning i proverna är obetydlig. Vid husgrundsundersöknin-
gar med markborr förstörs marken obetydligt, vilket le-
der till att känsliga områden kan studeras och prelimi-
närundersökas utan större skador. 

Nackdelarna med jordborren_är, som tidigare nämnts, att 
den inte går att använda i alltför stenig mark, inte 
heller i styva lerjordar6 Torr jord har en tendens till 
att falla ur borren (Fulks, Lindström, Olsson muntl.). 
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Under vår- och höstsäsongen när marken oftast är fuk-
tig, kommer jordborren bäst till sin rätt. 

Jord.mängden kan i vissa fall vara knapp, men det kan 
åtgärdas genom dubbel provtagning. Nackdelarna till 
trots, anser jag att jordborre.n är att föredra i de 
fall den går att använda. 

3.2. Analysmetodik 

3.2.1. Citronsirametoden 

Hela undersökningsmaterialet har analyserats med 
citronsyrametoden, enligt o. Arrhenius (metodbeskriv-
ning se appendix) •. 

Alla jordprover siktades med 0,2 mm siktgrovlek. Vi-
dare avmättes 1 gjord, med ett fel på mindre än 5 %, 
på en våg av märket Mettler AC 130. Den använda spektro-
fotometern är av typ Gilford Stasar II. 

3.2.2. Saltsirametoden 

Proverna från Tövsäter HgA, utvaldes för analys med 
saltsyrametoden, parallellt med citronsyrametoden. Den 
använda metoden finns beskriven av Mauritzen {Maurit-
zen 1969), (metodbeskrivning se appendix). Jordprover-
na behandlades som nämnts under citronsyrametoden. Av 
praktiska skäl gjordes några ändringar i metoden. 
Provmängden halverades då jordmängden visade sig otill-
ärcklig i de flesta fallen. I det första spädningsmo-
mentet halverades mängden vätska, för att anpassa me-
toden till laboratorieutrustningen. 

3.2.3. pH-mätning 

För att utföra pli-mätning, vägdes 2 gjord upp. Där-
efter tillsattes 20 ml 2M KCl. Proven omskakades och 
fick sedan stå över natten. Till mätningen användes en 
Metrohm PH-M. 
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Eftersom terrassgrunderna utgör begränsade områden, 
utfördes inte pH-mätning generellt, utan ett "repre-
sentativt" urval gjordes både inom grunderna och 
bland referensproverna. 

3.2.4. Jordartsbestämning 

Jordarten bestämdes genom att jämföra jordprovet med 
en serie referensprover med känd kornstorlek. Inom 
varje grund är jordarten relativt enhetlig. 

3.2.5. Felkällor 

Siktning av prover leder till ändrade jordvolymsför-
hållanden. En siktad grovkornig jord har en större 
jordvolym per viktsenhet, än en siktad finkornig jord. 
Eftersom mängden fixerat fosfat ökar vid minskande 
kornstorlek (Larsson 1974:4), finns risken att grovkor-
niga jordar får en relativt sett för hög fosfathalt. 

Inkörningsproblem förekom i början av saltsyraanalysen. 
Reagenslösningarnas reproducerbarhet var inte helt per-
fekt, beroende på dålig pipetteringsteknik. 

3.2.6. Jämförande studie av analysmetoderna 

Mycket har ordats kring vilken metod som är lämpligast 
för arkeologiska fosfatanalyser. Debatten har gällt, 
vilken typ av extraktionsmedel som är lämpligt, vilka 
fosfatföreningar som utlöses, vilken noggrannhet me-
toden i fråga bör ha osv. Allt ifrån mycket noggranna 
fraktionsanalyser (Eidt 1977, Proudfoot 1976), till 
mycket enkla sk "spot-tests" (Gundlach 1961) har för-
ordats (Bakkevig 1980, österholm & österholm 1982). 

För att analysera materialet, undersöktes korrelationen 
mellan resultaten för de två metoderna. Även. en bestäm-
ning av kvoten citronsyralöst/saltsyralöst fosfat ge-
nomfördes. Korrelationskoefficienten beräknades, dels 
på den totala resultatmängden, men även på olika delar 
av materialet. Samma förfarande gällde kvotbestämningen. 
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3.3. FosfatEroblematik 

Att fosfatanalys är ett användbart instrument i ar-
keologiska sammanhang, kan förefalla absurt om man 
betänker den oerhört komplicerade fosfatproblemati-
ken. Att förstå.vad som händer med och påverkar 
fosfat, från den dag det deponeras tills dess man 
har analysresultatet i handen, är inte så lätt. 

Grundämnet fosfor tillhör ett av de mer komplicerade 
ämnena inom kemin. Fosfor förekommer i marken i form 
av fosfat, där den är inblandad i en minst sagt kompli-
cerad markkemisk situation. Fosfater påverkas markke-
miskt av en rad olika faktorer; pH, föreningstyp, 
mängden deponerat fosfat mm. Hur stor grad av påver-
kan som dessa faktorer har på varandra, är naturligtvis 
svårt att avgöra. Klart är att vissa spelar en större 
roll än andra, pH är en av dessa (Larsson 197,4: 4, 
Proudfoot 1976:100). pH påverkar bindningsstyrkan hos 
en rad olika förenin,gar (se fig 2). Små förändringar i 
pH kan leda till dramatiska förändringar i markkemin. 
Den sentida försurningen förefaller ha. inneburit ett 
ökat frigörande av metalljoner, bl a A1-joner, vars 
markkemiska effekter ma.n vet litet om. 

Den deponerade mängden fosfat avgör i viss utsträck-
ning hur fosfaterna fixeras (Larsson 1974:4). Ju 
större mängd deponerat fosfat, ju stabilare är den 
markkemiskt. Lokala pH-höjningar kan förekomma när 
fosfatmängderna är stora, bl a beroende på att om fos-
faterna härstammar från ben, får man en buffrande 
effekt av Ca-innehållet (Arrhenius muntl.). 

Nu är det inte bara kemiska faktorer som påverkar fos-
fat. Även en rad fysikaliska faktorer spelar in som: 
jordart, klimat, tyngdkraften (urlakning), och tids-
perspektivet. Tidsperspektivet är ett dilemma, fosfa-
terna lär knappast vara oförändrade under en så lång 
tidsrymd, som det ofta är fråga om~ Det har hävdats att 
lättlösliga fosfater skulle omvandlas till svårlösliga, 
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under ett långt tidsperspektiv (Mauritzen 1969:53), 
vilket innebär att starka extraktionsmedel behövs 
för att komma åt antropogent fosfat. Det torde dock 
vara i det närmaste omöjligt att avgöra vad som 
egentligen hänt, eftersom 11mycket vatten runnit under 
bron" sedan deponeringstillfället. 

Deponerat fosfat utsätts även för biologisk påverkan, 
dvs människor, växter och djur. Sentida störning, som 
tex jordbruk kan förekomma. Även själva deponeringen 
är väsentlig för resultatet, den rumsliga spridningen, 
typ av organiskt material som deponerats, osv. 

De uppräknade faktorerna är inte åtskilda, utan är i 
viss mån beroende av varandra. Det finns säkert flera 
minst lika viktiga faktorer, som inte är uppräknade. 
De som nämnts räcker för att åskådliggöra den i början 
nämnda tveksamheten till fosfatanalysens användbarhet. 

Erfarenheten talar dock för fosfatanalysen. Den har ju 
visat sig användbar i lokaliseringssammanhang mm 
(Arrhenius 1931, Proudfoot 1976.m fl). Problemet ligger 
egentligen i hanteringen av analysresultaten. Det är 
viktigt att inte betrakta analysvärden som absoluta 
värden, utan endast som relativa sådana. Värdena speg-
lar endast variationer i fosfathalten inom ett område. 
Det går inte att jämföra enstaka värden mellan·olika 
områden med olika förutsättningar. Ett värde i sig be-
tyder inget, utan är endast meningsfullt satt i relation 
till andra värden. 

3.4. Problematik kring fosfat och eldhärjade hus 

Vid fosfatanalys av husgrunder är ödeläggelsen av huset 
av intresse, eftersom fosfaterna förefaller påverkas 
av hur ödeläggelsen skett. Det har hävdats att brända 
hus har en relativt sett högre fosfathalt än obrända 
(Arrhenius muntl.). 

För att belysa problemet genomfördes ett försök med 
upphettning av jord från de tidigare behandlade grun-
derna. Jorden upphettades till soo0 c i ca fyra timmar. 
Sedan den svalnat genomfördes en ny citronsyraanalys. 
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3.5. Val av beräkningsgrunder 

Man kan angripa analysresultaten på många olika sätt, 
för att göra dem begripliga. Vanligaste formen av 
resultatbehandling, är att på ett bestämt djup visa 
fosfatdistributionen inom grunden. För att söka nya 
vägar att utnyttja det befintliga materialet, utval-
des fyra beräkningsgrunder. Dessa,utgjorde sedan un-
derlag för vidare framställning i grafisk form. 

A. Summa resp m för varje individu,ell profils värden. 
En liknande tas upp av Mikkelsen (Mikkelsen 1983: 
53). Detta för att undslippa nivåproblematiken. 

B. Summa resp m för varje individuell profils alla 
värden, utom 5/10 cm nivån. Samma gäller här som 
för A, men viss hänsyn tas till sentida störning. 

Summaberäkning i A och Bär egentligen inte relevant, 
eftersom antalet prov varierar inom varje profil. 
Syftet är att visa profilens relation till sig själv, 
vid olika beräkningsgrunder. 

C. Summa resp m för tre prov liggande i kulturlagret, 
ur varje profil. Proven valdes utifrån lagerföljder-
na i profilerna. Med kulturlager menas den horisont 
som bedömdes vara fyllnadsmaterial i terrassen. 

D. Summa resp m för de tre djupast tagna proverna, ur 
varje profil. Profilernas djup varierar. Ambitionen 
var att ta prover ned till C-horisonten, men detta 
lyckades inte alltid, så detta beräkningsunderlag 
är slumprnässigare än de övriga. Gruppen tas dock 
med för att visa prov som inte har utsatts för 
sentida påverkan. 
Även traditionella vägar användes, där ett prov 
togs ur en bestämd-nivå. 

E. Ett prov valdes ur kulturlagret, (något varierande 
djup), ur varje profil. 

F. En konsekvent nivå, vanligen 20 cm nivån, valdes. 
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De nämnda beräkningsunderlagen sattes in i två typer 
av diagram .. 

I Hä.r behandlas relationen mellan de olika profi-
lerna, i en för grunden godtycklig längdaxel 
(se ex fig 4.4). 

II Den andra typen visar m för summan av alla värden, 
beroende på beräkningsunderlag, inom varje antagen 
rumsindelning. Detta visas i husets längdaxel 
(se ex fig 4.5). 

En förkortad version av 3.5 finns i appendix.. 

4. RESULTA'F 

4.1. Husgrundsundersökningen redovisad i diagram 

Tövsä ter ...!!.sLA 

Citronsyrametoden: 
I Resultaten visar på en varierad fosfatdistribution 

inom terrassen (se fig 4.4), oavsett beräknings-
underlag. , 

II Alla beräkningsunderlag, utom D, visar ett enhet-
ligt spridningsmönster (se fig 4.5), mellan de 
olika rumsytorna. 
Skillnader i fosfatha.lten mellan olika rumsytor, är 
statistiskt säkerställd i fem fall {se fig 9). 

Saltsyrametoden: 

I Resultaten visar på en varierad fosfatdistribution 
inom terrassen (se fig 4.4), oavsett beräkningsun-
derlag. 

II Alla beräkningsunderlag, utom A och D, visar ett 
enhetligt spridningsmönster (se fig 4.5), mellan de 
olika rumsytorna. 
Skillnader i fosfathalten mellan olika rtur.sytor, är 
statistiskt säkerställd i tre fall {se fig 9). 
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Anledningen till att proverna. i mitten av grunden 
får så stort utslag, är att profilerna är grunda och 
innehåller få prov, samtidigt som värdena är relativt 
höga. 

Vattråns....lli{A 

I Diagram av denna typ kan inte ritas för terrassen, 
pga den annorlunda provpunktsspridningen. 

II Beräkningsunderlagen visar inte ett enhetligt 
spridningsmönster (se fig 5.4), mella.n de olika 
rumsytorna. 
Skillnader i fosfathalten mellan olika rumsytor, 

' är statistiskt säkerställd i ett fall (se fig 9). 

Tyvärr kunde bara ett pro,, tas ur den västra delen av 
terrassen. Detta gör att diagramredovisningen blir 
bristfällig. Tendens till spridningsmönster finns 
mellan den västra och mittendelen. 

Trogsta HgD 

I Resultaten visar på en varierad fosfatdistribution 
inom terrassen (se fig 6.4), mellan de olika rums-
ytorna. 

II Beräkningsunderlagen visar inte ett enhetligt 
spridningsmönster (se fig 6.5), mellan de olika 
rumsytorna. 
Skillnader i fosfathalten mellan olika rumsytor, är 
statistiskt säkerställd i sex fall (se fig 9). 

Den -västra delen har som regel högst fosfathalter (fem 
av sex fall). Mellan de övriga delarna är skillnaderna 
obetydliga. 

Tövsäter HgC 

Grunden behandlas endast i avseende på skillnaderna i 
fosfathalten inom och utanför grunden. 

II Beräkningsunderlagen visar ett enhetligt sprid-
ningsmönster (se fig 7.4), mellan prov innanför och 
utanför grunden. 
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Skillnader i fosfathalten är inte statistiskt 

säkerställd i nlgot fall (se fig 7.4). 

En tendens till högre fosfathalt inom grunden kan 

iakttas. 

pH för undersökningsmaterialet ligger, i stort sett, 

mellan 3,5 och 4,8. Det föreligger inga dramatiska 

avvikelser bland resultaten. 

C 

4.2. Resultat av metodstudien 

Det föreligger en relativ likhet i resultaten när man 

jämför metoderna. Saltsyrametoden ger generellt högre 

värden än citronsyrametoden. Korrelationen för meto

derna generellt är god, med en korrelationskoefficient 

på 0,76 för hela materialet (se fig 10 ) • Korrela

tionen för delar av materialet, avviker inte mycket 

från den totala (se fig 10). Studerar man korrelationen 

för proverna inom varje tänkt rumsindelning får man 

ett annat mönster. Korrelationen är sämre för den hypo

tetiska lager-bostadsdelen, än för stalldelen och re

ferensproverna (se fig 10). 

m för kvoten av citronsyra/saltsyra för varje indivi

duell profil varierar kraftigt överlag. Inom varje 

rumsyta, ger kvoten en relativt sett mer citronsyra

löst fosfat i stalldelen och bland referensproverna, 

än i de övriga delarna av terrassen (se fig 11 ) • 

Det förefaller m a o som om andelen citronsyralöst 

fosfat är relativt sett lägre i lager-bostadsdelen, än 

i stalldelen och bland referensproven, i förhlllande 

till andelen saltsyralöst. 

4.3. Resultat av jordbränningsförsöken 

Jorden från Vattrång HgA, har en enhetligt högre fos

fathalt efter bränning. Denna terrass är, som tidigare 

nämnts, eldhärjad. I de övriga är resultaten inte en

hetliga. Både ökad, minskad och oförändrad fosfathalt 

kan iakttagas (se fig 8.2). 
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5. DISKUSSION 

5.1. Inledande diskussion om fosfatackumulation 

s.1.1. Allmänt 

Förändringar i markkemin (ex fosfathalten), till 
följd av mänskliga aktiviteter, kan göra det möjligt 
att rekonstruera delar av kulturhistorien. Det man 
egentligen vill veta när man gör en fosfatanalys, är 
vilka mänskliga aktiviteter som är orsak till den 
markkemiska förändringen. Som tidigare nämnts, är 
analysresultatet en följd av ett invecklat samspel, där 
inte bara mänsklig aktivitet medverkar. 

Vilka orsaker till föränd~ing i markkemin (den rela-
tiva fosfathalten), finns till följd av mänsklig akti-
vitet? Avgörande är ju främst huruvida aktiviteterna 
varit av den typ att de givit upphov till fosfatackumu-
lation eller motsatsen. Om nu så är fallet, är den grad 
av fosfatalstrande aktivitet som pågått av stor betydel-
se för den relativa fosfatmängden (Ramqvist 1983:28}. 
Tex typ och intensitet av näring, påverkar fosfat-
distributionen på boplatsen. Olika ekonomier ger upphov 
till olika spridningsmönster, ex stationärt jordbruk 
centra migrerande jakt-samlareekonomier (Lorch 1940). 
Vidare spelar ockupationstid och befolkningstäthet roll, 
för den relativa fosfatmängd som ackumuleras. 

Hur stor roll som dessa faktorer spelar är svårt att 
avgöra. Kanske diskuteras faktorer som inte betyder 
något i det långa loppet. Risken finns för att man läg-
ger för stor vikt vid aktiviteter, som endast givit 
upphov till marginella förändringar. 

5.1.2. Hus~runder 

I en husgrundsundersökning har man vissa speciella fak-
torer att ta hänsyn till, vid analys av rumslig fos-
fatdistribution, eftersom en husgrund utgör en klart 
avgränsad yta, där relativt specifika aktiviteter på-
gått under en begränsad tid. 
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Inomhusgrunden torde rumsaktiviteten ha störst inver-
kan på den rumsliga fosfatdistributionen. Man kan 
sätta upp fem olika rumstyper (Ramqvist 1983:159), 
efter funktion och fosfatalstrande aktivitet: 

1. Bostad - ingen egentlig 
2. Matlagningsplats - a~fall, spill, lagerprodukter 
3. stall - gödsel, lagerprodukter 
4. Verkstadsutrymme - beroende på aktivitet 
5. Lagerutrymme - spill mm 

Fast rumsanvändningen kan väl knappast ha varit orto-
dox.. En kombinerad rumsanvändning är inte otänkbaru 
anser jag. 

Förfarandet med ~vfallet inomhus (städning) torde 
spela en viss roil för fosfatdistributionen. Hur stor 
inverkan som avfallshanteringen och städningen kan ha 
på distributionen, är svårt att avgöra& Det måste före-
ligga en viss skillnad mellan daglig städning och mera 
radikala ingrepp i husgolvet, där "avlagringar" grävs 
ut. Värt att notera för undersök:ningsmaterial är att 
referensproven som ligger i anslutning till de olika 
terrasserna har ofta lika höga (högre) fosfa'thalt:er som 
inom huset. Detta kan indikera att delar av avfallet 
placerades i anslutning till husen. 

Man kan tänka sig att gödselmagrad väggklining kan ge 
upphov till fosfatanrikning (Conway 1983), men detta 
är endast troligt i rum där inga andra fosfatalstrand~ 
aktiviteter pågått, för ökningen kan endast bli margi-
nell. 

5.2. Terrasshusens rumsindelning 

Fosfatanalysen indikerar att olika grader av fosfat-
alstrande aktivitet pågått i de olika delarna av hus-
grundsterrasserna. Om den postulerade rumsindelningen 
gäller för terrassgrunderna (enl. Liedgren 1984), kan 
man anta att fosfathalten borde vara högre i stalldelen, 
än i bostadsdelen resp lager/stalldelen, med tanke på 



16 

graden av fosfatalstrande aktivitet. Förhållandet mel-
lan bostads- resp lager/stalldelen borde vara mer 
oklart, eftersom fosfatanrikningen torde vara likar-
tad. 

Generellt sett har den antagna stalldelen högre fosfat-
halter än de övriga delarna. Att Vattrång HgA inte 
visar detta mönster, torde bero på att endast ett 
prov är taget ur stalldelen. Bostadsdelen har högre 
fosfathalt än lager/stalldelen i Tövsäter HgA, och 
Vattrång HgA. I Trogsta är förhållandet det omvända. 
Skillnaderna är dock inte statistiskt säkerställda i 
något fall, så det går inte att fastställa med säker-
het hur det förhåller sig. Värt att notera är att 
Vattrång HgA är b~änd och Tövsäter HgA förmodligen är 
bränd, vilket kan förklara förhållandet. Kanske bo-
stadsdelen eldhärjas intensivare på grund av rökgån-
gens placering el dyl. 

Fosfatanalysen visar på samma mönster för rumsindel-
ning som andra undersökningar, ex makrofossil mm, i 
undersökningar av andra terrasser (Liedgren 1984a: 
101). 

Man kan inte ta innerväggarnas placering för given. 
Det är endast utifrån de dubbla stolphålsparen som väg-
garnas placering antagits. Men faktum är att fosfathal-
terna varierar på ett sådant sätt inom terrasserna att 
man kan anta olika aktivitetsområden inom de grovt ut-
stakade delarna av dem. Det är ej nödvändigt med en 
högre provpunktstäthet i en undersökning som denna,efter-
sam man .inte gör anspråk'.på att visa den exakta fosfat-
distributionen inom grunderna, utan endast att visa 
variationen i fosfatkoncentration i stora drag. 

Av beräkningsunderlagen anser jag B, C och i viss 
mån E, vara av störst värde. Dessa undviker nivåproble-
matiken och enligt min mening, visar den "representativa" 
fosfaten. D skulle kunna vara av större värde om prov-

" 
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tagningen varit mer konsekvent, men frågan är hur 
den fosfatalstrande aktiviteten avspeglar sig i C-
horisonten. Kanske man kan förvänta sig att den ur-
lakning som sker ned till c-horisonten står i pro-
portion till den deponerade mängden fosfat under. den 
långa tidsrymden. Eftersom fosfatkoncentrationerna 
kan variera kraftigt inom en husgrund, blir inte 
fixeringsförhållandena lika, m a o fosfatdistributio-
nen blir inte lika accentuerad i c-horisonten. Att an-
vända sig av F, anser jag vara riskabelt, även om man 
gör en heltäckande provtagning med ett stort antal 
prov. Naturligtvis måste varje fall bedömas enskilt, 
för det som är lämpligt i en grund kan vara direkt 
olämpligt i en annan. 

Slutligen när det gäller fosfatanalysens tillämpbarhet, 
anser jag att den kan sägas vara stor i frågor rörande 
husgrundsundersökningar. Man kan dock förfina undersök-
ningsmetoderna ytterligare och förmodligen uppnå säk-
rare resultat. 

5.3. Metodjämförelsen 

Resultaten av de olika jämförelserna mellan metoderna 
ger upphov till en rad frågeställningar. Man kan fråga 
sig varför korrelationen mellan citronsyralöst och salt-

r''J 

syralöst fosfat, är sämre i den antagna bostadsdelen, än 
i andra dela:i; (se fig 10), och varför är anqelen citron-
syralösligt fosfat avs~värt mindre i förhållande tiJl 
saltsyralösligt, i de antagna lager- och bostadsdelarna,. 
än bland prov i stalldelen och referensproverna. Det 
finns således mindre citronsyralösligt fosfat i förhål-
lande till den totala fosfatmängden, i de delar av ter-
rassen där graden av fosfatalstrande aktivitet anser va-
rit låg. 

Referensproven har samma korrelationskoefficient förre-
lationen mellan citronsyralösligt fosfat och saltsyralös-
ligt fosfat, som i en annan undersökning {Widgren 1983: 

' 35) 0,83 för den.och 0,84 för denna, vilket tyder på 
överensstämmelse i analysmetodiken. 
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Mönstret kan möjligen bero på inkörningsproblemen som 
tidigare nämnts, men även olika seriers korrelation 
överensstämmer ganska bra. Det är något osäkert om 
terrassen eldhärjats, men om den har det, kanske det 
är där förklaringen ligger. En ojämn brand kanske le-
der till olika fixeringsförutsättningar i de olika de-
larna av terrassen. 

Fosfater fixeras olika vid olika koncentrationer (Lars-
son 1974:4). Tänkbart är, att vid större mängder depo-
nerat organiskt material övergår inte fosfaterna till 
svårlösliga föreningar, i samma utsträckning som vid 
lägre koncentrationer. Om det föreligger en relativ 
skillnad i andelen citronsyralösligt fosfat i förhål-
lande till den totala fosfathalten, mellan olika områ-
den där olika intensitet av fosfatalstrande aktivitet 
pågått kan detta avgöras med parallella undersökningar. 
I en husgrundsundersökning där de citronsyrautlösta fos-
fathalterna inte varierar så mycket mellan olika delar 
av grunden, kan man genom att studera den relativa ande-
len citronsyralösligt fosfat, avgöra var den egentliga 
fosfatalstrande aktiviteten pågått. 

Vilken metod som generellt är lämpligast för arkeologisk 
fosfatanalys, beror främst på frågeställningen inför ana~ 
lysen. Det blir sedan en avvägning mellan behov och re-
surs (tid och pengar), som måste fälla avgörandet. Tyvärr 
är de olika metoderna inte så bra reJaterade till det 
arkeologiska behovet. Ett mer ingående samarbete mellan 
arkeologer, markforskare och kemister, skulle kunna ge 
en bättre rutin för fosfatanalys, skräddarsydd för arkeo-
loger. Området skulle behöva mer grundforskning. . 
5.4. Problematik kring fosfat och eldhärjade hus 

5.4.1. Allmänt 

Om eldhärjade hus ger upphov till relativt sett högre 
fosfathalter, än obrända, kan detta bero på en mängd 
olika faktorer. Fixeringstemperatur kan vara en faktor 
som påverkar fosfatens fixering i marken, dvs en kemisk 
påverkan som gör fosfaten mindre påverkad genom århund-
radena. 
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Gödselmagrad väggklining, kan ge upphov till förhöjd 
fosfathalt (Conway 1983: 107} • Under påverkan av eld 
kanske kliningen avger större mängder fosfat, än om 
den inte bränns. Detta är dock inte troligt eftersom 
fosfathalten i väggkliningen endast är marginell i 
förhållande till den totalt sett deponerade mängden. 

Eftersom husbränder inte alltid är planerade kan större 
mängder organiskt material ha bränts inne, än om en 
planerad utflyttning skett. Men samma gäller här som 
för väggkliningen. ökningen kan endast vara marginell. 

Men i kombination kan ovannämnda faktorer vara orsak 
till att eldhärjade hus ger upphov till högre fosfat-
halter än obrända. 

5.4.2. Utvärderin.9: 

Resultaten säger egentligen inte så mycket. Det är svårt 
att göra en utvärdering på ett så litet material. För 
att komma åt problemet, måste man ha ett större material, 
bestående ,av minst ett säkert br~nt hus och ett större 
obränt hus. På detta material kan sedan utföras motsva-
rande laboration, dessutom med parallell undersökning av 
den totala fosfatha.lten. Man kan då studera den relativa 
förändringen för respektive fall. Finns det någon typ av 
mönster, kan möjligheten finnas att avgöra hus ödeläggel-
sen skett i de fall där inga andra metoder varit behjälp-
liga. 

6. SAMi.'1ANFATTNING 

Uppsatsen behandlar fosfatanalys av nlgra husgrundster-
rasser i Hälsingland, i syfte att studera fosfatanalysme-
todens tillämpbarhet när det gäller att undersöka om en 
eventuell rumsindelning går att spåra. Resultaten visar 
på varierad fosfatdistribution inom husgrundsterrasserna, 
vilket syns indikera olika funktionsområden. 
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En jämförande studie av citronsyr~..metoden och saltsyra-
metoden genomfördes. Studien visade att, relativt sett, 
är metoderna lika, men saltsyrametoden ger betydligt 
högre värden. Totalt sett var korrelationen god mellan 
metoderna. Mellan de olika rumsytorna var korrelationen 
mellan metoderna mindre god. Kvoten citronsyralös~igt 
fosfat överensstämde inte mellan rumsytorna. I lager 
och bostadsdelen var andelen citronsyralöst fosfat mind-
re i förhållande till den totala fosfathalten, än i 
stalldelen och bland referensproven. Detta kan indikera 
ett förhållande mellan mängden deponerat fosfat och fos-
fatens kemiska stabilitet. 

Försök med upphettning av jord genomfördes, i syfte att 
försöka belysa problemen kring husbränders inverkan på 
deponerat fosfat. Jorden från den brända husgrundsterras-
sen, Vattrång HgA, visade på enhetligt högre fosfathalt 
efter upphettning. I övriga fall var mönstret inte en-
tydigt. Försöken gav upphov till förslag på vidare under-
sökningar. 
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Förkortningar 

-m 

SD 

Sy 
p 

Po 

pHa 

pHb 

HCl 

Cit. 

1 

b 

C 

aritmetiskt medelvärde 

standardavvikelse 

spridningen kring ekvationslinjen 

Sannolikheten för att differansen är orsakad 
av slump 

X 
0 , 0 1 < P < 0 , 0 5 betecknas med 
P < 0, 01 betecknas med xx 

fosfatgrader, P 2o5 , mg/100 g torr jord 

pH mätt i december 1983 

pH mätt i februari 1984 

värden erhållna med saltsyrametoden 

värden erhållna med citronsyrametoden 

lagerdel 

bo stadsdel 

stalldel 

Beräkningsunderlag 

A. 

B. 

Summa resp m för varje individuell profils alla värden 
It Il Il lf " Il Il Il Il 

utom 5/10 cm nivån 

C Summa resp m för tre prov ur kulturlagret, ur varje 

profil 

D. Summa resp m för de tre djupast tagna proven, ur varje 

profil 

E. Ett prov ur kulturlagret, ur varje profil 

F. En konsekvent nivå, vanligen 20 cm nivån 

Diagramtyper 

I Visar relationen mellan de olika profilernas värden, 

beroende på beräkningsunderlag, i en för terrassen 

godtycklig längdaxel 

II Visar m för summan av alla värden, beroende på beräk

ningsunderlag, inom varje antagen rumsindelning, i en 

för terrassen godtycklig längdaxel. Varje stapel 

representerar ett rum 

, 



APPENDIX 

Fig 1 

Fig 2 

Tvärsnitt genom husgrundsterrass 

Efter Liedgren l984a:97 

Sambandet mellan markens pH och olika joners 

tillgänglighet för växterna 

Efter Truog 1953:41 

Fig 3 Markborr. 

Fig 4 HgA, Raä 160, Tövsäter, Forsa sn. 

4.1 Markprofiler från Tövsäter 

4.2 Värdetabeller 

4.3 Visar den vertikala fosfatdistributionen för 

proven från Tövsäter 

4.4.1 Stapeldiagrammet visar fosfatkoncentrationen 

enl olika beräkningsunderlag för de olika 

provpunkterna inom terrassen. (se fig 4.2) 

4.5.II Stapeldiagram av fosfatdistributionen inom de 

antagna rumsytorna, lagerdel (1), bostadsdel (b) 

och stalldel (s) 

Fig 5 

5. 1 

5.2 

5.3 

Staplarna anges i% av summan av de ur beräk

ningsunderlagen framräknade m, för proverna 

inom varje rumsyta. m för varje rurnsyta anges 

i resp stapel (P0 ) 

HgA, Raä 38, Vattrång, Harmånger sn 

Markprofiler från Vattrång 

Värdetabeller 

Visar den vertikala fosfatdistributionen för 

proven från Vattrång (se 5.2) 

5.4.1 Stapeldiagrammet visar fosfatkoncentrationen 

enl olika beräkningsunderlag för de olika 

5.5 

Fig 6 

6~1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

provpunkterna inom terrassen 

Som 4.5 

HgD, Raä 71, Trogsta, Forsa sn 

Markprofiler från Trogsta 

Värdetabeller 

Visar den vertikala fosfatdistributionen för 

proven från Trogsta (se 6.2) 

Som 4.4 

Som 4.5 



Fig '7 

7.1 
7.2 
7.3 

HgC, Raä 160, Tövsäter, Forsa sn 

Markprofiler från Tövsäter 

Värdetab,~ l ler 

Visar den vertikala fosfatdistributionen 

för proven från Tövsäter (se fig 7.2} 

7.4 Visar fosfatvariationen mellan prov inom 

Fig 8 

8 .1. 

8.2 

Fig 9 

Fig 10 

Fig 11 

Fig 12 

grunden och prov utanför, enl olika beräk

ningsunderlag 

Brända prover 

Värdetabell 

Visar skillnaderna i den vertikala fosfat

distributionen, före och efter bränning 

(försök 3~4). Svart= efter bränning, vitt= 

före bränning (se fig 8.1) 

m för fosfathalten i de olika antagna rums

indelningarna lager (1), bostad {b) och stall 

(s), enl de olika beräkningsunderlag~n, samt 

differensen mellan dessa m och deras statis

tiska signifikans. 

x=P<0,05 %,xx = P<0,01 % 

V.isar korrelationen mellan citronsyralösligt 

och saltsyralösligt fosfat för materialet 

från Tövsäter HgA 

Visar kvoten citronsyralösligt/saltsyralösligt 

fosfat för provpunkterna 1-14. 1-3=lagerdel, 

4-7=bostadsdel, 8-12=stalldel och 13-14=referens

prov. Differansen mellan 1-7 och 8-14 är statis
tiskt säkerställd, dvs P 0,01 %. 

Analysmetoder 
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Fig 1. Tvärsnitt genom en husgrundsterrass. 
Efter Liedgren 1984a: 97 
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Fig 2. Sambandet mellan markens pH och olika joners 

tillgänglighet för växterna. 

Efter Truog 1953:41 
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Pig 3. Markborr. Borrens längd är ca 1 m. Genomssnittets diameter 
är ca l cm. 
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b = bostadsdel 
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Fig 4.1 Markprofiler för provpunkterna. B = b-horisont, C = c-horizont, 

humusskikt, blekjordsskikt, diffus övergång, profilens 

botten. 
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Fig 4.2 Värdetabeller 
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A coh C representeras av vänst~r stapel. 
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A och C representeras av vänster stapel. 
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~ig 4.5 II. Stapeldiagram av fosfatdistributionen inom de antagna rumsytorna, 

lager«61· .(1), bostadsdel (b) och stalldel (s). 

Staplarna anges i% av summan av, de ur beräkningsunderlagen framräknade 

framräknade iii, för proven inom varje rumsyta. iii för varje rumsyta 

anges i resp stapel (p 0 ). 
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Staplarna anges i% av summ.µi av, de ur beräkningsunderlagen 

framräknade m, för proverna inom varje rumsyta. m för varje rumsyta 

anges i resp stapel (P 0 ). 
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b = bostadsdel 

s = stalldel 
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Fig 5.5 II. Stapeldiagram av fosfatdistributinen inom de antagna rumsytorna, 

lagerdel (1), bostads ·el (b) och stalldel (s). 

Staplarna anges i% av summan av, de ur beräkningsunderlagen 

framräknade m, för proverna inom varje rumsyta. m för varje rumsyta 
anges i resp stapel (P 0 ).· 
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l. --·- .., __ 6 " 

---319,7/836 10 8? 

1S 83 

20 72 

30 106 

40 130 
50 115 ,,-
60/63 102 

,.; }19-,;/837
1

,5 
.5 75 3.3 3.f. 

' 1t 96 3.7 ,.1 
' 15 62 4.1 t.5 

I 

20 uo 4.2 ,.s 
30 126 4.2 t.5 
u/u 96 4,4 4,6 

I -" ' 5 U3 

316,7/838,5 10 141 
; 

15 91 
20 90 

30 66 

40 66 

55/6( 88 
,- .. 5 126 3.7 

318/843 10 116 ,.3 
15 94, t.4 
Ol'I 74 •-• 
30 86 4.6 

40 83 4.6 
.u: ,., ,0 4-6 

Fig 6.2 Värdetabeller 

Landskaps Blllalqlu.d. 

forsa n Sockens 

Platat tro.råa B1_D BAi '11 

Nr kordinat jordart djup 

s sandig-mo 5 

10 - 317/843,2 15 

20 

30 

40 

53/58 

6 6 

317,2/844,7 
10 

15 
.. 

20 

30 

36/U 

7 5 

10 
"317,5/845,8 15 

20 

30 

40 

45/5( 

8 5 

10 
316,7/847,5 15 

20 

25/31. 
30 

36/4 

Prov datt 

lna.ly3 datt _________ _ 

Sign: 

Po pB. pHb 

69 

~ t 

92 

112 

61 

158 
f1l1 

86 .. ' 
~ 

65 

39 

91 

67 i 
42 

7~ I 

58 

55 I 

48 

66 

65 

89 3,4 3,6 I 

118 3,8 4,1 

81 4,0 4,2 

10· 4,1 4,3 

71 4,3 4,1 

38 4,2 4,3 

35 4,2 4,4: 



andakap1 BJJ.bJnrMn4 Landskaps llll•ln,land Landakap1 lllll•1ngl.an.4 

looken: Pory lll Socken, ,Porsa sn Soolten.1 Poru •a 

'la.ts1 %tac■t1 u,n RAX 11 Plats, Trogsta HgD RAX 71 Plata1 Tro,-,a BgD R.U 71 

tfr kordinat jordart djup Po pHa pHt, llh· kordina.t jordart djup 
Po pHa pH'b 

Nr kordinat jorda:,;t djup 
pO pHa pRb 

-- -12 sandig-mo 5 178 - - 0 .... ,H. __ ,. 5 82 3.7 16 ,.andig-110 5 22 3,5 3,6 --
10 280 - 320/813 15 166 

~ 

1- 314;5/851, 2 10 147 ' 1 
15 221 ' 5 

320/809,5 10 18 3,6 3,8 - 15 50 3,7 3,7 

20 1l2 20 196 4.6 20 36 4,0 4,0 

30 119 25/29 59 3 9 30 37 4,1 -l,4 

35/40 1H ,;,o!-,,,._ 38 .. 4.6 40 38 4,3 4,5 

45/60 112 '1.'.1.hA 116 4.3 46/49 26 4,2 4. ,4 

I 13 5 225 3,8 '1.Ah'.1. 102 4.4 17 5 14 

320,2/025,5- 10 194 4,0 

16 136 4,2 - . 

4'.1./4A 110 . 4.4 

•n 5 319 
,-- 320/806,5 1C. 21 

15 38 

' 20 91 4,4 -313,9/853,9 1n '>'1.2 20 51 

30 69 · 4,4 1f; on 30 CS1 

40 79 4,2 20 63 40 50 

49/&t 88 4,4 '>c;.htn 1 Afi 4,5/50 ee 
I 14 5 47 :r.n H4 18 5 21 

~ Il 

10 63 
319,8/820 15 151 

40 198 

"'~,s~ 128 
320/871 10 47 A. !) - 15 64 

"·" 
20 124 11 fi 15'.I. 20 r,4 4 i; 

30 67 
... 

1 n -- 186 115/2? 63 4.6 

40 9,• ,._ ... 312/856 · 15 1'.1.4 

47/5~ 86 '>n ?:il 

'lS 6 28 '.l.n 22 

320/830,6 10 57 - 4n 1AA 

16 76 M on 

20 76 

25/81 79 

30 i8 

37 /4 80 

Fig 6.2 värdetabellerc 
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Fig 6.3 Den vertikala fosfatdistributionen för husgrun:is och referens,:;:-over,; 

i Trogsta HgD. Se fig 6.2 
r .• r · i ~: ~ l 
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Fig 6.4 Summa för. beräkningsunderlagen A, B, C, D. 

A och C representeras av vänster stapel. 
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-Fig 6.4 m för beräkningsunderlagen A, B, c, D, E, F. 

A, C och E representeras av vänster stapel. 
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A I B 

~ 

' 

' 

' 

94 I 711138 93 84 124 

C I 0 
~ 

. 

. -

. 
841 901130 94 71 105 

E I F 

~ 

' 

NI 11e1,09 • 90 88 

l b s b s 

Fig 6. 5 II. Stapeldiagram av fosfatdistributionen inom de antagna rumsytorna, 

lagredel (1), bostadsdel (b) och stalldel (s). 

Staplarna anges i% av summo/1 av, de ur beräkningsunderlagen 

framräknade m, för pr.overna•inom varje rumsyta. m för varje rumsyta 

anges i resp stapel (P 0 ). 
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Fig 7 .1 Markprofiler för provpunkterna. B = b-jorisont·~ C = c-horisont, 

//hu.musskikt, ll blekjordsskikt, - - --diffus övergång~profilens 

botten. 



Landskap: Häbin6:land 

Socken, Forsa sn 

Plat,:!Hvaäter HgC RAÄ 150 

Nr kordina.t jordart djup 
Po pH 

1 moij(-sand 5 48 3,7 

i- 498,5/800 10 76 3,7 

15 61 4,0 - 20 82 4,2 

30 82 4,4 

40/4• Si• 3,9 -
49/52 7t 3,7 

2 7/10 38 
'--- ~ 

495/aoo 10 67 -- 16 59 
~ 

20 &7 
30 166 

40 132 

50 122 

55/58 50 
~ - ·~. , .. -

3 7/10 28 3,2 

i.--
10 62 3,8 

492/800 15 89 4,2 .__ 

'---
20 90 4,4 

30 es 4,4 

40 78 4,3 

4 5 14 

L...-
10 14 

~ 489/800 15 30 

20 35 .._ 
30 73 

40 126 

45/5( 86 

Fig 7.2 Värdetabeller 

Landskap: HiUd11d1u:1d 

Sooken1 Forsa an 

Plats: l.!2i11ät11r 1:1~ RAÄ 160 

Nr kordinat jordart djup 

5 11101"-sana. 5 

486/$00 
10 

15 

20 

30 

40 

45/45 

6 5 

10 

479/800 41': 

so 
30 

40 

50 
7 5 

10 = 478, 1/800 
'f5 

20 

30 

40 

50 

8 5 

10 
..__ 503/soo 15 

20 

28/32 

--~ 

Po pH 

17 3 3 

18 3.5 

42 3,'7 

68 4,2 

81 4.e 
93 4 1 

102 4 0 

21 

33 

51 

104 

97 
92 

76 

28 

30 

40 

65 

78 

82 

58 

2•i 3.3 

65 3,7 

53 3 _9 

79 4.0 

126 4.0 

1 L. 

' 

--
3 

i 

5 

I 

l 

..... 

... 

100 200_..._ po 

2 

c....._,... i -

4 

6 

---------~ 
8. 

Fig 7.? Den vertikala fosfa trlis tribut.i onen, för hus grunds och 

.referensp.rover i Tövsä ter HgC • Se fig 7. 2 



A 

B 

C 

D 

E 

F 

- SD n m 

Hg 21 72 40 

RP 14 61 28 

Hg 18 80 38 

RP 12 67 25 

Hg 9 95 25 

RP .6 81 14_ 

Hg 9 108. 30 

RP ö 86 14 

Hg 3 112 30 

RP 2 87 8 

Hg 3 127 39 

RP 2 87 13 

Fig 7.4 visar fosj;atvariationen inom och utanför Tövsäter HgC, 

enl olika beräkningsunderlag. Provpunkterna 1 Och 8 

bland referensproverna tas ej med pga allt för störda 

profiler. A-F representerar de olika beräkningsunderlagen. 

Hg= husgrundsprover, RP =referensprov. 



Landskap: RäJs1PC21P4 

Socken: Pm:M 111 

Plats: Tllyaötex Hd, RAX 1§0 

BR.ÄNDA JORDPROYER 

!~r ko:-dinat jordart djup 
PObr POObi 

A 5 '73 80 

10 242 314 

15 193 258 

20 314 239 

•1 5 138 156 

10 197 261 

15 291 281 

.s!O 2.20 190 

"0 198 197 
"n 50 70 

50 121 127 

60 108 122 

-lit., r H..C 
.. 7/1CJ 106 28 

10 107 62 

15 114 89 

s>O 92 90 
~ 86 88 

U) 106 76 

Fig 8.1 värdetabell 

Land•kapr Hlll•l111&1ad 

R&rlliziger sa Socken• 

Platsa Vattr!ng Bg1 ll1X aB 

BBXNDl JORDPllOVEll 

Hr kordinat jordart djup 
P0br 

6 5 212 

10 241 

15 246 

20 254 

11 5 225 

10 348 

15 280 
Pft·•,2:54, 

1A ::,s., 358 

10 3f,2 

15 2.i6 

20 188 
30 190 

40 232 
l:>A 5 lff 

10 138 

15 119 

20 138 

, 0obi 

60 

126 

186 

166 

79 

2.26 

211 

143 

2.28 

216 

207 

146 

151 

213 

22 
fri 

96 

101 

Landalcap, 

Sooken: 

J511 t1»slM4 
Pna& u 

Pla1:tn Tzoa■ta Bi» BAi 71 

nll'lllA JORDPRO'IER 

Nr kordinat jordart djup 

3 5 

10 

15 

20 

30 

40 
55/6( 

11 6 

10 

15 

20 

30 

(0 

60 

18 5 

10 

15 

20 

2S/P: 

P°'r ,oob-

107 143 
139 1U 

124 -91 

138 90 

110 66 

94 66 

93 88 

146 153 

196 1~ 

157 1!54 

86 73 

22 22 I 
185 168 

9" 90 

44 21 
70 47 

93 64 

94, -64 

94 63 I 



Tövsäter HgA 8 

.... ,,,_ 

'l'övsä ter HgC 3 

3 

Trogsta Hgn 

11 

11 e: :a 

Va t t:rltng HgA ..... 
6 

18 

11 1 • 

26 

.... 

Jf J'ig s.2 Skillnaderna i den vertikala fosfatdistributionen, före (Vitt) och 

efter (Svart) bränning. Försök 3.4. Se fig 8. ·1 



Tövsäter N 
Cl,:tronsyr~ 
M SD n 

HgA L 19 111,9 62,9 5-L 54,7x 

A B 21 126,9 74,S L-B -15,0 
s 32 156,6 78,2 S-B 39,7 

L 16- 111,8 73,6 S-1 88 3XX 
' B B 17 133,0 78,0 .L-B -21,2 

s 27 180 ,.i 76,7 S-B 47,1 

L 9 114,1 75,3 S-L 103 3T.X , 
C B 12 137,3 90,6 1-B -23,2 

s 15 217,4 77,2 S-B 80,ilf 

L 13 91,0 31,2 s-1 155,2% 
E B .4 135,2 6513 L-B -44,2 

s 5 246,2 68,2 S-B t11,o 

Saltsvra. 

L ·,g 380,3 173,6 S-1 321,7xx 

C B 12 510,7 183,9 L-B -99,2 
s 15 ?02,0 267,1 S-B 222,5 X 

L 3 290,7 147,8 s ... 1 531,5x 
E B 4 596,''1 216,9 L-B -306,0 

~ 5 822,2 234,4 S-B 225,5 •J 

Vattrå.ng ( 
~ 

HgA L 43 161,0 66,1 
A 

B 44 223,9 157t7 I-B -62,9 X 

L 34 170,1 63,2 
B B 37 214,8 152,5 L-B -44,7 

L 27 172,6 68,7 
C B 21 220,0 172,6 1-B -47,4 

L 9 183,9 45,0 
E 

B ., !48,3 1!9,2 L-B -64,4 

Fig 9. in för fosfatha1 ten enligt olika beräkningsunderlag, inom de a..""ltagna 

rumsytorna ·av terrasserna 1, b;och s, samt differansen mellan dessa 

m och deras statistiska signifikans. P'<0,05 resp P<.o,01 betecknas 
d X 

me resp 
XX 



Trogsta lf M SB 15 
HgD L 28 94,2 24,3 L-S -43,9%% 

l B 29 83,1 43,8 B-S -55, QXX 

s 16 138,1 75,9 

L 24 92,9 22,1 L-S &31,2x 

B B 26 84,4 46,5 B-S -39,7 X 

8 14 124,1 62,S 

L 12 84,1 16,4 r.,..s .. ,~isx 
C B 12 89,7 57,2 B-S -40,0 

s 6 129,7 67,7 

L 4 85,7 15,3 S-L 123,3:Z:X 

E B 4 116,2 60,8 L-B -30,8 

s 2 209,0 32,5 S-B 92,5 

fig 9. 



LIII, 

r-1 

fa 

~ .-
I ..-

I • ,D __ _..._ __ .,___.....,_ __ .._ _ _._ ____ ...__...J 

,H 

, ..... 

r--l I 

~ 

I<\ 
I ..-

1-14 Cit 41U,U 

·'-----------------------
,011 

1-3 Cit 
4DO ,IID 

y = 2,56x - 96,6 
Sy = 174 

r = 0,76 

y = 2,56:x: --15,2 
Sy= 156 
r;;;: 0,76 

Fig 1~ Korrelationen mellan Cit coh HCl. 1-14 = hela materialet, 1-3 = 1, 

4-7 = b, 8-12 = s, 13-14 = referensprov. 



L2fttl.tl-. 

r-i 
0 -....... 
r--
1 

'tj-

. . 

.l\,,.._ __ ....__--'.___......_ __ _,_ __ ..,_ __ ,__ _ __. __ _, 

.1)0 

l:'.Oll .o 

r-i 
0 ...... ....... 

N 
..-
I 

O'.) 

,aa.o: 
4-7 Cit 

,• 

.QII._--'- ____ .._ ____ ...._ _______ ~--

.oo 

LHt,D..,... 

r-l 
0 
~ 

'tj--
..-
I 

N"\ 
..-

8-12 Cit 
•nn.oo 

/ 

.a ___ __. __ ...._ _ __.~_...._ __ ,..__ _ _._ __ 1.__ ........ 

. oa 
13-14 Cit •LtlO .OJ 

y = 1,04x - 349,4 
Sy == 143 

r = 0,49 

y = 3,56x + 1b5,9 
Sy= 133 

r = 0,90 

Y = 3,21:x: + 68,2 

Sy= 201 

r = 0,84 

Pig 10. 



. Ci(F 0 ) HGl(PO) Kvot(%) Ci(P~) HQL(P0 ) Kvot(%} 

1. 56 1'12 50 10.1 89 370 24 

55 120 46 112 440 25 
286 770 37 131 320 41 
152 460 62 90 137 66 

262 691 38 86 174 49 

2. 135 415 33 
90 207 43 

109 374-- 29 126 161 78 

90 387 23 11. 156 161 97 
86 312 21 261 885 29 
48 207 23 281 1062 26 

153 787 19 190 717 26 
74 334 22 197 soo 33 

3. i47 586 25 70 '85 108 

109 378 29 127 306 42 

76 332 23 122 229 53 

42 290 14 12. 72 114 53 
151 1002 15 278 801 35 

69 439 16 343 934 37 
47 338 14 268 860 31 

4. 98 663 15 
225 662 34 

81 276 22 160 298 54 

44 211 21 136 472 29 

42 302 14 
154 275 56 

91 518 18 13. 30 82 37 
99 388 26 28 -5., 49 

5. 45 342 13 56 84 67 

98 520 16 102 273 37 

100 667 15 
252 1161 22 

84 515 17 252 926 27 

87 537 16 14. 30 75 40 

G. 176 505 34 
48 93 52 

194 753 26 130 320 41 

148 408 36 
224 741 30 

135 408 33 
190 331 57 

171 361 47 267 391 68 
148 292 51 

1~ 7. 300 25 
185 691 27 n m SD • 

367 607 60 1-3 .19 28,4 13,2 

188 670 28 4-7 21 26,5 12,6 

170 373 46 a..12 32 43,0 19,7 
13-14 13 44,5 13,9 

8. 80 177 45 
314 797 39 1-7 40 27,4 12,7 

258 866 30 8-14 45 ~3,4 18,2 

239 890 27 D (1-7)-(8-14)~ 16,0xx 

9. 72 196 37 
154 428 36 
181 878 21 
161 514 31 
108 277 39 

Fig 11 Kvoten av Cit/ HCl för de olika borrkärnorna 1-14. ro representerar 

kvoterna för de.olika antagna delarna'1"'.'"3 1, 4:..7·b; e ... 12~s och. 

i3-14 referensprov, samt differansen 1-7 och 8-14 och dess statistiska 

signifikans. 



BESt~ING AV LÄTTLÖSLIGA FOSFATER I JORDPROV 

Riksantikvarieänbetets och Stockholms universitets arkeologiska 
forskningslaboratoriums onolysschero för rutinanalys ov rrorkens 
fosfathalt med citronsyra-metoden enligt Olof Arrhenius 

REAGENSER: 

Ci tronsyralösning 2% 

Citronsyra - C6H8o7.H20 
20 g citronsyra löses i dest vatten i rrtitkolv till 1000 ml. 

tvblybden-svavelsyralösnina 
Amroniurrrrolybdat ~ (NH4 )M:>7.4H20. Svavelsyra - H2so4 96-98% 

'.1. I~• 

25 g anm::miurrrrolybdot löses i ca 5d.9 ml dest vatten i 1000 ml ml:itkolv. 
I dragskcp och under kylning tillscftts försiktigt 175:ml koncentrerad 
svavelsyra. Dl:irefter spädes med dest vatten till 1000 ml. 

Natriumsul fi t-hyc:lrokinonl ösning 

Natriumsulfit - No2sq4.7H2o. Hydrokinon - C6H4 (ett) 2• 
47 .5 g natriumsul fi t och O. 95 g hydrokinon löses i dest vatten till 
500 ml i ml:itkolv. 

Fosfatstandard 

Kaliumdivötefosfat - KH2Po4 • 

9.58 l1li,l kaliumdivötefosfat löses i dest vatten i ml:itkolv till 100 ml. 
1.0 ml av lösningen spädes till 100 ml i rrtitkolv. 

·METOOBESKRIVNING: 

M:>m I. 1.0 gjord (torkad i vörmeskcp vid so0 c under natten, eventu
ellt rrold och siktad) blandas med 5 ml ci tronsyralösning 2% i en plast
bt:lgare med lock. Proven skakas på vibrerbord under natten. Lösningen 
får sedimentera, grumlig lösning filtreras.· 
M:,m II. 0.5 ml klart extrakt pipetteras ned i 50 ml graderad E-kolv. 
2 ml molybden-svavelsyralösning, tillsötts, och ~refter ca 40 ml dest 
vatten. 0.5 ml notriumsulfit-hydrokinonlösning,tillsötts och kol~en 
fylls till 50 ml med dest vatten. Omskakas. Vörmebehandlos vid 50 C 
i vörmesk4> i 6 tim. Proven får svalna i rumstenperatur. 
Adsorbons avlöses i spektrofotometer vid ~30 nm. 

Referenslösningar: 
0, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 ml fosfatstandard pipetteros ned i 50 ml 
ntitkolvar. D:irefter förfars enligt mom Il ovan, utom att jordextrok
tet ersötts med 0.5 ml citronsyralösning 2%. 

-3 Dessa prov innehåller O, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 x 10 % 
P205. 
Adsorbons avlöses i spektrofotometer vid 630 nm, och med dessa värden 
upprättas en standardkurva för beräkning av extinktionen. 
Vid varje fosfotonalysolni,lå,g bereds 3 dubbla referenslösningar på 
1, 2 och 5 ml fosfatstandard. 

Fig 12 Analysmetoder 

' 



4, S::iltsyrnnc-tocl (Mnuritzen 1969) 

Kemik<'-lier. 

Stnndnrdlosning: K...,liutJdivtttcfosf~"'.t (KH2Po 4 ) torkns 1 tii-rrmc vid 40°c. 2g 

pln.ce,:r..1s i en 1000 nl nii.tkolv och vr..tten pi:lfylls till 

märket. i00 nl ~v lö2ning0n sp:i,ds med Y~tten till 1000 

r:il oc}·, ~-v dcm"'!8. senn.rc lösnin:~ tu."1n~s 50 ml ut till 500 

nl. !.lcnn[l tre:t 1 j1; s':')falnbg tillsätts ett pa.r dr::,ppnr xylol 

och ta Ppl'.S ;il e-n nörk flnsk~ som förv,r::\S mörkt och 1•:all t 

(kylski'i.p). De-nnn. lösning ?..r en stnnd,:.rdlösning på 5 

pp!!1 p ~ 

'i'ennkloridJ.ösning: 5g SnCL 2 • 2H2o överfö~s i en 100 nl nntkolv. 5 M HCl 

tillsätts till raä.rket. Förvara.s i en lufttät fl::~siro. i . 
kylskåp. Or.1c<le1b:::'l.rt före nnvi.ndning tr.s 5 nl ~v defu'"l::l. 

lösning och npii.i:',s r.:ie-d 100 !!il dest. v~ttcn. Denna för

tu.nn:,.de lö:.mini~ c.nvfuldes så i cn::ilysen • 

k.-inoni~olybr\ntlösning: 3h ~!:11:loniill'U'.iolybdnt överförs i en 500 r:11 !".liitkolv 

ocl! dest. Y'.'.'.tten fylls på till r:ii.rlcet. l1pplös-

. "" 1··tt .. .._ · 11 ,,.OoC ningen un-1~r n os on nnn VQr~cr ~1 nnx. o • 

?örvPrc.s i mörk fl.'1.skc. i kylskåp. 

0,5 M HCl: 1200 nl dcst. vn.tten tillsätts 50 nl konc. RCl. 

2 M HCl: 1050 nl ~est. vatten tillsritts 200 nl konc. HCl. 

5 M HCl: 375 rll dc,st. VQ ttcn tillsätts 250 fll konc. HCl. 

Utförande. 

2,5 gjord överförs i en 100 ml E.M-kolv. Tillsätt 50 ml 2M HCl i kolve~. 

Lägg ett urglas över öppningen och låt provet koka i ett vattenbad i en 

timme. Provet skakas före~, efter en ~- timme och efter kokningen. Provet 

kyls och filtreras. 

10 ml av filtratet hälls i en 50 ml mätkolv och dest. vatten päfylls till 

märket. 

10 ml av det förtunnade filtratet hälls i en 250 ml E.M-kolv. 50 ml 0,5M 

HCl tillsätts. Därefter tillsätts först 4 ml molybdatlösning och sedan 

4 rnl tennkloridlösning. Efter 15 minuter av-läses resultatet i fotometer 

vid 620 nm. 



Stn.ndnrd: 3 prover ~od va.rd~rn 10 ml stnnd~rdlösning r.nnlyscroa tillsrun

.nans med jordproverna. 

Blindprov: 10 nl vntten nn~lyserns tillsnmm~.ns ~~d jordprovernn. 

Fotometern nollställa med va.ttcn i kyvetten. 

mg P 
100 gjord= 

n • xp 
xn • y • 50 

o = ppm Pi eto.ndnrd 

y = invägd jord (5 g) 

xp = ext. för provet 

xa = ext. för stnndnrd. 

Fig 12 Saltsyrametoden enl Mauritzen (efter Larsson 1974), med ändringar. 




