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SMÄRRE MEDDELANDEN 
KVANTITATIV SPEKTRALANALYS SOM HJÄLPMEDEL VID 

ARKEOLOGISK FORSKNING 

Spektralanalys har sedan länge varil en viktig och i många fall oersätt
lig metod för kvalitativt påvisande av ämnen förekommando i små mängder i 
analysmaterialet. En stor del av våra sällsynta grundämnen ba f. ö. upp
täckts lack vare denna metod. Betydelsen av alt utbilda den klassiska kvali-
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tativa spektralanalysen till en kvantitativ metod ligger i öpjien dag, och 
mycket arbete har även nedlagts på detta. Först på senare år bar emellertid 
den kvantitativa spektralanalysen, dess metodik och instrumentella lijiilp-
medel, utvecklats därhän alt densamma nått en noggrannhet och använd
barhet, som särskilt för bestämningen av små mängder gör den likställd 
med eller överträffar de rent kemiska metoderna, raikrometoderna ej undan
tagna. En av spektraianalysens mest framträdande fördelar ligger i att 
ytterst små provmängder erfordras utan att noggrannheten per analys där
för blir lidande. Denna egenskap gör metoden särskilt ägnad att tillämpas 
vid analyser av materialet i fornföremäl, vid vilka provtagning, ooh det 
ingrepp 1 föremålen donna innebär, alltid är mindre önskvärd och ofta 
— vid unika (öremål — otillåten. De kemiska analysmetoderna fordra, 
särskilt om balten av del ämne som skall bestämmas är låg, avsevärda 
provmängder, vilket i ytterlighetsfall kan leda till att hela eller stora 
delar av föremålet skulle offras för att få kännedom om materialets sam
mansättning, ett förhållanden som i sin tur medför att de unika och iu-
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tressanta föremålens sammansättning ofta blir förborgad för forskaren. 
Ett slående exempel på metodens företräden föreligger i den bestäm

ning av silvrets guldhalt i ett silvermynt, som nyligen utförts av under
tecknad vid Centralanstalten för Försöksväsendet på Jordbruksområdet, 
vars botaniska avdelning förfogar över ett spoktralanalytiskt laborato
rium. Denna avdelnings föreståndare, professor H. L u n d e g å r d h, har 
där sedan lång tid arbetat på metodens och den tillhörande apparaturens 
fullkomnande, i första hand till tjänst för växtfysiologiska forsknings
uppgifter, men sedermora ha skilda områden, t. ox. medicinsk forskning 
och bergsbruk m. m., dragit nytta av dessa arbeten. Efter hemställan 
från Riksantikvarien bar Centralanstaltens styrelse, etter tillstyrkande 
av professor Liindegårdb, välvillig! medgivit undertecknad att i nämnda 
laboratorium utföra ett antal undersökningar för Statens historiska mu
seums räkning. Undertecknad har härvid haft förmånen att arbeta under 
professor Lundegårdhs omedelbara ledning och överinseende och har där
igenom satts i tillfälle att taga del av de samlade erfarenheterna. 

Avsikten med detta meddelande är icke att ge on detaljerad beskriv
ning av arbetssätt och anordningar vid de företagna undersökningarna, 
ulan endast atl söka visa metodens lämplighet ur museal synpunkt, i 
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synnerhet med hänsyn till graden av äverkan å föremålen, vilkas material 
har analyserats. 

En forskare utanför museet önskade ett värde på guldhalten i silver 
från Sala gruva. Silver av detta ursprung föreligger i ott silvermynt — 
1 riksdaler präglad 1633 —, som i ett exemplar ingår i Kungl. Myntkabi
nettets samlingar. Då myntet är sällsynt och guldhalten kan förutses 
vara låg, förelågo uppenbara svårigheter att erhålla det önskade guld-
haltsvärdet. Uppgiften bar emellertid lösts medelst ifrågavarande spek-
tralanalytiska metod, utan någon som helst provtagning eller synlig 
åverkan å myntet, på följande sätt. 

Fig. 1 visar spektrografen och gniststativet, det senare till vänster å 
bildon. Stativet har två hållare, anslutna den ena till ena polen av en 
elektrisk krets för alstrande av en gnista med speciella egenskaper, den 
undra till jord. Myntet uppsattes i on omböjd aluminiumtråd i stativets 
ena hållare, i det andra anbringades en rak aluminiumtråd, vertikalt 
orienterad i likhet med myntet och pekande mot myntets kant c:a 3 mm. 
från denna (se fig. 2). Det i sig själv ledande myntet och den vertikala 
aluminiumtrådens spets representera de båda elektroderna i gnistkretsen, 
och slutes strömmen, slår, tack vare den höga spänningen (16 000 volt 
växelström), en gnista över från aluminiumspetsen till myntets kant. 
Denna gnista fotograferades via spoktrografens spalt och prisma mod 
noga bestämd oxponeringstid. För varje dylik upptagning »rullades» 
myntet i aluminiurahållaren ett litet stycke, så att en ny punkt på myntet 
underkastades analys. Spektrografens kasett kan förflyttas stegvis i 
vertikal led, varför ett stort antal upptagningar kunna göras på samma 
plåt. Sedan tillräckligt mänga upptagningar gjorts på myntet, upptogs 
under fasthållande av samtliga betingelser, såsom exponeringstid etc, ett 
antal silvorlegeringar med k ä n d guldhalt på samma plåt. Plåten, som 
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tressanta föremålens sammansättning ofta blir förborgad för forskaren. 
Ett slående exempel på metodens företräden föreligger i don bestäm

ning av silvrets guldhalt i ett silvermynt, som nyligen utförts av under
tecknad vid Contralanstalten för Försöksväsondet på Jordbruksområdet, 
vars botaniska avdelning förfogar över ett spektralanalytiskt laborato
rium. Denna avdelnings föreståndare, professor II. L u n d e g å r d h , liar 
där sodan lång tid arbetat på metodens och den tillhörande apparaturens 
fullkomnande, i första hand till tjänst för växtfysiologiska forsknings
uppgifter, men sedermera ba skilda områden, t. ex. medicinsk forskning 
och bergsbruk ni. ni., dragit nytta av dessa arbeten. Efter hemställan 
frän Riksantikvarien bar Centralanstaltens styrelse, efter tillstyrkande 
av professor Lundegårdh, välvilligt medgivit undertecknad att i nämnda 
laboratorium utföra ett antal undersökningar för Statens historiska mu
seums räkning. Undertecknad har härvid haft förmånen att arbeta under 
professor Lundegårdhs omedelbara ledning och överinseende och har där
igenom satts i tillfälle att taga del av do samlade erfarenheterna. 

Avsikten med detta meddelande är icke att go on detaljerad beskriv
ning av arbetssätt och anordningar vid de företagna underaökningarna, 
utan endast att söka visa metodens lämplighet ur museal synpunkt, i 
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framkallades (bestämd lid: signatur och i mörker) samt fixerades och 
sköljdes på vanligt sätt, har ett utseende som fig. 3 visar (med reserva
tion för fel, vilka orsakats av svårigheterna vid autotypireproduktion av 
fina linjer). I spektrogrammon finnas nu samtliga i myntet förekommande 
metallers linjer, varför on fullständig k v a l i t a t i v analys av myntle-
geringen kan utföras ondast genom mätning av samtliga linjers i ett 
spektrogram läge på plåten. En av guldets linjer mättes nu i alla spoktro-
graramcn mod bjälji av en fotometer, vars utseende framgår av fig. 1. 
Mätningen avser bestämning av resp. linjers svärtning, vilken står i on 
viss relation till mängden eller koncentrationen av resp. ämne, som för
gasats av och bringats till emission i gnistan. Spektrallinjon på plåten 
belyses i fotometern av en konstant lysande glödlampa och projicioras på 
ett trådformigt termooleraent. Tennoelementet mottager mer eller mindre 
ljus boroonde på om spoktrallinjcn på plåten är mor eller mindre >tät», 
d. v. s. om den utskilda silvermängden i gelatinskiktet är stor eller liten. 
Don av termoelementet mottagna Ijusmängden förorsakar en mot denna 
proportionell uppvärmning av detta, och den härvid alstrade proportio-
nella strömmens styrka matos med spcgclgalvanomctor. Avläsningarna 
av denna go därför numeriska värden på ifrågavarande linjos genomsläji|>-
lighot för ljus, d. v. s. inverterade värdet av svärtningen. På ett visst 
avstånd från linjon mätes vidare »bakgrundens» genomsläppligbet och 
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kvoten a\ dessa två värden bildas för varje linje. Nu uppritas ett koordi
natsystem, i vilket genomsläppligboten tages som ordinata oeh koncentra
tionen som abskissa. I detta inläggas genomsläpplighetsvärdena för de 
Spektrallinjer som erhållits vid upptagningen av legeringarna med känd 
guldhalt och dessa punkter sammanbindas till cn kurva. På kurvan in
läggas sedan de för myntet funna genomsläpplighetsvärdena och dessa 
punkters abskissor avläsas, varvid motsvarande guldhaltsvärdeu erhållas. 
Som medelvärde av 15 bestämningar erhölls lins Ifrågavarande mynt en 
guldhalt av 0,0254 % hos silvret. De punkter på myntet, vilka varit utsatta 
för gnistan, visade en mörk beläggning, sannolikt bestående av förstoftat 
aluminium från elektroden. Beläggningen kunde lätt avlägsnas med en 
bomullssudd, och någon åverkan i form av fördjupningar el. dyl. i me
tallen kan icke iakttagas. 

Förutom denna undersökning bar företagits haltbestämning av on del 
(omkr. 40 stycken) medeltida silvermynt. Då silverhalten är hög, har 
i vissa avseenden annorlunda tillvägagångssätt kommit till användning. 
Minimala prov (0,002—0,005 gram) ha tagits i myntens kanter och lösts i 
salpetersyra varefter, sodan utspädning till låg koncentration ägt rum, 
dessa prov spektrograforats med hjälp av den av professor Lundegårdh 
konstruerade spridareanordningen för lösningar (se fig. 5). Provlösnin-
garna Införas i dot vågrätt sittande glaskärlet och finfördelas till dimma 



48 S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

medelst ott spridaremunstyckc för tryckluft. Denna tryckluft med svä 
vande lösningspartiklar tillföres som förbränningsluft till en acetylenlåga, 
vilken fotograforas genom en spoktrograf. Lågan brinner omedelbart 
framför spektroskopets spalt och mellan dess spalthuvucl och en plan spe
gel, den senares kant synes vit å bildon. De erhållna plåtarna fotomotre-
rades, och resultaten beräknades så som ovan beskrivits. Samtidigt med 
proven upptogos givetvis utspädningsserier av lösningar med känd halt 
silver. 

Den uppgift som aktualiserade behovet av on analysmetod för små prov-
kvantiteter var emellertid ej do ovan beskrivna myntundcrsökningarna, 
utan behovet av bestämning av glasmassans sammansättning i en del glas-
föremål från Birka. I detta fall tordo den kvantitativa spektralanalysen 
vara oersättlig, dels emedan de tillgängliga provmängdcrna äro små, och 
dels emedan undersökningen även avses omfatta bestämning av färgande 
beståndsdelar i glasmassan, vilka ofta ingå i så små mängder som bråk
delar av procent. Vidare är bestämningen av alkali relativt osäker med 
do komiska metoderna. Undersökningen är påbörjad men ännu icke slut
förd. Hittills har emellertid fullständig kvalitativ analys företagits å 
sex glasprover, motsvarande lika många föremål. Dessa analyser ha f. ö. 
visat, att anmärkningsvärt stora mängder b o r förekomma i en del av 
glasen, vilket möjligen kan vara av betydelse vid fastställandet av Birka-
glasens ursprung. Analyserna ha företagits med högspänningsgnista, var
vid glasproven gjorts elektriskt ledande genom upphettning till mörk 
rödglödgning. 

Efter dessa undersökningar har förf. gjorts uppmärksam på en i Nach
richtenblatt fiir deutsche Vorzeit, Heft 6, Jahrg. IX, 1933, av I. Winklor, 
Hallo, författad artikel »Die qualitativo und quantitative Spektralanalyse 
vorgeschichtlicber Legierungen» samt, i samma publikation, Hiille: »Die 
Spektralanalyse im Dienste der Vorgeschichtforschung», i vilka båda ar
tiklar huvudvikten synes läggas vid de möjligheter spektralanalysen ger 
att bestämma mycket små mängder ämnen och som särskilt lovande fram-
bålles bestämningen av oavsiktliga dylika i mctallegeringar, t. ex. molyb-
den eller vismut i brons, vilka kunna ge upplysning om råmaterialets 
eller bronsens härkomst. Båda artiklarna utgöra ett kraftigt stöd för un
dertecknads åsikt, att spektralanalysen är särskilt lämplig som universell 
metod för sammansättningsundersökningar vid arkeologisk forskning. 

Gillis Olson. 


