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Abstract 

 
The purpose with this survey, is to examine samples from ironage houses and other contexts from 

Gamla Uppsala. Samples were taken as part of contract archaeology excavations for the building of 

OKB, but weren't prioritised for these investigations. 

 Macrofossil from the houses and other areas are analysed, in order to answer questions about 

the function of the houses, the surrounding environment and possible social situations. Macrofossil 

is organic material visible for the naked eye, such as seeds, bone, insects, shells etc. To make the 

material available, flotation of the soil samples is used in order to separate the macrofossil from de 

soil itself. 

 Other surveys have been executed with the same project (OKB) as background, which 

results will be used as a comparison to this study. The main findings of archaeobotanical analyses so 

far has been the identificaton were different kinds of cerealgrains, which indicate human household 

activities. The intention of this analysis is to include other macrofossil, such as bone, which could 

be important for a fuller picture of the site, and hopefully this paper can fill any historical gaps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tack 

 

Stort tack till min handledare Anneli Ekblom för hjälpen med mängder av litteratur, för huserandet 

av mig dag ut och dag in på kontoret, den inspirerande inställningen och inte minst det otroliga 

engagemang hon visat genom både analys- och skrivprocessen. Jag vill också tacka Rudolf 

Gustavsson på SAU för sin hjälp med tolkningarna av det osteologiska materialet. Resten av SAU 

förtjänar också att tackas för tillgången på jordproverna och deras makrolaboratorium, men även för 

utlåningen av den dokumenterade datan på deras datorer. Slutligen, ett stort tack för gratiskaffet på 

fakulteten. 
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1. Inledning 

 
I östra delen av Gamla Uppsala har sedan 2012 boplatsmaterial från järnålder grävts ut inom ramen 

för så kallade exploateringsundersökningar. Utgrävningarna utfördes av Societas Archaeologicas 

Upsaliensis (SAU), Upplandsmuseet och Riksantikvarieämbetet, på uppdrag från Trafikverket att 

söka av området där en järnvägstunnel just nu håller på att byggas. Tunneln är en del av 

Ostkustbanan och därför kallas utgrävningarna för OKB-projektet. I och med OKB-projektet har 

jordprover tagits från området för att sedan kunna analysera eventuellt organiskt material, till 

exempel växter. De prover som gick vidare till analys kommer från grophus, gravar och även i 

begränsad mängd stolphus, gropar och kulturlager (Bergman, Ekblom, Magnell 2017:6). Här 

kommer jag att presentera analys av övriga jordprover ifrån olika kontexter för att utvärdera 

provernas tolkningspotential. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Denna undersökning syftar till att analysera bortprioriterade jordprover från långhus och andra 

kontexter från OKB, delyta 12S och 5. Tanken är att makrofossilet ska kunna förmedla dess 

historiska kontext och på så sätt ligga till grund för följande frågeställningar: 

 

 Går det att utläsa husens funktion(er)? Isåfall, vilken/a funktion(er)? 

 Hur såg den omkringliggande miljön ut? 

 Är det möjligt att säga något om människornas sociala situation? Isåfall, hur såg den ut? 

 

 

1.2 Metod 

1.2.1 Arkeobotanik 
Hastorf (1999) skriver att paleoetnobotanik är det begrepp, som oftast används i USA när det gäller 

studiet av relationen mellan växt och människa (1999: 55f). I Europa används oftast 

begreppet ”arkeobotanik” och det avser samma slags studier. Även om Hastorf kommer med denna 

förhållandevis konkreta definition, är arkeobotanik fortfarande ett omdiskuterat ämne, särskilt 

huruvida begreppet ska definieras. Grabowski (2014: 6) citerar Hjelmqvist (1982), Viklund (2004) 

och Ford (1979) och diskuterar arkeobotanikens användning och potential med utgångspunkt från 

Sverige. Hjelmqvist (i Grabowski 2014) menar att det finns en tydlig skillnad mellan arkeologi och 

botanik, men att de båda disciplinerna kan dra nytta av varandra kring vissa frågor och det 

samarbetet som kan formas i och med dessa frågeställningar, kallas arkeobotanik. Vidare hävdar 

Viklund istället att arkeobotanik inte är en naturvetenskaplig disciplin, utan en disciplin speciellt 

utarbetad för arkeologiska frågeställningar. Grabowski anser dock att Ford kommer med den mest 

korrekta tolkningen av arkeobotanik; studiet av relationen mellan växter och människor med 

arkeologiskt material som utgångspunkt. Trots att tolkningarna kring begreppet ”arkeobotanik” 

delar samma huvudelement (arkeologi och botanik), håller jag med Grabowski och Ford (och 

Hastorf för den delen), om att det i definitionen av arkeobotanik främst handlar om själva relationen 

mellan växter och människor. 
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Människan har under största delen av sin existens varit beroende av både växter och djur för att 

överleva. Man har använt (och använder fortfarande) växter till bland annat matlagning och 

förtäring, husbyggen samt rituella syften. På grund av vår långa historia tillsammans med naturen, 

kan dess växter svara på frågor rörande samhälle, sociala relationer och relationen mellan människa 

och natur. Ämnet är ett ganska nytt tillskott till forskningen, men växer snabbt då det tycks fylla 

stora historiska luckor (Hastorf 1999: 55f). 

 Hastorf (1999: 57) skriver i sin artikel ”Recent Research in Paleoethnobotany” att 

växtmaterial länge förbisetts, kanske först och främst för att man faktiskt inte kan se så stor del av 

materialet in situ. Hon föreslår även faktumet att växtmaterial ofta påträffas i kvinnliga kontexter, 

det vill säga i hushåll. Hastorf menar att en kvinnas roll och hennes aktiviteter kan ha setts som 

oviktiga i förhållande till andra frågeställningar, som ansetts ha större betydelse. Emellertid anser 

jag att det påståendet kan vara långsökt, då växtmaterial, enligt min mening, utgör en grund för 

förståelse för samhället överhuvudtaget och det vore därför en stor förlust att försumma något av 

materialet. 

 Med hjälp av arkeobotanik och det som i arkeologiska sammanhang oftast beskrivs med 

samlingsnamnet ”makrofossilanalys”, kan frågor kring resursutnyttjande, rumslig organisation och 

sociala förhållanden besvaras. Med makrofossil menas botaniskt och animaliskt material, som till 

exempel kärnor, frön, snäckor, ben och så vidare. Oftast går det att se makrofossil utan att använda 

mikroskop (Ekblom 2012 in prep). 

 

1.2.2 Tafonomi 
När arkeologiskt material studeras, är det alltid viktigt att ta hänsyn till tafonomiska processer, det 

vill säga objektens bevaringsförhållanden. Jacomet (2007) skriver att det finns två olika 

lämningstyperman bör ha i beaktande, när det gäller tolkning av arkeologiska lämningar. Den ena 

lämningstypen är strukturer, alltså sådant som människan medvetet har skapat, exempelvis 

byggnader eller andra kontruktioner. Den andra lämningstypen är depåer; till exempel förvaringar 

eller avfall. Det som grävs upp har ofta skador som tillkommit efter att det deponerats. Organiskt 

material är dessutom extra känsligt och sönderfaller lätt (Hastorf 1999: 60), alltså kan färska frön 

tolkas som moderna, förutsatt att de inte funnits i någon särskild kontext, t ex sura och syrefattiga 

miljöer, som konserverar organiskt material bra (exempelvis en brunn eller en myr). Bevaring beror 

också på hur fort materialet blivit begravt. Om ”begravningen” av organiskt material sker snabbt 

och av energifattigt material, blir chanserna större att de bevaras längre, än om begravningen sker 

långsamt och med energirikt material (Jacomet 2007).  

 En välstuderad tafonomisk process är förkolning, vilken kan ha olika påverkan på olika 

biologiska arter (Hastorf 1999: 60). Hastorf (1999) räknar upp flera forskare, som fokuserat på just 

förkolnandets påverkan på växter. Bland andra tar hon upp Smith and Jones (1990), som i sin studie 

visar att det är möjligt att skilja på domesticerade och vilda växtarter, genom att studera 

förkolnandets effekt på respektive frö. Det som inte bara Smith and Jones (1990) kommer fram till, 

utan även Mclaren och Hubbard (1990) och Goette et al (1994), är att förkolnandet som sker med 

låg värme under en längre tid, är det som ger det mest fördelaktiga bevarandet (Hastorf 1999:60). 

Växter som används inom matlagning, till exempel sädeskorn och ogräs som kommit med i 

skörden, är bland de vanligaste förkolnade fynden. 
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Vidare skriver Hastorf (1999:60f) om studerandet av övrigt innehåll i en särskild depå, för att 

försöka bestämma kontexten som materialet befann sig i när det blev ”begravt”. Det innehåll man 

finner, blir kopplat till möjliga aktiviteter som kan ha ägt rum och gett upphov till kvarlämningarna 

i fråga (Hastorf 1999:60f). 

 När det kommer till bevarandet av benmaterial, beror det mycket på benens tjocklek; ju 

tjockare desto tåligare. Magnell, Prata och Sjöling (2017) och Lindkvist (2017) skriver om bland 

annat fiskben som hittats i hus från samma undersökning som denna rapport utgår från (OKB). 

Gädda, sik, strömming och karpfisk har påträffats, men strömmingen är mest förekommande på 

järnåldersboplatser. Trots att detta handlar om små och tunna ben tycks de alltså ha bevarats från 

järnåldern (Magnell, Prata, Sjöling 2017, Lindkvist 2017). 

 En tafonomisk medvetenhet är ett viktigt komplement (kanske till och med utgångspunkt) 

till metoden som används i denna undersökning, eftersom att vi inte kan tolka något förrän vi vet 

var materialet i fråga hittats och/eller under vilka förhållanden det deponerats (Jacomet 2007). 

 

1.2.3 Makrofossilanalys 
Den huvudsakliga metoden för undersökningen är makrofossilanalys. Ben- och växtrester utgör 

tillsammans en viktig källa för att utreda funktionen av huset och hur den omkringliggande miljön 

och jordbruket sett ut. Dock är resurserna för osteologiska undersökningar begränsade. Av den 

anledningen är det växtfossilet som ligger i fokus i denna undersökning, även om hänsyn kommer 

att tas till benmaterial. 

 Initialt valdes ett antal prover ut från delyta 12S som grävdes ut 2012 inom ramen för OKB 

undersökningarna. Utvalda prover hade i fältfasen identifierats som tillhörande ett långhus 1132. 

Syftet med analysen var att analysera detta långhus i relation till övriga långhus på platsen. 

Proverna genomsöktes senare i Intrasis (OKB-projektets databas), men många av proverna visade 

sig senare ha blivit omtolkade som tillhörande andra hus eller kontexter. Denna process var relativt 

tidsödande eftersom makrofossilproverna fick genomsökas individuellt och tillhörighet fick 

genomsökas i flera nivåer på grund av sättet som makrofossilprover är registrerade i databasen 

(provnummer (PM nummer), nedgrävning, fyllning, stolphål/stolpmärke, brukningsfas och i högsta 

nivån eventuell tillhörighet). Genom denna genomsökning fick jag därför även insikt i Intrasis och 

databaskonstruktionen.  Jag kom på grund av omtolkningen av proverna att bredda min 

frågeställning till att behandla hur/om makrofossilen speglas miljö och jordbruk på platsen och 

eventuella handlingar på platsen. De frågeställningar som uppställdes i början är dock fortfarande 

aktuella. 

 Analysen är en process i flera steg. Först och främst prepareras jordprover om cirka två liter 

och mättas med vatten, för att vara säker på mängden jord. Samtliga prover var rika på lera och 

därför fick de ligga i en hink med varmvatten några timmar för att lösas upp. (Om det är väldigt 

lerigt och varmvatten inte räcker, kan man också addera kaustiksoda för att lösa upp ordentligt.) När 

denna första preparering var färdig påbörjades flottering, vilket innebär separation av det organiska 

materialet från jorden. Detta görs genom att först röra om i provet för att få allt material i rörelse 

och direkt efter hälla av vattnet genom ett såll på 0,25 mm. På så sätt kommer det organiska 

materialet med i vattnet som hälls av och fångas upp av sållets finmaskiga nät. Detta steg upprepas 

till organiskt material inte längre syns. Sanden som blir kvar kastas. Om mycket sand kommit med i 

det silade provet, hälls allt i sållet tillbaks till den tomma hinken och så gör man om separationen på 

samma sätt som tidigare. Anledningen till denna procedur är att det tar längre tid att analysera 

proven om de innehåller för mycket sand eller annat minerogent material. Det färdiga provet läggs 
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sedan på tork i en aluminiumform för att sedan sorteras in i fyndpåsar med det PM-nummer som 

stod skrivet på respektive jordprov. 

 I nästa steg hälls provet upp i en petriskål för att undersökas genom ett stereomikroskåp. Om 

det är mycket material i provet blir det lättare att undersöka lite i taget. Färska och förkolnade frön, 

ben, övrigt organiskt material samt sprutslagg plockas ut och sorteras upp i provburkar (märkta med 

tillhörande PM-nummer) och identifieras sedan med hjälp av referensmaterial och kunniga inom 

området. Den botaniska makrofossilanalysen skedde under handledning av Anneli Ekblom och 

osteologiska analyser av Rudolf Gustavsson på SAU. Resultatet förs sedan in i diagram och tabeller 

för att ge en ordentlig överblick för vidare analys. Det är emellertid frön som står i fokus, eftersom 

att tillräckliga osteologiska resurser saknas och för att ben sällan kommer med i proverna. Analysen 

sker i ljuset av frågeställningarna, som är redovisade ovan. 

 

 

1.3 Bakgrund 

 

Pollenanalyser från Uppland tyder på odlingsaktivitet redan runt 2300 f.Kr. (Ekblom 2016b in 

prep), men Gamla Uppsala är ett relativt ungt landskap, som växte fram ordentligt kring 

bronsåldern. De tidigaste växtfynden berättar om en flora dominerad av tall (Pinus), ek (Quercus), 

aln (Alnus), hassel (Corylus), björk (Betula) samt enstaka almar (Ulmus) och lind (Tilia). Det var 

alltså tät skogsmark på den tiden. Fem km norr om Gamla Uppsala, i Myrbry träsk,har även bland 

annat vete från den här tiden påträffats i pollenanalyser. Fler växter, så som gräs, nejlikor, ärtväxter 

och smörblommor påträffas i proverna, vilket kan tyda på öppna betesmarker. Detta banar sedan 

väg för förromersk-romersk järnålder (cirka 500 f.Kr. - 400 e.Kr.) som innebar begynnelsen av 

Gamla Uppsalas tillväxt. Utbredandet av gräs och tecken på avtagande skog ska indikera detta 

(Bergman, Ekblom, Magnell 2017:8 in prep).  

 

1.3.1 Odlingslandskapet i Mälardalen under järnåldern 
Under 200-600-talet e.Kr. utgjordes jordbruket av åkerbruk och boskapsskötsel i Sverige. Minst 

hälften av människornas kosthållning bestod av odlade grödor (Welinder 1998:270). Jordbruket 

utvecklades regionalt runt om i landet på grund av den varierande jordmånen som gav olika 

förutsättningar för odling och bebyggelse (Welinder 1998:273, 276f). I Uppland under 300-400-tal 

ekr rådde ett så kallat hägnadssystem (Welinder 1998:276). Det innebar att stensträngar byggdes för 

att skilja inmark (ängs- och åkermark samt bostad) och utmark (bl a betesmark) från varandra. Den 

största delen av inmarken utgjordes av ängsmarken och åkermarken var en lite mindre andel. 

Åkrarna gödslades (med spillning från fähus) regelbundet och ängsmarken slogs mot hösten 

och ”skörden” tjänade sedan som foder till bopskapen under vintermånaderna (Welinder 1998:294). 

Welinder (1998) argumenterar för att dagens jordbruksslätter i Uppsala även fanns under järnåldern, 

med tanke på att stensträngarna som syns idag ligger i nära anslutning (Welinder 1998:276). 

 I övergången från äldre till yngre järnålder sker förändringar i odlingslandskapen på vissa 

ställen i landet. Tydligare spår av maktmanifestationer dyker upp (till exempel omstrukturerade 

samhällen eller prestigeföremål i gravar och så vidare). Kring 500 e.Kr. tyder arkeologiskt 

fyndmaterial på att Öland, Gotland, Östergötland, norra Hälsingland/Medelpad och Uppland blir 

särskilda maktcentra i Sverige. För att underhålla sin makt har en särskild utbyteshandel skett dessa 

aktörer emellan, speciellt romerska varor som glas och statyetter (Welinder 1998:312). 
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Under yngre järnålder (500-1050 e.Kr.) är markägorna mer eller mindre fastställda och man 

behöver inte längre hägnadssystemen för att markera gränser. Under samma tid uppkommer 

höggravfält, vilka har placerats i tydliga korrelationer till de gårdar och byar som ska komma att ta 

form (Welinder 1998:328ff).  

 Den omställning till boskapsskötsel som antagligen skedde under folkvandringstid, går att 

spåra med hjälp av den ökande halten odlingspollen som syns i pollenanalyserna från Myrby träsk. 

Även om en säker kronologi ej går att fastställas, verkar det som att bebyggelsen och 

monumentaliseringen i Gamla Uppsala tar plats under tidig vendeltid, alltså senare än förändringen 

i boskapshållningen. Den ökande odlingen kan mycket möjligt vara en av de direkta orsakerna till 

Gamla Uppsalas expanderande befolkning och spirande statusutveckling, precis som att 

expansionen av bebyggelsen likväl kan ha lett till den ökande odlingsaktiviteten. Det som dock går 

att konstatera är att en omstrukturering sker i Gamla Uppsala under folkvandringstid, vilket kan 

bero på urbaniseringen av de mindre områdena runt om. Som sagt är det inte aktuellt att fastställa 

någon kronologi då tillräckliga dateringar saknas, men förändringar i landanvändning och 

exempelvis bebyggelseförändringar verkar vara länkade till varandra i något avseende. När det 

gäller förändringen från odling till boskapshållning och betesbruk kan faktorer som 

befolkningsökning, sjunkande grundvattennivåer, konkurrens, sociala nätverk, klimatförändringar 

och ett växande stratifierat samhälle ligga till grund (Göthberg & Sundkvist 2017). 

  
1.3.2 Boplatslämningar i Mälardalen 
Under järnåldern existerade flera olika typer av husbyggnationer runt om i världen. I norra 

Skandinavien hade man format sin egen stil av husbyggande, vilket var framförallt treskeppiga 

långhus och grophus. Treskeppiga långhus var det viktigaste på en järnåldersgård i Norden (200 

f.Kr.) och var allt som oftast minst 15 meter. De kunde se olika ut och/eller vara byggda på olika 

sätt, men de hade alltid minst tre avdelningar och bars upp av stolpar (kallas därför även stolphus). 

På grund av lokala skillnader i huskonstruktionerna kan husen från denna tid (200-600 e.Kr.) ge 

extra inblick i ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden. I husens olika avdelningarna fanns 

husrum för människorna på ena sidan och boskap på den andra. Förråd fick också ofta plats under 

samma tak. (Welinder 1998: 415ff). I Sverige har makrofossilanalys ofta använts för att 

funktionsbestämma delar av hus (Viklund 1998, Grabowski 2014). Kring 200 e.Kr. dyker hus upp 

med stolpar utsatta lite ojämnare, vilket man tolkar som att husen haft flera olika rum. Alltså kan 

husen haft fler funktioner än bara husrum, förråd och stall (Welinder 1998: 421). Makrofossilanalys 

har här varit ett viktigt redskap för att närma sig frågan om funktion. Exempelvis har forskare 

genom makrofossilanalys kunnat ta sig an frågan om eventuell förekomst av vinterstallning i husen. 

Tätare stolphålspar, högre halter fosfatvärden i marken och förekomst av gräsmarksväxter, så som 

starrväxter, gräs och örter tyder på vinterstallning och förvaring av vinterfoder i norrländska 

långhus från järnåldern, vilket innebar en fundamental omställning gällande djurhållningen. När 

man började hålla djuren i fähus under vintermånaderna, gav det möjligheten att tillvara ta gödsel 

på ett annat sätt än tidigare. I bland annat Mälardalen är det dock osäkert huruvida man stallade sina 

boskap under vintern under järnåldern, då tydliga tecken (framförallt förekomsten av 

gräsmarksväxter) syns i betydligt mindre omfattning än i de norrländska husen. Dock går det att se 

stolphål efter tätare placerade stolpar och ibland högre fosfatvärden i marken (Ekblom & Lagerstedt 

2007). 
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Vid 100-200-talet e.Kr. blev olika typer av hus mer eller mindre vanliga beroende på var i landet de 

byggdes. I öst (till exempel Uppland) och i norr blev det vanligt att bygga hus på terasser av jord 

och sten. Fler hus började byggas på de större gårdarna, med avsikt att dela upp funktionerna som 

tidigare funnits i ett och samma långhus. De kunde fungera som exempelvis förvaring, vilket ofta 

tillägnades just grophus. På 300-talet byggdes även hus särskilt för finare möteshallar (Welinder 

1998: 422f). 

 Under 600-800-talet e.Kr. verkar det som att människor övergivit de längre husen och 

istället börjat bygga flera hus på gårdarna, men betydligt kortare. De byggdes på varierade sätt och 

de hus som ska ha varit huvudbyggnader, verkar inte haft fähus inbyggt längre. Troligtvis har då 

djuren fått sina egna byggnader. De treskeppiga långhusen upphörde ej att existera, utan fanns kvar 

till och med cirka 1200-talet. Dock tjänade de istället syfte som festlokaler på storgårdar och 

förlorade sin roll på jordbruksgårdar (Welinder 1998: 424f). 

 Grophus kan vara svåra att definiera, eftersom att det finns flera olika hustyper som liknar 

varandra. Lindkvist (2017) citerar en specifik definition som hon själv utgått från i sin 

undersökning. Kortfattat ska det i huset finnas en grop som är minst 4 m2, som har tydliga kanter 

och så ska det finnas tecken på någon form av medveten bearbetning och/eller aktivitet, exempelvis 

golvlager och spår från härdar. I Sverige förekommer grophus främst på järnåldersgårdar. 

Tolkningen av grophusens funktion är omdiskuterad. Vissa menar att de använts som kokhus, rök- 

och torkhus samt förråd. Det finns också uppfattningar om att grophusen ska ha varit 

säsongsmässiga bostadshus, förutsatt att det funnits en härd. Dock är grophus i Mälardalen väldigt 

dåligt undersökta, mestadels på grund av att de är så få till antal i just Mälardalsområdet (Lindkvist 

2017). För att kunna närma sig funktionsbestämningar på grophus kan makrofossilanalys vara ett 

viktigt redskap. 

 Förutom huslämningar har även prover från aktivitetslager, en brunn, stolphål utan kontexter 

(det vill säga: är ej registrerade till något hus i Intrasis) samt övriga boplatskontexter analyserats. 

Dessa är viktiga som komplement till proverna från husen, då de kan spegla olika aktiviteter i 

området. Särskilt brunnkontexter, som har goda bevaringsförhållanden och möjliggör därför att 

botaniskt material kan bevaras även obränt. 

 

1.3.3 Tidigare forskning 

Under 1986-1991 skedde de första uppdragsarkeologiska utgrävningarna i Mälardalen (sydvästra 

Uppland) i och med vägbygge mellan Enköping och Bålsta. Utgrävningarna resulterade i stora fynd 

så som överplöjda boplatser. Fastän undersökningar av hus ökade efter detta, är det få som blivit 

undersökta helt individuellt (Göthberg 2007: 154f). Göthberg (2007) menar att dessa enskilda 

undersökningar är fruktbara för vidare förståelse av bland annat husens olika funktioner. 

 Gamla Uppsala är ett mycket fyndrikt område och i och med OKB-projektet har cirka 70000 

m2  (uppdelat i 13 olika delytor) undersökts. De huslämningarna man funnit i området, från brons- 

och järnålder, omfattas av 154 stolp- och syllhus, 54 grophus, 14 brunnar och 92 olika aktivitetsytor. 

Dock är de flesta daterade till yngre järnålder-folkvandringstid (Göthberg & Sundqvist 2017). 

I en makrofossilrapport av Anneli Ekblom och Jonas Bergman (2017 in prep) framförs resultaten 

från de olika kontexterna proverna tagits från. Dessa omfattar dock 945 totalanalyserade prover, 

varav 222 stycken kommer från stolphus inom ramen för undersökningsplanen. Proverna från husen 

(grop- och stolphus) visar höga andelar av sädeslag, främst korn, men även små andelar vete, råg 

och havre. Även en del sprutslagg. Dessa fynd tolkas som rester från matlagning och de som 

innehöll stora koncentrationer sädeskorn antas vara någon slags förvaring. Antalet växtfynd 
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varierade från hus till hus. Stolphusen var relativt fyndtomma, förutom några enstaka, i synnerhet 

hus 4950 som innehöll 119 sädeskorn och ogräsfrön. En annan kontext som sticker ut ur mängden 

är grop 5316, som innehöll väldigt mycket sädeskorn. Denna jämförs med gropar fulla med korn 

vid Bredåker och från Kungsgårdsplatån, vilka man tror bränts medvetet av någon särskilt 

anledning. Detta ses alltså inte som en vardaglig kontext. 

 Bergman och Ekblom drar i makrofossilrapporten slutsatsen att husfunktionerna inte går att 

uttala sig om, då materialet inte räckte till för en sådan analys. Antalet analyserade prover från 

stolphus var relativt lågt, då det inte var prioriterat inom ramen för exploateringsundersökningen 

(Bergman & Ekblom, 2017:24ff).    

 2016 gjordes en kandidatuppsats av Daniel Ardakani om tre hus stolphus (hus B, hus C , hus 

N) från Gamla Uppsala, från samma utgrävning som materialet i denna undersökning är baserad på. 

Ardakani fokuserade främst på förkolnade frön med syfte att pröva de teorier som fanns om de hus 

fröna kom ifrån. Hus B har förmodats vara ett bostadshus, hus C fähus och hus N en smedja. I det 

förmodade bostadshuset (hus B) fanns 51 sädeskorn och få ogräsfröer, vilket får betraktas som ett 

sparsamt material, men trots det backade upp hypotesen i viss mån. Ogräsfröer fanns istället i större 

mängder i fähuset, stärkte tolkningen av detta hus som fähus, då ogräsarter eventuellt kan tolkas 

som djurfoder eller djurspillning. Det sista huset (hus N) var enligt Ardakanis undersökning inte en 

trolig smedja, eftersom det här förekom spår av matlagning i form av sädeskorn, alternativt kan 

huset vid någon period använts som en bostad. Denna slutsats vilar på de 119 sädeskorn som 

påträffades i detta hus (Ardakani 2016: 8ff). 

 Magnell, Prata och Sjöling (2017) har med OKB-projektet som grund, påbörjat en artikel om 

de djurarter som hittats från yngre järnålder i Gamla Uppsala. De diskuterar betydelsen av de olika 

djuren beroende på om de funnits i gravar eller på boplatser, varav de som funnits på boplatser 

tycks varit vanligast som föda medan de djur funna i gravar tros ha varit av rituella värden. En 

ganska artrik fauna med olika fågelarter, fisk, björn, hund, katt, svin, nöt, får och getter har hittats i 

både gravar och boplatser. Dessutom har några vilda arter påträffats, däribland skogsmård och 

ekorre. De representeras av enstaka ben, men benen har identifierats som handlov och ett hälben. 

Magnell, Prata och Sjöling (2017) menar att det kan tyda på att de använts till skinn, vilket jag anser 

vara information av vikt för jämförelser i min undersökning, även om delarna från de förmodade 

skinnen kommer från gravar. 
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2. Resultat 

 
2.1 Stolphus 3974 DY5 

Hus 3974 är ett stolphus med ett smalare förrum som följs av ett större rum med en ässja 

(smideshärd). Detta hus är daterat till 870-975 e. Kr. (Göthberg & Sundkvist in prep). Till skillnad 

från andra undersökta kontexter (belägna på DY12S) var stolphus 3974 beläget på delyta 5. 

 Från hus 3974 har fyra olika prover analyserats. I prov 266696 påträffades 1 färsk målla 

(Chenopodium), 1 förkolnad småsnärjmåra (Galium spurium), 1 förkolnad grästyp (Poaceae sp), 

några förkolnade växtdelar och lite ben. Prov 266692 innehåller 5 färska mållor, 1 färsk törelsort 

(Euphorbiaceae sp), 1 förkolnat oidentifierat sädeskorn (Cerealia sp) och ytterligare några 

benfragment. I prov 266691 dök 1 färsk målla upp, samt 2 förkolnade havrekorn (Avena sativa), 2 

förkolnade småsnärjmåror och 1 förkolnat korn (Hordeum vulgare). Förutom fröer hittades även 3 

bitar sprutslagg och några benfragment. Prov 266701 är det sista från detta hus och det innehåller 3 

färska klöver (Trifolium), 2 förkolnade havrekorn, 2 förkolnade småsnärjmåror, 2 förkolnade korn, 

1 förkolnat emmervete (Triticum dicoccum), 4 förkolnade brödkubbsvete (Triticum 

aestivum/compactum), 8 förkolnade oidentifierade sädeskorn, 1 färskt oidentifierat frö, 1 förkolnad 

växtdel och en liten andel ben. 

 

2.2 Stolphus 5014 DY12 

Från detta hus finns ännu ingen detaljerad information. Tolkning kommer därför att baseras enbart 

på makrofossilrresultaten från denna undersökning. 

 Endast ett prov är taget från hus 5014 och det har PM-nummer 239839. I det provet hittades 

6 färska mållor, 2 förkolnade korn, 1 förkolnat oidentifierat sädeskorn, 1 färskt oidentifierat frö och 

3 benbitar. 

 

2.3 Stolphus 3946 DY12 

Från detta hus finns, liksom hus 5014, ingen vidare information och därför kommer tolkningen att 

baseras på makrofossilresultaten från denna undersökning. 

 I prov 221855 påträffades 17 färska mållor, 5 färska hallon, 0,5 förkolnat oidentifierat 

sädeskorn, 1 färskt oidentifierat frö, 2 sclerotier (små ”kapslar” med svampsporer) och benfragment 

i varierande storlek. Prov 222088 innehåller 1 färsk korgblommig astersort (Asteraceae), 29 färska 

mållor, 67 färska hallon, 1 färsk klöver, 1 förkolnat korn, 1 förkolnat brödkubbsvete, 4 förkolnade 

oidentifierade sädeskorn och två större benbitar. 

 

2.4 Stolphus 5007 DY12 
Hus 5007 beskrivs i Göthberg & Sundkvist (2017 in prep) som ett stort enskeppigt hybridhus. Huset 

kan ha varit huvudbyggnaden på sin gård under någon period. 

 Från hus 5007 kommer ett prov och det har PM-nummer 225308. I provet påträffades 31 

färska mållor, 1 färsk plistersort (Lamium), 1 färsk gulnäckrostyp (Nuphar), 2 färska klöver, 1 

förkolnad timotej (Phleum pratense) och en stor mängd ben i liten storlek. 

 Ekblom (2017 in prep) har med detta hus i sin makrofossilrapport från samma utgrävning. 

Ekblom har analyserat totalt 6 prover varav 3 innehöll växtmaterial, 36 förkolnade sädeskorn 

hittades, varav 28 var brödkubbsvete. Eftersom att det mesta fanns i samma stolphål (PM 221846), 

tänker Ekblom att det kan röra sig om en förvaringsgrop. 
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2.5 Stolpkonstruktion 5390 DY12 
Endast ett prov har tagits från hus 5390, med PM-nummer 237944. Här framkom endast några bitar 

kåda. 

 

2.6 Grophus 1379 DY12 
Det enda jordprovet från hus 1379 har PM-nummer 226011. Provet innehåller 4 färska mållor, 1 

färsk jordrök (Fumaria officinalis), 1 färsk kransblommig plistersort (Lamiaceae), 1 färskt hallon 

(Rubus idaeus), 5 förkolnade oidentifierade sädeskorn. 

 

2.7 Aktivitetsyta 5289 DY12 
PM-221852 är uppdelat i två separata prover, men båda kommer från kontext 5289. Ena provet 

innehåller 1 färsk flockblommig växtart (Apiaceae), 1 färsk jordrök, 1 färskt hallon, 3 färska klöver, 

3 förkolnade oidentifierade sädeskorn och lite benfragment. I det andra hittades 4 färska björk 

(Betula), 36 färska mållor, 1 färsk jordrök, 1 färsk gulnäckrostyp, 26 färska hallon, 4 färska klöver, 

1 förkolnad havre, 2 förkolnade korn, 2 förkolnade vete, 7 förkolnade oidentifierade sädeskorn, 2 

färska oidentifierade frön och en liten fruktliknande växtdel (färsk). 

 

2.8 Brunn 223078 
Ett av jordproverna kommer från en brunn med ID-nr 223078. Provets PM-nummer är 222213 och 

detta innehåller 10 färska mållor, 1 färsk jordrök, 2 färska hallon, 1 färsk klöver och 1 sprutslagg. 

 

2.9 Fristående stolphål DY12 
Resterande 16 jordprover kommer från stolphål utan relation till något hus. 13 av dessa innehåller 

(bland annat) förkolnade frön, vilka kommer att redovisas nedan. Det övriga innehållet från dessa 

prover är ej relevant för undersökningen, men redovisas i fyndtabeller i slutet av rapporten. 

 Prov 221912 innehåller 0,5 oidentifierat sädeskorn. 221904 innehåller 1 oidentifierat 

sädeskorn. I prov 209295 (SN-nummer) finns 1 korn och 9 oidentifierade sädeskorn, 221851 har 1 

korn. 221981 innehåller 2 småsnärjmåror, 1 korn och 1 oidentifierat sädeskorn. 221849 har 1 

småsnärjmåra.  239082 innehåller 1 småsnärjmåra och 1 oidentifierat sädeskorn. 221909 innehåller 

1 havre, 1 småsnärjmåra, 2 korn, 1 brödkubbsvete och 4 oidentifierade sädeskorn. 239928 

innehåller 1 havre, 1 småsnärjmåra, 5 korn, 1 brödkubbsvete och 12 oidentifierade sädeskorn. 

240402 har 2 korn och 1 oidentifierat sädeskorn. 239673 har 1 småsnärjmåra. 221856 har 1 råg och 

3 oidentifierade sädeskorn. 221741 innehåller 4 oidentifierade sädeskorn. 

 

2.10 Övriga prover 
De återstående proverna är 3 till antal. De innehåller inga förkolnade frön och tillhör inget hus. 

Det första provet, 221857, innehåller 11 mållor, 3 hallon, 3 obestämda frön. I prov 221848 

påträffades 3 korgblommiga växtarter, 28 björk, 1 starr (Carex), 1 arvsort (Cerastium), 25 mållor, 2 

av gulnäckrostyp, 3 trampört (Polygonum aviculare), 2 våtarv (Stellaria media), 5 klöver, några 

hartsbitar, några bitar koda, 3 sclerotier, 4 obestämda frön och en kota. I 222214 hittades 4 mållor, 6 

hallon och stor mängd obränt trä. 
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2.11 Osteologiskt fyndmaterial 

Benmaterial påträffades i många av proverna, men här redovisas de som gått att identifiera mer eller 

mindre specifikt. 

 Prov 222088 innehåller delar av ett fingerben från svin med huggspår. I prov 239673 

hittades en bit av höger underkäke från svin, med tre tillhörande visdomständer, slitage A. Prov 

266692 innehåller fiskrevben och benfragment från däggdjur. I 221741 påträffades benfragment 

från däggdjur samt några brända oidentifierade fragment. I 225308 hittades bitar från strömming. 

226011 innehåller en svanskota från ett litet pälsdjur och en led från något däggdjur. I prov 221852 

hittades en strömmingskota, ett bränt benfragment och fragment från däggdjur. I prov 266691 fanns 

fragment från strömming, någon obestämd fisk samt fragment från obestämt däggdjur. 221848 

innehåller fragment från något som liknar abborre. 240402 innehåller eventuella fiskben, 

däggdjursben och ben från en liten fågel. I 221852 hittades obestämda däggdjursben.i prov 266696 

hittades en liten svanskota, obestämda fiskfragment och revben samt obestämda däggdjursfragment. 

I 221855 påträffades bitar av ett skallben från obestämt däggdjur, ben från liten fågel, möjligtvis 

strömmingsben och obestämda fiskrevben samt väldigt små fiskfragment. Prov 237944 innehåller 

ben (bit av revben eller rörben) från däggdjur, strömmingsben och ett hörselben från litet däggdjur. 

Prov 239082 innehåller ben från obestämt däggdjur och några helt oidentifierade benfragment. 

221912 innehåller rörben från mellanstort däggdjur, litet bränt rörben, kota från abborre, mindre 

kota från abborre, kota från strömming, obestämda fiskrevben, fragment från gällock och fragment 

från däggdjur. I prov 269701 hittades ett fingerben från litet däggdjur. I 239673 påträffades benbitar 

från obestämt däggdjur samt ett mellahandsben från litet däggdjur. 221981 innehåller fragment från 

ett käkben från ett stort däggdjur, ett litet mellanhandsben och ett okänt ben från antingen en 

speciell fisk eller ett groddjur. I 221849 finns ett bränt oidentifierat fragment och ett fragment från 

obestämt däggdjur. Slutligen finns ett prov utan PM-nummer som innehåller ett abborrfjäll, en kota 

från obestämt däggdjur, revben från obestämd fisk och en liten svanskota. 
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3. Tolkning 

 
En stor variation frön har funnits i de olika proverna tillsammans. Majoriteten av fynden är färska, 

men en del förkolnade frön har också hittats. Eftersom de förkolnade fröna utgörs i stort sett bara av 

sädeskorn av olika slag, tolkas dessa som gamla och är förmodligen rester från matlagning då 

sädeskorn är matfrön. De färska fröna tolkas som moderna, eftersom att de har sämre 

bevaringskapacitet än de förkolnade fröna och skulle därför inte klarat sig från järnåldern i obränt 

skick. Ett undantag skulle isåfall vara prov 222213, eftersom de fröna kommer från en brunn, vilken 

har en syrefattig och våt miljö och kan bevara organiskt material mycket bättre än andra 

förhållanden Bland de färska fröna förekom en hel del obestämda frön. Det är möjligt att dessa 

oidentifierbara frön återspeglar platsens 1900-talshistoria. Under sen tid har den yta som motsvarar 

DY12S varit en handelsträdgård. Förekomsten av färsk gulnäckrostyp kan också förklaras av 

aktiviteter i sen tid, eftersom det har funnits en dammkonstruktion innan utgrävningen. 

 Flera prover innehöll också mängder av björkfrön. Björkfrön är ej inräknade i diagrammen. 

Björkfröna var för många för att räknas och saknar relevans för undersökningen, men i vissa prover 

redovisas björk i tabellerna i slutet av rapporten. De proverna är de som innehöll minst antal 

björkfrön, förutom de som inte innehöll några alls. 

 Förutom frön, har även ben av olika slag dykt upp. I prov 225308, 221851, 221855, 221904, 

221981 och 221912 fanns stora mängder av fiskben, varav några kotor och käkar och dessutom 

flera fiskfjäll. Fiskarna var svåra att identifiera, men baserat på käkvinkeln och storlek på kotorna 

(och övriga ben) är de troligtvis strömming eller något i den storleken. Käken skulle också kunna 

tillhöra en väldigt liten abborre. Dessa fiskar är förmodligen matrester. 

 Övrigt benmaterial som kommit fram i proverna är en bit av en käke bestående av 3 molarer, 

delar av rörben, väldigt små tänder, klor, små ben och en del fragment. Käken tros vara svin liksom 

några av rörbensdelarna och är formodligen matrester med tanke på huggspåren, som kan ha 

uppstått vid slakt och styckning. De små tänderna är sannolikt sorktänder och klorna är troligtvis 

från någon småfågelart och är nog spår efter ett, för människorna kanske okänt, smådjursliv i huset, 

precis som möss och andra smådjur kan smyga sig in i våra hus och andra byggnader även idag. 

 Ytterligare fynd värda att nämnas är några förkolnade växtdelar, men som ej går att 

identifieras. De liknar något som skulle kunna vara blad, som säkerligen följt med in efter en skörd 

eller något liknande. Flera bitar av vad som tolkas som jurpa (förkolnade matskorpor) har också 

återfunnits, samt några få bitar av kåda. Några små snäckskal har även påträffats, som antagligen 

kommer från moderna insekter som rört sig i marken. Jurpan kan indikera matlagning, men kådan 

är nog bara restprodukt från ett träd som av någon oavsiktlig orsak hamnat i huset, oavsett vilken tid 

kådan kommer från. 

 Sammanlagt 9 sprutslagg hittades i några av proverna, vilket kan tyda på bearbetande av 

järn. 
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4. Diskussion 

 
När en makrofossilanalys sker är tafonomiska faktorer bland det viktigaste att ta hänsyn till. Denna 

analys har utförts med syfte att funktionsbestämma hus, förstå omkringliggande miljö och 

eventuella sociala situationer. För att kunna göra detta krävs först och främst material som faktiskt 

har bevarats från den tid man undersöker, i detta fall järnålder. Förkolnat material är det som oftast 

klarar sig under långa perioder. Färskt organiskt material bryts ner väldigt fort om de inte befinner 

sig i fuktiga och syrefattiga miljöer, vilket nästan inget av mitt material gjort. Förutom 

bevaringsförhållanden, har vi även den mänskliga faktorn att tänka på. Jordproverna tas i fält av 

arkeologerna själva och det är ingen självklarhet att de lyckats ta prover med mycket och relevant 

material. Senare när proverna görs i ordning till makroprover och analyseras, är det återigen ett 

mänskligt medvetande som beslutar när silandet är färdigt. Det finns aldrig någon garanti att man 

inte missat något. Kanske har en del av materialet också skadats under processen, så det blir svårt 

att identifiera det sedan.  

 De prover som analyserats troddes först, som sagt, komma från ett enda långt stolphus som 

ska ha gått under ID-nummer 1132. Eftersom att proverna visade sig komma från utspridda 

kontexter blev detta genast lite mer komplicerat, då mängden prover blev väldigt små för varje 

kontext. Dessutom visade det sig att vissa prover inte heller hade blivit länkade till någon kontext, 

vilket minskade möjligheten att säga något om provernas resultat ytterligare. Dock finns några av 

dessa kontexter dokumenterade sedan innan i andra rapporter, vilket möjligtvis kan stödja de 

resonemang jag här kommer att göra. Därför kommer den tidigare informationen att användas i 

denna diskussion för att jämföra med fynden från mitt resultat. 

 

4.1 Stolphus & grophus 
I denna undersökning tillhörde fyra av proverna hus 3974, i vilka man funnit olika förkolnade 

sädeskorn, förkolnade växtdelar, några få färska frön och sprutslagg. Göthberg och Sundkvist 

skriver i sin rapport att hus 3974 från DY5 ska ha varit en smedja, då det bland annat fanns en ässja 

(smideshärd) där. Det skulle kunna förklara de sprutslagg som påträffades i prov 266691. Om det 

inte är så att matlagning ägt rum i detta hus, skulle de förkolnade sädeskornen och övriga 

förkolnade frön möjligtvis dragits in, i färskt tillstånd, för att sedan förkolnas när de hamnat i 

närheten av ässjan. Eftersom att mycket av benmaterialet tolkas som matrester måste dock någon 

form av mathantering ägt rum i detta hus. Möjligtvis kan resterna komma från 

arbetarnas ”lunchpauser” (det vill säga tillfällig matkonsumtion eller bearbetning av mat) i smidet. 

De färska fröna skulle inte klarat sig obrända från 870 e.Kr. i denna miljö, därför tolkar jag det som 

att de är moderna. 

 Från hus 5014 analyserades endast ett prov vilket gör det svårt att säga något om husets 

funktion. Men troligen har någon sorts härd funnits där med tanke på de brända fröna som hittades 

därifrån. Eftersom att de brända fröna är just sädeskorn av olika slag skulle det kunna röra sig om 

en matlagningshärd och att fröna är rester från matlagning. De färska mållor som dök upp i provet 

är förmodligen också moderna precis som de färska fröna i hus 3974, eftersom det inte finns något 

som tyder på att platsen varit fuktig eller syrefattig. 
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Hus 3946 innehöll en stor mängd färska frön, vilka jag kommer att tolka som moderna precis som 

de färska fröna från de föregående diskuterade husen. Endast 4,5 förkolnade sädeskorn dök upp här 

och som sagt innan är det svårt att tolka dessa när det inte finns så mycket material att utgå ifrån. 

Dock går det att säga att de moderna fröna kommer huvudsakligen från ängsmark och ruderat 

mark(se även tabell 5, bilaga 2). Jag gissar att den omkringliggande miljön inte ändrats särskilt 

mycket sedan detta hus var i bruk, så det kan mycket möjligt vara så att de förkolnade fröna kommit 

in i huset (i färsk form) med hjälp av vind eller dylikt och sedan förkolnat inne i huset vid en 

eventuell härd. 

 Från hus 5007 analyserades i min undersökning endast ett prov (PM 225308). Provet 

innehöll till störst del färska frön av varierande slag och bara 1 förkolnat frö, som dessutom var 

ogräs.  De prover som tidigare analyserats av Ekblom (Ekblom och Bergman 2017) 

var dock lite mer intressanta, med sin stora mängd sädeskorn och framförallt brödkubbsvete. Att de 

flesta hittades i en och samma kontext är ännu mer intressant och ger oss en tydlig bild av något 

som kan ha varit en förvaringsgrop. Det innebär ganska säkert att matlagning ägt rum i detta hus. 

Förutom fröna i min undersökning, hittades även stora mängder små ben. Dessa ben är fiskben och 

tolkas som sagt som matrester. Detta hus kan, med tanke på fyndmaterialet, antas vara ett 

bostadshus där man också haft delar av sin matförvaring. 

 Stolpkonstruktion 5390 kan ej tolkas, på grund av det knappa innehållet, som utgjordes av 

några få bitar kåda. 

Grophus 1379 representeras i undersökningen av prov 22611. I provet hittades mest färska frön och 

bara 5 förkolnade sädeskorn. Då det bara finns ett prov från huset går det inte att säga så mycket när 

det gäller tolkning, mer än att de fem förkolnade sädeskornen skulle kunna vara rester av en 

eventuell förvaringsdepå, som senare även blivit bränd. Jag förutsätter då att grophuset fungerat 

som ett förråd, eftersom förvaring var en vanlig funktion för just grophus enligt Welinder (1998). 

 

Figur 1: samtliga frön från hus 3974,  

indelade i vegetationstyper, se tabell 5, bilaga 2. OBS buske = törel. 
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Figur 2: samtliga frön från hus 3946, 

 indelade i vegetationstyper, se tabell 5, bilaga 2. OBS buske = hallon. 

 

 

 

 

4.2 Aktivitetsyta 
Från aktivitetsyta 5289 kommer två prov, med samma PM-nummer. De färska fröna härifrån är 

moderna De förkolnade sädeskornen är sammanlagt 15 stycken, vilket jag anser är ganska mycket 

för att bara vara från ett prov. Dock är de nog inte tillräckligt många för att kunna vara rester från en 

depå, så de är nog istället rester från faktisk matlagning. 

 

4.3 Brunn 
Brunnen i denna undersökning (223078) innehåller bara färska frön och 1 sprutslagg. I denna 

kontext blir de färska fröna mer intressant än tidigare, eftersom att de har legat i en fuktig miljö 

(brunn). Det innebär att fröna mycket väl kan vara gamla. Fröna är i stort sett bara ogräs med hallon 

som undantag, men samtliga är växter som gärna växer på områden som människor har påverkat. Så 

brunnen kan ha befunnit sig på en gårdsmiljö, möjligtvis nära ett fält. Förutsatt att fröna är gamla, 

har nog hallonen använts som föda. 

 Jordrök, hallon, klöver och mållor har påträffats i flera prov utöver 222213. Jag har tolkat 

fröna från de andra proverna som moderna eftersom att de inte befunnit sig i någon fuktig miljö. 

Dock ger brunnens frön mig möjligheten att jämföra dåvarande (eventuella) miljöer med dagens. 

Eftersom att det dykt upp liknande frön i andra kontexter än i 223078, kan jag se det som att den 

dåvarande miljön i området inte skiljer sig märkbart (i växtväg) från dagens miljö. 

6,5

46

2

72

1

odling ogräs äng buske oidentifierat

0

10

20

30

40

50

60

70

80



15 

 

Ett sprutslagg hittades också i 222213. Det är troligt att det legat ett hus där man sedan valt att 

placera en brunn. Förutsatt att den teorin är sann, skulle huset troligtvis ha varit en smedja och så 

har sprutslagget i sin tur blivit kvar sedan dess. 

 

4.4 Fristående stolphål 
De analyserade proverna från stolphålen tillhör som sagt ingen kontext. Det innebär att det inte går 

att diskutera någon husfunktion, men det går att diskutera (om än i korta drag) själva fröna och var 

de möjligtvis kan komma ifrån. De förkolnade fröna är till störst del olika typer av sädeskorn, med 

7 småsnärjmåror som undantag. Alla sädeskorn är förmodligen rester från matlagning och/eller 

någon förvaring. De måror som funnits tillsammans med sädeskornen är ogräsväxter och har säkert 

följt med sädesskörden av misstag. 

 

 

 

Figur 3: Fristående stolphål.  

Fördelning av samtliga förkolnade frön från 12 sammanslagna prover. 

 

 

 

  

36,5

12

2 2
1

7

oidentifierade
sädeskorn

korn havre brödkubbsvete råg småsnärjmåra

0

5

10

15

20

25

30

35

40



16 

 

4.5 Övriga prover 
Dessa prover tillhör varken någon kontext eller innehåller några brända frön. Av den anledningen är 

de proverna inte av större intresse i denna undersökning. Dock sticker prov 222214 ut med sin stora 

mängd obränt trä, som om det skulle komma från en murken husvägg. Som tidigare nämnt bevaras 

organiskt material dåligt i normala förhållanden (här: relativt torrt och syrerikt), så frågan är då var 

detta trä kommer ifrån. Antingen är trämaterialet inte från järnåldern, eller så har det av någon 

anledning hamnat väldigt tätt förslutet och förblivit orört. Som ekologitabellen (se tabell 5, bilaga 2) 

i slutet av uppsatsen visar, är bland annat kan trampört och kransblommiga växter påträffas i lite 

våtare marker. Eftersom att just trampört och kransblommiga växter hittades i några prover, betyder 

det att dessa troligen vuxit i området. Trots att det är ganska få sådana växter och resterande frön 

från hela delytan (DY12) inte tyder på en fuktig miljö, tycker jag att det är en viktig notering, då de 

växterna kan indikera en eventuell miljö som träet skulle kunna bevarats. 
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5. Slutsats 

 
Husen som har analyserats i denna rapport, var svåra att funktionsbestämma med hjälp av de 

makroprover som analyserats här. Två av husen gick dock att få fram mer information om eftersom 

de finns dokumenterade i andra makrofossilrapporter, varav ett av dem var en smedja. I övrigt är 

materialet att tillgå väldigt fattigt, dels för att jag hade så få prover och att de innehöll så lite frön, 

men också för att det inte finns någon vidare information till förfogande om de flesta kontexterna.   

Det kan konstateras att det är svårt att jobba med material från stora projekt som ännu inte helt 

sammanställts som i detta fall. Information är ännu ej tillgänglig och kontexter omtolkas vilket 

försvårar både urval av prover och senare tolknin. De frön som finns att tillgå är mestadels moderna 

frön och kan inte säga oss något om den miljö som rådde under järnåldern. Dock finns en liten 

andel förkolnade frön och majoriteten av dessa är olika typer av sädeskorn. Sädeskornen är 

odlingsväxter och har använts som föda. I samband med matlagningen har fröna varit i kontakt med 

värme och har på så sätt förkolnats. Förkolningen i sin tur har gjort det möjligt för fröna att bevaras 

sedan järnåldern. Slutsatsen att dra är att människorna antagligen har levt i en jordbruksmiljö, alltså 

utgjordes deras omgivande natur i stort sett av åkrar. De växter som lever på området idag är till stor 

del ruderata växter, vilket betyder att de växterna ofta växer på mark vars ekosystem blivit störd 

(ofta av människohand). Detta i sin tur ger stöd till jordbruksteorin, då jordbruk är, som vi vet, 

människans verk. 

 För att göra mina slutsatser så konkreta som möjligt, är frågeställningarna här uppställda - 

som i inledningen - och följer nedan med respektive svar: 

 

Går det att utläsa husens funktion(er)? Isåfall, vilken/a funktion(er)? 

I vissa fall går det att utläsa tecken på eventuella husfunktioner. Det mest framstående exemplet är 

hus 3974, som enligt Göthberg och Sundkvist verkar vara en smedja. Detta går också att stödja, om 

än väldigt vagt, med de sprutslagg som påträffades i mina prover från det huset. Matlagningsrester 

(sädeskorn av olika slag samt djurben) påträffades i alla hus och min slutsats är därför att samtliga 

hus tjänat som bostadshus och/eller förråd. Stolphus 5007 är, trots att jag endast analyserade ett 

prov från huset, lättare att få en bild av jämfört med de andra (förutom 3974), eftersom det är 

undersökt sedan innan. Enligt Ekblom och Bergman (2017) kan det ha funnits en förvaringsgrop i 

huset med tanke på de höga halter sädeskorn som påträffades i ett och samma stolphål. Det 

indikerar ganska säkert att matlagning ägt rum eftersom alla frön var brända. Mitt prov innehöll 

stora mängder fiskben och är ytterligare tecken på bearbetande av mat på något sätt. 

  

Hur såg den omkringliggande miljön ut?  

Trots det sparsmakade fyndmaterialet har jag ändå lyckats få en uppfattning om järnålderns rådande 

miljö. Förutom med de odlings- och ogräsväxter som hittats i bränt skick, har även 

bakgrundsinformationen om Gamla Uppsala hjälpt mig att dra slutsatsen om ett odlingslandskap 

med öppna slätter kring boplatserna. Trots att de allra flesta av de påträffade fröna i proverna var 

färska, kan de i viss mån stödja teorin om en åkersmiljö, då många av dem är växter som gärna 

växer i mark som blivit störd av mänsklig påverkan. Dessa växter kallas ruderata (se tabell 5 bilaga 

2). Dock, inte att förglömma, är att flera växter troligen är rester från den blomsterhandel som 

tidigare funnits på platsen. Förmodligen är bland annat gulnäckrosorna därifrån. 
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Är det möjligt att säga något om människornas sociala situation? Isåfall, hur såg den ut? 

Detta är en svår fråga att svara på, även om materialet att utgå från hade varit rikt. Det som går att 

säga med mitt resultat som underlag, är att de förmodligen levt som jordbrukare, men inte 

nödvändigtvis hållit boskap. Inga utmärkande tecken finns för att de stallat djur, då väldigt lite ogräs 

återfunnits. Fiskbenen skulle kunna betyda att man fört handel med folk närmare havet och isåfall 

skulle det kunna förklara avsaknaden av tecken på att någon boskapshållning skulle ägt rum, då fisk 

och odlingsskörden mycket väl kan ha räckt till som föda. Några sociala skillnader baserade på till 

exempel kön, går inte på något sätt att utläsa. Värt att nämna kortfattat är de snå svanskotorna och 

fingerbenen som påträffats i det osteologiska materialet. Dessa skulle kunna vara rester från något i 

storlek med exempelvis ekorre, vilket isåfall kan innebära att man tillverkat pälsar eller skinn, som 

Magnell, Prata och Sjöling (2017) talar om i deras rapport om järnåldersdjur från Gamla Uppsala. 

Exakt vad det säger om någon social situation kan jag inte yttra mig om, men en lös gissning skulle 

vara att de inte var längst ned i den eventuella rangskalan. Det baserar jag både på att Gamla 

Uppsala är käns som ett gammalt maktcentra, men även på att dessa smådjursskinn som Magnell, 

Prata och Sjöling skrivit om, var funna i gravar. Spontant ger det mig en känsla av att skinnen bör 

ha haft något slags värde, om de var så pass viktiga att lägga ned hos den döde. 

 För att undvika felkällorna som påverkat min undersökning, rekommenderar jag ett 

smidigare och mer uppdaterat sätt att sortera upp prover, kontexter och så vidare, med tanke på den 

tidsödande genomsökning i Intrasis som krävdes. De felkällor som påverkat urval, analys och 

tolkning i denna uppsats är dock svåra att förutse innan en praktisk analys sker. Jag menar dock, 

trots att frågeställningarna ändrats på vägen under analyser och att materialet var sparsmakat, att jag 

ändå i viss mån och med hjälp av jämförelser med andra material har besvarat frågeställningarna. 
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Bilaga 1: fynd från de olika proverna 

 
Tabell 1 

SN PM 221848 221855 221912 266696 266701 225308 221904 209295 221851 

Apiaceae          

Asteraceae 3      1 4 3 

Betula 28        13 

Carex 1         

Cerastium 1         

Chenopodium 25 17 7 1  31 4  19 

Euphorbia          

Fumaria officinalis       1   

Lamiaceae   1       

Lamium      1    

Nuphar 2     1  1 1 

Poaceae        2  

Polygonum aviculare 3       5  

Rosaceae          

Rubus idaeus  5 1       

Stellaria media 2       4  

Trifolium 5    3 2  13 1 

Förkolnade          

Avena sativa     2     

Galium spurium    1 2     

Hordeum vulgare     2   1 1 

Phleum pratense      1    

Poaceae    1      

Secale cereale          

Triticum aestivum          

Triticum dicoccon     1     

Triticum compactum     4     

Oidentifierade 

sädeskorn 

 0,5 0,5  8  1 9  

Övrigt          

Snäckor/insektsdelar        2  

Jurpa          

Harts xx  x       

Koda xx         

Sclerotier 3 2        

Obestämda frön 4 1   1  1 1  

Förkolnade växtdelar    x 1   1  

Kommentar 1 kota Blandat 

ben 

Mkt ben Lite ben Ben Mkt 

fiskben 

Mkt ben Lite ben Tänder, 

ben 
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Tabell 2 
PM 266691 239839 222213 226011 221857 221852 239928 240402 

Apiaceae         

Asteraceae         

Betula      4   

Carex         

Cerastium         

Chenopodium 1 6 10 4 11 36 8 4 

Euphorbia         

Fumaria officinalis   1 1  1   

Lamiaceae    1     

Lamium         

Nuphar      1   

Poaceae         

Polygonum aviculare         

Rosaceae         

Rubus idaeus   2 1 3 26  4 

Stellaria media         

Trifolium   1   4   

Förkolnade         

Avena sativa 2     1 1  

Galium 2      1  

Hordeum vulgare 1 2    2 5 2 

Phleum pratense         

Poaceae         

Secale cereale         

Triticum aestivum      2   

Triticum dicoccon         

Triticum compactum       1  

Oidentifierade 

sädeskorn 

 1  5  7 12 1 

Övrigt         

Snäckor/insektsdelar         

Jurpa         

Harts         

Sprutslagg 3  1      

Sclerotier        2 

Obestämda frön  1   3 2   

Förkolnade växtdelar         

Kommentar Lite ben 3 benbitar    Fruktliknand

e växtdel 
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Tabell 3 
 PM 221981 221849 221852 239082 221909 266692 221741 237944 

Apiaceae   1      

Asteraceae 1 7   1    

Betula  1       

Carex         

Cerastium         

Chenopodium 3 23  1 8 5 27  

Euphorbia      1   

Fumaria officinalis 1  1 1 1  1  

Lamiaceae         

Lamium  3     4  

Nuphar  2   1    

Poaceae         

Polygonum aviculare         

Rosaceae         

Rubus idaeus   1  2  1  

Stellaria media         

Trifolium 1 1 3 1     

Förkolnade         

Avena sativa     1    

Galium spurium 2 1  1 1    

Hordeum vulgare 1    2    

Phleum pratense         

Poaceae         

Secale cereale         

Triticum aestivum         

Triticum dicoccon         

Triticum compactum     1    

Oidentifierade 

sädeskorn 

1  3 1 4 1 4  

Övrigt         

Snäckor/insektsdelar 3        

Jurpa  1   1  1  

Harts         

Sprutslagg 1    3  3  

Förkolnade växtdelar     2    

Koda        xx 

Kommentar Mkt ben 

blandat 

 Lite ben  1 bränt 

granbarr, 

ben 

Lite ben Lite ben  
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Tabell 4 
PM 222088 239673 222214 221856 

Apiaceae     

Asteraceae 1   3 

Betula     

Carex     

Cerastium     

Chenopodium 29 13 4 304 

Euphorbia     

Fumaria officinalis    6 

Lamiaceae     

Lamium     

Nuphar    2 

Poaceae     

Polygonum aviculare     

Rosaceae    1 

Rubus idaeus 67 1 6 6 

Stellaria media     

Trifolium 1   1 

Förkolnade     

Avena sativa     

Galium spurium  1   

Hordeum vulgare 1    

Phleum pratense     

Poaceae     

Secale cereale    1 

Triticum aestivum     

Triticum dicoccon     

Triticum compactum 1    

Oidentifierade 

sädeskorn 

4   3 

Övrigt     

Snäckor/insektsdelar     

Jurpa     

Harts     

Kåda     

Sclerotier     

Obestämda frön    2 

Kommentar 2 större 

benbitar 

Svinmolar

er (käke) 

+ 1 stor 

benbit 

Mycket 

obränt trä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Bilaga 2: arter och ekologisk tolkning 
 

Tabell 5 
  Taxa Ekologi 

Kultiverade växter Avena sativa (havre) Kultiverad 

 
Cerealea indeterminable (sädeskorn 

obestämt) 
Kultiverad 

 Hordeum vulgare (korn) Kultiverad 

 Secale cereale (råg) Kultiverad 

 Triticum aestivum (vete) Kultiverad 

 
Triticum astestivum/compactum (brö-

dkubbsvete) 
Kultiverad 

 Triticum dicoccon (emmervete) Kultiverad 

  Triticum spp (vete obestämt) Kultiverad 

Ogräs/ruderata växter Chenopodium album coll. (svinmålla) 
Kulturområde, ruderat, åker 

och gård, näringsrik mark 

  Fumaria officinalis (jordrök) 
Näringsrika slätter, gård, 

åker, ruderat 

  Galium spurium (småsnärjmåra) 
Fuktig näringsrik mark, 

åker, ruderat mark 

  Polygonum aviculare (trampört) Kulturområde, åker 

  Stellaria media (våtarv) 
Fuktig och näringsrik mark, 

åker, ruderat 

Perenna växter Apiaceae (flockblommiga) 

Ett- till fleråriga örter, 

ibland vatten- eller sump-

växter 

 Asteraceae (korgblommiga) Ett- till fleråriga örter 

 Cerastium (arvtyp) Ett- till fleråriga örter 

 Euphorbia (törel) Ett- till fleråriga örter, gård 

 Lamium (plistersort) Ett- till fleråriga örter 

 Trifolium (klöver) Ett- till fleråriga örter, åker 

 Rosaceae (rosväxter) 

Ett- eller fleråriga örter, el-

ler lövfällande buskar eller 

träd, ruderat 

  Rubus idaeus (hallon) Ätbar, ruderat 

Ängsmarksväxter  Carex (starr) Fuktig mark och våtmark 

 Lamicaeae (kransblommiga) Fuktig mark och våtmark 

 Phleum pratense (timotej) Gräsmark, ängsmark 

 Poaceae spp (gräs obestämt) 
Gräsmark, betesmark, ängs-

mark 

Övriga växter Betula (björk) Träd 

 
Nuphar (gulnäckrostyp) Vattenväxt 

Tabell 5. Arter och ekologisk tolkning (Mossberg et at 1992). 

 


