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Abstract 

Meijer, P. 2018. Ostkustbanans konsekvenser – En makrofossilanalys i Gamla Uppsala 
Meijer, P. 2018. The consequences of Ostkustbanan – A macrofossil analysis in Gamla 
Uppsala 
 
Gamla Uppsala is a spectacular area filled with archeological remains dating back to the Iron 
Age. There have been several excavations in the area, the biggest one carried out between 
2012 and 2013 with the construction of a tunnel that is a part of the railroad Ostkustbanan.  

An important tool in understanding the Iron Age civilization in Gamla Uppsala is to know 
what houses were used for. This is where a method called macrofossil analysis can be used 
with great success. By analyzing earth samples from postholes, graves, wells and hearths 
macrofossils like seeds and slag can be found and used to interpret a house based on the 
material.  

This study is going to use samples that were not prioritized during the excavations for the 
analysis in order to answer what function these houses had.   

The macrofossil analysis conducted during this study showed a lot of fresh seeds but also 
charred material that consisted mostly of grain seeds. An interpretation of the houses using the 
material found within the earth samples was made and the postholes was likely dwelling 
houses. 

Hopefully this study can contribute to a further understanding of Gamla Uppsala during 
the Iron Ages. 
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1. Inledning 

Under 2013 och 2014 utfördes en stor arkeologisk utgrävning i Gamla Uppsala för att 
Ostkustbanan skulle byggas på platsen. 70 000 m² blev undersökt och utgrävt vilket 
resulterade i stora mängder fynd, material och platser att gå igenom. Jordprover från 
grävningen analyserades under projektet men man blev tvungen att prioritera och valde därför 
bort vissa prover då det inte fanns tid till att analysera alla. Därför finns en hel del jordprover 
kvar i väntan på analys. De boplatser som proverna har tagits ifrån är därför okända ur ett 
makrofossilperspektiv.  

Denna undersökning kommer att inkludera jordprover från 2 olika hus i närheten av den 
s.k. veterinärsvillan vilket ligger i den södra delen av grävningen. Analysen kommer att vara 
en makrofossilanalys som inkluderar både allt informationsgivande material, bland annat 
botaniskt och osteologiskt material. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att analysera jordprover från tre stolphus i Gamla Uppsala. 
Dessa hus har daterats till järnålder och grävdes ut i samband med arkeologiska 
undersökningar inför byggandet av Ostkustbanan. Genom att utföra makrofossilanalyser på 
proverna är tanken att de frågeställningar som ställs i rapporten ska kunna besvaras.  

Frågeställningarna är följande: 

 

• Kan en makrofossilanalys utläsa funktionen av ett hus? 
• Vad har hus M och S haft för funktion? 
• Går det att använda arkeobotanisk analys för att svara på frågor kring sociala 

skillnader? 

 

 

 

 

1.2 Metod 

1.2.1 Makrofossil 

I denna undersökning kommer en sk makrofossilanalys att utföras vilket är en term som innan 
1980-talet inte var någonting så vanligt som idag. Det material som kan defineras som 
makrofossiler är botaniska rester som fröer, växtdelar, kol och kärnor men också animaliska 
rester som ben, snäckor och insekter (Ekblom 2012: 1) . Man kan definiera termen 
makrofossil och beskriva det som alla rester du kan urskilja utan att använda sig av mikroskop 
eller liknande förstoringsverktyg. Makrofossiler ska inte förväxlas med mikrofossiler som 
också består av växtdelar men kan däremot inte ses med blotta ögat.  
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För att kunna hitta makrofossiler under en utgrävning krävs det att ett jordprov tas från platsen 
som förhoppningsvis innehåller aktuellt material. Under denna undersökning kommer 
jordprover tagna från stolphål att användas. Detta är en bra källa till material då stolphålen är 
lodräta vilket betyder att de är resistenta mot yttre påverkan som plogning (Grabowski 2014: 
35).  
 

1.2.2 Arkeobotanik 

Arkeobotanik eller paleoetnobotanik är studiet av forntida botaniska delar som är bevarade i 
eller vid en arkeologisk plats (Jacomet 2007: 2384). Vidare kan det beskrivas som ett begrepp 
att använda när relationen mellan växt och människa ska studeras. En klar definition av 
begreppet verkar ännu inte vara fastställd och en öppen debatt pågår fortfarande. Radoslaw 
Grabowski (i Grabowski 2014) menar att Richard I Ford skrev den hittills mest korrekta 
definitionen då han 1979 hävdade att arkeobotanik var: 

” the analysis and interpretation of the direct interrelationships between humans and 

plants for whatever purpose as manifested in the archaeological record (Ford 1979:286)” 

Detta är en av många definitioner som cirkulerar vilket man ser när Grabowski vidare 
diskuterar begreppet och tar upp Hakon Hjelmqvist som menar att botanik och arkeologi är 
två skilda discipliner som genom samarbete kan producera resultat av intresse för båda parter 
(Hjelmqvist 1982: 229). 

Karin Viklund till skillnad från Hjelmqvist beskriver arkeobotanik som ett forskningsfält 
utarbetat och format för den arkeologiska läran (Viklund 2004: 56) och att det därmed inte 
alls är två discipliner som samarbetar.  
Att begreppet arkeobotanik fortfarande inte är fast definerat så hindrar det inte forskningen 
från att fortgå. Det är fortfarande en relativt ny forskningsgren som under 1970-talet började 
få ett genombrott med hjälp av Lewis Binford och Michael Schiffer´s studier samt ett 
generellt intresse av ekologi i samhället  (Viklund 1998; 13). Arkeobotaniken har växt till att 
det numera är praxis att samla jordprover för analys under arkeologiska utgrävningar (Ekblom 
2012: 1).  

Den arkeobotaniska forskningen bygger på den kunskap som kan utvinnas från botaniska 
lämningar som ingår i termen makrofossiler. För att studera botaniskt material från 

Figur 1 (Grabowski 2014: 25). Bilden visar hur formationsprocessen för ett stolphål ser ut. När 

stolpen sätts ned i jorden i samband med konstruktionen av huset återfylls det tomma området runt 

stolpen med jord från samma grop. När stolpen försvinner från stolphålet uppstår ett tomrum som 

fylls upp av eroderande lager från golvlagret i huset. Det är denna fyllning som är intressant ur ett 

makrofossilt perspektiv. 
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förhistoriska lämningar krävs det att materialet som ingår i undersökningen är tillräckligt 
preserverad för att kunna urskilja och identifiera främst olika typer av frön. Denna 
preservation kan ske på olika sätt vilket kan delas upp i 5 grupper (Grabowski 2014: 6). 

 

1. Förkolning/pyrolys 
2. ”Waterlogging” 
3. Dehydrering 
4. Mineralisering 
5. Avtryck 

 

Då dessa metoder för preservation har olika egenskaper kan det vara svårt att hitta 
plantmaterial som på samma plats har blivit utsatt för olika preservationsprocesser. En plats 
som bidrar till att materialet är dehydrerat, alltså kraftigt uttorkat har med stor sannolikhet inte 
någon tillgång till en brunn eller sjö där ”waterlogging” kan inträffa. De olika 
preservationsmetoderna är så pass åtskilda att under utgrävningar brukar endast en eller två 
metoder kunna observeras (van der Veen 2007: 968). 

 

1. Förkolning/Pyrolys 

När plantmateria hettas upp i en syrefri miljö så omvandlas materialet och förkolnar (Murphy 
1991:85). Denna process kallas pyrolys och uppstår vid all förbränning av biomassa. För att 
starta en förbränningsprocess krävs en extern energikälla, dvs eld. När den externa 
energikällan har tillförts startar en exoterm reaktion och biomassan avger värme och energi av 
sig själv (Gustafsson 2013:26).  Under förbränning så avger materialet en stor mängd gaser 
som vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, metan och pyrolysgas, det är detta man kallar 
eldlåga. Efter pyrolysen kvarstår det förkolnade rester av det växtmaterial som gått genom 
processen. När ett material har förkolnats får det egenskaper som gynnar arkeologer, det blir 
resistent mot fysiska omständigheter, sk ”biologically inert”. Det betyder att det förkolnade 
materialet i jordproverna kommer att bevaras mycket längre än det färska oförkolnade 
materialet. Även om förkolnade botaniska rester klarar sig länge utan att förmultna så finns 
det andra faktorer som kan försvåra bevarandet. Den största faran är mekaniska skador 
(Grabowski 2014: 7) dvs att växtmaterial fragmenterats genom yttre påverkan. Förkolnandet 
av växtmaterial som finns i jordprover kan uppstå naturligt genom att materialet har blivit 
utsatt för pyrolys som inte varit avsiktlig, en orsak kan vara naturliga skogsbränder.  
Värt att komma ihåg är att det vanligaste sättet som fröer bevaras på är genom förkolning, det 
betyder att majoriteten av materialet i en makrofossilanalys är därför förkolnat. 

 

2. ”Waterlogging” 

Generellt bevaras material mycket bra i syrefria miljöer. Det är därför föga förvånande att det 
i brunnar, sjöar och mossar finns stor chans till att det botaniska materialet har en god 
bevaringsgrad (Ekblom 2012:2). I depositioner som innefattas i begreppet ”waterlogging” har 
den påbörjade förruttnelsen använt allt tillgängligt syre runt materialet (Kenward 2008: 585) , 
utan tillgång till syresättning stannar förruttnelseprocessen upp och det arkeobotaniska 
materialet förblir bevarat. Av proverna som togs under OKB –grävningen i Gamla Uppsala 
var bevarandegraden i brunnarna dock mycket låg så det fanns inte mycket växtmaterial kvar 
(Bergman, Ekblom, Magnell 2017:4). Makrofossilprover från brunnar eller liknande kommer 
inte att ingå i denna undersökning då allt material från dessa kontexter redan har undersökts 
under utgrävningen som utfördes 2012-2013. 

 

3. Dehydrering 

Det dehydrerade materialet frigjort från vätska och är deponerat i en miljö som möjliggör 
frånvaron av vatten. I Europa kan vi hitta dehydrerat material som har använts vid husbygge, 
bland annat i form av isolation mellan golv och väggar eller härdare i lera (van der Veen 
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2007: 969). Till skillnad från organiskt material som har blivit förkolnat är ett dehydrerat 
material mer resistent från mekaniska skador och kan därför överleva återkommande 
deponeringar (van der Veen 2007: 970). Att se skillnad på ett färskt frö och ett deponerat 
dehydrerat frö kan vara svårt, de är överlag lika till storlek och färg. Några material kan dock 
skilja sig och ha en lite mörkare rödbrun färg, bland annat olika sädesslag.  

 

4. Mineralisering 
Mineralisering sker när en massa bestående av mineralrikt material kapslar eller tränger in i 
det botaniska materialet (Jacomet 2007: 2388). Den vanligaste fyndplatsen är latringropar, 
avloppssystem, avfallshögar och liknande förhållanden. Anledningen till detta är att 
kalciumfosfatet som bevarar botaniskt material återfinns i stor mängd i miljöer som dessa. 
Mineralisering är ett användbart verktyg när man som arkeolog vill återskapa vad födan under 
vissa tidsperioder bestod utav. Vissa frukter och bär är överrepresenterade när man pratar om 
mineralisering och det är frön från fikon, vindruvor, björnbär m.fl. Sädesslagen är oftast inte 
mineraliserade eller bevarade i miljöer som dessa vilket innebär att en felaktig bild av kosten 
kan målas upp om man inte uppmärksammar detta.  

 

5. Avtryck 

Botaniskt material däribland fröer kan mixas med leran i samband med keramiktillverkning. 
Under bränningen av leran förbränns växtdelarna men detta kan i sin tur utnyttjas av 
arkeobotaniker då en avtryck i leran i bästa fall kan leda till en identifikation av objektet. 
Fröer som är stora, har en speciell form eller yta har den största chansen att bli identifierade 
till skillnad från små runda frön med slät yta som är väldigt svåra att identifiera. Processen 
innebär att man gjuter en silikonform i avtrycket som gör det lättare att se former och storlek 
på materialet som ska undersökas. En nackdel med denna typ av makrofossilanalys är att vissa 
typer av fröer kommer att vara överrepresenterade kontra underrepresenterade beroende på 
hur lätt det är att identifiera typerna. Ärtor och bönor är ett exempel på överrepresentation 
som beror på dess form och storlek (Viklund 1998: 29). 

1.2.3 Makrofossilanalys och metod 

När jordprov tas under en utgrävning vill man helst ha så lite modernt material som möjligt 
eftersom det kan kontaminera provet och tolkningen av platsen försvåras. Därför är stolphål 
en bra plats att få tag i jord som är väldigt lite omrörd sen den deponerades och är relativt 
resistent mot yttre påverkan (se fig 1). För att inte behöva gå igenom hela jordprovet med 
mikroskop finns det olika tekniker som används för att extrahera de relevanta delarna, alltså 
makrofossilerna.  

För att resultatet mellan proverna ska vara jämförbart mellan varandra behöver man 
analysera lika mycket jord i varje prov, det finns ett mycket enkelt sätt som går fort och kan 
göras med bara några få hjälpmedel. I denna undersökning har jag använt mig av en 
provmängd som med 1 liter vatten bildar 2 liter jord- och vattenblandning. Eftersom 
jordtyperna har en förmåga att hålla luft behöver man tillstätta vatten för att rensa alla 
luftbubblor som kan finnas i provet. Vanligtvis används 1,8 liter jord till 1 liter vatten som 
tillsammans blir 2 liter blandat. Den prepareringsprocess som jordprovet går igenom kallas 
flottering och som namnet antyder kommer allt med lägre densitet än vatten och jord att flyta 
till ytan. Så vad man gör är att hälla jordblandningen i en hink för att sedan blandas om med 
vatten, gärna med någonting som rör om jorden som en stark vattenstråle eller för hand. 
Materialet som flyter till ytan eller mellan vattenyta och jord behöver extraheras innan det 
sjunker och därför hälls vattnet relativt fort över ett såll som fångar upp dessa makrofossiler. 
Jag kallar denna teknik kokkaffetekniken då den är precis densamma som att hälla över 
kokaffe från pannan utan att få med sig kaffesumpet, den enda skillnaden är att kaffesumpen i 
flotteringen är jorden. Påfyllningen och hällandet av vattnet fortsätter tills det är fastställt att 
inget organiskt material är kvar att extrahera. Det material som sållet har fångat upp läggs på 
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tork i någon dag tills all fukt har försvunnit och läggs därefter i en fyndpåse som märks upp 
med fyndnummer osv. Denna process underlättar arbetet enormt då man kan genom en såpass 
enkel teknik spara åtskilliga timmar på varje prov. Detta kan även göras redan i fält eftersom 
allting kan göras med handkraft och inga maskiner eller dylikt behövs.  

Det enda som är kvar efter flotteringen är själva analysen av provet vilket görs i ett 
mikroskop med 1-10x förstoring, erfarna arkeobotaniker kan enligt utsago identifiera vissa 
fröer med blotta ögat men det är inte att rekommendera. När alla intressanta makrofossiler är 
ihopsamlade förs dessa över till en provburk eller påse.  

Proverna analyserades i stereomikroskop i 1-10x förstoring. Allt frömaterial plockades ut 
och även andra intressanta fynd. Träkol och ben uppskattades till mängd (x=mycket lite; xx = 
lite; xxx= måttligt; xxxx=rikligt; xxxxx= mycket rikligt). Ben plockades ut men inte träkol 
eftersom detta är ett massmaterial. Bestämning av fröer gjordes med handledning av Anneli 
Ekblom utifrån referenslitteratur såsom Beijerinck (1976), Berggren (1969, 1981) Jacomet et 
al. (1989), Anderberg (1994) och nätatlasen/webbplatsen Digital seed atlas of the Netherlands 
(Cappers et al 2006). Obrända fröer tolkas här som moderna/recenta eftersom 
bevaringsförhållandena på platsen inte bedöms vara sådana att oförkolnat organiskt material 
har bevarats. För ekologisk tolkning konsulterades Mossberg et al (1992); Anderberg and 
Anderberg (1998); samt Engelmark (1995). 

Vanliga fynd som behöver en utförligare beskrivning är sprutslagg och jurpa. Jurpa kan 
förklaras som förkolnade matskorpor och kan således indikera matlagning. Sprutslagg är små 
sfärformade slaggrester, det är en biprodukt som tillkommer under järnframställning och 
återfinns ofta i stor mängd på platser där smedjor en gång stått. Dessa små fragment bildas 
under smidesprocessen när smältan ska bli kompakt (Morner 2010: 11) och fragment av 
denna sort är vanligt förekommande vid makrofossilanalyser. Utöver det kan harts 
förekomma och det är saft som har runnit ur ett träd, även kallat kåda som torkar och blir till 
en fast massa.  
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2. Bakgrund 

 
Makrofossilanalyser har spelat en stor roll i att förstå de odlade grödornas distrubition och 
historia. Under 1950- och 60 talet pågick en stor debatt bland Europeiska arkeologer då det 
uppstod meningsskiljeheter om huruvida de stora depåer ogräsfrön man hittade under 
utgrävningar var en "effekt" av skördning eller om de samlades ihop för att användas till 
matlagning (Viklund 1998: 32). Hans Helbaek, en dansk arkeolog och arkeobotaniker menade 
att den enda förklaringen till de stora depåer av frön man kan hitta var för att man samlade 
ihop stora mängder och att man använde de till matlagning. Med hjälp av makrofossilanalyser 
och experimentell arkeologi slogs det fast att man kan bilda dessa depåer som en "effekt" av 
skördning, under processen från växt på fältet till bakning bildas stora mängder spill, bland 
annat fröer som fastställer att det inte handlar om matlagning utan skördning. 

I Mälardalen var det innan 1986 inte vanligt med uppdragsarkeologi men allt ändrades då 
E18 mellan Enköping och Bålsta skulle byggas ut. Man genomförde då relativt storskaliga 
undersökningar som berörde överplöjda boplatser i åkermark (Göthberg 2007:154). Efter 
dessa undersökningar tog uppdragsarkeologin fart och undersökningarna i det område som 
denna uppsats skall behandla startade redan 1996 då ostkustbanan (OKB) skulle byggas ut. 

En förundersökning utfördes 1996 men någon utgrävning blev aldrig av då finansieringen 
för järnvägsutbyggnationen uteblev (Beronius Jörpeland 2011). 2011 drog projektet igång 
igen och även denna gång utfördes en stor förundersökning där tre områden (norra, södra och 
centrala delområdet) undersöktes vilket resulterade i att en arkeologisk grävning startade år 
2012 och höll på till 2013. Ytan som undersöktes var hela 70 000 m² vilket resulterade i ett 
omfattande material, bland annat i form av makrofossil (Bergman, Ekblom, Magnell 2017:1). 
Totalt analyserades 944 jordprover från stolphål, kulturlager, gravar och gropar vilket ger en 
relativt bra bild över makrofossilmaterialet i området. En regional jämförelse gjordes vilket 
visade att östra Gamla Uppsala har en hög andel vete jämfört med andra undersökta boplatser 
i närheten (Bergman, Ekblom, Magnell 2017:12). Något annat som utmärker sig är att andelen 
ogräs, ängs- och betesmarkväxter är låg.  

Utifrån den rapport som Bergman m.fl. har skrivit så kan man dra slutsatsen att det 
makroskopiska växtmaterial som kommer att finnas i jordproverna till denna undersökning är 
förkolnade eftersom bevaringsgraden i Gamla Uppsala är så låg att det färska materialet 
förmultnar (Bergman, Ekblom, Magnell 2017:9).  

Det har gjort två tidigare kandidatuppsatser som behandlar detta ämne. 2016 skrev Daniel 
Ardakani en uppsats där han gjorde makrofossilanalys på tre olika hus. Dessa ligger i nära 
anslutning till de hus som jag ämnar att skriva om i denna undersökning. Ardakani har varit i 
kontakt med arkeologer som har tolkat dessa hus utifrån olika parametrar. Bland annat skriver 
Ardakani att fynd har gjort som tyder på att hus N är en smedja (Ardakani 2016:8). Hus C 
tolkas som ett fähus och hus B tolkas som ett bostadshus. Resultatet Ardakani får fram stärker 
tolkningen av hus C och B genom det arkeobotaniska materialet som han får fram genom 
makrofossilanalysen. I Hus B erhölls mycket korn samt lite ogräsfröer, detta tyder på att mat 
har hanteras inuti huset. Hus C däremot har till skillnad från hus B stora mängder ogräsfröer 
som Ardakani tolkar som bevis att huset har använts som stall. Hus N kunde genom 
makrofossilanalys inte stärka tolkningen av att huset ska ha varit en smedja. Inga slaggrester 
hittades men stora mängder sädeskorn vilket snarare tyder på ett bostadshus.  

Den andra uppsatsen skrevs 2017 av Ida Åhlin och skiljer sig från Ardakani 2016 genom 
att Åhlin även tar med det osteologiska materialet i sin undersökning. Åhlins syfte med 
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uppsatsen var att ta reda på om det gick att utläsa husens funktioner med hjälp av 
makrofossilanalys, hur den omkringliggande miljön såg ut, samt att se hur människors sociala 
situation såg ut under denna tid. Åhlin menar att det i vissa fall går att utläsa tecken på 
husfunktioner i hennes undersökning baserat på den egna undersökningen (Åhlin 2017: 17). 
Vidare menar Åhlin att hon kunde bilda sig en uppfattning om den omkringliggande miljön 
utifrån fyndmaterialet som hon arbetade med. Då både odlings- och ogräsväxter har hittats 
brända ställer hon det mot de skriftliga källorna i texten och drar slutsatsen att öppna slätter 
och odlingslandskap dominerade i området runt boplatserna. Åhlin drar även slutsatsen att 
man levt som jordbrukare men inte nödvändigtvis hållit boskap, detta baseras också på 
resultatet av undersökningen.  

 

 
 
 
 
 

2.1 Områdesbeskrivning 

2.1.1 Gamla Uppsala 

Under järnåldern var jordbruket en central del av livet i Gamla Uppsala. Uppsalaslätten var 
och är fortfarande väl lämpad till att bruka jorden genom boskapsskötsel eller odling. 
Eftersom platsen var ett socialt centrum som drog till sig människor måste efterfrågan på mat 
från åker- och betesmarkerna vara stor, även skogsmark behövdes för att tillhandahålla 
bränsle till hushåll för matlagning, uppvärmning smide osv men även virke för konstruktion 
av nya hus (Ljungkvist, Ekblom 2018: 103).  

Under folkvandringstid sker en förändring runt Gamla Uppsala där en minskning av ogräs 
samt ängs- och betesmarker sker (Bergman, Ekblom, Magnell 2017: 139) och de odlade 
växterna ökar i popularitet. Pollenanalyser har visar tecken på en utökad odlingskultur mellan 
400-900 e.Kr. vilket är inom tidsramen för de analyserade husen i denna undersökning.  

2.1.2 Hus 5008 (M)  

Dateringsspann: 680 – 780 e.Kr.  
Tolkningen av huset har gjorts av Anneli Sundkvist och Jonas Wikborg på SAU i samband 
med undersökningen. 

Hus M framkom under utgrävningen där det tidigare låg en handelsträdgård men platsen 
har även var odlad åkermark. Huset låg även nära en modern byggnad som vid byggnationen 
av parkeringsytan hade schaktat av en större yta vilket ödelade en del av stolphålen. En 14C-
analys av ett sädeskorn som hittades i ett stolphål gjordes vilket daterade huset till vendeltid. 
Några större föremål har hittats i stolphålen, bland annat ett bryne, keramik, bränd lera, slagg 
och smält lera.  

Huset mäter 62 m2 och bedöms att vara ett sk hybridhus (se 2.1.4) på grund av stolphålens 
placering. Huset har även tolkats som en bostad, inga fynd som har hittats tyder på att 
byggnaden har haft en fähusdel eller liknande. Det fanns inte heller någon eldstad men en 
anledning till detta kan vara att eldstaden har varit uppbyggd ovanför mark och således inte 
lämnat några spår. Den sparsamma storleken på huset tyder ytterligare på att det enbart har 
tjänat som bostad och att de potentiella djur man haft på gården har varit i en fristående 
bostad. 18 stolphål bedöms att tillhöra huset som troligtvis har byggts med hjälp av 
skiftesverksteknik (se figur 2), 16 av stolphålen ingick i väggkonstruktionen och två var 
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placerade i mitten på byggnaden. En vindsvåning eller ett innertak kan ha stöttats av dessa två 
centralt placerade stolparna. Ben av nöt, svin och får har hittats i huset. 

2.1.3 Hus 5009 (S)  

Dateringsspann 850 – 890 e.Kr  
Tolkningen av huset har gjorts av Jonas Wikborg på SAU i 
samband med undersökningen. 

Detta hus framkom under en gräsbevuxen tomtmark och 
överlagrades dels av en slänt till en vägbank för 
Vattholmavägen. Husets yta är liten, den uppskattas till ca 20 
m2. Ett obränt sädeskorn i fyllningen till ett stolphål visar med 
14C-datering att huset är daterat till 850-890 e.Kr. Mycket om 
huset är obestämt och okänt. Bland annat finns en härd i 
husets mittersta del men kontexten är okänd och den kan inte 
placeras in stratigrafiskt med hus S, den ligger dock inom 
husets ramar men kan inte bedömas att vara samtida med 
huset. En vag indikation på att huset ska ha tjänat som bostad 
är att keramik, djurbern och vävtyngdsfragment har hittats 
vilket tolkat åt bostadshållet. Husets storlek gör att om huset 
ska ha varit en bostad så har det tjänat en ett mindre antal människor, möjligtvis en eller två 
individer.  

9 stolphål som hörde till huset har påträffats och i ett av hålen hittades ett större fragment 
av en vridkvarnsten, detta tolkades som en rituell deponering som har gjorts i samband med 
byggnationen av huset. Ben av fisk och får har även hittats. 

2.2 Husets morfologi 

Under OKB-grävningen upptäcktes en stor mängd 
stolphus samt grophus men eftersom denna undersökning 
behandlar fyndmaterial från tre stolphus kommer denna 
genomgång enbart innefatta stolphusens olika 
konstruktioner.  
Man kan dela in stolphus i typer efter olika parametrar, 
bland annat bärande konstruktion och 
kontruktionselement. Under OKB-projektet blev ett flertal 
olika typer av huskonstruktioner identifierade, 
treskeppiga, enskeppiga (hus S), hörnstolphus och 
hybridhus (hus M).  
 

• Treskeppiga stolphus består av två mittrader 
stolpar som ofta står i par i mitten på huset (se 
bild) samt två rader stolpar som utgår ytterväggar. 
Denna typ av konstruktion fick sitt fäste i Sverige 
vid 1500 f Kr (Göthberg 2007: 405) och har från 
yngre bronsålder till vikingatid haft i princip 
samma konstruktion. Det var den vanligaste typen 
av hus under stora delar av järnålder och kunde 
med sin konstruktion användas till flera olika 
aktiviteter. Under OKB-projektet identifierades 95 treskeppiga hus. De treskeppiga 
husen kan ha haft flera olika aktivitetsytor i samma byggnad, Hans Göthberg menar 
att bostad, förråd och fähus huserade under samma tak (Göthberg 2000: 74f). 

Figur 3: Treskeppigt hus (Ekengren 

2011: 12) 

 

Figur 2: Skiftesverksteknik vid 

kontruktion av hus. Figuren visar 

en förenklad bild, förmodligen var 

kontruktionen mer rudimentär än 

vad den visar (UlrichAAB: 2010) 
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• Enskeppiga hus, även kallat ramverkshus bärs till 
skillnad från ett treskeppigt hus endast upp utav väggarna. Hustypen 
blev populärt att användas vid bosättningar i Sverige i slutet på 700-
talet (Göthberg 2007: 197, Nyström 2006: 57) men enstaka fynd 
visar på att huskonstruktionen kan spåras tillbaka till äldre romersk 
järnålder och folkvandringstid (Göthberg 2007: 407). Under OKB-
projektet fann man 49 hus som identifierades som enskeppiga och 
daterades från vendeltid fram till modern tid. Den stora skillnaden 
mellan tre- och enskeppiga hus är att den flerfunktionella delen som 
kan återfinnas i de treskeppiga konstruktionerna ersätts av en 
monofunktionell i de enskeppiga. Istället för att ha ett stort hus på 
gården utökas antalet hus vid enskeppshusens introduktion och 
ersätts istället med mindre enfunktionella byggnader. Mindre hus 
har vissa fördelar jämfört med ett större, bland annat behöver man 
värma upp mindre volym under de kalla månaderna och boytan blir 
utan stolpar i mitten på huset mer optimerad att bo i.  
 
 

• Hörnstolphus, även kallat fyrstolpshus eller 
stacklador är ett hus som har en väldigt simpel 
konstruktion, ett tak bärs upp av stolpar som är 
placerade i vardera hörn på byggnaden som 
antingen är kvadratisk eller rektangulär. Ofta är 
husen väldigt små vilket innebär att en stolpe i 
varje hörn är nog för att bära upp taket men det 
finns exempel på större konstruktioner där huset 
är för långt så ytterligare stolpar behövs. 
Hörnstolphus har troligtvis tjänat som förråd för 
både mat, säd, hö och halm och förekommer 
främst under senare delen av yngre bronsåldern 
och hela järnåldern (Göthberg 2000: 86). Under 
OKB-projektet identifierades 23 hörnstolphus i 

storleken 2-5 meter  
 
 
 

• Ett hybridhus är som namnet tyder på en 
hybrid mellan ett enskeppigt och treskeppigt hus. De 
båda typerna av konstruktioner har sina egna drag 
manifesterade i ett och samma hus vilket visar sig 
iochmed att huset har takbärande väggar och takbärande 
inre konstruktion (Göthberg 2007: 197). Hybridhusen är 
väldigt varierande i utseende och utformning och är som 
många andra hus under samma tidsålder alltså inte 
särskilt homogena som husgrupp. Oftast tolkar 
hybridhusen som bostadshus. 9 hybridhus man 
identifierats under OKB-projektet och hus M är ett av 
dessa. 

 

Figur 4: Stolphål från 

enskeppigt hus (Nyström 

2006: 59) 

 

Figur 6: Stolphål från ett fyrstolpshus, 

man ser tydligt var namnet härstammar 

från (Göthberg 2007: 157). 

Figur 5: Bilden visar två olika hybridhus, 

det övre kallas Hässelbyhuset och det 

andra är hus 3 från Kättsta (Göthberg 

2007: 199). 
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3. Resultat 

Proverna 238068, 238070, 229562, 229201, 229366, 229689, 229501, 229200, 238068, 
238076, 238066, 238065 och 238069 finns inte med i den slutgiltiga områderbeskrivningen 
för projektet men analyserades ändå då man först hade tolkat dessa prov till de aktuella husen. 
Anledningen till att proven har tagits bort är för tillfället okänt men omtolkningar av 
huskonstruktioner kan ha gjort så att dessa prov hör till en annan kontext.  
De prover som detta innefattar kommer trots allt att tolkas till att tillhöra hus M respektive hus 
S. Detta beslut har gjorts i syfte att få ett bredare spektrum av makrofossiler att jobba med. 
Beslutet togs i samråd med Anneli Ekblom. 

3.1 Hus M 

Hus 5008, även kallat hus M är ett hybridhus och har under och efter OKB-projektet tolkats 
som ett bostadshus (se avsnitt 2.1.2). Dateringen är satt till 680-780 e.kr och totalt har 18 
prover från hus M analyserats med hjälp av makrofossilanalys. 
 
Prov 228671 innehöll 22 färska mållor (Chenopodium), 1 okänd grästyp (Poaceae), 2 
förkolnade mållor (Chenopodium), X benfragment, XXX träkol, 1 slagg (se avsnit 1.2.3), X 
Jurpa (se avsnitt 1.2.3), X obestämda färska frön. Detta prov var det enda som innehöll färskt 
trä och en av två som innehöll förkolnade mållor. I prov 229690 påträffades några olika 
fökolnade makrofossiler, 1 oidentifierat förkolnat sädeskorn, 1 förkolnat korn (Hordeum 
vulgare), 1 förkolnad småsnärjmåra (Galium Spurium) och ett förkolnat benfragment. Utöver 
de förkolnade materialet så innehöll prover också 1 färsk korgblommig astersort 
(Asteraceace), 2 färska mållor (Chenopodium)  X benfragment, XXX träkol och XX jurpa. 
Prov 229367 hade en hel del färska fröer som bestod av 27 färska mållor (Chenopodium) men 
utöver det enbart 1 oidentifierat förkolnat sädeskorn, XXX träkol och X jurpa. I prov 229373 
hittades 13 färska mållor (Chenopodium), 2 färska hallon (Rubus idaeus), 1 färsk våtarv 
(Stellaria media), 2 förkolnade småsnärjsmåra (Galium Spurium), 2 fragment oidentifierat 
förkolnat sädeskorn som tillsammans bildar ett korn, XX träkol, 1 slagg och 1 modernt 
körsbär. Ett relativt magert fyndmaterial hittades sedan i prov 229374 som innehöll 4 färska 
mållor (Chenopodium), XX träkol, X jurpa. I prov 228237 fanns de mesta slaggresterna som 
bestod av 6 slaggfragment, utöver det innehöll provet 2 färska rönnar (Sorbus aucuparia), 1 
förkolnat korn (Hordeum vulgare), 9 fragment oidentifierade förkolnade sädeskorn som 
tillsammans bildar 4 hela, X benfragment, XXXX träkol och XX jurpa. Prov 228679 innehöll 
bara färska fröer bestående av 11 färska mållor (Chenopodium), utöver det X benfragment, 
XXX träkol och XX jurpa. I prov 229372 hittades 2 fragment oidentifierade förkolnade 
sädeskorn som tillsammans bildar 1 vilket var de enda förkolnade fröerna i detta prov, utöver 
detta hittades 1 rönn (Sorbus aucuparia), XX benfragment och XX träkol. I prov 229368 dök 
enbart 6 färska mållor (Chenopodium), X benfragment, XXX träkol och 1 obestämt frö upp. 
Prov 229466 innehöll mer förkolnat material bestående av 1 förkolnad målla (Chenopodium), 
1 förkolnad småsnärjmåra (Galium spurium) och 2 oidentifierade förkolande sädeskorn det 
hittades även 1 färsk målla (Chenopodium), och XXXX träkol i provet. I 229377 finns en stor 
variation i det färska materialet, 6 färska mållor (Chenopodium), 6 färska hallon (Rubus 
idaeus), 2 färska rönnar (Sorbus aucuparia), 1 färsk våtarv (Stellaria media), 1 färsk klöver 
(Trifolium) men enbart 1 oidentifierat förkolnat sädeskorn. Utöver det hittades X 
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benfragment, XXX träkol, X jurpa. Detta prov var också det enda som det hittades insektdelar 
i, 2 fragment fanns i provet. Prov 228369 innehöll 2 färska mållor (Chenopodium), 2 färska 
hallon (Rubus idaeus), 4 färska rönnar (Sorbus aucuparia) och det förkolnade materialet 
bestod av 9 fragment oidentifierade förkolnade sädeskorn som tillsammans bildar 4 hela och 
XXX träkol. Prov 229200 var ett till av proverna där slagg förekom, här hittades 2 fragment 
av sprutslagg, utöver detta var det bara färska fröer som bestod av 1 färsk målla, 1 färsk fläder 
(Sambucus nigra), 1 färsk hallon (Rubus idaeus) och X träkol. Prov 229501 innehöll 1 
förkolnad våtarv (Stellaria media) och 2 brända benfragment, detta provet var ovanligt i 
sammanhanget då inget träkol förekom men en förklaring på detta kan vara att 229501 inte 
kommer från samma kontext som resten då detta prov var ett av dessa som försvann i och med 
omtolkningen men som jag valde att ta med i analysen oavsett (se avsnitt 3). Prov 229371 
innehöll 3 färska mållor (Chenopodium), 1 färskt hallon (Rubus idaeus), 1 färsk fläder 
(Sambucus nigra), 1 oidentifierat förkolnat korn, X jurpa, XX benfragment och XXX träkol. I 
prov 229689 fanns det väldigt lite intressant material, enbart 3 färska mållor (Chenopodium), 
X färska ben och XX träkol. Prov 229378 var däremot intressant då det innehöll 1 förkolnat 
vete (Triticum aestivum) som är det enda vete som har kunnat identifieras från hus M. Utöver 
detta så förekom också 2 färska mållor, 1 förkolnad småsnärjmåra (Galium spurium), XX 
benfragment, X bränt ben och XXX träkol. 

3.2 Hus S 

Hus 5009, även kallat hus S är ett enskeppigt hus som under och efter OKB-undersökningen 
inte har kunnat tolkas till vilken funktion det kan ha haft, funktionen är alltså hittills obestämd 
(se avsnitt 2.1.3). Huset har daterats till 850-890 e.kr.  
 
Då hus S är mindre i storleken än hus M fanns också mindre prover tagna från stolphål så 
färre prover har analyserats från hus S jämfört med hus M. I Första provet hittades 1 färsk 
rönn (Sorbus aucuparia), 2 förkolnade småsnärjmåra (Galium spurium), 1 oidentifierat 
förkolnat sädeskorn och XXX träkol. Det mest fascinerande och innehållsrika provet är 
238072 som förutom 2 färska mållor (Chenopodium), 1 förkolnat vete (Triticum aestivum) 
innehöll 38 fragment oidentifierade förkolnade sädeskorn som bildar 20 hela det är den 
överlägset största ansamlingen av sädeskorn i undersökningen. Prov 238074 innehöll endast 
14 färska hallon (rubus idaeus), 1 oidentifierat förkolnat korn och XXXX träkol. De flesta 
prov från hus S undantaget 238072 innehåller mestadels färska fröer. Det visar sig i prov 
238076 där  det hittades 1 färsk målla (Chenopodium), 9 färska hallon (Rubus idaeus), 1 
förkolnad småsnärjmåra (Galium spurium) och 1 oidentifierat förkolnat korn, i detta prov 
fanns inte heller något träkol och anledningen till det är beskrivet under avsnitt 3.1. Prov 
238065 stod ut med den stora mängd mållor som det innehöll, hela 64 färska mållor 
(Chenopodium) hittades, utöver det 4 färska fläder (Sambucus Nigra), 2 färska hallon (Rubus 
idaeus), 2 obestämda färska frön, 1 färsk törelsort (Euphorbiaceace sp), 3 obestämda 
förkolnade korn och X jurpa. Prov 238066 innehöll 4 färska mållor (Chenopodium), 1 
obestämt färskt frön och XX träkol. Prov 238067 innehöll 3 färska mållor (Chenopodium), 1 
färsk fläder (Sambucus nigra), 1 färsk klöver (Trifolium), 2 färska hallon (Rubus idaeus), 2 
färska starr (Carex), 6 fragment oidentifierade förkolnade sädeskorn som bildar 3 hela och 
XXXX träkol. Prov 238069 som också är det sista provet att analyseras innehöll 2 färska 
mållor (Chenopodium), 1 färsk fläder (Sambucus nigra), 1 harts (se avsnitt 1.2.3) och X 
träkol. 
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4. Tolkning 

 

4.1 Hus M 

Tolkningen av materialet som hittades i jordproverna kommer att göras utifrån det förkolnade 
materialet då det färska bedöms som modernt i denna uppsats eftersom nedbrytningsprocessen 
i Gamla Uppsala gör att färskt material inte klarar sig tillräckligt länge utan att förmultna. 
Majoriteten av de fynd som har analyserats har varit färskt men en hej del bränt material har 
också hittats. 

I hus M har det framkommit främst förkolnade oidentifierade sädeskorn, även två 
förkolnade korn (Hordeum vulgare) hittades. Resten av de förkolnade fröerna var ogräsfrön 
som målla (Chenopodium) och småsnärjmåra (Galium spurium). Dessa frön bedöms som 
gamla, förmodligen samtida med huset och anledningen till att dessa fröer har bränts är i 
samband med matlagning. Sädeskorn är matfrön och både målla och småsnärjmåra växer ofta 
i samband med åkrar och odlingsplatser för sädeskorn. Det finns även några få fragment bränt 
ben och lite slaggrester i proverna för huset. Benet tolkas som att vara från matlagning då inga 
större mängder hittades vilket hade kunnat indikera någon som rituell aktivitet vilket även 
dementeras i rapporten från utgrävningen. 

Den slagg som har hittats i proverna är såkallad sprutslagg (se avsnitt 1.2.3). I hus M 
finns det lite slagg men det bedöms inte vara tillräckligt mycket för att tolka huset som en 
smedja. Möjligen kan någon sorts metallframställning ha funnits på platsen men det har hittats 
slaggrester i byggnad 5011 (se figur 12) som också bedöms i rapporten från OKB-grävningen 
till att vara ett bostadshus. Hus 5011 ligger ca 10 meter norr om hus M vilket betyder att 
någon närliggande metallframställning kan ha skett som har lämnat slaggrester vid hus M och 
hus 5011.  

Jurpan som hittades mycket av i proverna indikerar ytterligare att matlagning har skett i 
huset. De brända skorpbitarna har uppenbarligen använts i samband med matlagning. 
Träkol fanns i alla prover som undersöktes vilket tolkas som en indikation på att huset har 
brunnit ner, vilket lämnar förkolnat material i stolphålen.  

De fynd som bestod av färska frön kan användas till att förstå platsen 1900-talshistoria 
och är en bra avtryck i dagens kulturlandskap. Denna undersökning kommer dock inte att 
analysera detta vidare då utrymme inte finns för en sådan djupdykning. 

4.2 Hus S 

I hus S tolkas enbart det brända materialet, på samma sätt som hus M. Spridningen på 
frösorter var mindre i hus S och enbart sädeskorn, vete (Triticum aestivum) och 
småsnärjmåra. Det som står ut i hus S är den stora mängden förkolnade sädeskorn som 
hittades framförallt i prov 238072 som togs i hörnstolphålet på den nordöstra sidan av huset. 
Om en större mängd sädeskorn hade hittats i eller runt stolphålet skulle det kunna tolkas dessa 
fröer är resultatet av en aktiv deponering men det är inte många nog för en sådan tolkning 
(Bergman, Ekblom, Magnell 2017: 128). Antalet fröer är inte tillräckligt många för att dra en 
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sådan slutsats utan det skulle snarare kunna tolkas som att det är i denna sida av huset som 
matlagningen skedde.  

Utöver det förkolnade materialet såg det färska väldigt likartat ut i jämförelse med hus M. 
Husen ligger i närheten av varandra så det är föga förvånande att den moderna floran ser 
likadan ut i proverna till båda husen. 
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5. Diskussion 

Att utföra makrofossilanalyser kräver en hel del av arkeobotanikern, det är många källkritiska 
moment som ska klaras av för att en pålitlig analys kan genomföras. Under denna 
undersökning har jag fått upp ögonen för hur viktig den stratigrafiska ordningen är att förstå. 
Under en seminariegrävning 2017 arbetade vi utifrån ett single context perspektiv vilket får en 
att jobba mycket med stratigrafin i jorden. Jag insåg då att en feltolkning av ett lager kan få  
konsekvenser längre ned i ledet. Om de stolphål som jag har fått mina prover från var 
kontextlösa skulle en tolkning var värdelös, det skulle inte ha någon mening. Nu har 
arkeologerna i fält bedömt och utfört C-14 analyser på material från stolphålen för att 
säkerställa att det var ett gammalt hus och således kommer de prover som jag har analyserat 
ha att tillhöra en kontext.  

Något som gör det svårt att få en detaljerad bild utifrån makrofossilproverna, speciellt i 
Gamla Uppsala är bevaringsförhållandet i jorden som förstör det obrända materialet från 
järnåldern. Andelen bränt material i proverna är i hus S ungefär 1/3 av det totala antalet (se fig 
4) och i hus M är andelen närmare 1/4 (se fig 4). Om man hypotetiskt skulle kunna analysera 
allt material från järnåldern som har funnits i husets kontexter skulle man kunna få en mycket 

mer detaljerad bild då mer material kan analyseras. Man måste ha detta i bakhuvudet när man 
tolkar material som arkeolog, inte bara när man gör en makrofossilanalys utan alla 
undersökningar, ofta har man inte tillgång till allt material som en gång funnits och bör finnas 
med i källkritiken. Allt material som kopplas till hus S och M är förkolnat då det är det enda 
som har kunnat överleva såpass länge utan att förmultna.  

Under förberedelserna inför analysen samlades 13 prov in som efter analysen visade sig 
att inte tillhöra hus M eller S. Provnummer och liknande finns inte med på undersökningens 
slutliga tolkning av husen vilket betyder att de i nuläget inte tillhör någon kontext. När 
jordprovspåsarna samlas in under fältfasen kan det hända att man sorterar prover till de hus 
man gräver ut men om man sedan omtolkar huset kommer vissa prover att hamla i ett slags 
limbo där mycket arbete krävs för att reda ut var dessa prov passar in. Efter samtal med 
Anneli Ekblom bestämde vi att ta med dessa prover i min undersökning och tolka de som att 
tillhöra hus S och M.  

Figur 7: Andelen färskt kontra förkolnat material i jordprover från stolphål i hus M och S 
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5.1 Hus M 

I hus M analyserades 18 jordprover vilket gav en del arkeobotaniskt material men jag hade 
hoppats på mer förkolnade fröer för att få en större bild av huset. Det material som kom fram i 
proverna syns nedan i figur 8 och det är övervägande sädeskorn med inslag av ogräs i form av 
målla, småsnärjmåra och våtarv, utöver dessa finns även 6 fragment bränt ben. Jag tolkar det 
som att huset är en plats där matlagning har skett, i tolkningen från OKB-undersökningen som 
Anneli Sundkvist och Jonas Wikborg gjorde så är det inte något fähus med i bilden, jag håller 
med om detta. I tolkningen av Sundkvist och Wikborg beskrivs också ben som hittats varav 
flertalet brända och ett med gnagmärke på. Det förkolnade ogräset (målla, småsnärjmåra, 
våtarv) som finns i proverna är troligtvis växter som har följt med säden och har bränts 
tillsammans med dessa. Huset beskrivs av Sundkvist och Wikborg som att ha legat på ett 
monumentalt läge och kan agerat som huvudbyggnad och bostad på platsen. Enligt Göthberg 
2007 så är hybridhusen oftast bostadshus men även väldigt olika till formen mellan hus vilket 
kan försvåra tolkningen.     

En intressant del i undersökningen är att småsnärjmåran som finns förkolnade i många 
prover inte har hittats färsk i ett enda prov. Det visar på att denna växt inte alls finns i lika stor 
utsträckning i modern tid, vad det beror på är förmodligen förbättrade metoder för utrensning 
av ogräs. Mållan och våtarven förekommer dock än idag.  

Slaggen som uppkom i proverna skulle kunna indikera en smedja men jag skulle vilja se 
större depåer av sprutslagg om så var fallet och någon indikation på en ässja i huset. I hus 
5011 som ligger ca 10 meter från hus M uppkom slaggrester vilket tyder på att någon sorts 
smidesaktivitet har pågått i området. Jag tolkar det inte som att någon av husen har varit en 
smedja utan att en närliggande smedja har verkat i området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Hus S 

Från hus S togs 8 jordprover som analyserades. En mindre variation bland det förkolnade 
materialet var uppenbart då varken målla, bränt ben eller våtarv fanns med efter flotteringen. 
Däremot är andelen sädeskorn mycket större än i hus M. 20 av de 29 hittade sädeskornen kom 
från ett enda stolphål men ansamlingar av sädeskorn bör inte tolkas som aktiva deponeringar 
om man underskrider 50 sädeskorn/liter (Bergman, Ekblom, Magnell 2017: 128). Jag tolkar 
det därför som att härstamma från matlagning eller tröskning av säd. Den stora 
koncentrationen av sädeskorn återfanns i den nordvästra delen av byggnaden i hörnstolphålet 
och förmodligen var det här aktiviteten skedde, vare sig det var matlagning eller tröskning. 
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Figur 8: Diagram som visar det förkolnade materialet i stolphålen från hus 5008 (M). 
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Vid undersökningen av huset framkom en hel del fiskben och ett från får eller get, även det 
kan tolkas som rester från tillagning av mat. De färska fröerna från proverna är väldigt lika de 
från hus M vilket är förståeligt då huset ligger i närheten av varandra.   

Eftersom huset är såpass litet bör man ej ha nyttjat det på flera olika sätt utan det är 
troligtvis en enfunktionshus. Jag tolkar det som ett bostadshus för en eller ett fåtal personer 
där matlagning har skett i en specifik del av huset.  
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Figur 9: Diagram som visar det förkolnade materialet i stolphålen från hus 5009 (S). 
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6. Slutsats 

Att funktionsbestämma ett hus är ett uppdrag som är svårt att genomföra på ett vetenskapligt 
sätt. Under denna undersökning har jag svängt fram och tillbaka om hur jag ska tolka hus S 
och M då ny information om material eller område kommer fram och uppfattningen man har 
skiftar. Jag som är ny inom området har en väldigt förenklad bild av hur man arbetar med 
tolkningar utifrån makrofossiler då det ibland kan kännas svårt att rita upp en bild av hur man 
levde med hjälp av förkolnade fröer. Men etablerade arkeobotaniker har en viktig plats inom 
arkeologin då det är ett kraftigt verktyg bland annat för att bevisa hur platser förändras över 
tid som Bergman m.fl. 2017 visar där man gör pollen- och makrofossilanalyser vilket gör 
förändringen över tid i Gamla Uppsala uppenbar. Jag är glad över att insamlandet av 
jordprover är standardiserat vid grävningar nuförtiden då mycket information ligger i dessa 
prover.   

Mina frågeställningar som listades i början av uppsatsen kommer nedan att listats och 
besvaras: 

6.1 Kan en makrofossilanalys utläsa funktionen av ett hus? 

Det är otroligt svårt att avgöra om man genom en makrofossilanalys kan utläsa en funktion av 
ett hus. Eftersom man inte kan ha någon referenspunkt att arbeta utifrån så är det mer en 
uteslutningsmetod som man jobbar med. Det jag menar med detta är att vi inte har ett hus där 
man är 100% säker på funktionen som man kan jobba utifrån och jämföra med, dels är alla 
hus olika dels har vi inget felsäkert material som kan bevisa detta. Det man vet är att 
människor har nyttjat hus på olika sätt, vare sig det är bostäder, fähus eller smedjor, det är 
fakta. Då återstår delen att tolka vilket hus som är vilket. Genom makrofossilanalys tror jag att 
man kommer att kunna komma ganska nära det riktiga resultatet då det är en relativt logisk 
vetenskap. Visst måste man vara källkritisk och risken för felresultat finns om man tolkar 
stolphål till fel kontexter eller tolkar missfärgningar i jorden som stolphål men om man är 
noggrann och logisk i sitt tänkande kommer makrofossilerna kunna spela en stor roll i 
tolkandet av husfunktioner. Ett exempel kan vara om prover från ett analyserat hus visar stora 
mängder ogräsfrön och lite mängder sädeskorn kan en logisk tanke vara att det är frågan om 
ett fähus och ogräsfröerna kommer från boskapens foder eller spillning. 

Jag tror att det går att utläsa funktionen av ett hus med hjälp av makrofossilanalys genom 
att jämföra flera hus i samma område mot varandra och på så sätt avgöra vilket hus som har 
haft vilken funktion i samhället. 

6.2 Vad har hus M och S haft för funktion? 

Min undersökning har visat på en stor andel fröer som används i matlagning bland 
makrofossilerna, de resterande delarna är antingen ogräsfröer eller bränt ben. Från den 
vetskapen och att hybridhuset M tolkades efter OKB-undersökningen som ett bostadshus 
bedömer jag att denna tolkning stämmer och att hus M användes som bostadshus. Det finns 
ett argument för att visa att smidesverksamhet har funnits i huset men jag anser inte att så är 
fallet då bristen på material i form av slagg  inte är övertygande. Att det har funnits i närheten 
är jag benägen att tro då slagg hittas i omkringliggande hus.  
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Hus S bedömer jag att vara en boplats för få personer med tanke på den sparsamma 
storleken på huset. Jag grundar denna bedömning i att majoriteten av materialet som hittades i 
analysen var matfröer och under utgrävningen av huset hittades en del fiskben och ett ben från 
får eller get. Argumentet att det skulle vara ett hus där man bearbetat säden en typ av 
trösklada finns iochmed den större koncentrationen förkolnade sädeskorn.  

6.3 Går det att använda arkeobotanisk analys för att svara på frågor kring 

sociala skillnader? 

Om jag utgår från det material som min makrofossilanalys har visat är det en svår fråga att 
svara på. Jag skulle kunna tolka mina fynd som att människorna som har bott i husen har levt 
som jordbrukare men en djupdykning krävs för att säkerställa en sådan tolkning. Jag tror dock 
att en arkeobotanisk analys kan vara ett viktigt redskap för att ställa frågor om de sociala 
skikten under järnåldern. Det är ett verktyg för att styrka eller försvaga argument i frågor 
kring husfunktioner. 

Jag bedömer min rapport att vara för liten för att svara på frågor om sociala skillnader i 
nuläget men den kanske en dag kan vara en del i en större bild av Gamla Uppsala som 
maktcentra.  

6.4 Avslutande ord 

I början på denna kurs hade jag enbart testat på flottering en gång och under en 
seminariegrävning våren 2017 fick vi i mikroskop gå igenom prover från de platser vi grävde 
på. Sedan dess har jag velat fördjupa mig inom detta ämne och denna uppsats var ett perfekt 
tillfälle att göra det på. Anneli Ekblom ska ha ett stort tack för att ha visat mig hur en 
makrofossilanalys går till från grunden och för att stått ut med ett stökigt hörn på kontoret där 
jag har utfört analysen. Jag tror att makrofossilanalyserna i Gamla Uppsala kommer att 
refereras långt framöver och att det är en viktig pusselbit i förståelsen av järnåldersboplatser i 
regionen. Jag är glad att ha kunnat ta del av en del av materialet. 
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Bilaga 1: Fynd från makrofossilanalyser 

Tabell 1 
PM HUS S 238063 238072 238074 238076 238065 238066 238067 238069 

Asteraceae         

Betula         

Carex       2  

Cerastium         

Chenopodium  2  1 64 4 3 2 

Euphorbia     1    

Fumaria officinalis         

Lamiaceae         

Poaceae         

Polygonum aviculare         

Rubus idaeus   14 9 2  2  

Sambucus nigra     4  1 1 

Sorbus aucuparia 1        

Stellaria media         

Trifolium       1  

Förkolnade         

Avena sativa (fk)         

Ben (fk)         

Chenopodium (fk)         

Galium spurium (fk) 2   1   2  

Hordeum vulgare (fk)         

Phleum pratense (fk)         

Poaceae (fk)         

Secale cereale (fk)         

Triticum aestivum (fk)  1       

Triticum compactum (fk)         

Oidentifierade sädeskorn 

(fk) 

1 38/20 1 1 3  6/3  

Övrigt         

Ben         

Harts        1 

Träkol xxx  xxxx  xxx xx xxxx x 

Slagg         

Snäckor/insektsdelar         

Jurpa     x    

Sclerotier         

Obestämda frön     2 1   

Förkolnade växtdelar         

Kommentar         
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Tabell 2 
SL/PM HUS M 228671 229690 229367 229373 229374 228237 228679 227961 

Asteraceae  1       

Betula         

Carex        3 

Cerastium         

Chenopodium 22 2 27 13 4  11 2 

Euphorbia         

Fumaria officinalis         

Lamiaceae         

Poaceae 1        

Polygonum aviculare         

Rubus idaeus    2     

Sorbus aucuparia      2   

Stellaria media    1     

Trifolium         

Förkolnade         

Avena sativa (fk)         

Ben (fk)  1       

Chenopodium (fk) 2        

Galium spurium (fk)  1  2     

Hordeum vulgare (fk)  1    1   

Poaceae (fk)         

Secale cereale (fk)         

Triticum aestivum (fk)         

Triticum compactum (fk)         

Oidentifierade sädeskorn 

(fk) 

 1 1 2/1  9/4   

Övrigt         

Ben x     x x  

Träkol xxx xxx xxx xx xx xxxx xxx xx 

Slagg 1   1  6   

Snäckor/insektsdelar         

Jurpa x xx x  x xx xx  

Sclerotier         

Obestämda frön x        

Förkolnade växtdelar         

Kommentar Färskt trä 

bevarat 

 1 knopp 

(?) 

Modernt 

körsbär 

(1) 
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Tabell 3 
SL/PM HUS M 229372 229368 229466 229377 228369 229200 229501 229371 

Asteraceae         

Betula         

Carex         

Cerastium         

Chenopodium  6 1 6 2 1  3 

Euphorbia         

Fumaria officinalis         

Lamiaceae         

Poaceae         

Polygonum aviculare         

Sambucus nigra      1  1 

Rubus idaeus    6 2 1  1 

Sorbus aucuparia 1   2 4    

Stellaria media    1     

Trifolium    1     

Förkolnade         

Avena sativa (fk)         

Ben (fk)       x  

Chenopodium (fk)   1      

Galium spurium (fk)   1      

Hordeum vulgare (fk)         

Poaceae (fk)         

Secale cereale (fk)         

Stellaria media (fk)       1  

Triticum aestivum (fk)         

Triticum compactum (fk)         

Oidentifierade sädeskorn 

(fk) 

2/1  2 1 9/4   1 

Övrigt         

Ben xx x  x    xx 

Träkol xx xxx xxxx xxx xxx x  xxxx 

Slagg      2   

Snäckor/insektsdelar    2     

Jurpa    x    x 

Sclerotier         

Obestämda frön  1       

Förkolnade växtdelar         

Kommentar     
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Tabell 4 
SL/PM HUS M 229689 229378       

Asteraceae         

Betula         

Carex         

Cerastium         

Chenopodium 3        

Euphorbia         

Fumaria officinalis         

Lamiaceae         

Poaceae         

Polygonum aviculare         

Sambucus nigra         

Rubus idaeus         

Sorbus aucuparia         

Stellaria media         

Trifolium         

Förkolnade         

Avena sativa (fk)         

Ben (fk)  x       

Chenopodium (fk)         

Galium spurium (fk)  1       

Hordeum vulgare (fk)         

Poaceae (fk)         

Secale cereale (fk)         

Stellaria media (fk)         

Triticum aestivum (fk)         

Triticum compactum (fk)         

Oidentifierade sädeskorn 

(fk) 

 1       

Övrigt         

Ben X xx       

Träkol xx xxx       

Slagg         

Snäckor/insektsdelar         

Jurpa         

Sclerotier         

Obestämda frön         

Förkolnade växtdelar         
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Bilaga 2: arter och ekologi 

   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 

(brödkubbsvete)  
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 

sumpväxter  

  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, 

eller 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, 

ängsmark  
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Figur 10: Karta över området där OKB-grävningen utfördes. Detta sattelitfotot är taget innan utgrävningarna 

startar och visar området vid veterinärvillan där hus S och M är belägna. Uppe till vänster i bild syns Odinsborg. 

(Google maps 2018) 

Bilaga 3: Kartor över området 

Karta 1 
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Figur 11: Kartan visar samma plats som figur 10 men nu har utgrävningen startat och utgrävt. (Google Maps 

2018) 
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Karta 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Bilden visar de identifierade husen under utgrävningen. Det röda området precis sydöst 

om 5008 är veterinärvillan som syns i figur 10. 


