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Sammanfattning 
 
Makrofossilanalys av en järnåldersboplats i Gamla Uppsala 
Daniel Ardakani 
 
I Gamla Uppsala har det förekommit arkeologiska utgrävningar i omgångar i flera år 
och decennier då platsen är känd för att ha varit bebodd så långt bak i tiden som 
järnåldern. Den senaste utgrävningen utfördes i samband med bygget av en 
järnvägstunnel som är en del av Ostkustbanan. Arkeologiska utgrävningar har delvis 
syftet att ta reda på hur folk har levt på en plats dvs. vilka grödor som odlades, vilka 
redskap som användes osv. För att få fram information från förhistoriska boplatser 
använder arkeologerna sig av olika metoder. En av dessa metoder är makrofossil-
analys. Makrofossilanalys går ut på att fröer av bland annat sädesslag och ogräs 
extraheras, kvantifieras och artbestäms. Denna metod har legat till grund för detta 
projekt i syfte att funktionsbestämma tre hus från en järnåldersboplats i Gamla 
Uppsala. Metoden visade sig vara väldigt användbar i detta projekt då resultatet i viss 
utsträckning har kunnat användas för funktionsbestämning men det blev uppenbart 
att metoden enbart ger antydningar och fungerar bäst i kombination med andra 
metoder exempelvis fosfatanalys i en kombination med en tolkning av det övriga 
arkeologiska materialet.      
 
Nyckelord: Makrofossilanalys, Gamla Uppsala, järnålder 
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Abstract 
 
Macrofossil Analysis of an Iron Age Settlement in Old Uppsala 
Daniel Ardakani 
 
There have been several excavations in Old Uppsala over the years and decades 
since the area has been inhabited since the Iron Age. The most recent excavation 
took place in connection with the construction of a railway tunnel, which is a part of 
the East Link project. The object of an archaeological excavation is to obtain 
information about the way in which previous civilizations lived in a specific location, 
what kind of crops were cultivated, what kind of tool were being used, and so forth. In 
order to obtain information about prehistoric settlements, archaeologists use a variety 
of different methods. One of these methods is called macrofossil analysis. By using 
macrofossil analysis, seeds and cereals, in the shape of macrofossils, can be 
extracted from soil samples. By analysing macrofossils, it is possible to obtain 
information about buildings and thereby establishing their purposes, for instance 
residence, barn, and so forth. In this thesis work, macrofossil analysis was used as a 
way to establish the different functions of three buildings from an Iron Age settlement 
in Old Uppsala.  
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1. Inledning 
 
I Gamla Uppsala pågår ett omfattande byggnadsprojekt där en 610 m lång 
järnvägstunnel håller på att färdigställas. Tunneln är en del av Ostkustbanan och 
projektet startade 2013 och är beräknat att vara färdigt 2017. Innan bygget av 
tunneln satte igång utfördes omfattande arkeologiska utgrävningar i området. Dessa 
utgrävningar finansierades av Trafikverket, då de var ansvariga för byggprojektet. Det 
arkeologiska arbetet genomfördes som ett samarbete mellan tre grävande 
institutioner Riksantikvarieämbetet, Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) och 
Upplandsmuseet. Arbetet var uppdelat i två faser, en förundersökning som utfördes 
2011 (Beronius et. al., 2011) samt en slutundersökning som utfördes 2012-2013.  
    Det är sedan tidigare känt att området är rikt på lämningar från järnåldern och 
arkeologiska utredningar har förekommit tidigare. I samband med utgrävningen 
hittade arkeologerna många olika föremål, bland annat smycken gjorda av guld och 
olika redskap. Utöver dessa föremål påträffades även konstruktioner som gravar och 
hus. Härifrån samlades stora mängder med jordprover för växtmakrofossilanalys. 
Inom ramen för de exploateringsgrävningar som finansierades av Trafikverket 
prioriterades prover ifrån gravar, grophus och brunnar. Övriga prover ifrån stolphus 
bortprioriterades och här presenteras analys av botaniskt makrofossilt material ifrån 
tre sådana stolphus.  
     I detta projekt har en av uppgifterna varit att extrahera växtmakrofossil från 
jordprover för att sedan utföra analys i syfte att ta reda på funktionen hos tre olika 
byggnader vilka man har hittat lämningar från och där makrofossilanalys 
bortprioriterats i exploateringsundersökningen.  
    Proverna som analyserats i detta projekt kommer samtliga ifrån huskonstruktioner 
från utgrävningsområde 12 södra – beläget nära Storgården, vilket ligger nära Gamla 
Uppsala kyrka och i det som en gång var Gamla Uppsala kyrkby. På platsen har man 
hittat lämningar från bosättningar från hela järnåldern, 500 f. kr. – 1100 e. kr. Här 
kommer jag att fokusera på tre olika byggnader, hus B, hus C och hus N. Dessa 
byggnader antas ha haft olika funktioner. De olika funktionerna tros ha varit bostad 
(hus B), smedja hus N och stall hus C. Syftet med analysen är att undersöka om det 
makrofossila materialet kan hjälpa till att besvara frågor kring husfunktion, men även 
kring frågeställningar kring markutnyttjande, odlingstekniker och miljö i Gamla 
Uppsala under den tid då husen användes.      
 
 
2. Geologisk bakgrund Gamla Uppsala 
 
2.1 Kvartärgeologi   
 
Med geologisk bakgrund avses här den kvartärgeologiska bakgrunden. Det handlar 
alltså om jordarter och de geologiska formationer som är uppbyggda av dessa. 
Därmed har berggrunden och dess bildning inte behandlats här. 
Under de senaste 200 000 åren har vi haft två glaciationer (istider), den tidigare av 
dessa kallas Saaleglaciationen och den senaste kallas Weichselglaciationen 
(Heijkenskjöld, 2001). Weichsel är den som i huvudsak har format det landskap vi har 
idag, med avseende på jordarter och landformer. Denna istid började för ca 115 000 
år sedan i samband med att klimatet försämrades, vilket medförde att landis började 
växa på grund av att snö lagrades i en takt som översteg avsmältningen. När 
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landisen hade sin största utbredning under Weichselistiden, nådde den så långt 
söderut som till den plats där Berlin idag ligger (Heijkenskjöld, 2001).  
För ca 22 000 år sedan nådde Weichselisen sin maximala utbredning och för ca 
18 000 år sedan påbörjades avsmältningen av isen. Detta innebar att iskanten 
började retirera norrut och för ca 11 000 år sedan låg den ungefär på samma 
breddgrad som Uppsala idag (Heijkenskjöld, 2001). 
När en landis smälter frigörs material i form av block, stenar, grus och mindre 
partiklar, exempelvis silt och ler och det avsatta materialet bildar olika jordarter 
beroende på avsmältningsmiljön (exempelvis under eller över högsta kustlinjen) 
(Heijkenskjöld, 2001). De tyngre partiklarna avsätts direkt vid avsmältning och bildar 
morän medan de mindre partiklarna i första hand transporteras med smältvattnet till 
lugnare vatten där de sedimenterar. De minsta partiklarna tranporteras längst och 
avsätts i form av bland annat glaciallera, även kallat ishavslera (Heijkenskjöld, 2001).  
 
2.2 Gamla Uppsala 
 
Gamla Uppsala ligger ca fyra km norr om centrala Uppsala. Området är, liksom 
övriga områden runt Uppsala, relativt platt och domineras av glaciallera, som till stor 
del används som åkermark. I samband med landhöjning utsätts den glaciala leran för 
påverkan av vågor, s.k. svallning, vilket medfört att lera har omlagrats och förts ut till 
lägre liggande områden och där avsatts som postglacial lera (Gembert, 1996). På 
jordartskartan kan man se att det finns platser med berg i dagen tillsammans med 
områden med sandig morän och i lägre liggande områden nära Gamla Uppsala finns 
postglacial lera (se fig. 1). 
    De mest framträdande geologiska formationerna i området utgörs av rullstensåsen 
Uppsalaåsen och på denna de tre framträdande gravhögarna. Rullstensåsen är 
uppbyggd av isälvsmaterial, det vill säga grövre material som transporterats och 
avsatts av smältvatten från inlandsisen. Detta material är till skillnad från morän 
sorterat, vilket innebär en relativt homogen kornstorlek. Rullstensåsen i Gamla 
Uppsala utgör en del av det som kallas Uppsalaåsen, en av Sveriges mäktigaste 
isälvsavlagringar som sträcker sig genom Uppland i nord-sydlig riktning mot Gävle i 
norr och vilken ligger rakt genom Uppsala stad med början från Gamla Uppsala 
(Möller, 1993). 
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 Figur 1. Jordartskarta över Gamla Uppsala. Källa: Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) (2016-03-05).   
 
 
3. Arkeologisk bakgrund 
 
3.1 Arkeobotanik 
 
Inom arkeobotaniken jobbar man med att extrahera, identifiera och tolka växtrester 
(växtmakrofossil) från arkeologiska utgrävningar. Med växtmakrofossil avses fröer, 
kärnor, frukter, löv, knoppar, stjälkar och trärester som är stora nog att urskilja utan 
hjälpmedel i form av exempelvis mikroskop. Växtmakrofossil analyseras, med hjälp 
av mikroskop, i syfte att få fram information angående exempelvis hur samhällen har 
brukat landskapet, dvs. vilka grödor som har odlats och vilka odlingsmetoder som har 
använts (Sundkvist & Eklund, 2014). Analys av makrofossil kan även ge information 
om olika aktiviteter i ett hus och hur de har fördelats. Syftet med detta projekt är just 
att med hjälp av makrofossilanalys testa arkeologernas teori om funktionsbestämning 
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av tre byggnader som tolkas som bostad, stall respektive smedja. Det kan vara så att 
man hittar växtrester i vissa stolphål medan man inte hittar några alls i andra. 
Rimligtvis finns majoriteten av sädeskorn och odlingsväxter i den del av huset där 
matlagning har ägt rum eller i en del där man har förvarat säden. I den del av huset 
som har använts som stall kan det finnas gräsmarksväxter som kan kopplas till att 
man tagit in hö till djuren. 
    Växtrester bryts ner relativt snabbt under naturliga omständigheter. Denna 
nedbrytning sköts till stor del av mikroorganismer. Det krävs mycket specifika 
omständigheter för att växtrester ska kunna bevaras i tusentals år. I syrefattiga 
miljöer förhindras nedbrytning och ett exempel på en sådan miljö är brunnar. I 
brunnar kan man hitta bevarade växtrester från exempelvis järnåldern. Sådant 
material har inte analyserats i detta projektarbete.  
    En annan omständighet under vilken växtrester kan bevaras är förkolning. 
Förkolningen gör att det organiska materialet får en stabilare kemisk struktur och 
därmed också en motståndskraft mot nedbrytning. Förkolning kan ske när organiskt 
material utsätts för höga temperaturer under syrefattiga omständigheter (Murphy, 
1991). Detta innebär att materialet inte bränns till aska utan omvandlas till kol. En 
annan omständighet under vilken förkolning kan ske är när organiskt material 
kommer i kortvarig kontakt med eld, exempelvis i samband med matlagning. Detta 
förutsätter naturligtvis att materialet inte förbränns fullkomligt, då detta leder till att 
aska bildas istället för kol. Ett annat scenario kan vara att ett hus, eller en del av ett 
hus brinner ner varmed organiskt material kan förkolnas (Sundkvist & Eklund, 2014). 
Fokus i det här projektarbetet ligger på just förkolnade fröer ifrån stolphål. 
 
3.2 Hustyper och funktionsbestämning 
 
Under järnåldern fanns specifika byggtraditioner. Byggtekniken hade vidarearbetats 
från bronsåldern och det skedde vissa förändringar/förbättringar även under 
järnåldern. När arkeologer studerar järnåldersboplatser kommer de i kontakt med 
olika hustyper och kan genom huskonstruktionen i sig själv dra preliminära slutsatser 
om eventuell funktion. Eller rättare sagt, arkeologer tolkar konstruktion (och funktion) 
genom att studera de rester som är kvar efter järnåldershusens konstruktion, 
nämligen stolphål. Stolphål är lämningar av takbärande stolpar och 
väggkonstruktioner och dessa hål har fyllts igen av sekundärt material. Men 
stolphålen kan även innehålla annat än sekundärt material. Stolphålen kan innehålla 
material från husets användningsfas. Detta beror på att vid städning av huset 
sopades jordrester ner i stolskoningen och därför kan arkeologerna hitta bland annat 
växtmakrofossil i stolphål idag.  
    Genom att studera stolphålens placering kan arkeologerna få en bild av hur ett hus 
kan ha sett ut. Det går alltså att få reda på hur långt ett hus var och hur brett det var. 
Denna information kan hjälpa arkeologer att placera en byggnad i en specifik 
kategori. Om arkeologerna hittar spår efter ett hus som var 20 - 30 m långt och 5 -7 
m brett så kan huset placeras i kategorin långhus. Långhus var vanliga under tidig 
järnålder och dessa hus kunde delas in i bostad och ekonomidel (Göthberg, 2007). 
Ekonomidelen av huset kunde användas till förvaring av hö eller säde men det kunde 
också ha varit ett utrymme där man höll hästar och andra djur såsom svin och nöt. 
För att kunna fastställa vilken del av huset som användes till en specifik funktion 
måste arkeologerna utföra analys. Analysen kan vara i form av makrofossilanalys, 
fosfatanalys eller någon annan typ av kemisk analys. I stolphålen kan arkeobotaniker 
hitta bland annat växtmakrofossil, vilket är fokus i denna uppsats.   
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    Men även långhusen kan delas in i olika kategorier. Arkeologer använder 
begreppen enskeppiga-, tvåskeppiga-, eller treskeppiga hus. I enskeppiga hus 
överfördes taklasten till ytterväggarna och i tvåskeppiga hus fördelades taklasten 
över ytterväggarna och en längsgående stolprad i huset. Treskeppiga hus hade två 
längsgående stolprader i huset. För att kunna placera ett hus i någon av dessa tre 
kategorier studerar arkeologerna stolphålen och utför en rekonstruktion av 
byggnaden. 
    Storleken på ett hus kan ge information om vilken status invånarna hade. Det går 
även att göra uppskattningar på hur många djur som kunde rymmas i fähusdelen och 
fler djur hörde sannolikt ihop med högre status. Det går att peka ut vilken del av 
huset som utgjorde stall dels genom att studera stolphålens placering. Fähusdelen 
hade en tätare stolpsättning än övriga huset. Dels är fosfathalten högre i den delen 
av huset och detta kan arkeologerna ta reda på med hjälp av fosfatanalys (Göthberg, 
2007). I de fall då djur stallats och utfodrats med ängsmarksväxter kan 
arkeobotaniker också hitta rester av ängsmarksväxter och ogräsfröer. 
    Här kommer jag analysera jordprover ifrån tre hus där samtliga är stolphus och 
långhus, men nedan kommer jag också att diskutera två andra huskategorier som 
kan förekomma på en järnåldersboplats.   
    Om arkeologerna hittar lämningar efter ett hus med fyra stolpar kan de placera 
huset i kategorin fyrstolpshus. Dessa hus var oftast mindre till storleken och de 
användes ofta till förvaring av hö eller säde.  
    En annan vanlig hustyp under järnåldern var grophus. Grophusen fyllde ofta 
funktionen av exempelvis smedja, garveri eller någon annan hantverksverksamhet. 
Men grophus kunde även användas som förråd/källare eller utedass.  
    När arkeologer funktionsbestämmer ett grophus analyserar de fyllnadsmaterial, 
vilket är det material som har fyllt igen ett grophus. För att kunna koppla en funktion 
till ett grophus utförs ett antal olika typer av analyser. Genom att utföra lipidanalys 
kan arkeologer dra slutsatser om grophuset kan kopplas till hantering av matvaror 
(Evanni, 2007). Och om man utför en osteologisk utredning av eventuella benrester 
kan man få reda på om ett grophus har använts till garveri eller slaktavfall. 
    Det finns även teorier som antyder att grophusen kunde ha varit kopplade till 
högstatusmiljöer. Grophus på en gård kunde innebära att det fanns ett 
hantverksmässigt kunnande kopplat till gården, vilket kunde vara ett tecken på hög 
status (Ericsson i Evanni, 2007).  Grophusen är mycket vanliga i Gamla Uppsala, 
dessa analyseras arkeobotaniskt inom ramen för undersökningsplanen och kommer 
inte närmare diskuteras här.  
    Grophus och fyrstolpshus tillhör kategorin ekonomibyggnader. Ekonomibyggnader 
var olika hus, uthus, som användes till annat än bostad. Dessa blev vanligare när 
långhusen blev mindre vanliga dvs. under äldre järnålder och framåt. Men i Hämringe 
i Uppland har arkeologerna kunnat fastställa att grophus och långhus har existerat 
samtidigt (Evanni, 2007).  
    Grophusen delas in i tre huvudgrupper: slaviska grophus, traditionella grophus och 
arbetsgropar (Ericsson i Evanni, 2007).       
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4. Områdesbeskrivning 
 
4.1 Gamla Uppsala 
 
Gamla Uppsala har varit bebodd sedan yngre bronsåldern och det kan vara så att 
platsen blev besökt så tidigt som på stenåldern. Med sin bördiga mark erbjöd platsen 
goda förutsättningar för uppföranden av permanenta bosättningar. Området började 
bebyggas norrifrån kring ån Samnan (Statens historiska museer, 2012). 
Det är först under den senare delen av 500-talet som platsen erhöll sin karaktär av 
högstatusområde. Detta i samband med att kungshögarna anlades (Frölund, 2007). 
Under denna tid började en storskalig bosättning av platsen där den nuvarande 
kyrkan ligger och i samband med detta övergavs bosättningen i den norra delen. 
Från denna tid fram till 1100-talet var platsen ansedd som en centralplats och fyllde 
en viktig funktion ekonomiskt, politiskt, religiöst och socialt (Statens historiska 
museer, 2012). Under 1100-talet förlades ärkebiskopssätet här, det var då Sveriges 
första ärkebiskopssäte. 

4.1.1 Lokal 12 D ”Veterinärvillan” 
 
Lokal 12 D även kallad Veterinärvillan, efter en gammal villa som fanns på tomten 
innan byggandet av ostkustbanan startade, ligger intill Vattholmavägen, på västra 
sidan, strax söder om Gamla Uppsala kyrka. På platsen har arkeologiska 
undersökningar förekommit i omgångar och 1996 utfördes omfattande arkeologiska 
utgrävningar. Under dessa utgrävningar hittade arkeologerna ett stort antal lämningar 
som de trodde var stolphål och grophus (Beronius et. al., 2011). 
    Dateringar av material visade att platsen har varit bebodd under vikingatid och 
yngre järnålder, en bennål daterades till tidigt 1000-tal och det gjordes även ett fynd 
från medeltiden, nämligen en armborstpilspets. Bland de osteologiska fynden fanns 
benfragment från får/get, gris, nöt, häst, hjortdjur, fisk och det som var unikt med 
denna lokal var att arkeologerna hittade ben från vilt (Beronius et. al., 2011). 
Fyndmaterialen bestod av vanligt boplatsmaterial samt material som kan kopplas till 
metallhantverk. 
    Under de senaste utgrävningarna som skedde i samband med bygget av 
järnvägstunneln gjordes fynd av konstruktionslämningar som bland annat resulterade 
i en karta över lokal Veterinärvillan (se figur 2) där ett stort antal byggnader finns 
utmarkerade och det är tydligt av kartan att det har funnits väldigt många byggnader i 
omgångar på platsen. Det stora antalet grophus antyder att hantverksverksamhet har 
förekommit i stor omfattning på platsen (muntlig kommunikation med Jonas Wikborg)       
 
Tabell 1. De olika perioderna inom järnåldern i Norden.  
 
Förromersk järnålder 500 f. Kr. – 0 
Romersk Järnålder 0 – 400 e. Kr. 
Folkvandringstid 400 – 550 e. Kr. 
Vendeltid 550 – 800 e. Kr. 
Vikingatid 800 – 1050 e. Kr. 
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Figur 2. Karta över lokal Veterinärvillan och samtliga stolphus i anslutning till villan. 
Hus B, N och C är markerade på kartan. Källa: Ann Lindkvist (SAU) (2015-05-12).   
 

Hus N 

Hus B 

Hus C 
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4.1.2 Beskrivning av husen 

Hus B (5012) 
 
Hus B är ett enskeppigt stolphus med längden 16,30 m, bredden 6,80 och ytan 110 
m2. Huset tolkas av arkeologerna som ett bostadshus som typologiskt dateras till 
vikingatid. 
    Lämningarna efter byggnaden bestod av 23 kraftiga stolphål varav 4 var placerade 
i husets centrala del. Dessa stolphål tolkas ha haft en av två olika funktioner. En 
möjlig funktion är att de fyra stolphålen kan ha varit kopplade till två mellanväggar 
och därmed skulle huset ha varit indelat i två större rum med ett litet mellanliggande 
rum. En annan tolkning är att de fyra stolparna kunnat vara bärande konstruktioner 
för en övervåning. Denna teori stärks av att stolphålen var relativt kraftiga och djupa.   
    Arkeologerna har inte hittat några spår av matlagning i huset och detta beror på att 
härdarna under yngre järnålder var konstruktioner som låg ovan marknivå och 
därmed har spåren eroderats bort (muntlig kommunikation med Jonas Wikborg). 

Hus C (5017) 
 
Hus C är ett treskeppigt stolphus med längden 9 m, bredden 5 m och ytan 45 m2. 
Huset har daterats, med hjälp av 14C-analys, till folkvandringstid/tidig vendeltid och 
därmed är hus C det äldsta huset av de tre hus som ingår i detta projekt. 
Lämningarna efter byggnaden bestod av 30 stolphål och av dessa var 18 stycken 
takbärande. 
    Det finns spår som visar att stolparna har bytts ut flera gånger under husets 
brukningstid och det antyder att huset har använts som fähus. I fähus byts stolparna 
ut oftare än i övriga byggnader på grund av att urin från djuren fräter sönder dessa 
(muntlig kommunikation med Jonas Wikborg).   

Hus N (5011) 
 
Hus N är ett enskeppigt stolphus med längden 6 m, bredden 4,30 m och ytan 25,80 
m2. Dateringen av huset har skett genom jämförelse med andra hus och fastställts till 
vikingatid. 
    Lämningar från husets konstruktion bestod av 18 stolphål varav 16 var 
väggstolpar. Hus N kan ha haft flera olika funktioner under sin livslängd men det finns 
starka indikationer på att huset har använts som smedja. Dels tyder placeringen av 
huset på detta då huset ligger på ett relativt stort avstånd från övriga byggnader på 
platsen, vilket var vanligt historiskt sett på grund av eldfaran. 
    Det har även gjorts fynd som stärker hypotesen om att hus N är en smedja. Inom 
huset och i nära anslutning har arkeologerna hittat flera fragment av brynen vilket 
tyder på att man har slipat eggar i huset. Men på grund av relativt få fynd av 
slaggmaterial från hus N har arkeologerna dragit slutsatsen att någon specialiserad 
smidesverksamhet inte har förekommit där (muntlig kommunikation med Jonas 
Wikborg).    
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5. Metod 
 
5.1 Makrofossilanalys 
 
Syftet är som tidigare nämnts att funktionsbestämma tre järnåldersbyggnader från en 
boplats i Gamla Uppsala. Det material som har legat till grund för denna uppsats är 
jordprover som har tagits från stolphål i samband med en räddningsgrävning inför 
byggandet av en järnvägstunnel. Proverna insamlades av arkeologerna på SAU i fält. 
Jordproverna förvarades i SAUs labb i Engelska parken.  
    Valet av prover att analysera gjordes efter en bedömning av sannolikheten att 
proverna skulle innehålla, för detta projekt, värdefullt material i form av 
växtmakrofossil. Det finns alltid en risk att prover inte innehåller önskvärd mängd 
material, vilket kan innebära att ett projekt avstannar innan det har hunnit starta.  
Den praktiska delen i detta arbete startade med att jordprover från hus B flotterades i 
SAU-labbet. Flotteringen gick till på det sättet att 1,8 liter av ett jordprov hälldes i en 
karaff varpå 1 liter vatten tillsattes för att vattenmätta jorden och lösa upp den. Den 
totala volymen blev cirka 2 liter. När jordmaterialet hade vattenmättats, dvs. när 
luftbubblor slutade att flyta upp till ytan, hälldes materialet i en 10-liters hink varpå 
vatten tillsattes under högt tryck och sedan blandades vattnet med en slev för att 
orsaka turbulens i hinken med syfte att avskilja det organiska materialet (i huvudsak 
förkolnade växtdelar) från det minerogena materialet (lera, sand och silt). Det tyngre 
minerogena materialet sjönk till botten av hinken och det organiska materialet rörde 
sig mot ytan varpå vattnet hälldes av genom en sil med en maskvidd på 0,25 mm 
med syftet att samla upp de stora organiska fragmenten. Denna procedur 
upprepades i regel fem gånger eller tills hinken bedömdes vara tom på organiskt 
material. 
    De jordprover som innehöll mycket lera förpreparerades innan flottering. 
Förprepareringen gick till på det sättet att jordproverna hälldes i hinkar som innehöll 
vatten blandat med kaustiksoda, vilken har hög pH, i syfte att lösa upp lerinnehållet 
och därmed underlätta den kommande flotteringen. Vid utförandet av 
förprepareringen iakttogs stor försiktighet; säkerhetsutrustning användes i form av 
ansiktsmask, skyddsglasögon och handskar.  
    Flotteringen utfördes på samtliga jordprover från alla tre husen. Det material som 
extraherades från flotteringen torkades i askar under rumstemperatur över natten. De 
torkade proverna bearbetades sedan under mikroskop för att separera det 
minerogena materialet och träkolet från det övriga materialet dvs. de förkolnade 
fröerna. Det sista momentet av analysen var att artbestämma och räkna de fröer som 
påträffades och resultatet från denna del fördes över i en excelfil. Fördelningen av 
olika växtmaterial ligger till grund för slutsatser angående funktionsbestämningen av 
de tre husen. 
 
5.2 Fosfatanalys 
 
Andra metoder som kan användas som komplement till makrofossil analys är 
kemiska analyser. På grund av tidsramen för denna uppsats har sådana moment inte 
utförts här, men jag kommer ändå att redogöra för själva metoden. Fosfor är ett 
grundämne som förekommer i såväl levande organismer (Blidmo, 1995) som i 
naturen (jord, vatten etc.). Fosfatföreningar finns i organisk form och oorganisk form 
(Blidmo, 1995).   
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    Inom arkeologin är fosfatkartering den vanligaste kemiska metoden som används 
vid utgrävningar (Persson, 2005). Metoden används för fastställning av fosfathalter 
inom exempelvis en förhistorisk boplats (Blidmo, 1995). Då fosfathalt varierar väldigt 
mycket i naturen finns ingen normalhalt. Som exempel är fosfathalten högre i 
åkermark än i skogsmark, men fosfathalten kan även variera inom ett skogsområde. 
Detta kan bero på att ett träd som har fallit och börjat förmultna avger fosfat som i sin 
tur adsorberas till partiklar i jorden väldigt lokalt. Andra ämnen urlakas och 
transporteras bort av exempelvis vatten medan fosfatföreningar förblir kvar på den 
plats där de har avsatts, i stor utsträckning (Persson, 2005).  
    Genom att utföra fosfatanalys på stolphålsfyllningar på en boplats kan 
arkeologerna få fram viktig information som kan användas för att funktionsbestämma 
ett hus. Det går att avgöra vilken del av huset som har använts som bostadsdel samt 
vilken del som har använts som fähusdel (Blidmo, 1995).  
    Fosfatanalys kan även användas för att lokalisera bland annat avfallshögar och 
gravar (Persson, 2005). Analysen börjar med att arkeologer tar jordprover ute i fält 
från exempelvis stolphål. Sedan torkas jordproverna i värmeskåp i 60oC. När jorden 
har torkats mals den ner utan att mineralkornen krossas. Sedan tillsätts 10 ml 2 
procentig citronsyralösning till 2 gram torkad jord varpå materialet skakas. Efter 
denna process mäts fosfathalten i citronsyran (Blidmo, 1995). Fosfatanalys hade varit 
ett viktigt komplement till de arkeobotaniska analyserna jag presenterar här och jag 
rekommenderar att detta görs i framtiden. 
    
 
6. Resultat 
 
6.1 Redovisningar av resultatet 
 
I hus B påträffades 51 antal obestämda sädeskorn, 19 stycken korn, 11 stycken 
vetekorn och ytterligare ett fåtal andra identifierade sädeskorn, 2 stycken ogräsfröer 
och 2 linfröer, vilket är anmärkningsvärt då linfröer har betydligt sämre förutsättningar 
att bevaras på grund av att de innehåller mycket fett och bryts ner väldigt enkelt 
(Beronius et. al., 2011). I hus C påträffades 26 stycken obestämda sädeskorn, 4 
korn, 13 stycken ogräsfröer och ett linfrö. I hus N påträffades den största mängden 
obestämda sädeskorn, 67 stycken och den största mängden korn, 42 stycken samt 4 
ogräsfröer. 
 
6.2 Tolkning av resultat 
 
Från hus B erhölls ett stort antal korn och ett litet antal ogräsfröer. Mängden korn 
antyder att hantering av mat förekom i huset. Det är även möjligt att säde förvarades i 
huset. Detta stödjer tolkningen av hus B som ett bostadshus. Den lilla mängden 
ogräsfröer antyder att stallning inte har förekommit i någon del av huset. När det 
gäller hus C är det som utmärker dessa prover andelen ogräsfröer av den totala 
mängden fröer. Detta stämmer överens med hypotesen om hus C som stall. Det låga 
antalet korn antyder att förvaring av säde inte har förekommit, även om ett stort antal 
ogräsfröer kan kopplas till sädesförvaring (Viklund, 1998).  
    Från hus N erhölls flest antal fröer av de tre husen, 119 stycken, och huset hade 
minst antal stolphål, 18 stycken. Det är osannolikt att stora mängder sädeskorn skulle 
återfinnas om huset enbart varit en smedja. I proverna påträffades inte heller några 
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slaggrester. Om huset alltså använts som smedja har det troligen också vid någon 
tidpunkt använts som bostadshus. Det låga antalet ogräsfröer talar för att huset inte 
har använts för stallning av djur.   
    Det låga antalet fröer från råg från de tre husen antyder att detta sädesslag inte 
odlades på platsen. De förkolnade ogräsfröerna som påträffades tillhörde i stor 
majoritet gruppen Chenopodium, vilken är en sorts ogräs som trivs bäst i gödslade 
åkrar (Grabowski, 2014) och det antyder att folk använde gödsling av åkrar som 
metod under den tiden. Den begränsade mängden ogräsfröer som påträffades gör 
att det är svårt att dra slutsatser kring miljö och klimat utifrån denna analys. Att korn 
dominerar är förväntat med tanke på att korn användes till ölframställning, utfyllnad 
av bröd och i gröt (Beronius et. al., 2011). Vete var inte vanligt under järnåldern och 
det faktum att vete återfanns i denna analys kan ha att göra med platsens roll som 
maktcentrum (Hansson 1997 I: Beronius et. al., 2011).   
 
Tabell 2. Fynd från hus B.  
 

Sädesslag Antal 
 

 

 
 

     Sädeskorn 51 
       Korn 19 
       Vete 11 
       Linfrö 2 
       Råg 1 
       Havre 4 
       Ogräs 2 
       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Figur 3. Diagram över antal samt andel korn av varje sädesslag 

från hus B. 
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Tabell 3. Fynd från hus C.  
 

Sädesslag Antal 
 

 

 
 

     Sädeskorn 26 
       Korn 4 
       Vete 0 
       Linfrö 0 
       Råg 0 
       Havre 0 
       Ogräs 13 
       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Figur 4. Diagram över antal samt andel korn av varje sädesslag 

från hus C. 
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Tabell 4. Fynd från hus N.  
 

Sädesslag Antal 
 

 

 
 

     Sädeskorn 67 
       Korn 42 
       Vete 5 
       Linfrö 1 
       Råg 0 
       Havre 0 
       Ogräs 4 
       

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Figur 5. Diagram över antal samt andel korn av varje sädesslag 

från hus N. 
 

.   
7. Diskussion 
 
Fynden i form av makrofossila växtdelar är inte att betrakta som absoluta bevis. När 
det gäller makrofossilanalys kan arkeobotanikern enbart utgå ifrån det material som 
faktiskt påträffas i analysen. Detta eftersom det finns ett antal källkritiska problem. 
Det främsta problemet är att som nämndes i sektion 2.1 Arkeobotanik krävs det 
mycket specifika omständigheter för att växtrester över huvudtaget ska kunna 
bevaras under tusentals år. Andra källkritiska problem är att det kan ha inträffat 
händelser i fält som kan ha inneburit att värdefullt material kan ha kommit bort. Innan 
arkeologerna börjar sitt arbete i fält måste ett lager jord, matjord, schaktas bort och i 
samband med det finns risk för att värdefullt material schaktas bort. Det kan även ha 
försvunnit en del värdefullt material under arbetet i labbet. Som en del i flotteringen 
ingick en subjektiv bedömning av när ett prov ansågs vara färdigflotterat och detta 
gick till på så sätt att när provet kunde konstateras vara tomt på förkolnat organiskt 
material, denna bedömning gjordes med det bara ögat, ansågs provet vara 
färdigflotterat. Till saken hör att väldigt små organiska fragment knappt är synbara 
med det bara ögat men sannolikt rörde det sig om små fragment av fröer. Under 
mikroskoperingen återfanns samma risk men med lite annan karaktär. Små fragment 
av värdefullt material kan ha sorterats bort tillsammans med det minerogena 
materialet, alternativt att fröfragment kan ha misstagits för träkol och på så vis inte 
kommit med i kalkylerna. 
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    En stor andel av fröerna var oidentifierbara fröer. För att fastställa vilken sort dessa 
fröer tillhör, krävs resurser i form av pengar och expertis i sådan utsträckning att 
fastställande valdes bort. Men med så uppenbara skillnader i fynd från de olika 
husen, både avseende mängd och sort kan det antas finnas substans för att vissa 
slutsatser ska kunna dras. 
    Efter tolkning av resultatet kan det antas att husen vars stolphålslämningar har 
granskats inte har brunnit och denna tolkning stöds också av arkeologer. Denna 
bedömning görs efter iakttagelse av koncentration och distribution av de förkolnade 
växtresterna, vilka är relativt låga och skulle förväntas vara högre om huset brunnit 
(se liknande diskussion i Grabowski, 2014). Tolkningen av hus B som bostadshus 
stärks av det arkeobotaniska materialet liksom också tolkningen av hus C som 
eventuellt stall. 
    Beträffande funktionsindelningen skulle fosfatanalys ge svar på huruvida hantering 
av mat har förekommit i hus N, samt om stallning av djur har förekommit där. 
Tolkning av hus B som smedja är däremot mer tveksam eftersom här förekom ett 
antal brända sädeskorn. Möjligen har hus B i så fall haft olika funktioner. Analysen 
visar att arkeobotanisk analys kan användas för att stärka eller utmana tolkningar 
baserade på det arkeologiska materialet. 
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Bilaga: fynd från de olika husen 
 
 
Tabell 5. Fynd från hus C.  
 

SN 208311 208242 208135 208195 208185 207949 208060 208271 
Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C 

Volym 1 1 1 1 1 1 1 1 
Träkol 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 
Harts? 2 1   1 1       

Jurpa/matskorpa 3               
Cerealia indet (hela)   1   4 2 2 1   

Fragment cerealia 1 2 1   12 4 2 3 
cf Cerealia indet              1   

cf Hordeum vulgare indet sp.         1       
Hordeum vulgare ssp. vulgare                 

Asteraceae spp                 
Chenopodium album type         2   2   

Galium spp                 
Poaceae                 
Trifolium             2   

Knylhavre                 
Oidentifierat frö?     1 1       1 

Chenopodium album type f. 1   2     2   1 
Asteraceae f.                 

Juniperus communis f.             1   
Rubus ideaus f.             11   

Rubus typ f.                 
Trifolium spp. f.                 

Betula f.                 
Oidentifierad                 
Kommentar Varia               
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SN 208465 208333 208376 208342 207067 207075 208154 208143 
Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C 

Volym 1 0,2 0,9 1 1 1 1 1 
Träkol 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 
Harts?                 

Jurpa/matskorpa                 
Cerealia indet (hela) 2 2             

Fragment cerealia 15   1 2     1 2 
cf Cerealia indet                  

cf Hordeum vulgare indet sp. 1               
Hordeum vulgare ssp. vulgare                 

Asteraceae spp                 
Chenopodium album type 1               

Galium spp     1 1         
Poaceae     1           
Trifolium                 

Knylhavre             1   
Oidentifierat frö? 1           2   

Chenopodium album type f. 1   3 2   1   1 
Asteraceae f. 3   3 3 5 17   2 

Juniperus communis f.                 
Rubus ideaus f.                 

Rubus typ f.               3 
Trifolium spp. f.       2     1   

Betula f.           1     
Oidentifierad                  

Kommentar         

1 
Sonchus 
Asper 

3 
Sonchus 
Asper      
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SN 265189 208322 208164 208213 207055 208206 208232 208106 207916 

Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C Hus C 

Volym 1 1 1 1 1 0,2 1 1 1 
Träkol 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 
Harts?                   

Jurpa/matskorpa                   
Cerealia indet (hela) 2   2 2     2 3   

Fragment cerealia 5 1 3       3 10 3 
cf Cerealia indet                    

cf Hordeum vulgare indet sp.     1             
Hordeum vulgare ssp. vulgare             1     

Asteraceae spp           1       
Chenopodium album type 1     1           

Galium spp                   
Poaceae                   
Trifolium                   

Knylhavre                   
Oidentifierat frö? 1   2         1   

Chenopodium album type f. 1           1     
Asteraceae f.             1 1   

Juniperus communis f.                   
Rubus ideaus f.         1         

Rubus typ f.                   
Trifolium spp. f.                   

Betula f.                   
Oidentifierad          1         

Kommentar             

1 cf 
Sisymbrium 
typ     
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Tabell 6. Fynd från hus N.  
 

SN 212180 212401 207653 207746 207664 207736 212292 
Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus N Hus N Hus N Hus N Hus N Hus N Hus N 

Volym 1 1 0,6 1 1 1 1 
Träkol 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 

Ben 2             
harts?               

Jurpa/matskorpa               
Cerealia indet (hela) 2 3 3 3 5 4 2 

Fragment cerealia 6 4 11 8 9 13 6 
cf Hordeum vulgare indet sp.   2 4 1 1 3 1 

Hordeum vulgare ssp. 
vulgare     1         

cf Triticum spp               
Triticum spp               

Triticum 
aestivum/compactum             1 

Triticum dicoccum               
Linum usitatissimum     1         

Chenopodium album type               
Oidentifierat frö?           2   

Knopp               
Chenopodium album type f. 17 8 15 15 2 10 3 

Galium spp f.               
Juniperus communis f.     1   1     

Rubus ideaus f. 1             
Lamium hybridum f.   20     5   1 

cf Lamium Hybridum f.     6         
Oidentifierad              1 

Kommentar     

  Frukt 
ev. 
linkapsel         
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SN   207808 220109 219895 207643 212274 212348 
Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus N Hus N Hus N Hus N Hus N Hus N Hus N 

Volym 1 1 1 0,4 1 1 1 
Träkol 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 

Ben               
harts?     1         

Jurpa/matskorpa           1   
Cerealia indet (hela) 3 10 3 1 3 1 3 

Fragment cerealia 6 29 7 3 7 5 14 
cf Hordeum vulgare indet sp.   10   1 4 1 2 

Hordeum vulgare ssp. 
vulgare         1     

cf Triticum spp               
Triticum spp   2           

Triticum 
aestivum/compactum               

Triticum dicoccum               
Linum usitatissimum               

Chenopodium album type         1     
Oidentifierat frö?               

Knopp   1           
Chenopodium album type f. 11 7 8   1 18 2 

Galium spp f.             2 
Juniperus communis f.               

Rubus ideaus f. 1 1 1         
Lamium hybridum f. 10       2   4 

cf Lamium Hybridum f.   1 23         
Oidentifierad                

Kommentar 
1 
Apiaceae              
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SN 212196 207713 207713 222413 207820 
Område OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus N Hus N Hus N Hus N Hus N 

Volym 1 1 1 1 1 
Träkol 2x 2x 2x 2x 2x 

Ben           
Harts?           

Jurpa/matskorpa           
Cerealia indet (hela) 6 4 2 4 5 

Fragment cerealia 17 9 7 16 20 
cf Hordeum vulgare indet sp. 5 2 1   2 

Hordeum vulgare ssp. 
vulgare           

cf Triticum spp       1   
Triticum spp           

Triticum 
aestivum/compactum           

Triticum dicoccum 1         
Linum usitatissimum           

Chenopodium album type   2     1 
Oidentifierat frö?   1     1 

Knopp           
Chenopodium album type f. 1 1 4 3 12 

Galium spp f. 1         
Juniperus communis f.           

Rubus ideaus f.           
Lamium hybridum f.         1 

cf Lamium Hybridum f.           
Oidentifierad            
Kommentar           
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Tabell 7. Fynd från hus B.  
 

SN 205950 237410 233881 206492 206927 204886 205435 205536 
Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B 

Volym 1 1 1 1 1 1 1 1 
Träkol 3x 3x 3x 3x 3x 2x 2x 2x 
Harts?         1 2     

cf Sprutslagg         1       
Vedfragment (obrända)                 

Cerealia indet (hela)   4 4 2         
Fragment cerealia 8 15 11 5 3     1 

cf Hordeum vulgare indet 
sp. 2   4       1 1 

Hordeum vulgare sp.     1           
Hordeum vulgare ssp. 

vulgare                 
Triticum 

aestivum/compactum 1               
Triticum compactum typ                 

Triticum dicoccum                 
Linum usitatissimum             1   

Secale cereale                 
cf Avena sp                 

Avena sp 1               
cf Bromus spp                 

Galium spurium                 
cf Cyperaceae                 

Oidentifierat frö?                 
Chenopodium album type f. 8 1 10 2 16 8   1 

Fumaria officinalis f.         1       
Malva f.                 

Juniperus communis f.                1 
Rubus ideaus f.                 
Trifolium spp. f.                 
Myosotis typ f.                 

Poaceae f.                 

Kommentar               
1 Cirsium 
A.  
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SN 205435 221916 221916 221916 205950 221916 205950 233647 
Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B 

Volym 1 1 1 1 1 1 1 1 
Träkol 3x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 3x 
Harts?                 

cf Sprutslagg                 
Vedfragment (obrända)                 

Cerealia indet (hela)   6     5       
Fragment cerealia 2 15 3   11   1 1 

cf Hordeum vulgare indet 
sp.   3         1 1 

Hordeum vulgare sp.                 
Hordeum vulgare ssp. 

vulgare                 
Triticum 

aestivum/compactum     1   1 1 1   
Triticum compactum typ                 

Triticum dicoccum                 
Linum usitatissimum   1             

Secale cereale                 
cf Avena sp   2       1     

Avena sp                 
cf Bromus spp   1             

Galium spurium                 
cf Cyperaceae                 

Oidentifierat frö?                 
Chenopodium album type f. 6 3 2 1   3 1 1 

Fumaria officinalis f.                 
Malva f.     1           

Juniperus communis f.                  
Rubus ideaus f.     2           
Trifolium spp. f.       1     1   
Myosotis typ f.                 

Poaceae f.   1             

Kommentar   
Bromus 
A. 

1 
Lindådra?           
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SN 205536 222178 205547 205536 235586 237442 206744 206785 

Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B 

Volym 1 1 1 1 1 1 1 1 
Träkol 3x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 3x 
Harts?           1     

cf Sprutslagg                 
Vedfragment (obrända)                 

Cerealia indet (hela)   6 5 3     3 2 
Fragment cerealia   20 9 6 1   5 3 

cf Hordeum vulgare indet sp.   2         1   
Hordeum vulgare sp.                 

Hordeum vulgare ssp. 
vulgare               1 

Triticum 
aestivum/compactum                 

Triticum compactum typ     1           
Triticum dicoccum     1           

Linum usitatissimum                 
Secale cereale                 

cf Avena sp                 
Avena sp                 

cf Bromus spp                 
Galium spurium       1         

cf Cyperaceae                 
Oidentifierat frö? 1         1     

Chenopodium album type f.   10   4   8   2 
Fumaria officinalis f.                 

Malva f.                 
Juniperus communis f.                  

Rubus ideaus f.                 
Trifolium spp. f.                 
Myosotis typ f.                 

Poaceae f.         1       
Kommentar                 
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SN 205536 222178 205547 205536 235586 237442 206744 206785 
Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B 

Volym 1 1 1 1 1 1 1 1 
Träkol 3x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 3x 
Harts?           1     

cf Sprutslagg                 
Vedfragment (obrända)                 

Cerealia indet (hela)   6 5 3     3 2 
Fragment cerealia   20 9 6 1   5 3 

cf Hordeum vulgare indet sp.   2         1   
Hordeum vulgare sp.                 

Hordeum vulgare ssp. 
vulgare               1 

Triticum 
aestivum/compactum                 

Triticum compactum typ     1           
Triticum dicoccum     1           

Linum usitatissimum                 
Secale cereale                 

cf Avena sp                 
Avena sp                 

cf Bromus spp                 
Galium spurium       1         

cf Cyperaceae                 
Oidentifierat frö? 1         1     

Chenopodium album type f.   10   4   8   2 
Fumaria officinalis f.                 

Malva f.                 
Juniperus communis f.                 

Rubus ideaus f.                 
Trifolium spp. f.                 
Myosotis typ f.                 

Poaceae f.         1       

Kommentar                 
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SN 205566 206927 236040 206709 225406 206754 233897 225395 
Område OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B Hus B 

Volym 1 1 1 1 1 1 1 1 
Träkol 2x 2x 2x 2x 2x 2x 3x 3x 
Harts?   1             

cf Sprutslagg                 
Vedfragment (obrända)   1             

Cerealia indet (hela) 2       4   3 1 
Fragment cerealia 3   1 3 9 3 7 2 

cf Hordeum vulgare indet sp.             1   
Hordeum vulgare sp.                 

Hordeum vulgare ssp. 
vulgare                 

Triticum 
aestivum/compactum         1   1   

Triticum compactum typ                 
Triticum dicoccum                 

Linum usitatissimum                 
Secale cereale 1               

cf Avena sp                 
Avena sp                 

cf Bromus spp                 
Galium spurium                 

cf Cyperaceae             1   
Oidentifierat frö? 1               

Chenopodium album type f. 5 12 3   1 2 5 2 
Fumaria officinalis f.                 

Malva f.                 
Juniperus communis f.          2       

Rubus ideaus f.                 
Trifolium spp. f.                 
Myosotis typ f. 1               

Poaceae f.                 

Kommentar               
1 Färskt 
frö 
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SN   221916 225513 
Område OKB OKB OKB 
Anläggnings Beskrivning Hus B Hus B Hus B 

Volym 1 1 1 
Träkol 2x 2x 3x 
Harts?       

cf Sprutslagg       
Vedfragment (obrända)       

Cerealia indet (hela)     1 
Fragment cerealia 3   3 

cf Hordeum vulgare indet sp.       
Hordeum vulgare sp.       

Hordeum vulgare ssp. 
vulgare       

Triticum 
aestivum/compactum 2     

Triticum compactum typ       
Triticum dicoccum       

Linum usitatissimum       
Secale cereale       

cf Avena sp       
Avena sp       

cf Bromus spp       
Galium spurium       

cf Cyperaceae       
Oidentifierat frö?       

Chenopodium album type f.     4 
Fumaria officinalis f.       

Malva f.       
Juniperus communis f.        

Rubus ideaus f.       
Trifolium spp. f.       
Myosotis typ f.       

Poaceae f.       

Kommentar   
Enbart 
träkol   
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