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Bakgrund
På uppdrag av Sörmlands Museum har två makrofossilprover analyserats vid Miljöarkeologiska
Laboratoriet (MAL) i Umeå. Proverna härstammar från stadslager och insamlades i samband med
förundersökningen av en träanläggning som preliminärt har tolkats som en kavelbro.
Omkring och under träanläggningen identifierades ett grått siltlager som återfanns ovanpå den
ursprungliga bottenleran. Bägge proverna är tagna ur detta siltlager; ett prov under trästockarna som
utgör anläggningen (prov 1) och ett från silten ovanpå och omkring stockarna (prov 2).
Analysens primära syfte är att bedöma huruvida siltlagret kan representera en tidigare markyta och
huruvida tolkningen av lagret som en utomhus/gatumiljö stämmer.

Metod
Jordlager i stadsmiljöer tenderar att uppvisa goda bevarandeförhållanden för botaniskt- och annat
organiskt material på grund av relativt våta och anerobiska förhållanden. Med utgångspunkt i denna
erfarenhet förbehandlades proverna inte med flotering utan vattensållades istället under kranvatten.
Minsta maskstorlek vid vattensållningen var 0,5 mm, en maskvidd som räcker för att fånga upp i
princip alla fröer och andra relevanta växtdelar.
Efter vattensållning inspekterades proverna visuellt med hjälp av stereomikroskop med 6 till 50
gångers förstoring. Allt botaniskt material samt andra makrofossil av intresse separerades ur proverna
varefter det botaniska materialet identiferades med hjälp av referenslitteratur samt Miljöarkeologiska
Laboratoriets referenssamling.
Det botaniska materialet redovisas i detalj i Tabell 1. De övriga makrofossilen presenteras med
förekomst/frånvaro i Tabell 2. Eftersom Miljöarkeologiska Laboratoriet i Umeå är specialiserat inom
arkeobotanik är det materialet fullständigt identifierat. Övrigt material, såsom ben, fiskfjäll, slagg, etc
kan vid behov plockas ut och skickas till uppdragsgivaren för vidare analys hos en relevant specialist.

Figur 1. Förkolat rågkorn (Secale cereale) från Prov 2.
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Tabell 2. Övriga makrofossil återfunna i proverna. Förekomst markerat med grå bakgrund.
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Tabell 1. Det botaniska materialet identifierat i proverna. Förkolnade växtrester är markerade med svart bakgrund. Övriga
växter är sub-fossilt bevarade.

Sammanfattning och tolkning
Makrofossilen i bägge prover återfanns i en matris huvudsakligen bestående av mineraljord samt subfossilt bevarat trä, det senare rimligtvist härstammandes från den undersökta anläggningen.
I Prov 1 återfanns ben från både fisk och däggdjur, fiskfjäll, keramikfragment, fragment av bränd lera
(sannolikt tegel eller bränd lerklining) och träkol. Även små "klumpar" av ett slaggliknande material
återfanns i detta prov. Dessa slaggklumpar verkar inte härröra från en metallurgisk process och är inte
magnetiska, de är inte heller organiska och tolkas därför som sannolikt "urskrap" ur en härd eller en
ugn. Det botaniska materialet i Prov 1 var mycket sparsamt och bestod av endast ett oförkolnat frö från
hallon (Rubus idaeus) samt åtta frön av svinmålla (Chenopodium album).
I Prov 2 återfanns ben från fisk och däggdjur, fiskfjäll, tegel/klining, träkol samt ett litet
hartsfragment. Det botaniska materialet var något rikare än i Prov 1 men överlag fortfarande
exceptionellt sparsamt. Ogräsen representeras av två frön av bolmört (Hyaoscyamus niger) samt 24 från
svinmålla. En nöt av starr (Carex sp) återfanns också i provet samt ett litet fragment av ett
hasselnötsskal (Corylus avellana). Slutligen återfanns också ett sädeskorn av råg (Secale cereale) som också
utgör det enda förkolnade växtfyndet i bägge prover.
Med utångspunkt i provernas liknande sammansättning verkar det röra sig om en likartad typ av
deposition. Vid tolkningen av detta material bör de återfunna makrofossilens tafonomi tas i beaktande.
Rågkornet kan endast ha förkolnats i samband med någon antropogen process, såsom rostning innan
malning eller matlagning vid en härd. Ogräs är vanligt förekommande tillsammans med sädeskorn
under både förhistorisk och hostrisk tid, med eftersom alla ogräs som återfanns i de två analyserade
proverna var sub-fossilt bevarade måste dessa ha tillkommit och deponerats vid ett separat tillfälle.
Svinmållans frön har historiskt använts för att dryga ut mjöl (Behre 2008) och Bolmörten är en en
känd medicinal- och drogväxt med starkt hallocinogena egenskaper (Lind & Garner 1993). Bägge arter
trivs dock också exceptionellt bra i omrörda, näringsrika ruderatjordar (Kormo et al 1981), såsom de
jordar som existerade i de flesta förindustriella stadsmiljöer. Den troligaste tolkningen av förekomsten
av dessa två arter i proverna torde därför vara att det rör sig om lokal vegetation i närheten av den
undersökta anläggningen. Starrnöten är på liknande sätt en trolig representation för den lokala miljön,
då de flesta starrarter är typiska våtmarksväxter.
Benmaterialet utgörs till största delen av obrända fiskben, fiskfjäll samt ben som tydligt härrör från
däggdjur. Brända ben förekommer också, men endast i mycket små mängder. Det är därför troligt att
även benen härstammar från fler än en formativ process och har deponerats vid mer än ett tillfälle.
Med utgångspunkt i analysresultaten föreslås därför en tolkning av platsen som en utomhusmiljö i ett
relativt tättbebyggt område där nersmutsning med matavfall och urskrap från härdar förekom
upprepade gånger under en ospeciferad tidsperiod. Det näringsrika avfallet och den omrörda jorden
resulterade i en typisk ruderatflora och området bör även ha varit antingen delvist vått (för att förse en
lämplig växtmiljö för starren) eller utsatt för översvämningar (ifall starrnöten har transporterats med
vatten).
Materialets potential för vidare studier/forskning är avhängigt av vilka frågor man ställer upp för
framtida provtagning och analys. De undersökta lagrens, något svårtolkade, slumpmässigt ackumulerade
material kan sannolikt inte användas för studier av specifika växtanvändningsprocesser eftersom
materialet inte kan knytas till specifika formationsprocesser.
Dock har materialet potential att bidra med information om hur den provtagna lokaliteten bör ha sett
ut under dess användningsperiod. Eftersom mängden botaniska rester var relativt litet i de undersökta
proverna rekommenderas något större provmängd vid framtida provtagning. Prover om 5-10 liter
borde vara optimalt för att få fram säkrare underlag för den arkeobotaniska analysen.
För en god genomgång av den stadsarkeologiska botanikens potential och problem rekommenderas
samt provtaningsstrategier som kan tillämpas i olika sammanhang rekommenderas artikeln
Arkæobotaniske undersøgelser fra middelalderbyen København – medotik og utvalgte eksempler av Anine Moltsen
(2001).

Figur 2. Fiskfjäll från Prov 2

Referenser
Behre, K. E. 2008. Collected seeds and fruits from herbs as prehistoric food. Vegetation history and
archaeobotany. Vol.17.
Korsmo, E., Vidme, T & Fykse, H. 1981. Korsmos ogräsplanscher. LT. Stockholm.
Lind, J. & Garner, H. N. 1993. Klosterhaven i Øm. Øm Klostermuseum. Herning.
Moltsen, A. Arkæobotaniske undersøgelser fra middelalderbyen København – medotik og utvalgte
eksempler. I: Viklund, K (ed). Nordic Archaeobotany – NAG 2000 in Umeå. Archaeology and
Environment 15. Umeå University. Umeå.

Vetenskapliga förkortningar som används i texten
sp- används när en art kan bestämmas till släkte men inte till en specifik art. Till exempel blir Galium sp = en art inom
släktet Måror.
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