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Raä	 68,	 Egnellska	 husets	 gård,	 Falun	 socken,	 Dalarnas	 län,	
Miljöarkeologisk	analys	av	fyra	jordprover	
 
Av Santeri Vanhanen, Sofi Östman, Fredrik Olsson 
 
Analysen gäller fyra jordprover från en arkeologisk utgrävning av hus- och gårdslämningar i 
Falun, Egnellska husets gård Raä nr. 68. Proverna har analyserats med makrofossil-, 
entymologisk- och geokemisk/geofysikalisk analys.  
 

Provbehandling och metod 
Proverna behölls våta och svala. Cirka 10 g subsamplades för en markkemisk/fysikalisk 
analys. Frampreparerandet av material gjordes genom vattensållning med sållar med en 
maskvidd på 0,5 mm. Det framtagna materialet förvarades vått. Det har sedan bearbetats 
under lupp där frön, insekter och arkeologiska fynd har plockats ut. Två prover 
insektsfloterades.  
 
Den markkemiska analysen genomfördes enligt fem markkemiska/fysikaliska parametrar: 
 

1. Fosfatanalys, cit-P (fosfatgrader, P) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska 
laboratoriets citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord 
extraherad med citronsyra (2 %). 

2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, cit-POI (fosfatgrader P). Fosfathalten anges 
som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av 
provet vid 550C (Engelmark och Linderholm 1996). 

3. Organisk halt, LOI (Los on ignition, %) bestämd genom förbränning av provet vid 
550C i 3 timmar. Halten anges i procent av torrt prov. 

4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) bestämd på en Bartington MS2 med en MS2B 
mätcell. Susceptibiliteten anges per 10 g jord (Thomson och Oldfield 1986). Med MS 
menas magnetiserbarheten hos ett material, dvs. I vilken omfattning ett jordprov 
förstärker öpålagt magnetiskt fält.  

5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbräning vid 550C, MS550 (SI) bestämd på 
en Bartington MS2 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges per 10 g jord 
(Thomson och Oldfield 1986). 

 
Innan markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i 30C, varefter de sållades gebom ett 
1,25 mm såll. 

Provinformation 
Proverna innehöll en del arkeologiskt material, som bestod av järnslagg, glödskal, tyg?, 
tagel?, keramik, bränd lera (tegel?), brända ben och läder?. Det fanns också björkbark och 
mossor i prov 3 (A109). 
 
(MAL 10_0064:1) 
X: 1490316, Y: 6720910 (Rt 90) 
Anläggning: A14 
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Tolkning: Gårdsyta, stallgolv 
Datering: mitten av 1600-talet och troligen 1500-talet. 
Insektsfloterad 
Volym innan flotering: 2 l 
 
 
(MAL 10_0064:2) 
X: 1490267, Y: 6720917 (Rt 90) 
Anläggning: Lager i botten på leran A48. 
Tolkning: Dike? 
Datering: 1400-talet 
Insektsfloterad 
Innehåll: järnslagg, glödskal  
Volym innan flotering: 2 l 
 
(MAL 10_0064:3) 
X: 1490280, Y: 6720921 (Rt 90) 
Anläggning: A109 
Tolkning: Svart kulturlager med timmerstockar. 
Datering: 1500-tal 
Innehåll: tyg?, tagel?, mycket björkbark, mossor 
Volym innan flotering: 2 l 
 
(MAL 10_0064:4) 
X: 1490277, Y: 6720917 (Rt 90) 
Anläggning: Profil 2, Lager 16 
Tolkning: Brunt kulturlager av grusig lera med mycket träflis och viss tegelkross. 
Datering: 1500-tal eller äldre. 
Innehåll: keramik, bränd lera, brända ben, träbitar, slagg, läder? 
Subsampling: allt som var över 2mm blev genomgånget (300 ml), men 200 ml av <2 mm 
fraktion blev inte genomgånget 
Volym innan flotering: 1,8 l 
 

Resultat 

Makrofossil 
Proverna innehöll mycket arkeobotaniskt material (se tabell 1), förutom prov 1 (A14). 
Materialet bestod mest av oförkolnade växtlämningar, som har bevarats i syrefattiga miljöer. 
Mängden av frön och barr blev räknad, men inte frön från tåg (Juncus sp) eller kvistfragment. 
Största delen av materialet bestod av vilda växter, som kan berätta om den lokala miljön. 
Materialet innehöll också odlade och samlade växter.  
 
Odlade växter bestod av vinranka, lin, humle och fikon. Största delen av dem hittades 
oförkolnade, men det fanns också förkolnade humlefrön. 
 
Samlade växter bestod av hassel, kråkbär, möjligt parksmultron, smultron, en, hjortron, hallon 
och odon/blåbär.  
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Andra växter är uppdelade i våtmarksväxter, ogräs, ruderatväxter, ängsväxter, träd och övriga 
växter. Delningen är delvis överlappande och diskuteras nedan.  
 
Så kallade naturliga växter bestod av många arter som har vuxit i olika miljöer. Det fanns 
många växter som växer på kulturpåverkade miljöer. 
 
Falun, Egnellska husets gård    Svart  
Anläggningstyp  Gårdsyta/  kulturlager Brunt 

(MAL_nummer_10_0064)  stallgolv Dike? Timmerstockar kulturlager 

Oförkolnade växtrester  A 14 A 48 A 109 Profil 2, lager 16

Odlade växter miljö 1 2 3 4 

Ficus carica, fikon OD, I     26 1 

Humulus lupulus, humle OD   1 5   

Linum usitatissimum, lin OD     1   

Vitis vinifera, vinranka OD, I       1 

Insamlade växter      

Corylus avellana (skalfragment), hassel S   1 1 3 

Empetrum nigrum, kråkbär KF, F, Ö, T, S 3 9 400 8 

Fragaria cf moschata, smultron/parksmultron? S       3 

Fragaria vesca, smultron Ö, F, S   4 34 3 

Juniperus communis, enbuske Ö, S     3   

Rubus chamaemorus, hjortron F, S     2   

Rubus idaeus, hallon Ö, N, S   2 75 9 

Vaccinium uliginosum/myrtillus, odon/blåbär F, S     9   

Våtmarksväxter      

Alisma plantago-aquatica, svalting V, Ö, N     1   

Carex spp, starr   8 123 380 100 

Cirsium oleraceum, kåltistel F, KA, N     2   

Eleocharis spp, säv F   2 16 1 

Filipendula ulmaria, älggräs F, Ö, N     1   

Juncus spp, tåg F       + 

Persicaria hydropiper, bitterpilört F, N     3   

Potentillla erecta, blodrot F, Ö   2 38 9 

Potentilla palustris, kråkklöver F, Ö, KF     21   

Ranunculus flammula, ältranunkel F, N, Ö, TR     2   

Ranunculus cf lingua, sjöranunkel? F, N   2     

Scirpus sylvaticus, skogssäv F, N     1   

Solanum dulcamara, besksöta F     9   

Thalictrum flavum, ängsruta F, Ö     1   

Ogräs      

Chenopodium album, svinmålla R, Å, N, O   5 53 20 

Fallopia convolvulus, åkerbinda Å, O     2 2 

Fumaria officinalis, jordrök Å, O     1 1 

Galeopsis speciosa/tetrahit, hampdån/pipdån Ö, Å, R, O     6 10 

Thlaspi arvense, penningört Å, O, R     2   

Urtica urens, etternässla O, Ö, Å, R     5   

Ruderatväxter      

Cerastium fontanum, hönsarv R, Ö, F     1   

Hyoscyamus niger, bolmört R       1 

Leontodon autumnalis, höstfibbla R, Ö, TR     2   

cf Leontodon autumnalis R, TR, F       1 

Leucanthemum vulgare, prästkrage R, Ö, F       2 
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Moehringia trinervia, skogsnarv F, R       1 

Plantago major, groblad R, F, Ö, N, TR       1 

Polygonum aviculare, trampört R, TR, Ö, N, F   1 11 4 

Potentilla norvegica/intermedia, norsk-/finsk fingerört N, R     9 8 

Stellaria media, våtarv R, F, N   1 46 264 

Urtica dioica, brännässla R, N     5 14 

Ängsväxter      

Luzula campestris/multiflora, knippfryle/ängsfryle       3   

Ranunculus acris, smörblomma F, Ö, N     9   

Träd      

Betula pendula/pubescens, glasbjörk/vårtbjörk         2 

Picea abies (barrfragment), gran N, F   4 77 8 

Picea abies (kvistfragment), gran N, F     +   

cf Populus tremula (kvistfragmenter), asp       +   

Övriga växter      

Alchemilla spp, daggkåpa       3 2 

Amelanchier sp?       1   

Asteraceae, korgblommig växt       1   

Lamium sp., plister       2 11 

Luzula sp, fryle     1     

Persicaria maculosa/lapathifolia, åkerpilört/pilört R, O, N, Å     2 2 

Poaceae, gräs     6 112 11 

Prunella vulgaris, brunört O, N   3 18 4 

Ranunculus cf repens, revsmörblomma? F, Å, R, N, TR   12     

Ranunculus repens, revsmörblomma F, Å, R, N, TR     123 33 

Rumex acetosella, bergsyra T, KF, Ö, NF, TR     47 6 

Rumex sp, skräppa       3   

Stachys palustris, knölsyska F, Å     3   

Stellaria graminea, grässtjärnblomma T, Ö, F   2 5 4 

Trifolium repens, vitklöver F, Ö, N, TR     3 1 

Viola sp, viol     1     

Förkolnade växtrester      

Galeopis sp, dån         1 

Picea abies (barrfragment), gran N, F       9 

Humulus lupulus, humle O   2     

antal växtrester  11 184 1586 561 

Tabell 1. Makrofossilanalysens resultat. 

 

Ekologisk tolkning av växtlämningar 
Alla växterna som hade ett miljöindikerande eller annat indikerande värde var kategoriserade 
i följande kategorier: odling (OD), samling (S), import (I), näringsrik miljö (N), frisk-fuktig-
våt miljö (F), ogräs (O), ruderat (R), kalkgynnande (KA), kalkfattig (KF), torr miljö (T), åker 
(Å), öppen mark (Ö), trampgynnande (TR), näringsfattig miljö (NF) och vattenlevande (V).  
 
Kategoriseringens syfte var att se hur växter indikerar olika miljöförhållanden och andra 
förhållanden. Växter kan kategoriseras bara till en kategori, men oftast indikerar de olika 
miljöer eller attribut. Kategoriseringen är baserad på Den virtuella floran och Ekstam & 
Forshead 1992.  
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Mängden av växter presenteras här på tre olika sätt: antal taxa, antal växter (frö) och 
procentuell avdelning av antal taxa. Syftet med att presentera resultatet på olika sätt är att visa 
olika aspekter i materialet och för att få jämförbara resultat med ett så pass stort material.  
 
Eftersom mängden frö är så olika i proverna, blir det svårt att jämföra dem (diagram 2). 
Staplarna i diagrammet blir så små för de prov med mindre material att det är omöjligt att se 
vilka kategorier som representeras mest. Det syns tydligt i diagram 2 när man jämför prov 1 
och 2 med prov 3 och 4. 
 
Orsaken till att ha antal taxa (diagram 1) och procentuell fördelning av taxa (diagram 3) i två 
olika diagram är att jämföra provernas innehåll bättre. I diagram 1 är det lätt att se vilka 
kategorier som representeras mest i varje prov, medan diagram 3 gör det lättare jämföra 
proverna med varandra. 
 
I diagram 1 presenteras mängden av taxa (art, släkt eller familj) i prover. Prov 1 hade bara få 
växtlämningar och därför diskuteras bara prov 2–4 här. Alla prover innehöll mest taxa som 
indikerar frisk/fuktig/våt mark. Näringsrik, öppen och ruderat mark var väl representerad i 
alla proverna. Prover 3 och 4 hade fem eller fler taxa av ogräs/åkerogräs, samlade växter och 
taxa som gynnas av tramp (mark där djur eller människor vistats mycket). Delvis kan det 
representera den lokala miljön, som har varit fuktig, näringsrik, öppen och det har funnits 
växtplatser för ruderatväxter. Konkurrenssvaga arter trivs på ruderatsmarker (skräpmark), som 
består av olika miljöer med öppen jord, som kan bestå av schaktmassor, jordhögar eller 
motsvarande (den virtuella floran).  
 
I diagram 2 presenteras antal indikerande växtlämningar i alla tre prover och den ger en 
annorlunda bild än jämförande av taxa. Antal växtlämningar är betydligt större i prov 3 och 4, 
än i prov 1 och 2. I prov 3 kan man se större antal samlade växter och växter som lever i 
kalkfattiga och torra jordar. Detta beror på den stora mängden kråkbärsfrön i detta provet. 
Kråkbär är en insamlad växt, som växer på kalkfattiga sandmarker och myrar. Troligen 
härstammar kråkbären inte från närområdena, bären har troligen samlats någon annanstans 
och representar därmed inte den lokala miljön. I prov 4 är fördelningen mellan taxa och antal 
ganska överensstämmande. I prov 4 är mängden av växter som växer i näringsrika miljöer, 
friska-fuktigta-våta miljöer och ruderatväxter mycket stor. Detta beror på ett stort antal fröer 
av våtarv i detta prov. Ofta hittar man lämningar av samlade växter i latriner där de har 
hamnat via mänskliga exkrementer. 
 
Alla prover innehöll ganska mycket starrnötter. De var inte bestämda vidare till art och är 
därmed inte med i den ekologiska tolkningen. Många starrarter växer i fuktiga miljöer, men 
också i andra typer av miljöer.  
 
Den procentuella fördelningen av taxa i diagram 3 visar att proverna 2–4 består av mycket 
material. Prov 1 var inte inkluderad eftersom det innehöll så få fröer. Små variationer kan 
bero på olika mängder av material i proverna. Att materialet är så likartad kan bero på att det 
har samma ursprung eller att det har bildats i liknande förhållanden. 
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Diagram 1. Mängden taxa av olika kategorier i proverna. 
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Diagram 2. Antal frön av olika kategorier i prover 1–4. 
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Diagram 3. Procentuell fördelning av taxa i prover 2–3. 

 

Insekter 
Endast tre av de fyra proverna innehöll insektsrester som var bestämbara, där anläggning A14 
som tolkas till gårdsyta, stallgolv inte innehöll några insekter.  
De flesta av insekterna som bestämts är taxa som lever i våta/fuktiga miljöer, förnalagret, eller 
organiskt förmultnande material så som kompost och spillning. Nedan lyfts några av de taxa 
fram som kan vara av större intresse.  
Jordlöparen Clivina fossor (L.) kan hittas i många olika miljöer, men finns oftast i öppna, ofta 
kultiverade fuktiga marker med mer eller mindre tät vegetation av gräs (Lindroth, 1985). 
Palpbaggen Cercyon analis (Payk.) påträffas i förmultnande fuktig vegetation, spillning, 
kompost (Hansen, 1987) vilket även andra grupper av insekter gör som bestämts såsom 
kortvingarna Philonthus sp., Quedius sp. och dyngbaggar (Aphodius sp.). I prov A109 
hittades åtminstone 3 olika arter av Aphodius och en stumpbagge, Hister sp. Dessa påträffas 
även ofta i spillning av tamdjur såsom nötkreatur, häst.  
I proverna hittades barkborrar (Scolytidae) som angriper träd och trämaterial. Släktet 
Pityogenes påträffas under barken på barrträd. Ptinus fur (L.) är en trägnagare som lever i 
olika inomhusmiljöer såsom stall, förråd, magasin och källare. Denna art är vanlig i mögligt 
halm och hö, spannmål, kadaver, fågelbon etc. och anses idag vara en synantrop art (Koch, 
1989). 
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Falun, Egnellska husets gård     Svart   

Anläggningstyp Gårdsyta/   kulturlager Brunt 

  stallgolv Dike? Timmerstockar kulturlager 

  A 14 A 48 A 109 Profil 2, lager 16 

(MAL_nummer_10_0064)         

Insekter 1 2 3 4 

Clivina fossor  (L.)     1   

Dyschirius globosus (Hbst.)       1 

Bembidion sp.     1   

Pterostichus sp.     1 1 

Helophorus sp.     1   

Cercyon analis (Payk.)     2   

Cercyon sp.       1 

Hister sp.       1 

Oxytelus sp.     2   

Stenus sp.     1   

Xantholinini indet.     1 1 

Philonthus sp.     2   

Staphylininae indet.     2 2 

Quedius / Philonthus sp.     1 1 

Tachyporinae indet.   1 1   

Aleocharinae indet.     2   

Elateridae indet.     1   

Cyphon sp.     1   

Cytilus sp.     2   

Cucujidae indet.     1   

Corticaria sp.   1     

Corticariinae indet.     1   

Ptinus fur (L.)     2   

Aphodius spp.   1 5 1 

Chrysomelidae indet.       1 

Chaetocnema sp.       1 

Scolytidae indet.     1   

Pityogenes sp.     2   

Curculionidae indet.     1   

Tabell 2. Insekter, minsta antalet individer. 

 

Markkemisk och fysikalisk analys 
 
Analysen visar på en stark kulturpåverkan i samtliga prover. Fosfathalten var hög i alla 
prover. Området har varit mycket nedsmutsat vilket är vanligt i tidiga stadskontexter. De höga 
MS värdena kan bero på både metallhantering, vilket bekräftas av järnslagg och glödskal och 
en naturligt hög halt i berggrunden. Den höga organiska halten samt fosfathalten visar 
överenstämmelse med mängden frön och insekter. Den rika förekomsten av träflisor och annat 
organiskt material i prov 3 och 4 har ökat den organiska halten.  
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Diagram 4. Magnetisk susceptibilitet. 
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Diagram 5. Fosfathalt . 

 
MAL_nr 10_0064: 1 2 3 4
LOI 12,3 10,9 38 26,8
Pquota 2,9 2,2 1,5 1,2

Tabell 3. Loss on ignition och Pquota. 
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Diskussion 
Proverna var mycket rika på växtmakrofossilmaterial, vilket gör det möjligt att göra en 
djupare tolkning av kontexter och deras närmiljö. Prov 1 däremot innehöll enbart få kråkbärs- 
och starrfrö. Det finns inget i detta prov som pekar på stallgolv.  Makrofossilproverna 2–4 
visade sig ha mycket liknande ursprung (diagram 3). Växterna indikerade att närmiljön har 
varit frisk-fuktig-våt, öppen och näringsrik samt att det har vuxit ruderatarter i lokaliteten. 
Större delen av de samlade växterna härstammar utanför en sådan miljö och kan ha hamnat i 
jorden som ett resultat av avfallsdeponering. Troligen har hassel, kråkbär, smultron, enbär, 
hjortron och odon/blåbär samlats utanför staden. Hallon, möjligt parksmultron och smultron 
kan ha vuxit inne i staden. Vinranka och fikon är klara tecken på import. De kan ha 
importerats som russin eller torkade fikon. Alla små frö (fikon, vinranka, kråkbär, smultron, 
hjortfron, möjligt parksmultron och odon/blåbär) kan ha ätits och sen deponerats med 
latrinavfall. Hassel, en, lin och humle kan vara rester av hushållsavfall. Lin och humle har 
troligen odlats lokalt. Ogräsarter kan också ha vuxit i ruderatmarker, så det är inte självklart 
att de härstammar från åkrar. Hjortronfrön är sällsynta i arkeobotaniska material och man har 
hittat dem tidigare bara från medeltida båtlämningar på/vid Helgeandsholmen i Stockholm 
(Griffin 1982).  
 
Frånvaron av sädeskorn är inte ovanlig i stadslager. Detta kan bero på att man under denna tid 
oftast tog in mjöl eller andra produkter i stället för sädeskorn. Hantering av sädeskorn skedde 
på ställen avsedda för malning, tröskning osv. Sädeskorn hittas oftast i förkolnad form och 
mängden av förkolnat växtmaterial var mycket sparsam i dessa prover.  
 
Insekterna stödjer i stort sett resultaten från växtmakrofossilanalysen. Många arter/grupper 
indikerar en våt-fuktig miljö med organiskt nedbrutet material där bland annat dyng- och 
stumpbaggar, och även kortvingar förekommer. En vidare analys av dyngbaggarna skulle 
kunna leda till indikationer på förekomst av tamdjur i närområdet. Förekomsten av barkborren 
Pityogenes sp. påvisar att det i området finns barrträd vilket styrks av 
växtmakrofossilresterna. 
 
Att marken har varit näringsrik, vilket vi ser både i växt- och insektsmaterial, kan bekräftas av 
de markkemiska och fysikaliska resultaten. Detta kan även indikera att växter som växer i 
näringsfattiga miljöer mest troligen har tagits in till platsen. 
 

Slutsatser 
Makrofossilmaterialet från Falun gav mycket information om odlade växter, växtimport och 
den lokala miljön. Ett stor antal växter och insekter berättar om stadsmiljön, som har varit 
fuktig, näringsrik, öppen och det har funnits växtplatser för ruderatväxter. Vindruvor/russin 
och fikon har mest troligen importerats, och de tolkas som lyxvaror. Troligen har det funnits 
också lokal handel med bär, som inte växer i stadsmiljön. Humle var den enda växt som 
troligen har odlats lokalt och det kan ha funnits trädgårder eller rabatter inom städerna. 
 
De markkemiska resultaten bekräftar de arkeologiska tolkningarna av kontexterna och pekar 
åt samma håll som övriga analysresultat.  
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