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Inledning 
Analysen gäller nio jordprover tagna vid en kompletterande förundersökning i fastigheten 
Skutskepparen 46, inom Nyköping 231:1. Förundersökningens mål var att studera och utvärdera de 
äldre kulturlagren från tiden innan den stora stadsbranden år 1665. Proverna är tagna i lager 
stratigrafiskt nära botten och analysen hoppas kunna ge svar på frågor rörande kontexters funktion och 
platsens markanvändning samt skapa en förståelse för organisation och funktion från de tidigaste 
faserna.  
 

Provbehandling  
Proverna var redan vid ankomst torra och förvarades därmed fortsatt i torkrum (+30º). Vanligtvis är 
det att föredra att förvara prover från stadslager och fuktiga kontexter i kylrum för att ett eventuellt 
subfossilt material inte ska kunna skadas. Ca 10g subsamplades för markkemisk/fysikalisk analys. 
Framprerarerandet av material gjordes genom flotering med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Det 
framtagna materialet torkades åter och sorterades under stereolupp. Volymen på proverna mättes innan 
flotering samt efter torkning och sortering. Mängden träkol uppskattades enligt en 3-gradig, relativ 
skala: xxx = mer än hälften av provet utgörs av träkol, x = enstaka eller inga träkol i provet. 
 
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). 

 
Före markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i 30C, varefter de sållades genom ett 1,25 
mm såll. 
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Resultat 
 
Makrofossil 
Vid analys framkom ett material något typiskt för stadskontext. Vid sidan av det arkeobotaniska 
materialet framkom även fiskfjäll, ben och tandfragment, mest troligt av djur, samt en del bränd 
lera/tegel och keramik med avtryck. Det arkeobotaniska materialet bestod både av förkolnat och icke 
förkolnat material, varav det förkolnade materialet domineras av cerealia och granbarr. Det 
oförkolnade materialet är möjligen recent men då proverna togs så pass långt ned i stratigrafin samt att 
anläggningarna består av diken och nedgrävningar, är det möjligt att de har bevarats i dessa våta lager.  
 
Markkemi 
I de markkemiska resultaten kan man se att prov 2 tydligt utmärker sig från de övriga proverna. 
Marken har här tidigare upphettats och ger höga värden i både MS, fosfater och organisk halt. Detta är 
en indikation på att miljön skiljer sig från övriga prov, vilket även anläggningen gör eftersom det är ett 
nedbrunnet hus och de andra proverna består av bland annat nedgrävningar och diken. Även prov 1 
utmärker sig något men i skillnad från prov 2 inte för sina höga värden, utan för sina låga. Detta kan 
bero på att provet är taget i en något ytlig nedgrävning och marken har urlakats istället för att bevara. 
 
 
Lager och anläggningar 
 
Prov 1 – Fyllningslager i nedgrävning 
Resultatet från prov 1 gav enbart tre oförkolnade frön av målla, Chenopodium album samt en andel 
träkol. De markkemiska-fysikaliska resultaten skiljer sig något från övriga prover och pekar på en 
ganska ytlig nedgrävning med urlakade lager som inte ger så skarpa utslag. 
 
Prov 2 – Brandlager från nedbrunnet hus 
Antalet makrofossila fynd var här sparsamma, enbart en förkolnad trampört, Polygonum aviculare samt 
ett stort antal förkolnade granbarr som inte räknades på grund av mängden. Här kan man eventuellt 
diskutera hur provtagningen gått till och var i huset detta är taget. Stolphål brukar vanligtvis vara mest 
rekommenderbart tack vare sin uppsamlingsförmåga.  
 
Prov 3 och 4 – Fyllningslager i ett dike 
Dessa två prover är tagna i samma anläggning och presenteras därför tillsammans. Prov nr 3 hade ett 
sparsamt material medan prov 4 var desto rikare. Här dyker det första spåret av cerealia upp i form av 
ett förkolnat cerealiafragment. Även oförkolnade fröer av hallon, målla, bolmört, lin, starr och gräs 
förekommer. Inte bara frön plockades fram, utan även ett benmaterial bestående av både benbitar och 
tandfragment av djur. I materialet fanns även bränd lera/tegel.  
 
Prov 5 - Fyllningslager i en nedgrävning 
Resultatet i prov 5 är något sparsamt med enbart oförkolnade frön av starr, målla och gräs, men det 
hittades även ett förkolnat korn, Hordeum vulgare samt en bit ben. De markkemiska-fysikaliska 
resultaten skiljer sig inte nämnvärt från de övriga proverna.  
 
Prov 6 och 7 – Det tidigaste brukningslagret i området 
Likt prov 3 och 4 presenteras även prov 6 och 7 tillsammans på grund av att de är tagna i samma 
anläggning. Materialet i dessa är däremot mycket rikare, enbart ett förkolnat råg förekommer men de 
oförkolnade fröna består av stora mängder målla och hallon samt en artrikedom där fem olika 
åkerogräs/ruderatväxter förekommer i prov 6 i form av bolmört, fryle, grässtjärnblomma, backglim och 
en möjlig åkermynta. I prov 7 dyker i tillägg smultron, jordrök och tigarranunkel upp samt en del 
bolmört, starr och granbarr.  Förutom växterna förekommer även ben, glas, fiskfjäll, bränd lera/tegel 
samt en bit keramik med tydligt mönster och glasyr. Resultatet från den markkemisk-fysikaliska 
analysen visar en överensstämmelse mellan dessa två prover.  
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Prov 8 – Brukningslager, äldsta markhorisonten 
Materialet i detta prov är mycket rikt och överensstämmer något med prov 6 och 7 och har den rikaste 
förekomsten av botaniskt material. Det är brännässlan, Urtica dioica som dominerar tydligt och följs 
sedan åt av starr, tiggarranunkel och målla. Detta prov har även störst artrikedom med en variation av 
åkerogräs/ruderatväxter, våtmarksväxter, ängsväxter och bär men saknar helt förkolnat växtmaterial 
förutom ett fragment av granbarr. Det finns en förekomst av träkol men enbart i enstaka mängder. 
Bland det övriga materialet dök det upp tre stycken ägg från hoppkräfta, något som vanligtvis hittas i 
brunnar och våta kontexter.  
 
Prov 9 – Fyllningslager i en nedgrävning 
Resultatet från prov 9 skiljer sig en del från övriga prover och visar en stor förekomst av förkolnat 
material i form av korn, havre och cerealiafragment. Även tre kottar som kan komma från al har 
plockats fram. Det oförkolnade materialet domineras av målla men skiljer sig därefter från övriga 
prover med arter som hampdån/pipdån, pilört, säv, våtarv, etternässla, kråkvicker samt en kärna av ett 
rönnbär. Antalet träkol utgör mer än hälften av provet. 
 
 
 

 
Prov 9. Avena Sativa  Prov 7. Keramik med mönster 

 

Sammanfattning och tolkningar 
 
Tolkningsmöjligheterna av detta material begränsar sig till en analys av miljö samt funktion av de 
lager som undersökts. Med en kompletterande pollenanalys hade fler frågor rörande omgivning och 
aktiviteter kunnat besvaras, och detta kan rekommenderas vid framtida provtagning. Detta kräver dock 
att materialet hålls fuktigt. 
 
Det makrofossila materialet som kom fram i undesökningen består huvudsakligen av kulturväxter och 
material som tydligt visar en påverkad miljö. Förekomsten av både råg, korn och havre indikerar 
odling och kan vara ett tecken på olika odlingsfaser. Det oförkolnade materialet representerar troligen 
floran på plats och berättar därmed för oss att den rika förekomsten av åkerogräs/ruderatväxter samt 
våtmarksväxter avspeglar en mark påverkad av människan. En stor del av växterna trivs på 
näringsberikad, omrörd mark, speciellt nässlorna, mållan och bolmörten, av vilka det finns ett stort 
antal av (Den virtuella floran). Bären som också trivs på kväverik mark har sannolikt också växt på 
plats och inte samlats in i mathållningssyfte. Området avspeglar en ganska typisk stadslagermiljö med 
växter som trivs i en nedsmutsad/näringsberikad omgivning brukad av människor. I den äldsta 
markhorisonten, prov 8 framkom en stor mängd starr och tiggarranunkel vilka är starka indikatorer på 
fuktig mark, vilket även äggen från hoppkräfta stöder. Det tidigaste brukningslagret, prov 6 och 7 visar 
i relation till prov 8 ett material som snarare kan tolkas som blandat hushållsavfall med inslag av bland 
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annat ben, fiskfjäll, cerealia, glas och glaserad keramik. De olika fyllningslagren består av ett mer 
blandat material som sannolikt är en ansamling av material som representerar den lokala vegetationen 
och hushållsrester från den lokala omgivningen. 
 
 

Referenser 
 
Thomson, R. & Oldfield, F. 1986. Environmental Magnetism. London. 
 
Den virtuella floran - http://linnaeus.nrm.se/flora/ ( 2011-10-11) 
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Tabell 1.Provdata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prov nr. Anläggning Volym före sållning (L) Volym efter sållning (ml) Provbeskrivning 

1 2997 0,45 1 Fyllningslager i en nedgrävning 

2 2229 0,075 75 Brandlager från nedbrunnet hus 

3 3014 1,6 10 Fyllningslager i ett dike 

4 3014 1,4 3 Fyllningslager i ett dike 

5 2985 1,2 4 Fyllningslager i en nedgrävning 

6 909 1,4 25 
Det tidigaste brukningslagret i 

området 

7 909 1 25 
Det tidigaste brukningslagret i 

området 

8 2848 1 10 
Brukningslager, äldsta 

markhorisonten 

9 3065 0,8 100 Fyllningslager i en nedgrävning 
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Tabell 2. Resultat av makrofossilanalys 

Prov nr. Provbeskrivning Övrigt material Oförkolnat växtmaterial Förkolnat växtmaterial Träkol  
(x-xxx) 

1 Fyllningslager i en 
nedgrävning 

  3 Chenopodium album   xx 

2 Brandlager från 
nedbrunnet hus 

1 Fiskfjäll, bränd 
lera/tegel 

  Rikliga mängder 
barrfragment av gran 
(Picea abies),  
1 Polygonum aviculare 

xxx 

3 Fyllningslager i ett dike  Ben/tandfragment av 
djur (häst, ko?), bränd 
lera/tegel 

  1 Hordeum vulgare,  
2 Chenopodium album  

x 

4 Fyllningslager i ett dike  1 bit av ben 1 Rubus idaeus, 
 2 Chenopodium album,  
12 Hyoscyamus niger,  
1 Linum usitatissimum,  
2 Carex sp.,  
3 Poaceae 

5 granbarr (Picea 
abies), 
1 Cerealiafragment 

xxx 

5 Fyllningslager i en 
nedgrävning 

1 bit av ben 2 Carex sp.,  
4 Chenopodium album,  
1 Poaceae 

1 Hordeum vulgare xx 

6 Det tidigaste 
brukningslagret i 
området 

4 bitar av ben, 1 bit glas, 
1 fiskfjäll 

75 Chenopodium album,  
7 Carex sp.,  
1 Hyoscyamus niger,  
12 Rubus idaeus,  
1 Stellaria graminaea,  
1 Silene nutans,  
1 Luzula cf. 
campestris,  
1 cf. Mentha arvensis 

1 Secale cereale xx 

7 Det tidigaste 
brukningslagret i 
området 

Bränd lera/tegel, 
keramik m. Avtryck och 
glasering, 7 bitar av ben

57 Chenopodium album,   
17  Rubus idaeus,  
4 Hyoscyamus niger,  
2 Carex sp.,  
½  Fumaria officinalis, 
5 Ranunculus sceleratus,  
3  Fragaria vesca 

7 granbarr (Picea abies) xx 

8 Brukningslager, äldsta 
markhorisonten 

3 ägg från hoppkräfta 13 Chenopodium album,  
18 Ranunculus sceleratus, 
45 Carex sp.,  
2 Hyoscyamus niger,  
1 Rumex acetocella,  
1 Rubus idaeus/fruticosus,  
3 Fragaria vesca,  
1 Stellaria media,  
7 Polygonum aviculare,  
77 Urtica dioica,  
4 Alchemilla sp.,  
4 Poaceae spp.  

1 granbarr (Picea abies) x 

9 Fyllningslager i en 
nedgrävning 

  14 Chenopodium album,  
1 Galeopsis cf. Tetrahit,  
2 Persicaria lapathifolia,  
8 Eleocharis sp.,  
2 Stellaria media,  
2 Urtica urens,  
1 Sorbus aucuparia,  
2 Vicia  cf. Cracca 

5 Hordeum vulgare,  
19 Cerealiafragment,  
14 knoppar,  
4 Avena sativa  
3 Kottar av cf. Alnus 

xxx 
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Tabell 3. Markkemiskt-fysikaliskt resultat 

 
 
 
 
 
 
MALNo MSlf MS550lf CitP CitPOI PQuota LOI 
11_0028_001 6 6 317 303 1,0 1,9 
11_0028_002 131 288 553 480 0,9 21,2 
11_0028_003 9 7 331 334 1,0 2,5 
11_0028_004 4 5 301 297 1,0 1,5 
11_0028_005 10 11 322 311 1,0 1,8 
11_0028_006 15 69 406 430 1,1 6,9 
11_0028_007 17 43 444 495 1,1 5,8 
11_0028_008 14 29 309 320 1,0 3,3 
11_0028_009 13 14 349 380 1,1 2,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 4. Växtlista          

Anläggningstyp/Lager 

Fyllningslager 
i en 
nedgrävning 

Brandlager från 
nedbrunnet hus

Fyllningslager Fyllningslage
i ett dike  

r Fyllningslager i 
en nedgrävning i ett dike  

Det tidigaste 
brukningslagret i 
området 

Det tidigaste 
brukningslagret i 
området 

Brukningslager, 
äldsta 
markhorisonten 

Fyllningslager i 
en 
nedgrävning 

(MAL_nummer_11_0028) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Odlade växter                   
Hordeum vulgare, korn     1   1       5 

Secale cereale, råg           1       

Avena sativa, havre                 4 

Cerealiafragment       1         19 

cf. Linum usitatissimum, lin       1           
Bär / (Samlade växter)                   
Fragaria vesca, smultron             3 3   
Rubus idaeus, hallon       1   12 17     
Rubus idaeus/fruticosus, hallon/björnbär               1   
Våtmarksväxter                   
Carex sp., starr       2 2 7 2 45   
Eleocharis sp., säv                 8 

Åkerogräs/Ruderatväxter                   
Chenopodium album sp. , svinmålla 3   2 2 4 75 57 13 14 

Fumaria officinalis, jordrök             ½     
Galeopsis speciosa/tetrahit, hampdån/pipdån                 1 

Persicaria lapathifolia, pilört                 2 

Urtica urens, etternässla                 2 

Urtica dioica, brännässla               77   
Hyoscyamus niger, bolmört       12   1 4 2   
Stellaria graminea, grässtjärnblomma           1       
Stellaria media, våtarv               1 2 

Ranunculus sceleratus, tiggarranunkel             5 18   

cf. Mentha arvensis, åkermynta           1       
Polygonum aviculare, trampört   1           7   

Ängsväxter                   

Luzula cf. Campestris           1       

Rumex acetosella, bergsyra               1   
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Silene nutans, backglim           1       
Vicia cf. Cracca, kråkvicker                 1 

Övriga växter                   
Poaceae, gräs       3 1     4   
Alchemilla sp., daggkåpa               4   
Träd                   
Sorbus aucuparia, Rönn (kärna)                 1 

Picea abies, gran (barrfragment)   +   5     7   1 

Knoppar oidentifierade                 14 

Antal växtmaterial 3 1 3 27 8 102 95 ½ 176 74
* Svart tabell = bränt material          
* Vit tabell = obränt material          
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