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Analys av makrofossil från E18-prosjektet Gulli-Langåker, Lok 78, 

Elgesem 153/20, 39 og Solberg 155/20, Sandefjord kommun, Vestfold 
 

Av Sofi Östman, Karin Viklund 

 

Inledning 

Analysen gäller sex prover för markkemisk- och makrofossilanalys från lokalitet 78. Proverna 

kommer från en lokal med kokgropar och gropar med okänd funktion.  

 

LOK.  
MAL nr. 

10_0032_ 
PRØVENR. 

S-
NUMMER 

KONTEKST TOLKNING 
träkol (x-

xxx) 

Volym (L) 
före 

flotering 

Volym 
(ml) efter 
flotering 

78 22 2780003 1780007 lag 1 Kokegrop  xxx 1,5 350 

78 23 2780011 1780013 lag 3 Kokegrop  ej noterat 1 ej noterat 

78 24 
2780031 1780020 profil A, 

lag 2 
Kokegrop  

ej noterat 2 500 

78 25 
2780033 1780020 profil B, 

lag 3 
Kokegrop  

xxx 1,4 10 

LOK.  
MAL nr. 
11-007 

PRØVENR. 
S-

NUMMER 
KONTEKST TOLKNING 

träkol (x-
xxx) 

Volym (L) 
före 

flotering 

Volym 
(ml) efter 
flotering 

78 11_007_1 2780016 1780018 lag 1 Ukjent 
funksjon  

xx 
1 75 

78 11_007_2 2780018 1780005 lag 1 Ukjent 
funksjon  xx 

2 550 

 

Metod 

Proverna anlände till MAL, Umeå universitet, i början av september 2010 samt februari 2011. 

Volymen på proverna varierade mellan 1 – 2 L. Efter att volymen mätts upp togs ett subsample ur 

varje prov, dvs ca 10 ml togs ut och sparades för att användas för den markkemiska analysen. 

Proverna vattensållades först i sållar på 2 mm så att material som inte flyter skulle noteras. Därefter 

floterades proverna med en minsta maskvidd på 0,5 mm. Allt organiskt material större än 0,5 mm 

sparades och sattes i torkrum.  

Volymen mättes igen efter att proverna torkat. I det skedet består de huvudsakligen av organiskt 

material, med inslag av minerogent material. Mängden träkol noterades. Därefter undersöktes 

proverna i stereolupp med ca 8-50ggr förstoring. Allt växtmaterial bestämdes så långt möjligt.  

Mängden träkol uppskattades enligt en 3-gradig, relativ skala: xxx = mer än hälften av provet utgörs 

av träkol, x = enstaka träkol i provet. 

 
Det markkemiska provet som tagits ur från det ursprungliga jordprovet 

analyserades på följande 5 parametrar: 

 
MS= magnetisk susceptibilitet =benägenheten att magnetiseras. Visar på 

kulturpåverkan. Ökar med järnhalt och bränning. 

MS 550 = MS efter bränning i 550°, visar om jorden upphettats tidigare  

LOI = organisk halt  
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CitP = oorganisk fosfat, visar på kulturpåverkan, avfall, ”nedsmutsning” av 

människor  

CitPOI = organisk fosfat, visar på kulturpåverkan, avfall, ”nedsmutsning” av 

människor  

Pkvot = förhållandet oorganisk fosfat- organisk fosfat 

 

Resultat 

Makrofossil 

Det arkeobotaniska materialet i kokgropsproverna består av mestadels åkerogräs men även en del 

insamlade växter såsom enbär (Juniperus communis) och blåhallon/björnbär (Rubus fruticosus s.l 

caesius). Eftersom anläggningarna är kokgropar kan man tolka det oförkolnade materialet som recent, 

eller i varje fall inrasat material från omgivningen.  

 

De övriga två anläggningarna med okänd funktion saknade förkolnat frömaterial. Dessa anläggningar 

var gropar med 19 och 12 cm djup. Fyllningen var fet, organisk och fukthållande varför det kan finnas 

viss möjlighet att de obrända fröna inte är helt recenta utan t ex speglar en tidigare kringliggande 

vegetation eller har anknytning till människors aktiviteter på Lok 78. De många obrända 

Chenopodium-fröna i dessa två prover stämmer överens med åtminstone ett av proverna från 

kokgroparna och detta nitrofila ogräs är en indikation på nedsmutsad/gödslad mark. Övriga frön i det 

andra provet (2780018) kommer från ängsväxter som trivs i öppen och fuktig mark. 

Blåsugan/Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) föredrar öppna frodiga marker, gärna gammal ängsmark och 

betade kulturmarker. Knölsyskan/åkersvinerot (Stachys palustris) växer i odlad mark och kan bli ett 

svårutrotligt åkerogräs med sina långa revor och rotknölar. Den föredrar fuktig mark. 

 

MAL nr. 
10_0032_ 

PRØVENR. 
S-

NUMMER 

Innehåll 
växtmaterial. 

Förkolnat. 

Innehåll 
växtmaterial. 
Oförklolnat. 

TOLKNING 

22 

2780003 1780007 2 Carex sp, 9 
Spergula arvensis, 
3 Chenopodium 
sp.,       1 
Ranunculus sp.,          
1 Knopp 

  Kokegrop  

23 
2780011 1780013   ½ Chenopodium 

sp. 
Kokegrop  

24 

2780031 1780020 2 Fabaceae cf. 
Vicia, Knoppar, 
Barr,  
1 Chenopodium sp,    
5 indet 

  Kokegrop  

25 

2780033 1780020 1 Juniperus 
communis, 1 Picea 
abies, 1 Rubus 
fruticosus s.l 
caesius  

40 Chenopodium 
sp, 8 Persicaria 
lapathifolia,               
2 Rubus idaeus  

Kokegrop  

11_0007_1 
2780016 1780018 

  

23 Chenopodium 
sp. 

Ukjent 
funksjon  
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11_0007_2 

2780018 1780005 

  

2 Ajuga 
pyramidalis, 8 
Chenopodium 
sp.,  
3 Carex sp., 1 
Stachys palustris 
rotknöl 

Ukjent 
funksjon  

 

Markkemi 

De markkemiska resultaten visar övervägande på höga MS-värden för kokgroparna, vilket platser där 

man eldat kan förväntas ha. De oorganiska fosfaterna är något förhöjda och även de organiska. 

 

Övriga två prover från gropar med okänd funktion gav en lite annan bild, med låga 

ingångsvärden för MS och MS-värden som ökar markant efter bränning i 550 grader, vilket 

visar på frånvaro av tidigare eldpåverkan. Även kulturpåverkan genom hushållsavfall/ben gav 

en svag signal (CitP) medan halten organisk fosfat är påtagligt förhöjd, särskilt i grop 

(2780018). Organisk fosfat kan öka bland annat genom tillförsel av stallgödsel. 

 

MAL nr.  

MSlf MS550lf CitP CitPOI PQ LOI 

10_0032_22 44 391 72 199 2,7 14,7 

10_0032_23 395 473 102 180 1,7 6,6 

10_0032_24 211 820 96 189 2 14,7 

10_0032_25 105 953 41 179 4,5 11,2 

11_0007_1 31 419 59 277 4,7 13,8 

11_0007_2 88 467 50 369 7,3 24,2 

Diskussion och tolkningar 

Det arkeobotaniska materialet är litet i alla prover, men med tanke på provernas volym är förekomsten 

av frön ändå inte obetydligt. Endast i kokgroparna har bränt material hittats. Detta domineras av 

åkerogräs. Tillsammans med bären, enbär (Juniperus communis) och björnbär/blåhallon (Rubus 

fruticosus s.l caesius) ger det vissa indikationer på att människors aktiviteter kan ligga bakom; 

matlagning, odling.  Även de höjda fosfatvärdena i proverna från kokgroparna kan visa på 

mathantering. 

 

För de två sista proverna är bilden en aning komplex, men en tänkbar tolkning är att de obrända fröna 

speglar omväxlande brukning av den kringliggande marken, som gödslad åker och som 

slåtter/betesäng, och att det är inrasat material som vi fått med i våra prover. De markkemiska 

resultaten pekar i samma riktning, med obetydlig eldpåverkan (MS, MS550), en svag signal (CitP) för 

kulturpåverkan genom hushållsavfall/ben, medan halten organisk fosfat (CitPOI) är påtagligt förhöjd, 

särskilt i grop 2780018.  
 

Sammanfattning 

De sex proverna från lokalitet 78 gav ett växtmaterial av varierande karaktär, med brända lämningar 

av åkerogräs och insamlade växter, samt obrända frön som hör hemma på kulturmarker. De 

markkemiska resultaten ger stöd för tolkningarna till kokgrop, med sedvanliga höga MS-värden. För 

groparna med okänd funktion pekar markkemin i samma riktning som frömaterialet, dvs att det vi ser 

genom våra analyser är spåren av den omgivande miljön, i något/ några tidigare skeden. 
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