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Miljöarkeologisk av stads- och kulturlager samt en tunna 
från Falun RAÄ 68, Falun socken, Dalarnas län. 

 
 

Inledning 
Analysen gäller totalt 5 prover som analyserats för makrofossil, markkemi samt ett för pollen.  
Proverna är tagna i stads- och kulturlager från dagens centrala Falun. Jordprov nr 6 (JP 2) har 
tagits från botteninnehållet i en tunna. Tunnan har stått i botten av en brunn (A1). Totalt tog 
laboratoriet emot sex prover men enbart fem av dessa har analyserats för på grund av 
ekonomisk prioritering. Pollenanalysen är gjord på materialet från tunnan. Uppskattad ålder 
på materialet, medeltid-nyare tid.  Koordinater N: 6718979, E: 534359 (SWEREF 99 TM). 
Bilder och fotografier i rapporten är tagna av Dalarnas museum.  
 
Ansvarig institution för undersökningen är Dalarnas museum och kontaktperson har varit 
Joakim Wehlin. 

 
 

Metoder 
 
Pollenanalys 
Provet homogeniserades innan ett delprov togs ut för pollenanrikning. Prover behandlades 
enligt standardmetoden för pollenanrikning beskriven i t.ex. Moore et al. (1991). Återstoden, 
det koncentrerade pollenmaterialet, färgades med saffraninfärgad glycerin. På preparatet 
räknades 871 pollen och procentvärden beräknades på basen av totalsumman för alla pollen 
från de landlevande kärlväxterna. Vid identifiering av pollentyperna användes 
bestämningsnycklar av Beug (1961) och Moore et al. (1991). Vid pollenanalys av jordprover 
finns en viss risk för att vissa växtarter med tjockskaliga pollenkorn får en överrepresentation i 
analysen (t. ex korgblommiga växter). Att pollenkornen har ett tjockt skal minskar risken för 
nedbrytning jämfört med tunnskaliga pollenkorn. Pollenanalysen är utförd av Jan-Erik Wallin. 
 
Makrofossilanalys  
Proverna var fuktiga vid ankomst. Eftersom prover från stadslager och fuktiga miljöer skall 
hållas fortsatt fuktiga för bästa bevaring av eventuellt subfossilt material, förvarades de i 
kylrum. Frampreparerandet av material gjordes genom vattensållning med sållar på 2 mm och 
0,5 mm. Volymen på proverna mättes innan vattensållning. En del av proverna har på grund 
av sin materialrikedom subsamplats, när inga nya arter hittas har genomgången av det provet 
upphört. Det framtagna materialet gicks igenom och artbestämdes under en stereolupp med 
hjälp av referenslitteratur och laboratoriets referenssamling. Makrofossilanalysen är utförd av 
Sofi Östman. Utplockning av daterbart material utfördes av Roger Engelmark. 
 
Markkemisk/fysikalisk analys 
Innan analys torkas prover i 30°C, varefter det homogeniseras genom mortling och sållning 
genom ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd och kol och 
järnutfällningar noteras vid förekomst. Analysen är utförd av Samuel Eriksson. 
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Jordprovet analyserades med avseende på 5 markkemiska/ fysikaliska parametrar.  
De 5 parametrarna är: 
1. Fosfatanalys, Cit-P (fosfatgrader, Po) 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, Po). Fosfathalten anges som 
mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av provet vid 
550°C (Engelmark och Linderholm, 1996). 

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

4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) är analyserad med ett Bartington system, (MS3 och MS2B 
mätcell). Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g 
jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986). Med MS menas magnetiserbarheten hos 
ett material, dvs. i vilken omfattning ett jordprov förstärker ett pålagt magnetiskt fält. 

5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbränning vid 550°C, MS550 (SI) är analyserad med 
ett Bartington system, (MS3 och MS2B mätcell). Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 
masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986).  

 

Resultat och diskussion 

 
POLLENANALYS 
Provet innehöll stora mängder kolfragment. Det analyserade provet innehöll en jämn 
fördelning av tjockskaliga och tunnskaliga pollenkorn. Provet har med andra ord inte 
påverkats av en nedbrytningsprocess som kan ha orsakat att tunnskaliga pollenkorn har helt 
enkelt brutits ned och är underrepresenterade i analysresultatet. 
  
Åkerogräs 
Förekomsten av pollen från åkerogräs var riklig, bland annat förekommer pollen från målla, 
nejlikväxter, korgblommiga växter och klöver i procenthalter. Andelen pollen från gräs var 
mycket hög (56%). 
 
Sädesslag 
Pollen från tre sädesslag var representerade i provet, korn, vete och råg. Pollen från 
sädesslaget korn förekommer i höga andelar (4,3 %, för sädesslag). Både vete och råg 
förekommer i promillehalter. 
 
Skogsvegetation 
Pollen från tall, björk, al och gran förekommer i lägre andelar än åkerogräsen. Låg förekomst 
av trädpollen kan tyda på att skogsvegetation hade en underordnad utbredning på lokalen. 
 

MAKROFOSSILANALYS 
Innehållet i alla prover var rikt på trämaterial samt annat vanligt förekommande material i 
stadslager såsom järnslagg/glödskal, fiskfjäll, brända ben, tegel m.m. Det arkeobotaniska 
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materialet var även det mycket rikt i alla provtagna anläggningar. För att förenkla tolkningen 
av materialet gjordes en indelning av växterna där grupperna representerar habitat samt 
användningsområde. En stor del av växterna föredrar nedsmutsade, fuktiga och kväverika 
miljöer och de flesta är vanligt förekommande i miljöer som dessa. Indelningen har gjorts med 
utgångspunkt i deras huvudsakliga användningsområde eller vegetationstyp. 

Odlade/Importerade växter, representeras av fikon och humle. Humlefröna var förkolnade 
och kan ha odlats lokalt medan fikonen med stor sannolikhet är importerade.  

Insamlade växter. Hasselnötskal, kråkbär, hallon, en, smultron samt odon/blåbär. Värt att 
tänka på här är att dessa växter inte nödvändigtvis behöver ha samlats in på denna plats.  
Hallon är exempelvis en buske som gynnas av kväverika miljöer och kan mycket väl växa på 
plats och bärens närvaro förklaras utav detta.  

Våtmarksväxter. Här presenteras starr på två olika sätt, carex di och carex tri, detta för att 
starr är ett släkte bestående av många olika arter som ofta är svåra att identifiera hela vägen 
till art. Det är tidskrävande och resultatet skiljer sig inte mycket då de olika starrarterna växer 
huvudsakligen i våtmarksområden och avspeglar liknande miljöer. Det som däremot brukar 
göras är att avgöra om nötterna är tvåsidiga eller tresidiga, ett sätt att skilja dem åt för att visa 
på variationen arterna emellan. Andra växter förekommande i våtmarksmiljöer är svalting, 
blodrot, ältranunkel samt ett stort antal frön av tåg, Juncus spp. Dessa är likt starr mycket 
tidskrävande när det kommer till artbestämning och de olika arterna avspeglar liksom starren 
liknande miljö.  

Ogräs/Ruderatväxter representeras av vanligt förekommande växter som trivs i ruderata och 
människopåverkade miljöer och ofta finns i arkeologiska kontexter. Fröer av målla, jordrök, 
penningört samt från familjen Polygonaceae/Slideväxt bestod enbart av fragment och gick 
inte att bestämma närmre. Andra närvarande växter är etternässla, prästkrage, bolmört, 
våtarv, gårdsgroblad och norsk fingerört. Bolmörten kan även klassas in som odlad. Den 
räknas som en av våra äldsta medicinalväxter i Sverige men då den enbart förekommer i 2 
exemplar och inte är en tydlig gröda får den räknas som ogräs/ruderat i denna analys.  
Våtarven kom fram i mycket stor mängd i prov nr. 6, tunnan.  

Ängsväxter. Smörblomma är den enda växt som faller in i klassen ängsväxter.  

Träd. Barr av gran samt en del björknäver kom fram i proverna. Detta material är ej räknat. 

Örter. Grässtjärnblomma, brännässla, trampört samt stora mängder bergsyra.   

Övrigt. Övriga växter innefattar bland annat de fröer som inte kunnat bestämmas till släkte 
eller familj samt de växter som passar in i flera av dessa kategorier och växer på ett varierande 
underlag. Dessa utgörs bland annat av daggkåpa, plistrar, fryle, brunört, smörblommor (flera 
arter), tiggarranunkel, skräppa, säv och klöver 

14_021_001, JP 1 (Projekt 1497) 
X: 6718945 Y: 534380 (SWEREF 99 TM) 
Anläggning A47, Botten och direkt under lerkar från stadslager. Sannolikt garveriverksamhet. 
Volym före/efter vattensållning: 300 ml/25 ml 
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Provet var vid flotering kompakt, lerigt och rätt så svårbearbetat. Det arkeobotaniska 
materialet från A47 består till större delen av vanligt förekommande ogräs- och ruderatväxter 
som trivs i kväverika miljöer såsom målla, jordrök och våtarv. De våtmarksindikerande 
växterna utgörs av två starrnötter.  Fröerna i detta prov var fragmenterade, vilket kan vara ett 
resultat av sämre bevaring och de har blivit mer känsliga för behandling. Tyvärr kan känsligt 
material lätt falla sönder om provet är mycket hårt och kompakt, något det ofta kan vara när 
de består av mycket lera. Är provet mycket kompakt kan det läggas i en lösning som gör det 
lättare att behandla. Insamlade växter representeras enbart en kärna av en samt ett hallonfrö. 
Övrigt arkeologiskt material utgörs av metallfragment och glödskal i liten mängd. Fiskben, 
insekter och träkol plockades också fram.  

Något tydligt tecken på att garveriverksamhet skett här kan inte ses utifrån det 
arkeobotaniska materialet. Möjligt kan verksamheten vara en förklaring till att detta prov har 
en något lägre närvaro av växtmaterial i jämförelse med övrigt analyserade prover, det har 
varit en yta rensad och avsedd för ett specifikt syfte. För att veta mer om och bekräfta 
garveriverksamhet och för att framöver få ytterligare information om liknande områden 
brukar en insektsanalys rekommenderas. Garveriverksamheten drar med stor sannolikhet till 
sig insekter vilka bevaras mycket väl i miljöer som dessa och kan som komplement till en 
växtmakrofossilanalys berätta om miljön och aktiviteterna på plats. 

Material för C14 plockades fram ur detta prov, oförkolnade barr av gran samt björknäver.  

 

Bild 1. 14_021_001, JP 1 (Projekt 1497) 

14_021_002, P4L5 (Projekt 1531) 
X: 6719001 Y: 534352 (SWEREF 99 TM) 
Anläggning 13:2. Kulturlager under ett hus (kan ingå i en mullbänk). 
Volym före/efter vattensållning: 2 L / 800 ml (300 ml undersökt) 
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Provet innehöll en stor mängd organiskt material och subsamplades därför för att spara tid. 
Ca 500 ml av materialet är därför ej genomgånget.  

Artlistan till detta prov är längre än föregående. Materialet består till stor del av träfibrer, 
kvistar och annat organiskt material, dominerat av trä. Vid utplockning av växtmaterial 
noterades en hel del insekter. Mängden starrnötter är mycket stor och likaså mängden frön av 
bergsyra. Starr indikerar att miljön varit fuktig medan bergsyran snarare föredrar torr mark. 
Andra växter vars närvaro är högre än vanligt är blodrot och grässtjärnblomma där blodroten 
likt starren är en våtmarksindikerande växt medan grässtjärnblomman likt bergsyran föredrar 
torr mark.  Fikon är inte ovanligt att finna i medeltida och senare kontexter. Den är inte odlad 
här, utan har importerats, mycket troligt från södra Europa där den är vanlig. Många gånger 
kan man finna rester av fikon i latriner tillsammans med kärnor av frukt och annat som 
passerar genom en kropp. I och med att fikon är något av en lyxvara kan det eventuellt 
indikera viss status hos de som befann sig i detta område/på denna plats. 

Övriga växter som visar en något hög närvaro i jämförelse med andra arter är fryle, norsk 
fingerört och daggkåpa. Fryle är vanligt i hela landet, likaså fingerörten och daggkåpan som 
har både oförkolnade samt ett förkolnat frö. Fingerörten trivs på kulturpåverkade marker och 
daggkåpan är förutom vanligt förekommande, även använd inom läkekonsten och vid 
färgning av textilier (virtuella floran).  

Den rika närvaron av både våtmarksindikerande växter samt arter som indikerar torr mark 
antyder att lagret kan vara något omrört eller att jord tillförts till mullbänken vilket förklarar 
den blandande miljö vilket materialet speglar.  

 

14_021_003, P4L6 (Projekt 1531) 
X: 6719001 Y: 534352 (SWEREF 99 TM) 
Anläggning 13:2. Från lagret under L5 som låg direkt på den "naturliga" leran.  
Volym före/efter vattensållning: 2L / 850 ml (600 ml undersökt) 

Provet innehöll en stor mängd organiskt material och subsamplades därför för att spara tid. 
Ca 250 ml av materialet är därför ej genomgånget.  

Det andra provet från anläggning 13:2 visar ett liknande material som i kulturlagret från huset 
med en något magrare artrikedom. Den dominerande arten är starr som sedan följs av ett 
fåtal fröer av bland annat smörblomma, brunört, grässtjärnblomma och bergsyra. Även 
kråkbär och hallon samt ett hasselnötskal dyker upp. Det som väcker störst intresse i detta 
prov är ett förkolnat frö av humle.  

Humle har varit känt i Sverige länge och det är osäkert när den introducerades. Under 1400-
talet blev det lag på att odla humle för en allt mer ökande användning av humle som 
kryddning i öl vilket innebar att det blev mycket vanligt. Det är kottarna på honblommorna 
som skördats och användningsområdet för dessa har varierat, allt från kryddning av öl till 
konservering och som läkeväxt (Tunón, Pettersson, Iwarsson, 2005: 312-314). Det är mycket 
möjligt att odling eller beredning av humle har skett i detta område. Att fröet är förkolnat kan 
bero på att det helt enkelt varit i kontakt med mänskliga aktiviteter av något slag. 
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Bild 2. Anläggning 13:2 (Projekt 1531) 

 

14_021_004, P4L16 (Projekt 1531) 
X: 6719001 Y: 534352 (SWEREF 99 TM) 
Anläggning A15. Dräneringsdike under en väg? 
Volym före/efter vattensållning: 2 L / 650 ml (550 ml undersökt) 

Provet innehöll en stor mängd organiskt material och subsamplades därför för att spara tid. 
Ca 100 ml av materialet är därför ej genomgånget.  

Denna anläggning, tolkat som ett eventuellt dräneringsdike, visar ett rikt arkeobotaniskt 
material. En hel del växter som räknas som insamlade dyker upp tillsammans med 
kulturväxter och en stor mängd våtmarksindikerande växter. Även i detta prov finns kärnor av 
fikon, ett förkolnat frö av humle samt två fröer av bolmört. Bolmörten är en av våra äldsta 
medicinväxter och spreds hit med hjälp av munkar och vandringsfolk. De äldsta fynden av 
bolmört i Sverige har daterats till vikingatid men dess exakta introduktion är osäker. Det första 
omnämnandet av den är i skrifter från 1400-talet. Efter reformationen spreds växten, började 
odlas på gårdarna och blev därmed en vanlig ruderatväxt. Bolmörten är oerhört giftig och 
dess rot kan förväxlas med palsternackans. Trots detta har bolmörten använts som läkeväxt 
vid bland annat smärtlindring (Tunón, Pettersson, Iwarsson, 2005:455-456). I arkeologiska 
kontexter är den ganska vanligt förekommande och har hittats på flera platser i Uppsala, 
Sigtuna (1000-1200-tal), Norrköping (1300-1500-tal) och vid undersökningar på 
Helgelandsholmen (1200-1500-tal) (Viklund 2005:123).  

Övrigt intressant i detta prov är den rika förekomsten av hasselnötskal, smultron, kråkbär, 
hallon samt ett frö av blåbär/odon, vilket speglar ett material som med stor sannolikhet 
förtärts. En första tanke är att detta är en miljö där (latrin?)avfall möjligtvis deponerats. Vad 
som saknas är de brända benen och köksresterna, det förkolnade materialet. Det är möjligt 
att de deponerats i en kompost, som gödsel eller någon annan yta i området. Tydligt är ändå 
att denna majoritet är av ett insamlat material som bevarats koncentrerat. 
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Bild 3. 14_021_004, P4L16 (Projekt 1531) 

14_021_006, JP 2 (Projekt 1547) 
X: 6718979 Y: 534359 (SWEREF 99 TM) 
Anläggning 1. Tunna som stått i botten av brunn (A1), stadslager. 
Volym före/efter vattensållning: 1,5 L / 150 ml 

Frömaterialets bevaringsgrad var mycket varierad. Våtarv som förekommer i stora mängder 
visar frön både intakta och rejält fragmenterade. Närvaron av våtarv i stora mängder i denna 
tunna är mycket intressant. Växtens användningsområde har varit mångsidigt. Tack vare dess 
rika vattenhalt har växten använts vid transport av bland annat levande kräftor och 
daggmaskar för att förhindra uttorkning. Våtarv har fungerat som foder åt boskap som svin, 
getter och höns. Den har även haft uppgift som läkeväxt då den använts till omslag vid 
inflammationer och vid torkade, spruckna fötter (Tunón, Pettersson, Iwarsson, 2005:234). 
Våtarv är även en växt mycket gynnad av ruderata ytor och tramp och växer gärna kring källor 
och vattendrag. Kombineras den makrofossila analysen med pollenanalysen (se ovan) och 
fokuserar på den stora andelen våtarv, vilken är en nejlikväxt (caryophyllaceae), är närvaron 
pollen 1.6 % av det totala pollenmaterialet (se tabell 1). Möjligt är att dessa vuxit och plockats 
i närheten för att sedan deponeras i tunnan. Det är också möjligt att det växt strax intill 
tunnan/brunnen. Om materialet helt saknat pollen från nejlikväxter hade det varit lättare att 
dra slutsatser om att tunnan kommer någon annan stans ifrån. Viktigt att ha i åtanke är att 
grässtjärnblomma också tillhör familjen nejlikväxter.  

Förutom våtarv utgjordes det arkeobotaniska materialet av starrnötter, fröer av 
grässtjärnblomma, daggkåpa, brännässla, plistrar, smörblomma samt ett frö av gårdsgroblad.  

Tidigare undersökningar har visat att tunnor i brunnar som denna kan vara brunnar som 
återanvänts som latrin i efterhand (Behre 1983). Detta var även en första tanke vid analysen 
av detta prov men materialet skulle i så fall snarare liknat det som finns i dräneringsdiket 
(A15) för att tolkningen skulle stämma, ett växtmaterial som förtärts och lämnat spår av 
kärnor. Möjligt är att denna tunna använts för förvaring av någonting, därav förekomsten av 
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våtarv, vilket därmed kan förklara den något magra representationen av övriga arter. En 
annan, mer sannolik teori är att detta är en brunn som inte återanvändes innan den slutade 
användas.  Frånvaron av ett växtmaterial direkt kopplat till förtäring och växter som föredrar 
nedsmutsade miljöer indikerar att detta varit en ”ren” anläggning. Det är möjligt att 
anläggningen brukats som brunn och att tunnan placerats i brunnen för att stadga upp och 
förhindra att den slammar igen.  

Ytterligare faktorer att betänka är närvaron av pollen i materialet. Pollen från sädesslag är 
mycket intressant eftersom det inte kom fram några sädeskorn i makrofossilanalysen. Möjligt 
är att odling av dessa sädesslag skett i närheten i viss mån. Huruvida de är samtida med övrigt 
material går dock inte att säga då det är oklart hur ”låst” anläggningen varit för yttre 
påverkan. En brunn fungerar nämligen som en utmärkt pollenfälla. 

Material för C14 plockades även ut ur detta prov, träkol.  

 

 
 
Bild 4. 14_021_006, JP 2 (Projekt 1547) 
 

MARKKEMISK/FYSIKALISK ANALYS 
Data redovisas i tabell 3 nedan. 
 
Av kemiska data att döma är materialet från A47 och A1 mycket likartat, med något högre 
fosfathalt i A1 (tunna i brunn) som sannolikt fungerat som recipient av omgivande något mer 
fosfathaltigt material. Vilken typ av Fe-oxider som dominerar sedimentet går inte att säga av 
MS data men det skulle kunna innehålla en del svavel (reducerande miljö) som ger lägre 
MS550 värden här. Om garvning förekommit bör man i så fall överväga alungarvning som 
möjlighet då denna innehåller sulfat som komponent. För att belägga detta skulle man kunna 
vid behov analysera hel- och halvmetaller av sedimentet. 
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Anläggning 13:2 (mullbänk) utgör ur kemiskt hänseende ett klart men ej anmärkningsvärt 
kulturpåverkat kulturlager. Humushalten är dock mycket hög varför främst MS550 ökar 
kraftigt.  
 
Anläggning 13:2 (lagret under L5) samt anläggning A15 (Dräneringsdike under en väg?) är 
bägge avvikande med mycket höga MS värden. I det första fallet är även fosfathalten mycket 
hög vilket pekar på ansamling av stora mängder organiskt material och torde utgöra att någon 
form av avfallslager alt kraftigt oxiderat gödsellager (beroende på övrig kontext). Om A15 rör 
sig om dräneringsdike måste detta fyllts igen av eller kontinuerligt ifyllts av material från 
närliggande ugn/smide-glödskal eller utrensat härdmaterial. 
 
 
 

Sammanfattande slutsatser 
Det arkeobotaniska materialet i samtliga prover överensstämmer väl med vad som brukar 
finnas i material från kontexter som dessa. Det är tacksamt att lämningar i stadslager har en 
hög bevaringsgrad av organiskt material, därav en hög närvaro av arkeobotaniskt material 
som kan hjälpa till att tolka och spegla aktiviteter i området. Materialet i dessa anläggningar 
visar en växtsammansättning som starkt förknippas med mänsklig aktivitet. Förekomsten av 
insamlade växter såsom bär och nötter, odlade/importerade växter och arter som trivs i 
nedsmutsade, ruderata miljöer berättar lite om stadsmiljön och om vad som ägt rum där. En 
blandning av arter som är både våtmarksindikerande samt indikerar torra marker tyder på en 
omrörning eller tillförsel av material. Närvaron av odlade växter även i pollenmaterialet 
sammanslaget med en dominans av gräs och åkerogräs indikerar att odling möjligtvis skett i 
närheten av området. Det arkeobotaniska materialet från tunnan placerad i en brunn 
avspeglar en miljö ren från avfall och latrinmaterial vilket kan innebära att brunnen inte 
återanvänts som något annat. Detta kan även förklara den stora mängd frön från våtarv. 
Möjligheten finns dock att våtarven medvetet placerats i tunnan för att bevara något. 
Kombinerat med makrofossilanalysen avspeglar de kemiska resultaten miljöer kulturpåverkan, 
rikligt representerade av organiskt material.  
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Digitala källor 
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Digital seed atlas http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/ (oktober 2014) 
 
 
Tabell 1. Resultat pollenanalys 
 
 

FALUN provnr MAL 14-0021 sample 6 

Pollentyp (familj,släkte, art)  Andel pollen i procent 

TRÄD (Trees)   

Pinus (Tall) 12.2 

Alnus  (Al) 2.3 

Picea  (Gran) 1.6 

Betula  (Björk) 6.7 

Tilia (Lind) 0.1 

    

BUSKAR (Shrubs)   

Corylus (Hassel) 0.1 

Salix (Sälg) 0.1 

    

RISVÄXTER   

Calluna (Ljung) 0.2 

    

ÖRTER (Herbs)   

Asteraceae (Korgbl. Växter) 1.8 

Apiaceae (Flockbl. Växter) 0.8 

Galium (Måra) 0.2 

Ranunculus (Smörblomma) 1.1 

Rosaceae (Rosväxter) 0.3 

Valeriana (Vänderot) 0.3 

    

ODLADE VÄXTER (Cultivated)   

Hordeum (Korn) 4.3 

Triticum (Vete) 0.8 

Secale (Råg) 0.5 

    

ÅKEROGRÄS (field weeds)   

Chenopodium sp (målla) 2.5 

Poaceae (Gräs) 56.0 

Artemisia (Gråbo) 0.3 

http://linnaeus.nrm.se/flora/
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/
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Cyperaceae (Starr) 1.8 

Cichoriaceae (Korgbl. Tungf.) 2.2 

Trifolium (Klöver) 2.0 

Caryophyllaceae (Nejlikväxter) 1.6 

Rumex (Syror) 0.1 

Spärgel (Spergula) 0.1 

    

Mängd träkol+vedrester Kol 

    

SPORER  (Spores)   

 Lycopodium (Lummer) 1.0 

 Polypodiaceae (Ormbunke) 0.2 

    

SUMMA POLLEN (Antal) 871 

Jan-Erik Wallin 2014   

Pollenlaboratoriet i Umeå AB   

 
Tabell 2. Resultat makrofossilanalys 
 
 

  Arter med vetenskapligt/svenskt namn 1
4

_0
2

1
_0

0
1

 

1
4

_0
2

1
_0

0
2

 

1
4

_0
2

1
_0

0
3

 

1
4

_0
2

1
_0

0
4

 

1
4

_0
2

1
_0

0
6

 

Odlade/Importerade 
växter             

  Ficus carica, fikon   12 3 7 2 

  Humulus lupulus, humle     1 1   

Insamlade växter             

  Corylus avellana, hasselnötskal     1 3   

  Fragaria vesca, smultron       ~25   

  Juniperus communis, en 1         

  Empetrum sp. kråkbär     4 ~25   

  Rubus idaeus, hallon 1 3 3 9   

  Vaccinium ulignosum/myrtillus, odon/blåbär       1   

Våtmarksväxter             

  Carex di starr 2  ~70 ~80 ~50 25 

  Carex tri starr   ~60 ~30 ~20 12 

  Alisma plantago-aquatica, svalting   1       

  Potentilla erecta, blodrot   ~30 2     

  Ranunculus flammula, ältranunkel     3 4 2 

  Juncus spp. (ej räknat), tåg   x       

Ogräs/Ruderatväxter             

  Chenopodium sp. Fragment av målla 8 ~40 1 1 14 

  Fumaria sp. Fragment av jordrökar 4 2     1 

  Polygonaceae. Fragment av slideväxt 1 2   2   

  Thlaspi arvense fragment av penningört   4 1     
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  Urtica urens, etternässla       1   

  Hyoscyamus niger, bolmört       2   

  Leucanthemum vulgare, prästkrage       1   

  Stellaria media, våtarv 3     2 ~250 

  Plantago major ssp. Major, gårdsgroblad       1 1 

  Potentilla norvegica, norsk fingerört   7       

 Polygonum aviculare, trampört 1 1    

Ängsväxter             

  Ranunculus acris,smörblomma   2 9 16 3 

Träd             

 Betula sp. Näver av björk   X   

  Picea abies, barr av gran 14     X   

Örter             

  Stellaria graminea, grässtjärnblomma   ~30 2 4 15 

  Urtica dioica, brännässla       6 2 

  Rumex acetosella, bergsyra   ~130 1 1   

Övrigt             

  Alchemilla sp., daggkåpa   10     1 

  Alchemilla sp. daggkåpa   1       

  Apiaceae, flockblommig växt   7       

  Asteraceae, korgblommig vöxt       1   

  Indet., oidentifierbar 3 1       

  Lamium sp. plistrar 2     6 2 

  Luzula sp. fryle   ~15   3   

  Prunella vulgaris, brunört     1     

  Ranunculus sp. Smörblommor   1   5   

  Ranunculus spp., smörblommor   5       

  Ranunculus sceleratus, tiggarranunkel   2       

  Rumex sp., skräppa   3       

  Scirpus/schoenoplectus spp. , säv 8         

  Trifolium sp., klöver   1       

 
*svart cell = förkolnat material 
 
 
Tabell 3. Resultat markkemisk/fysikalisk analys 
 
 

MALNo MSlf MS550lf CitP CitPOI PQuota LOI 
14_0021_001 93 68 60,9 77,7 1,28 2,3 

14_0021_002 81 4676 198,8 626,1 3,15 41 
14_0021_003 489 1393 561,8 509,3 0,91 12,9 

14_0021_004 985 3885 99,9 131,5 1,32 11,7 

14_0021_006 93 63 83,6 100,8 1,21 2,5 
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