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Bakgrund och provinformation 
Fyra prover tagna vid en mindre undersökning inom Trondheim stad har analyserats för 

makrofossil, pollen, insekter och markkemi.  

 

Området ligger i utkanten av staden och har under medeltiden och in i 1500-1600 talet 

använts för bete och odling. I övergången till 1600-1700 tal börjar området bebyggas.  

Proverna är tagna i två skilda lager, en topp och en botten. Bottenlagret härrör förmodligen 

från den tidigare odlingsfasen och det övre kulturlagret med inblandning av bland annat 

kritpipor, ben och tegel tillkommer under bebyggelsefasen.  

 

De frågeställningar som ligger till grund för analysen är främst att iaktta skillnader i lagren 

Går det att se vad som odlats? Finns det spår av gödsling?  

 

Ansvarig institution har varit NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning och 

kontaktperson har varit Julian P. Cadamarteri.  

 

Provbehandling 
Makrofossilanalys 

Proverna förvaras i kylrum för att bibehålla fukt och bevara materialet. Frampreparerandet av 

material görs genom vattensållning med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Volymen på proverna 

mäts innan vattensållning och efter analys. Det framtagna materialet genomsöks och 

artbestäms under en stereolupp med hjälp av referenslitteratur (Cappers et. al. 2006) och 

laboratoriets referenssamling. Fullständig makrofossilanalys utförs av Sofi Östman.  

 

Pollenanalys 

Alla prover är insamlade av utgrävningspersonal, i samband med den ordinarie utgrävningen.  

Proverna homogeniserades innan ett delprov togs ut för pollenanrikning. Alla prover 

behandlades enligt standardmetoden för pollenanrikning beskriven i t.ex. Moore et al. (1991). 

Återstoden, det koncentrerade pollenmaterialet, färgades med saffraninfärgad glycerin. På 

varje preparat räknades mellan 566 - 616 pollen och procentvärden beräknades på basen av 

totalsumman för alla pollen från de landlevande kärlväxterna. Vid identifiering av 
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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. I denna 

pollenanalys kunde konstateras att andelen pollen från korgblommiga växter (pollen med 

tjockt skal) var högt. Pollenanalys utförd av Jan-Erik Wallin 

 

Insektsanalys 

De fyra proverna volymbestämdes genom att provet sänktes ner i en bägare med bestämd 

volym vatten. Då proverna innehöll mycket minerogent material flotterades de i fotogen 

(Kenward et al,1980) vilket innebär att provet först siktas genom en sikt med maskvidden 

0,25mm. Därefter läggsmaterialet i en spann och täcks med fotogen. Fotogenet hälls därefter 

av och kallt vatten tillförs i spannen varefter insektsmaterialet flyter upp till ytan. Materialet 

hälls därefter av från spannen ner i en sikt och tvättas ur med hjälp av diskmedel som tar bort 

fotogenet från materialet som sedan sorteras (se till exempel Birks and Birks, 1980 och 

Coope, 1986). Insektsresterna sorteras ut vått för hand med hjälp av pincett under en 

stereolupp med 8x förstoring. Proverna förvarades därefter i kylskåp. Vid bestämningen av 

skalbaggarna användes diverse bestämningslitteratur, bland annat Ehnström och Axelsson 

(2002) samt Rheimheimer och Hassler (2013). Även insektssamlingen på MAL (Umeå 

Universitet) användes. Insektsanalys utförd av Fredrik Olsson. 

 

Markkemisk/fysikalisk analys 

Innan analys torkas proverna i 30°C, varefter de homogeniseras genom mortling och sållning 

genom ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd och kol och 

järnutfällningar noteras vid förekomst. 

 

Samtliga jordprover analyserades med avseende på parametrar 1, 3, 4 och 5 nedan och 

resultaten av dessa två parametrar behandlas i denna rapport. I förekommande fall har även 

övriga parametrarna analyserats: 

 

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 
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m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 

1986). 

 

Resultat och diskussion 

Makrofossilanalys 
Förekomsten av subfossilt arkeobotaniskt material var magert. Enstaka fröer kunde plockas 

fram men i övrigt var det subfossila material som gick att finna mycket fragmenterat och 

ofördelaktigt bevarat. Det dominerade materialet utgörs i samtliga prover främst av obränt trä, 

förkolnade rester av trä och enstaka cerealia samt brända och obrända ben av bland annat fisk 

och bitar av keramik.  

 

1:1 Topp. 15_074_001 

Provet innehöll ca 30 större bitar brända ben, obrända fiskben – bland annat tre större kotor, 

träkol och obränt trä, metallslagg och glas.  

 

I detta prov kom det fram mest antal obrända fröer. De utgörs av hallon, rödblära, daggkåpa, 

klöver/lusern, starr och målla. Arter som speglar kulturpåverkade och fuktiga miljöer och kan 

hittas i såväl diken och vägkanter som på ängar.  

 

1:2 Bunn. 15_074_002 

Provet innehöll ca 15 bitar brända ben, obrända fiskben, lite träkol och obränt trä. Bitar av 

keramik.  

 

Det arkeobotaniska materialet saknades helt.  

 

Prov 5 Topp. 15_074_003 

Provet innehöll ett antal brända ben, obrända fiskben samt en stor kota av ett däggdjur.  

 

Ett frö av hallon och några starrnötter plockades fram. Arter som indikerar fuktig, 

kulturpåverkad mark.  

 

Prov 6 Bunn 15_074_004 

Provet innehöll brända ben och träkol. Ett fåtal sporer från fräken/ormbunke och några brända 

granbarr kunde också plockas fram.  

 

Det enda arkeobotaniska material som hittades här var ett halvt förkolnat sädeskorn som inte 

gick att bestämma.   

 

Sammanfattningsvis går det att säga att det material som kommer från bottenlagret, det som 

tolkas som odlingslager innehåller ett torrare material och den subfossila bevaringen ter sig 

sämre än i det ovanliggande kulturlagret. I det ovanliggande lagret som möjligtvis varit 

fuktigare finner vi ett växtmakrofossilt material som avspeglar en kulturpåverkad, fuktig 
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miljö. Det övriga makrofossila materialet, dvs ben, keramik och trä förekommer i likartad 

mängd i båda lagren.  

 

Förekomsten av förkolnat material och ”skräp” i det underliggande lagret kan dels vara ett 

resultat av omröring men även indikera gödsling då det inte varit ovanligt att gödsla åkrar och 

odlingsmark med hushållsavfall.  

 

Pollenanalys 

Proverna innehöll stora mängder av kolfragment och vedrester. 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. 

  

Åker/bete  

Förekomsten av pollen från åkerogräs är riklig, bland annat förekommer pollen från 

nejlikväxter, målla, korgblommiga växter, syror och spärgel. Hög andel av pollen från gräs 

visar att betesmarker förekom på lokalen. Pollenförekomsten tyder på en välutvecklad åker- 

och beteslandskap. 

 

Odling av sädesslag 

Pollen från tre sädesslag var representerade i proverna, korn, vete/havre (pollen från vete eller 

havre går inte särskilja från varandra) och råg (ett pollen). Pollen från sädesslagen korn och 

vete/havre förekommer i mycket höga andelar (korn ca 20 % och vete/havre ca 2.5 %, för 

sädesslag). Pollenanalysen visar att odling av både korn och vete/havre förekom på lokalen. 

Proverna har tagits från en åker. Det finns inga större skillnader i pollensammansättningen 

mellan de olika proverna. Alla prover beskriver ett landskap med åkrar.  

 

Skogsvegetation 

Pollen från tall, björk, al och gran förekommer i lägre andelar än åkerogräsen/sädesslagen. 

Låg förekomst av trädpollen kan tyda på att skogsvegetation hade en underordnad utbredning 

på lokalen.  

 

Insektsanalys 

Proverna innehöll endast enstaka fragment av insekter som sorterades ut. De var i dåligt skick 

och korroderade vilket innebär att bevarandeförhållandena har varit dåliga och att 

insektsresterna kommit i kontakt med syre.  

 

De insekter som gick att identifiera till åtminstone familj var alla vivlar, och i synnerhet 

Entiminae (innan Otiorhynchinae). Larverna i denna grupp lever i jorden på rötter medan de 

vuxna individerna är polyfag växtätare på olika arter av växter, bland annat i trädgårdar och 

dylika miljöer. I prov 3 fanns även en Scolytidae, dvs en barkborre. Dessa äter och lägger sina 

ägg under barken på träd, där vissa är väldigt specifika i valet av trädart medan andra är mer 

generalister. Tyvärr gick det inte artbestämma detta subfossil då det endast var spetsen av ena 
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täckvingen som hittades. Dock kan vi se att prov 1 och 3, bägge ”top-prov”, innehöll fiskben 

och frön från hallon vilket överensstämmer bra med den makrofossila analysen från MAL.  

 

Utifrån det entomologiska material som fanns i proverna går det inte att urskilja några direkta 

skillnader mellan proverna. 

 

Markkemisk/fysikalisk analys 

Fullständiga analysresultat återfinns i tabell 4. 

 

Halten oorganiska fosfater indikerar kulturpåverkan i alla prover. Proverna tagna i det övre 

lagret innehåller högre halter oorganiska fosfater och kan sägas stödja tolkningen att lagret 

representerar en bebyggelsefas. I proverna ur det undre lagren är andelen organiska fosfater 

högre i förhållande till halten oorganiska fosfater vilket är mer indikativt för gödsling. Det är 

troligt att jordmånsbildande processer gör att även det undre lagret påverkats av den senare 

bebyggelsen. 

 

Halten organiskt material är högre i proverna tagna ur det övre lagret vilket tycks stämma väl 

med observationer gjorda i fält. Detta kan indikera en större inblandning av avfall från 

bosättningsperioden. 

 

Värdena för MS visar ingen tydlig variation mellan de olika lagren. 

 

 
Figur 1: Förhållandet mellan organisk halt och P-kvot i de provtagna lagren. 
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Figur 2: Förhållandet mellan halten oorganisk fosfat (CitP) och MS i de provtagna lagren. 

 

Kombinerade tolkningar av de två lagren 

 

Det arkeobotaniska/makrofossila resultatet visar två lager med olika grader av bevaring. 

Bottenlagret innehåller enbart ett förkolnat växtmaterial i form av ett sädeskorn samt brända 

och obrända ben och trä, både förkolnat och oförkolnat. Topplagret däremot ger ett oförkolnat 

växtmaterial, om något magert, som avspeglar en kulturpåverkad fuktig miljö. Det icke 

botaniska materialet är mycket likartad inom de båda lagren.  

 

De markkemiska resultaten visar en skillnad mellan lagren och stöder den arkeobotaniska 

tolkningen där vi kan se två separata faser, om än något vaga.  

 

Insektsanalysen reflekterar också dålig bevaring och de arter som identifierats är så pass 

fragmenterade att någon inbördes skillnad mellan proverna inte går att se.  

 

Pollenanalysen visar en artsammansättning som representerar ett väl utvecklat betes- och 

åkerlandskap med inslag av odling. Det syns ingen tydlig skillnad mellan de olika lagren, alla 

prover ger likvärdigt resultat. Bevaringen av både tjock- och tunnskaliga pollenkorn har varit 

bra, något som ger en välbalanserad representation.  

 

Skillnaden mellan pollenkorn och fröer när det kommer till bevaring är inte riktigt jämförbar 

då fröer som är större är mer utsatta för ett varierande klimat medan bevaringen för 
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pollenkorn kan vara mer slumpartad. Att bevaringen för pollen i detta material är god behöver 

därmed inte innebära att bevaringen för fröer också är bra.  
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Tabell 1. Provinformation 

  15_074_001 15_074_002 15_074_003 15_074_004 

Brända ben 30 större bitar Ca 15 bitar X X 

Obrända ben 

Fiskben, 3 

större kotor Fiskben 

Fiskben + 1 kota 

av däggdjur?   

Träkol en hel del lite X X 

Obränt trä en hel del lite X   

Keramik   X X   

Annat 

Glas, 

metallslagg   Sandslagg 

Granbarr, sporer 
av 

fräken/ormbunke 
X= närvaro, ej räknat 

 

 

Tabell 2. Artlista arkeobotanik 

Vetenskapligt 

namn 

Svenskt 

namn 1
5
_
0

7
4

_
0

0
1
 

1
5
_
0

7
4

_
0

0
2
 

1
5
_
0

7
4

_
0

0
3
 

1
5
_
0

7
4

_
0

0
4
 

Rubus idaeus Hallon 1   1   

Silene dioica Rödblära 1       

Alchemilla sp. Daggkåpa 1       

Trifolium/Medicago Klöver/Lusern 1       

Carex sp. Starr 6   4   

Chenopodium sp Målla 3       

Indet. Obestämbar     3   

Cerealia indet Sädeskorn       ½ 

* svart cell = förkolnat 

      

 

Tabell 3: Trondheim, Norge.  MAL 15-074. Andelen pollen/sporer i %.  

Art/prov nummer MAL 01 02 03 04 

     

1020510-1:Lag 18 1:1 

Topp 

1:2 

Bunn 

Prov 5 

Topp 

Prov 6 

Bunn 

Al (Or) 2.3 2.8 2.1 4.1 

Björk  6.0 7.1 5.7 5.0 

Tall (Furu) 2.8 2.6 4.9 7.6 

Gran  0.5 0.2 2.1 1.9 

Alm    0.2 

     

Sälg (Vier) 0.2   0.2 

En (Einer) 0.2    

Hassel/Pors  3.0 5.4 3.4 3.7 

Ljung (Lyng)   0.2 0.2 

     

Gräs (Gras) 26.6 29.5 32.3 24.8 
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Korgblommiga växter 

(rörf.), (Turf) 

1.2 2.1 2.3 1.2 

Korgblommiga växter 

(Tungf.)  (Tistel, 

Lövetann) 

17.0 16.3 10.1 15.7 

Smörblommor (Soleie) 2.8 0.5 1.1 1.4 

Rosväxter (Mure) 2.2 0.7 1.0 0.9 

Syror (Mole) 0.2 0.2 0.8  

Mumle/Hampa   0.3  0.2 

Gråbo (Burot) 0.2    

Kråkvicker (Vikke) 0.7 0.7 0.7  

Groblad      

Målla (Meldestokk) 1.0 1.5 2.1 1.9 

Nejlikväxter (Smelle, 

tjärnblom) 

6.5 3.9 4.6 3.4 

Skallror (Engskall) 0.7 0.8   

Kovall (Marimjelle)   0.3  

Måra (Maure)  0.2   

Spärgel (Bendel) 2.8 2.3 3.9 2.1 

Hundkäx (Kjeks) 0.2  0.2  

Summa störnings 

indikerande växter 
(exkl. gräs) % 

35.5 29.5 27.1 26.8 

Råg (Rug)   0.2  

Korn (Bygg-typ) 20.4 19.2 18.7 22.6 

Vete/Havre – typ 

(Kveite/Havre-typ) 

2.5 3.7 2.8 2.7 

Summa odlade växter 22.9 22.9 21.9 25.3 

     

Halvgräs (Storr)   0.5 0.2 

     

Summa räknade pollen 600 616 614 566 

Sporer     

Lummer (Kråkefot) 1.0 0.3 0.2 0.2 

Ormbunkar (Telg) 1.3 1.6 2.5 4.1 
Analys Jan-Erik Wallin  

Januari 2016 
Kol+ved Kol+Ved  Kol+Ved  Kol+Ved 

 

 

Tabell 4: Analysresultat markkemi 

MALNo FieldNo MS MS550 CitP 

(P°) 

CitPOI 

(P°) 

PQuota LOI 

(%) 

15_0074_001 1:1 

Topp 

57 54 324,7 402,1 1,24 3 

15_0074_002 1:2 

Bunn 

50 44 215,5 318,2 1,48 1,7 

15_0074_003 5 Topp 45 49 349,1 438,6 1,26 2,9 

15_0074_004 6 Bunn 57 54 161,4 300,9 1,86 1,9 
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