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Abstract  
  

This bachelor thesis explores the agricultural landscape in southwestern Norway during 

the Viking Age. Based on macrofossil samples from the site Sømme in Rogaland fylke the 

prehistoric use of cultivated and non-cultivated plants are analysed and compared to 

previous studies and the state of knowledge. The thesis also investigates the potential 

social status of the site Sømme, the silversmithy and the smith. The results suggest Hulled 

barley (Hordeum vulgare) was cultivated nearby based on charred seeds found in 

postholes of the house. Nitrogen demanding plants, such as Fat-hen (Chenopodium 

album), were also found, which suggests an agricultural practise that involved manuring. 

The social status of Sømme and the silversmith is likely to have been quite high. People in 

graves with smithy tools in Norway are considered to have held a high social status. In 

Joa, close to Sømme, is one such grave. The smith has most likely been in direct contact 

with the ruling class when crafting jewellery.  
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1. Inledning  
  

1.1 Bakgrund   

Jag var på praktik under september och oktober 2016 vid Arkeologisk museum i 

Stavanger, Norge, där fick jag delta i arkeologernas arbetsuppgifter, både i fält och inne i 

deras laboratorium. I samband med praktiken blev jag presenterad för en nyligen utgrävd 

plats från yngre järnåldern som jag intresserade mig för. Platsen som grävdes ut heter 

Sømme och ligger i Sola kommun i Rogaland fylke. Sømme och Rogaland är platser med 

långt kronologiskt tidsspann av fornlämningar.   

Den miljöarkeologiska delen av praktiken som jag utförde gjorde mig väldigt intresserad 

av den mänskliga påverkan av miljön genom årtusenden i form av jordbruk och övrig 

resursanvändning. Miljöarkeologi kan inte bara säga mycket om landskapets utveckling, 

den kan även berätta vad, hur och på vilket sätt människorna levde i sina hus, allt från vad 

de åt och drack till vad de förvarade i sina hus.  

Ett av husen vid Sømme (hus 5a) är daterad till övergången mellan den norska 

merovingertiden (570 – 800 e.Kr.) och den norska vikingatiden (800 – 1050 e.Kr.). Kring 

huset fanns fyra avfallsgropar som innehöll smidesverktyg. Verktygen indikerar att huset 

varit en smedja där det tillverkades finare föremål av silver. Forskningen kring huset och 

platsen är inte färdigställd och därför har jag valt att skriva om det i denna uppsats. Det 

har inte publicerats något om husen förutom en artikel publicerat om fynden i 

avfallsgroparna och smidesverktygen (Meling 2015).  

Det finns få tidigare belägg för silversmedjor från denna tid i Norge. Säkra belägg för 

silversmedja finns i Kaupang och flera silversmedjor har identifierats på Gotland 

(Pedersen 2009. Gustafsson 2013). Mycket tyder på att dessa platser var viktiga 

handelscentrum under den yngre järnåldern. Huskonstruktionen 5a vid Sømme är med 

andra ord en ovanlig plats som kan bidra med ny kunskap om silversmide i vikingatida 

Norge.  
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Figur 1 Bild över Norge och Sømme (Bild Daniel Smeds)   

 

 

1.2 Syfte  

 

Uppsatsen syfte är att undersöka den vikingatida växtanvändningen i Sømme baserat på en 

makrobotanisk analys av hus 5a samt tidigare arkeobotanisk forskning. Detta kan bidra 

med ny kunskap om växtanvändning i anknytning till silversmide. Syftet är även att göra 

en studie av artefakterna som påträffades i avfallslagerna i ett försök att utröna smedens 

sociala och ekonomiska ställning.  
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1.3 Frågeställningar   

  

1. Vad kan det makrofossila fyndmaterialet säga om hus 5a:s användning och vilka 

växter som kan ha använts?  

2. Hur överensstämmer det makrofossila fyndmaterialet i hus 5a till tidigare 

forskning om Sømme områdets odlade växter under vikingatiden?    

3. Vad kan hus5a:s artefakter och kontext säga om Sømme som silversmideslokal 

och smedens socio- och ekonomiska ställning? 

  

 

1.4 Teoretiskt perspektiv  

  

I analyserna av huset och smedens ställning utgår författaren från ett processuellt 

perspektiv eftersom den ligger nära tillhands vid naturvetenskapliga analyser och metoder. 

Det är viktigt vid tolkning av miljöarkeologiska analyser att vara kritisk till det egna 

materialet och få så mycket stöd från andra analyser som möjligt så det inte blir partiskt 

till den egna analysen. Den processuella paradigmens försiktiga och objektiva 

tillvägagångssätt gällande arkeologiska källmaterial (Olsen 1997) gör att tolkningen av 

resultaten endast är hypoteser om vad som kan ha skett. I diskussionsdelen presenterar 

författaren, enligt han själv, de mest logiska hypoteser om huset och smedens ställning. 

Vid jämförelsen av smidesverktygen utför författaren en komparativ analys som även den 

grundar sig i den processuella skolan. Författaren analyserar smidesföremålen och jämför 

verktygen och Sømme med liknande lokaler. Författaren har gjort en litteraturstudie av 

tidigare forskning kring silversmedjor och smedens sociala ställning under förhistorian. 

Detta kräver ett skarpt kritiskt förhållningssätt av både fynd och text eftersom all text är 

mänskligt skapad och präglad av tiden då det nedtecknades (Olsen 1997, s: 57 - 58).  

Chaine opératoire eller operational sequence är viktigt att beakta både angående 

arkeologiska artefakter som vid arkeobotaniska fyndmaterial (Grabowski 2014). Gällande 

arkeobotaniska material visar Chaine opératoire flera steg på hur sädeskorn kan ha 

kommit till platsen, samt hur de kan ha biologiskt och abiotiskt blivit nedbrutna. Detta går 
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författaren djupare in på i ett senare skede i uppsatsen samt diskuterar de arkeobotaniska 

fyndmaterialet.  

Chaine opératoire är i stora drag en produkt eller föremåls liv och användning samt hur 

föremålets användning ändras då föremålets typ ändras. Från ett stenblock kan en stenyxa 

tillverkas, när den går sönder kan resterna användas till mindre föremål såsom pilspetsar. 

Det är viktigt att tänka på att detta kan ge missvisande resultat vid fynd av pilspetsar och 

stenyxor. Det är möjligt att vid ett skede under förhistoren vid en plats hade mer stenyxor, 

men senare har dessa omarbetats till pilspetsar. Det kan vidare argumenteras att chaine 

opératoire fortsätter väl förbi deponeringen och ända till utgrävning, provtagning, analys 

och resultat (Grabowski 2014: 29 – 32).  

På samma sätt som stenblocket blir en pilspets fungerar processen kring deponering av 

makrofossilt fyndmaterial i stolphålen. Ett sädeskorn börjar med en planta, men via 

förädling ändrar den stadium var gång den används eller förädlas ända tills den deponeras 

(se figur 1). Vid varje stadium av förädling eller användning finns det en chans att 

utvecklingen slutar före deponering och man får ett annorlunda resultat än vad som 

ämnades med växten och sädeskornet. De olika ändringarna av sädeskorn kan både vara 

kulturella och mänskligt påverkade förändringar (cultural ”C”) eller naturliga förändringar 

(natural ”N”) som händer i marken efter deponering. Bevarandet av frön och växten kan 

variera kraftigt mellan arter och i vilket stadium fröet och växten befinner sig i 

(Grabowski 2014: 29 - 32).  
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Figur 2 visar chaine opératoire av makrofossilt fyndmaterial. (Bild: Radoslaw 

Grabowski 2014) 

 

Något annat som är viktigt att beakta är hur stolphålet fylls igen efter att stolpen förvunnit. 

När stolphålet grävs och stolpen har lagts ned fylls hålet igen med jord, det vill säga 

primärfyllning. När stolpen sedan förmultnar, eller försvinner på annat sätt, ersätts den av 

jord, sekundärfyllning som kan innehålla makrofossilt material (se figur 3). Efteråt kan 

övre delen av stolphålet utsättas för bioturbation genom att plogas bort eller utsättas för 

angrepp av rötter och insekter. Det som kvarvarar är då kan samlas in för analys 

(Grabowski 2014:34).  
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Figur 3 Illustration över hur stolphålet kan ändras efter stolpen förmultnat. (Bild: Radoslaw Grabowski 2014) 

 

 

1.5 Tidigare forskning   

1.5.1 Norges och Rogalands vegetationshistoria   

  

Rogaland är beläget i sydvästra Norge och ligger i en tempererad zon med hög nederbörd 

utan torrperioder. Det är främst oceanisk vegetation som dominerar längs kusten för att 

mattas av längre mot fjällen i öster. Glaciären vid Rogaland försvann 15 000 – 14 000 BP 

och var en av de första delarna av Norge som blev isfri. Efter isen smält började 

landskapet dominerades av tundraliknande landskap med gräs, buskar och björk. Skog 

började etableras från 9700 – 8500 f.Kr. Under 4000 – 400 f.Kr skedde omfattande 

avskogningar i etapper allt eftersom människorna började bruka landskapet i allt högre 

grad. Från 2500 – 2200 f.Kr finns det belägg, av både makrofossila analyser och 

pollenanalyser, på att det fanns herdejordbruk i Rogaland (Bakkevig 2002. Prøsch-

Danielsen & Simonsen 2000).   

Norge använder liknande periodindelning av förhistorien som Sverige. Järnålder i Norge 

är perioden mellan 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. Yngre järnåldern i Norge infaller 550 – 1050 

e.Kr. Vendeltiden, som kallas merovingertiden i Norge, infaller 550 – 800 e.Kr. och 

vikingatiden är mellan 800 – 1050 e.Kr. Medeltiden fortsätter ända till 1537 e.Kr (Myrhe 

& Øye 2002).   
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1.5.2 Jordbrukets och samhällets utveckling i Norge och Rogaland  

  

Södra Norge och Rogaland har en lång tradition av jordbruk och boskapsskötsel. Rogaland 

och speciellt Jæren är utmärkt lämpad för jordbruk tack vare dess klimat och stora flacka 

landskap. Här finns även några av de äldsta daterade åkrarna i Norge, vilka har daterats till 

2300 – 2000 f.Kr. Utanför Stavanger, vid Hundvåg, har det äldsta fyndet av korn 

(Hordeum vulgare) påträffats. Sädeskornen har daterats till 2390 – 2040 f.Kr. och kommer 

från en husgrund och ett årderspår. Det finns ett fåtal dateringar av något yngre korn i 

Jæren. Därefter följer en lång rad av korndateringar från Østfold i sydöstra Norge till Sogn 

och Fjordane i mitten av Norge (Myhre & Øye 2002, s: 53).  

Det vanligaste sädesslaget som odlades under den första delen av jordbrukshistorien är 

naket korn (Hodreum nudum), vilket togs i bruk i slutet av stenåldern. Naket korn ger hög 

avkastning, även på näringsfattig jord. Förutom den goda avkastningen så kräver inte 

sädeskornet en stor mängd gödsel. Vete påträffas mer sällan från denna period och då 

oftast i form av emmervete (Triticum dicoccum), enkornsvete (Triticum monococcum) och 

speltvete (Triticum spelta). Först under yngre bronsåldern och förromersk järnåldern 

började havre odlas. Skalkorn (Hordeum vulgare) har påträffats både vid Hundvåg i 

Stavanger och i Rygge i Østfold från äldre bronsåldern. Skalkorn (Hordeum vulgare) är ett 

sädeskorn som kräver gödsling för att ge en bra avkastning (Myhre & Øye 2002).  

Från äldre bronsåldern och framåt dominerades Jaeren av öppna ljunghedar, grässlätter 

och småskaligt jordbruk. Kring 1000 f.Kr. hade större delarna av skogen avverkats och 

landskapet hölls öppet genom intensivt jordbruk, bete och kontinuerlig avverkning av 

skog. Ljunghedar är inte lika brukbara som jordbruksmark, men de användes ändå i stor 

utsträckning. Ljunghedarna användes bland annat som betesmarker för får, getter och kor. 

Den stora nyttjande av ljunghedar från bete och användning gjorde att så småningom 

utvecklades de till gräsmarker (Myhre & Øye 2002. Prøsch-Danielsen & Simonsen 2000).  

Under yngre bronsålder skedde det tydliga förändringar i jordbruket. En del av de grödor 

som tidigare odlats ersattes av andra växter, främst skalkorn (Hordeum vulgare). En del 

sädesslag slutade att odlas, till exempel emmervete (Triticum dicoccum) och speltvete 

(Triticum spelta). Naket korn (Hordeum nudum) fick ge plats för skalkorn (Hordeum 

vulgare) som är köldtåligare (Myhre & Øye 2002, s: 53).  

Förutom sädesslag har troligtvis vilda växter varit en del av den mänskliga födan även om 

det kan vara svårt att finna spår som indikerar detta. Jordrök (Fumaria offisinalis) och 

Sankt Pers nycklar (Orchis mascula) är växter som antas ha ätits av människor men 
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påträffats sällan i större antal. Däremot har ett stort antal av hallon (Rubus idaeus), 

svinmålla (Chenopodium album), björnbär (Rubus rubus) och smultron (Fragaria vesca) 

påträffats i många förhistoriska lokaliteter (Myhre & Øye 2002).  

Jæren hade från äldre järnåldern och framåt en relativt stor befolkningsmängd, vilket 

påverkade naturen i stor utsträckning. Under folkvandringstiden fanns det 

uppskattningsvis 440 gårdar på det kuperade jordbruksområdet. Under merovingertiden i 

Norge tas den första järnskodda årdern i bruk. Merparten var fortfarande gjord av trä men 

spetsen på årdern tillverkades nu i järn. Med en järnskodd årder är det lättare att ärja i 

hårdare och stenigare jordar då den är tåligare för påfrestningar än vad en träårder är 

(Myhre & Øye 2002. Prøsch-Danielsen & Simonsen 2000).  

Norges sociala och agrara bruk under vikingatiden och den tidiga medeltiden gjorde att 

landskapet fick sitt nuvarande utseende. Den tiden präglades av stor expansion av 

jordbruk och småkungadömen skapades. De små hövdingadömena gav vika åt storgods 

och kungar. Byar började växa fram vid viktiga knutpunkter. Rogaland och speciellt 

Jaeren ligger strategiskt vid kusten mellan de södra och norra delarna av Norge. Sømme, 

som är beläget vid Hafrsfjords södra kant, har en bra naturlig hamn, vilket haft stor 

betydelse för de människor som bott där (Myhre & Øye 2002, s: 216).  

 

 

1.5.3 Hustyper i Rogaland under järnåldern   

  

Enligt Even Bjørdal, som är forskare och arkeolog vid Arkeologisk museum i Stavanger, 

fanns det åtta olika huvudgrupper av hustyper i Rogaland under järnåldern. Dessa är det 

smala treskeppiga långhuset, det konvexa långhuset, det rektangulära långhuset, det 

rektangulära långhuset med stenväggar, det fragmenterade treskeppiga långhuset, det 

enskeppiga långhuset, det tvåskeppiga långhuset och hus som inte gått att kategorisera. 

Utöver dessa byggnader så finns det ett antal hus som inte har varit bostadshus så som 

grophus, förvaringshus, fähus och boskapshus. Dessa övriga icke-bostadshus kan även 

variera stort i deras storlek och karaktäriseras ofta av avsaknad av eldhärd (Iversen et. al.  

2017).   

Gårdarna under järnåldern hade sannolikt ett flertal hus som tillhörde gården. De bestod 

oftast av en bostadsgård där familjen bodde samt mindre hus för tillverkning och 

förvaringshus. De kunde ha ett särskilt hus för boskapsdjuren men djuren kunde också vara 

i bostadshuset (Iversen et. al. 2017).   
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I Rogaland under folkvandringstiden och framåt tenderade människorna att ha tre olika 

typer av bebyggelse. Det fanns enskilda gårdar med egen mark och ekonomi. Det fanns 

lokaler med, två till fem gårdar, som fungerade som en enhet. Den sista kategorin är 

lokaler som fungerade som byar. Dessa levde kvar ända in i historisk tid (Myrhe & Øye 

2002).  

  

 

 

1.5.4 Silversmedjor och smedens ställning  

  

Det finns en del kända silversmedjor från yngre järnåldern i Norden, bland annat en i Fröjel, 

Gotland, en i Kaupang, Norge och i Reykjavik, Island. Kaupang och Gotland var viktiga 

platser för både handel och kultur under yngre järnålder. Island koloniserades under yngre 

järnåldern av nordbor och började utvecklas till ett livligt handels- och kulturcentrum 

(Gustafsson 2013).   

De få och svåråtkomliga källor och referensmaterial kring silversmedjor och dess 

makrofossila fyndmaterial har gjort att författaren av uppsatsen valt att göra en ingående 

analys av gotländska silversmedjor och av silversmidesfynd från Kaupang, samt smedens 

sociala ställning.  

Gotland var ett stort nav under vikingatiden. De som seglade österut anlände ofta på 

tillbakafärden till Gotland och övriga Norden. Ön är dessutom området i Sverige som har 

flest skattfynd och av dessa tillhör en stor del silverskatter med silverarmringar och mynt.  

Med tanke på den stora sjöfarten under yngre järnåldern i Östersjön är det inte konstigt att 

Gotland växte och blev ett kulturskapande centrum, som själv skapade egna stilar i 

ornamentik. Gotland har lite mer än en handfull potentiella platser med finsmedjor.  

Det är dock endast en som har blivit utgrävd enligt moderna standarder. (Gustafsson & 

Söderberg 2005).  

Det finns fyra stycken grupper av silversmedjor, eller finsmedjor som de kan även kallas 

ifall fler metaller smids, i Gotland som indelades av Ny Björn Gustafsson i sin 

doktorsavhandling. Dessa typer är typ 1 bondgårdssmedja, typ 2 verkstads smedja, typ 3 

potentiell verkstads smedja och typ 4 hamn smedja. Typ 1 definierades som en bondgård 

med finsmide för eget hushålls behov. I allmänhet har det påträffats i dessa gårdar 
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silverfynd i större skala såsom silverskatter. Typ 2 är en verkstad vars primära uppgift är 

att tillverka finsmidesföremål. Dessa definieras av ett mycket större fynd av 

finsmidesrelaterade fynd. Typ 3 är hus och gårdar som inte grävts ut eller har endast 

grävts ut delvis och kan inte definieras till varken typ 1 eller typ 2 men är troligen någon 

av dem. Typ 4 kategoriseras i generella drag som finsmidesanläggningar i hamnnära 

miljöer utan en definierad huvudgård (Gustafsson 2013, s: 78).  

Silversmedjor tenderar att ha specifika drag gällande fynd och placering. Husen brukar 

vara placerade en bit bort från de övriga husen på grund av eldfaran för de andra husen. 

De är relativt fyndfattiga inne i huset och det är istället i avfallsgroparna utanför 

silversmedjan som fynd påträffas (Gustafsson & Söderberg 2005).    

Vid en arkeologisk undersökning år 2000 på Gotland på en plats som kallas Irmas hage 

vid Fröjel socken påträffades en byggnadsgrund. Fröjel ligger vid en naturlig och bra 

belägen hamn. Platsen daterades till sen vikingatid och början av medeltiden (970 – 1160 

e.Kr). Byggnaden visade sig vara en verkstad som var begravd under en yngre byggnad 

med stengrund. Schaktet delades i två för att en jordprofil skulle synas mitt i byggnaden. 

Mitt i byggnaden fanns en stensatt härd och på både västra och östra schaktet påträffades 

igenfyllda grophärdar. Dessa indikerade på att metallhantverk har bedrivits på platsen.  

Området runt silversmedjan grävdes inte ut (Gustafsson & Söderberg 2005).  

Huset i Fröjel var relativt fyndfattigt och det som tydde mest på att det var en 

hantverksbyggnad var att det i de igenfyllda härdarna återfanns deglar, tung ässjefodring 

och keramikfragment av gjutformar. Deglarna visade spår av benmjöl, vilket visar att 

kupellationsmetoden använts, vilket förklaras senare i uppsatsen. Ytterligare indikationer 

på att denna teknik har förekommit vid platsen är fynd av härdväggsfragments, som är 

blymättad benasklera. Tidigare utgrävningar av liknande smedjor har varit välstädade och 

avfall som söndriga gjutformar och deglar har istället kastats en bit utanför huset 

(Gustafsson & Söderberg 2005).  

Kaupang var en vikingatida handelsplats som började blomstra under 800 talet e.Kr. och 

blev ett snabbt växande kulturcentrum. Kaupangs silverframställning skiljer sig något 

från de gotländska silversmedjorna. Det har inte funnits någon avskild plats för smedjor 

utan det tycks ha funnit ett antal små ställen där silver och kopparlegeringar smiddes, 

både i verkstadshus och i bostadshus. Avsaknaden av järnslagg, där övrig metall smitts, 

indikerar på att det fanns specialiserade smeder som utövade en icke gränsöverskridande 

smidning. Likt de gotländska silversmederna tycks Kaupangs silversmeder ha haft stort 
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kontaktnätverk i handelskretsar. Gjutformar i täljsten och vulkanisk tuff, som inte finns i 

Kaupang, måste därför ha transporterats dit (Pedersen 2015).  

Det finns ett flertal skillnader i smide av olika metaller, så som i temperatur och 

framställningssätt. Järnföremål smids i en ässja och bland annat silver och brons stöps i 

formar. Det är alltså två helt olika framställningssätt som båda kräver specialisering i för 

att bemästra. Vid silversmide behövs det dess utöver kunskap kring olika metaller och 

substanser så som bly och benaska. Benaska användes förr tillsammans med bly vid 

raffinering av orena ädelmetaller. Degelkopparna, som man smälte silver i, var gjorda av 

lera och benaska. Benaskan är ett poröstmaterial som absorberar blyoxiden som uppstår 

vid smältning av silvermalm tillsammans med bly. Denna metod kallas kupellering 

(Gustafsson 2013. Meling 2015, s: 131 – 133. Pedersen 2015). 

Det är svårt att besvara huruvida smeden har varit en fri person eller en träl enbart utifrån 

arkeologiska fynd. Det har hittats tänger och övriga smidesverktyg i rika gravar, vilket kan 

indikera en hög status. För att komma närmare ett svar om smeden var en träl eller fri 

person, kan även skrivna källor användas. I textvärlden skiljer de fiktiva smederna sig från 

de verkliga smederna. De är ofta idoliserade och har halvmytologisk karaktär i texterna 

och sagorna. Så tolkningen utav litterära källor skall tas med ett visst tvivel. (Gustafsson. 

2013:78) Exempelvis i Jylland står det en runsten som beskriver en smeds sociala 

ställning. Toki, som var en smed, reste en sten efter Þorgils Guðmundarson som gav Toki 

både guld och frihet. På runstenen står ordet Frialis, som betyder frihet. Detta kan tolkas 

som frihet ifrån träldom. I den poetiska eddan finns ett stycke som talar om en fångad 

smed och hur smeden Völund tvingas tillverka föremål för kung Nidud. Enligt sagan skall 

kungen ha straffats av gudarna för att ha tvingat smeden att arbeta för honom. Det vill 

säga att det finns belägg för att en smed kan vara både fri person och en träl, på begränsad 

tid eller livet ut (Gustafsson 2013, s: 78).  

Unn Pedersen presenterar i sin artikel Den ideelle og den reelle smed från 2009 ett flertal 

teorier om smeden och dess ställning under järnåldern. Hon bygger vidare på redan 

befintliga teorier om en magisk smed som smider föremål med hjälp av gudarnas 

inflytande. Med hjälp av gudarna kunde smeden omvandla metaller till smycken och 

vapen. Hon tar även upp möjligheten om att smeden kunde vara kringresande och 

tillbringa sin tid vid flera olika smedjor beroende på säsong och efterfrågan av 

metallföremål (Pedersen 2009). 

Det finns ett flertal gravar i Norge som det har hittats smidesverktyg i och endast ett fåtal i 

Sverige. I Gannor på Gotland har det i en grav från tidig romersk järnålder påträffats 

smidesverktyg, som inte var avsedda för järnsmide. I Norge finns det däremot en större 



17  
  

mängd av sådana gravar. Det har argumenterats att dessa gravar är från personer som 

utövade professionellt smideri (Jørgensen 2012. Pedersen 2009). Rogaland har i skrivande 

stund endast tre fynd av smältdeglar i gravar men ett större antal övriga smidesverktyg 

såsom hammare och tänger. I Joa, en bit norr från Sømme påträffades det en högstatusgrav 

ifrån yngre järnåldern. Högstatusgraven är en grav med smidesverktyg som jag senare i 

uppsatsen går närmare in på. I Gausel påträffades det smältdeglar från 800 talet e.Kr. i en 

mans grav och likaså Erøy i Suldal. I Fjermestad i Time hittades också en smältdegel i en 

grav, som endast kunde dateras till yngre järnåldern (Gustafsson 2013, s: 78).  

  

  
1.5.5 Sømme regionen och relevanta fynd och lösfynd från området  

  

Sømme nämndes för första gången 1270 i skriftliga källor. Namnet Sømme kommer 

troligast från ett gammalt namn som kan betyda Sjögård. Det finns liknande namn så som 

Sola, Tjora, Goa och Madla vid Nord-Jæren. Även dessa namn är tolkade som naturnamn 

av platser. De har tolkats som gamla jordbruksplatser, centralplatser som är nära knutna 

till vattendrag (Meling. In prepp). 

Det finns ett flertal gravplatser och gravhögar i Rogaland och nio stycken i Sømme från 

flera olika tidsperioder. Ett stenkast norrut från huset i Sømme, vid en plats som heter 

Halmhaugane, påträffades en rik grav år 1900. Graven daterades till 800 e. Kr. och den 

hade ett stort antal fynd som relateras till en högre klassens grav. I graven påträffades 

bland annat svärd, fem pilspetsar, ett betsel, flera selar och ben från både häst och hund. 

En liten bit från graven österut fanns en avfallsgrop som var 4 meter lång och 2 meter 

bred. Avfallsgropen innehöll musselskal, ben från gris, får eller get och oxe. Utöver det 

hittades även ben från torsk och val. Vid denna plats har även en sax som lösfynd som 

daterades typologiskt till vikingatiden. På den östra sidan om Hafrsfjord vid Joa 

påträffades en mans grav år 1910 som dateras till 800 talet. Graven innehöll bland annat 

ett tveeggat svärd av typ F, ett städ, en smedhammare, gjutformar och smältdeglar. 

Smältdegeln var gjord i täljsten och mätte 5,2 cm i diameter och 6,5 cm i höjd. I Rogaland 

är det endast tre andra fynd av smältdeglar i gravar funna. Två av dessa kan dateras till 

800 talet och en endast till yngre järnåldern (Meling. In prepp). 

Det finns många andra fynd som kan relateras till yngre järnålder och tidig medeltid i 

regionerna kring Hafrsfjord. Fynd som är relevanta för denna uppsats är främst 

hantverkarfynd eftersom de indikerar på ett samhälle med handelspunkt (Meling. In prepp).  
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Figur 4 Sømme, till vänster, och Joa, till höger, där högstatusgraven påträffades (Bild Trond Meling, med grafisk bearbetning av författaren)  

  

Viktlod är ett annat fynd som kan tolkas som indikationer på hantverk och handel. 

Enskilda viktloder behöver inte visa att hantverk och handel har idkats, men i Sola 

kommun har det påträffats 20 stycken viktloder. De flesta av viktloden kan inte dateras 

närmare än till vikingatiden och medeltiden. Endast ett utav loden kunde dateras till 

vikingatiden genom att den har ett speciellt mönster. Viktloden, som är funnen vid Tjora, 

hade bronsbeläggning och ett bandflätat mönster i irländsk stil kan dateras till enbart 

vikingatiden (Meling. In prepp). 

Det finns två större fynd av silverskatter i Rogaland. Vid Hammaren i Risavika nära Tjora, 

nordväst om Sømme, hittades 1866 en silverskatt med 578 hela silvermynt och 800 

fragment. En stor del av mynten var dessutom delade. Det är Rogalands största silverskatt 

och den påträffades invid en stor sten. Den bestod av mynt från Tyskland, England, 

Danmark och Skottland. Mynten var alla präglade efter 945 e. Kr. och är förmodligen 

deponerade kring första hälften av 1000 talet. Mellan Tjora och Hogstad återfanns det 19 

norska silvermynt från 1065 – 1080. Även dessa mynt låg vid en stor sten invid en 

gravhög. I Danmark är större silverskatter ofta funna vid stora gårdar, gods och centrala 

områden (Meling. In prepp). 
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2. Hus 5a  

2.1 Hus 5a och material  

Personerna som ansvarade för utgrävningen vid Sømme och hus 5a var Trond Meling och 

Theo Gil Bell. Eli-Christine Soltvedt tillsammans med Sara Westling var huvudansvariga 

för den miljöarkeologiska delen av utgrävningen. Tolkningarna kring merparten av husen 

ändras i skrivande stund på grund av att rapporterna kring Sømme är ännu i skrivandefas. 

Hus 5a tolkades först som ett långhus men vid senare granskning blev det klassat som 

arbets- och förvarshus (Meling. In prepp). Figur 5 visar hus 5a så som de preliminära 

uppgifterna antogs vara. Se figur 6 och 7 för den nuvarande tolkningen av huset. 

Hus 5a har tolkats som en silversmideslokal av Trond Meling och är den första av sitt slag 

som undersöktes i Rogaland, därav är platsen unik och av stor betydelse för regionen. 

Platsen och huset har varit täckt med flygsand, vars lager varierar i tjocklek men kunde på 

vissa ställen vara upp till en meter tjockt (Meling. In prepp).  

 

  
 

Figur 5. Vy över hus 5a området, mot norr. Preliminära tolkningen. Notera avfallsgropen till vänster. Foto: Trond Meling  

 

Totalt påträffades det 34 stolphål från hus 5a. Av dessa dokumenterades 28 stolphål 

närmare genom att de profilgrävdes och samlades in i plastboxar. Det fanns stolphål i 
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mitten av huset som kan indikera väggar inne i huset. Dessa stolphål inne i huset varken 

provtogs eller inmättes. Hörnen i huset hade dubbla, tätt ställda stolphål. Det är möjligt att 

dessa stolpar har varit placerade där för att förstärka konstruktionen. Storleken på 

stolphålen varierade men den största mätte 30 cm i diameter och drygt 20 cm i djup. 

Fyllningen i stolphålsraden bestod av grå humushaltig sand. Från Hus 5a togs det 42 

prover, både makrofossilprover och metallurgiska. De flesta proverna jag analyserar är 

tagna av Christofer Winther, förutom proverna med nummer 279, 280, 281 och 291. 

Dessa togs av Trond Meling (Meling. In prepp). 

Av de 19 makrofossilaprover som fanns att tillgå valde jag att endast analysera tio 

stycken. Uppsatsen tar inte heller upp pollenanalyser, XRF analyser av gjutformar eller 

övriga analyser i ett större perspektiv. De tio makrofossilproverna är rödmarkerade på 

figur 6 och tillhör alla sydvästra sidans stolphålsrad förutom ett stolphål, provnummer 

281, som är vid den sydvästra väggens hörn. Den sydvästra väggen hade flest stolphål som 

provtogs och jag valde den väggen då den kunde representera den makrofossila 

spridningen och rumsindelningen bäst och på samma sätt spara tid för analys av resultaten. 

Väggen som valdes kan visa potentiella användningssyften av huset, så som ifall säd 

förvarats i någon del av huset. Dock är det bara en sida av huset, vilket kommer att ge 

något missvisande resultat. De övriga proverna som för stunden inte har analyserats och 

sammanställs, kommer att kunna besvara på mer frågor i framtiden.   

Hus 5a mätte 5m x 9m och har en möjlig dörröppning vid norra väggens östra hörn och en 

vid södra väggens västra del eftersom det är glesare mellan stolphålen där. Öppningen vid 

den sydöstra väggen mätte 1,1m och öppningen vid den nordvästra väggen mätte 1,4m. 

Det är möjligt att huset har varit någon meter längre i den södra ändan av huset eftersom 

det fanns ett par stolphål där. Dessa stolphål kan dock ha varit en ombyggnad, restaurering 

eller en utvidgning av huset. Det fanns inga tecken på att det skulle ha funnits ett 

golvlager i huset ej heller påträffades det någon eldstad. Vid utgrävningen hittades inga 

nämnvärda fynd inne i huset (Meling. In prepp). 
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Figur 6 Bild över de 10 proverna, med rödinringning, som analyserades (Bild Trond Meling, efter arbetning av författaren)  

  
De två möjliga dörröppningarna vätte mot varsitt mörkt och avlångt svart jordlager. 

Eftersom det påträffades fler fynd i detta lager har det tolkats som ett avfallslager. Här har 

den största delen av smidesverktygen påträffats. Avfallsgroparna bestod av gråbrun 

humushaltig sand med ansamlingar av träkol och skörbrända stenar. Avfallsgroparna har 

ingen bestämd form men de två större som är öst och väst om huset är avlånga och den 

norr är något kortare.   
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Figur 7 Översikt över Sømme 4, hus 5a och fynd från det direkta närområdet. Stolphål representeras av svart punkter (Bild 
Trond Meling, efter arbetning av författaren). 

  

Avfallsgropen i sydvästra hörnet av huset har en rundare form och saknade artefakter 

bortsett från ett bronsfragment. I det östra avfallslagret påträffades det en tång, en nyckel, 

två krokar, en glaspärla, sex stycken silverfragment, fyra fragment av gjutformar och tre 

avslag av flinta (Meling. In prepp). 

Det nordvästligaste avfallslagret innehöll störst mängd verktygsfynd. I avfallsgropen, som 

mätte 7,5 x 1,5 meter, påträffades en degeltång, blylod, fragmenterade smältdeglar och 

järntråd (se figur 6 i bilaga). Avfallslagret hade största mängden smältdegelfragment, 84 

stycken och 800 fragment av bränd lera som kan ha varit gjutformar. Där påträffades det 

även spikar, en degelgaffel, viktlod i bly, något fragment av kopparlegering, fragment av 

keramik och pärlor i både glas och bärnsten (se figur 1 – 2 i bilagor).  

Det avfallslagret som låg längst västerut hade en längd på 16 meter och bredden var 4 

meter. På toppen av lagret fanns en del skörbränd sten och i nordliga delen av avfallslagret 

fanns det en rund stenansamling. Den kan ha fungerat som en ugn eller eldstad. Lagret 

bestod av träkolsrik jord och stora mängder skörbrända stenar. I avfallsgropen påträffades 

cirka 50 stycken smältdegelfragment, fem fragment av gjutformar i bränd lera, tre 
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fragment av ett bryne i skiffer, spik i järn, och en degelgaffel. Degelfynden var i fragment 

och ingen hel påträffades, men utifrån fragmentens storlek hade de en storlek av en 

fingerborg. XRF analyserna gjordes främst av smältdeglar men även en gjutfrom.  

Analyserna visade att silver har använts i dem (Meling 2015, s: 131 – 133).   

Utöver verktyg påträffades det också stora mängder benfragment från den västra 

avfallsgropens botten. Det samlades in cirka 10 kg benfragment och det mesta tyder på att 

merparten av dessa var från boskapsdjur. Det fanns en förvånansvärt stor andel 

benfragment av vilda djur, speciellt av gnagardjur. Blandningen av djurbensfragmenten 

och den träkolsrika botten av sänkningen har tolkats som att det inte rör sig om slaktavfall 

utan det har tolkats som framställning av benaska (Gustafsson 2013. Meling 2015, s: 131 

– 133).  

 
Figur 8. Bild över avfallsgropen längst västerut. Taget mot norr. (Bild Trond Meling)  
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Figur 9. Smidestänger från Sømme (Foto Ruben With)  

 

 

  
Figur 10. Degelgafflar från Sømme (Foto Ruben With)  

 

 

  
Figur 11. I nedre kanten av bilden är det ett smältdegelfragment och ovan är det två stycken gjutformar, den vänstra har dekoren kvar ännu. Samtliga 

fynd är från Sømme (Foto Terje Tveit) 
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3. Arkeobotanisk analys 

Proverna som kom från Sømme är alla floterade och sorterade vid Arkeologisk museum i 

Stavanger. Förkolnade fröer och övrig arkeologiskt fyndmaterial, så som strå- och 

benfragment, plockades ut för analys och artbestämning. Proverna, som förvarades i 

plastboxar, mättes upp före flotering i muséets verkstadsgarage och floterades med deras 

egna floteringsmaskin av Rene Winther och Mari Samuelsen. Proverna varierade i storlek 

från 0,8 – 5 liter. Maskinen bestod av ett rör som roterar och fylls med kranvatten och ett 

jordprov. Därefter skiktas provet försiktigt genom ett 0,5 mm såll så att allt organiskt 

stannade kvar i sållet. Denna maskstorlek på sållet är lämplig för att fånga upp de mesta 

makrofossila resterna som är relevanta för tolkning. Grus och stora stenar lämnar kvar i 

röret eftersom de är tyngre och inte flyter med vattnet (Bakkevig 2002).  

Efter flotteringen blev de våta proverna placerade i mindre plastlådor som sedan lades i ett 

torkskåp för att avlägsna väta. Sedan analyserade proverna visuellt genom en stereolupp, 

Nikon SMZ 1500, med 7,5 – 112,5 gångers förstoring. Allting som var relevant, botaniskt 

och sådant som icke var botaniskt men informationsbärande, så som slagg och ben, 

plockades ut för att analyseras. Sorteringen gjordes av Ida S. Johanesson och analysen 

utfördes av författaren med handledning av Eli-Christine Soltveldt, som även fungerade 

som författarens handledare i Stavanger. Fröna bestämdes med hjälp av frökataloger och 

referenssamlingen vid Arkeologisk museum i Stavanger.   

Recenta insektsfragment, maskkokonger och Cenococcum-svampar plockades inte ut då 

de inte är relevanta för denna uppsats eller den arkeologiska rapporten. Även 

träkolsprover till vedartsanalys plockades ut men presenteras ej i denna uppsats.   

Vid provtagning av stolphål är det en del faktorer som avgör hur mycket volym av 

provtagbart jordprov som samlas in. I Sømme så halverades stolphålen och provtogs. 

Volymen av de insamlade makrofossila proverna varierar i korrelation med hur stor volym 

stolphålen har. Utseendet, djupet, volymen och arean av stolphålet är de viktigaste 

faktorerna som påverkar volymen. Om dessa faktorer är stora och volymen som insamlas 

är stor kan ett större potential av makrofossil insamlas.   

Det skickades två skalkorn (Hordeum vulgare), uttagna av Eli-Christine Soltveldt, för 

datering från stolphåls provnummer 169 och träkol för datering från stolphåls 

provnummer 267. Från Stolphål 281 skickades en datering av Revormstörel (Euphorbia 

helioscopia), som i skrivande stund ej daterats. Sädeskornen från stolphål 169 och 

träkolen från stolphål 267 gav olika resultat vid dateringen. Träkolet var från alsläktet 

(Alnus) och daterades till 775 – 970 e.Kr. och sädeskornet daterades till 1036 – 1206 e. Kr 
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(se figur 8 i bilaga). Dateringarna ligger långt från varandra i tid. De båda har även ett 

relativt långt tidsspann de är daterade till, vilket skulle kunna betyda att platsen har varit 

brukad i olika faser (Meling. In prepp). 

Vid analysen av smedens sociala ställning samt smidesverktygen utgår författaren främst 

från Unn Pederssen Den ideelle og den reelle smed (2009) och Urban craftspeople at 

Viking-age Kaupang (2015), samt Ny Björn Gustafssons doktors avhandling från 2013 om 

smedjor i Gotland Casting identities in Central Seclusion. Aspects of Non-ferrous 

Metalworking on Gotland in the Early Medieval Period. Denna avhandling är relevant då 

den behandlar smedjor och smeden i nordisk miljö.  

  

4. Resultat  

  

Det botaniska fyndmaterialet från proverna från stolphålen bestod främst av ogräsfrön, 

några sädeskornfragment och betesväxter. Sädeskornen var främst korn (Hordeum), 

endast ett helt och ett fragmenterat gick att bestämma till Skalkorn (Hordeum vulgare). De 

övriga fyra sädeskornen var för fragmenterade och definierades till sädeskorn (Cerealia). 

De övriga brända fröerna har relativt låg frekvens i stolphålen. 

Det fanns 20 oförkolnade fröer av jordrök (Fumaria Officinalis) i stolphålsproverna och 

146 oförkolnade svinmålla (Chenopodium Album) frön. Största delen av fröerna var av 

växten revormstörel (Euphorbia helioscopia), totalt 546 stycken. Revormstörel 

(Euphorbia helioscopia) fröna uppfattades som obrända frön, eftersom de är ihåliga och 

på vissa ställen bruna. De övriga obrända fröerna har, även de, låg frekvens i stolphålen.  

Andel träkol presenteras i form av tregradig skala (XXX) där X består av lite träkol och 

XXX är mer än 75% av provet är träkol. Det icke botaniska fyndmaterialet bestod av 

benfragment. Samtliga prover togs från stolphål där det fanns skörbrända stenar förutom 

provnummer 275 och 291.    

Stolphål 270/2AS8378:  
  
Brända frön: 1 Sädesslagsfragment (Cerealia), 1 kornfragment (Hordeum vulgare), 1 

skalkorn fragment (Hordeum vulgare) och 1 varia (obestämbar).  

Obrända frön: 18 hela revormstörel (Euphorbia helioscopia) frön och sju fröfragment.  
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27 hela svinmålla (Chenopodium album) och tre fröfragment. Fyra hela jordrök (Fumaria 

offisinalis) frön och ett fröfragment.   

Övriga fynd: brända stråfragment, XX mängd träkol och skörbränd sten.  

Stolphål 272/2AS5410:  
  
Brända frön: ett bränt frö från Måresläktet (Galium sp.) och ett varia (obestämbart) frö. 

Obrända frön: 46 hela revormstörel (Euphorbia helioscopia) och fem fröfragment.  

Tio hela svinmålla (Chenopodium album) frön och två jordrök (Fumaria offisinalis) frön.  

Övriga fynd: brända stråfragment, XX mängd träkol och skörbränd sten.  

Stolphål 274/2AS5370:  
  
Brända frön: ett helt sädesslag (Cerealia), ett helt mjölon (Arctostaphylos uva ursi) frö, ett 

hönsbär (Cornus suecica) frö, ett frö från gräsfamiljen (Poaceae), ett möjligt frö från 

nässelfamiljen (cf. Urtica).  

Obrända frön: 115 revormstörel (Euphorbia helioscopia) och sex fröfragment, tre frön av 

starrnöt (Carex tristigmaticae), 24 svinmålla (Chenopodim album) och nio fröfragment 

och ett jordrök (Fumaria offisinalis) frö.   

Övriga fynd: brända stråfragment, XX mängd träkol och skörbränd sten.  

Stolphål 275/2AS5350:   
  
Brända frön: ett frö från kransblommigasläktet (Lamiaceae), ett möjligt frö från 

nattskattasläktet (cf. Solanum nigrum), ett frö av starrnöt (Carex tristigmaticae) och tre 

varia (obestämbara) frön.  

Obrända frön: 66 frön av revormstörel (Euphorbia helioscopia) och ett fröfragment. 17 

frön av svinmålla (Chenopodium album) och 9 fröfragment och två stycken jordrök 

(Fumaria offisinalis) frön.   

Övriga fynd: brända stråfragment, X mängd träkol och recenta insektsdelar.   

Stolphål 276/ 2AS5310:   
  
Brända frön: ett sädeskorn frö (Cerealia), ett frö av svartkämpar (Plantago lanceolata), ett 

våtarv frö (Stellaria media) och ett varia frö (obestämbart).  
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Obrända frön: 87 frön av revormstörel (Euphorbia helioscopia) och 11 fröfragment, tio 

stycken frön av svinmålla (Chenopodium album) och 15 fröfragment, ett jordrök (Fumaria 

offisinalis) frö och ett fröfragment och ett frö av våtarv (Stellaria media).   

Övriga fynd: Bränt stråfragment, XXX mängd träkol, skörbränd sten och bränt 

benfragment.   

Stolphål 277/ 2AS5285:   
  
Brända frön: ett mjölon (Arctostaphylos uva ursi) frö, ett frö från gräsfamiljen (Poaceae), 

ett frö av starrnöt (Carex tristigmaticae), ett frö av svartkämpar (Plantago lanceolata) och 

ett varia frö (obestämbart)  

Obrända frö: 59 revormstörel (Euphorbia helioscopia) frö och tre frö fragment,  

18 svinmålla (Chenopodium album) och 4 fröfragment och ett frö av jordrök (Fumaria 

offisinalis).   

Övriga fynd: Brända stråfragment, XX mängd träkol och skörbrända stenar.   

Stolphål 279/2AS5265:   
  
Brända frön: inga.  

Obrända frön: 91 revormstörel (Euphorbia helioscopia) frön och fem fröfragment, ett 

hallon frö (Rubus idaeus), 14 svinmålla (Chenopodium album) frön och tre fröfragment, 

fyra jordrök (Fumaria offisinalis) frön och ett fröfragment.   

Övriga fynd: XX mängd träkol och skörbrända stenar.   

Stolphål 280/ 2AS5240:   
  
Brända frön: ett jmf. mårasläktet (cf. Galium) frö och en jmf. violsläktet (cf. Viola).   

Obrända frön: 26 revormstörel (Euphorbia helioscopia) frön och tre fröfragment, ett 

hallon frö (Rubus idaeus), sex svinmålla (Chenopodium album) frön och tre fröfragment.  

Övriga fynd: XX mängd träkol, skörbrända stenar och recenta insekter.   

Stolphål: 281/2AS5230:   
  
Brända frön: ett skalkorn (Hordeum vulgare) frö, en åkerspärgel (Spergula arvensis) frö 

och ett varia (obestämbart) frö.  

Obrända frön: ett frö från jmf korsblommiga växter (cf. Brassiaceae), 30 revormstörel  
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(Euphorbia helioscopia) frön och elva förfragment, 18 svinmålla (Chenopodium album) 

frön och åtta fröfragment och fyra frön av jordrök (Fumaria offisinalis) samt fem 

fröfragment.  

Övriga fynd: XX mängd träkol, skörbrända stenar och recenta insekter.   

Stolphål 291/2AS5930:   
  
Brända frön: ett åkerspärgel (Spergula arvensis) frö och ett våtarv (Stellaria media) frö.   

Obrända frön: åtta revormstörel (Euphorbia helioscopia) och ett fröfragment, ett frö av 

starrnöt (Carex tristigmaticae), två svinmålla (Chenopodium album) frön, ett jordrök 

(Fumaria offisinalis) frön och ett fröfragment.   

Övriga fynd: X mängd träkol. 
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Tabell 1 Resultat över makrofossila fynd från stolphål  
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Tabell 1 visar de makrofossila förekomsterna i samtliga stolphål och deras frekvens av 

frön och övriga icke botaniska fynd. Volymen är angiven både före flottering och efter 

sortering.   

Som figur 12 visar finns det tre stycken sädeskorn som sammanfaller med en möjlig dörr i 

nordvästra hörnet av huset. Det framkommer inte en tydlig spridning av makrofossilt 

fyndmaterial i huset som kan hjälpa vid rumsindelning.   

  

Figur 12 Skalkorn (Hordeum vulgare) och obestämbart sädeslag (Cerealis) spridning (Bild Daniel Smeds)  

 

  
  
Ser man på figur 12 ser man hur tydligt revormstörel (Euphorbia helioscopia) och 

svinmålla (Chenopodium album) dominerar proverna. Revormstörel (Euphorbia 

helioscopia) och svinmålla (Chenopodium album) ger ingen klar spridningsbild av husets 

makrofossila fyndmaterial utan visar att de förekommer i varje prov, dock med ett lägre 

antal i nordvästra hörnet samt sydvästra hörnet.  
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Figur 13 Sprdningsbild över skalkorn (Hordeum vulgare) och sädeskorn (Cerealia), svinmålla (Chenopodium album) 

och revormstörel (Euphorbia helioscopia) (Bild Daniel Smeds)  

  

  

Figur 14 Jordrök (Fumaria officinalis), svinmålla (Chenopodium album), mjölon (Arctostaphylos uva-ursi) och  
starrsläktet (Carex) frön (Bild Daniel Smeds)  
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Figur 15 Revormstörel (Euphorbia Helioscopia) frön (Bild Daniel Smeds  

  

  

Figur 16 Våtarv (Stellaria Media) åkerspärgel (Spergula arvensis) svartkämpar (Plantago lanceolata) nattskatta  
(Solanum nigrum) frön (Bild: Daniel Smeds)  
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Figur 17 Skalkorn (Hordeum vulgare) sädesslag (Cerealia) och tång (Bild Daniel Smeds)  
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5. Diskussion  

  

1. Vad kan det makrofossila fyndmaterialet säga om hus 5a:s användning och vilka växter 

som kan ha använts?   

Det makrofossila fyndmaterialet kan generellt säga en del om hus och andra lämningars 

användning. Fynd från stolphål kan ge indikationer på hur husen användes så som 

förvaring av sädeskorn. Sädeskornen och övriga makrofossila fynd kan visa hur 

rumsindelningen kunde ha varit. Stolphålsprover som innehåller en stor mängd ogräsfrön 

som kräver högre halt av kväve kan indikera att det var boskapsdjur i den delen av huset. 

Fröer från ängs- och våtmarksväxter kan indikera på var hö har förvarats (Viklund et. al. 

1998).  

Makrofossila fyndmaterial från huset och dess stolphål indikerar inget definitivt som tyder 

på funktionsindelning. Spridningen och frekvensen av fröna var relativt samma över hela 

husväggen, bortsett från att det fanns en liten mängd, tre stycken, sädeskorn i norra sidan 

av väggen. Det kan vara en tillfällighet men det kan även betyda att det har varit förvarat 

säd i den delen av huset. De sammanfaller även med en potentiell dörr och på så sätt fallit 

ner när personer burit in och ut säd. Svinmålla (Chenopodium album) tillsammans med 

revormstörel (Euphorbia Helioscopia) hade en lägre förekomst i norra delen av den 

analyserad väggen samt i de två stolphålen längst söderut.  

Skalkorn (Hordeum vulgare) och obestämbara sädesslag (Cerealia), var förväntat att 

påträffas eftersom skalkorn (Hordeum vulgare) var det vanligaste sädeskornet under 

vikingatiden (Myrhe & Øye. 2002). Sädeskornen var de enda brända fröna som förekom i 

en större mängd. Dessa frön är de som kan berätta mest om huset användning i förhållande 

till fyndkontexten. Sädesslagen är de fröna som är med störst sannolikhet insamlad. De 

övriga brända fröna, ogräs, våtmarks och betesväxterna, har en låg förekomst i stolphålen 

och troligast då omedvetet insamlats vid skörd.  

Skalkornen användes förr i tiden i allt från bröd och öl till gröt och har varit det 

dominerade sädesslaget sedan bronsåldern (Viklund et. al. 1998). Halmen från växten 

kunde användas bland annat till foder för djuren eller som stoppning i sängen (Viklund 

1998: 142 – 148).  

Det fanns en större mängd obränd revormstörel (Euphorbia helioscopia) spridda över hela 

sydvästra sidan av huset bortsett från nordvästra hörnet av huset samt en nedgång av fröna 

i sydvästra hörnet. Den har även högts frekvens av samtliga frön. Totalt påträffades 546 
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frön av revormstörel (Euphorbia helioscopia) i sydvästra sidans stolphål. Det största 

fyndet gjordes i stolphålsnummer 274. I det stolphålet fanns det 115 stycken frön av 

revormstörel (E. helioscopia). Några frön har skickats till datering men det har inte 

kommit tillbaka något resultat.  

Revormstörel (Euphobira helioscopia) är en växt som sällan dyker upp i förhistoriska 

miljöer. I Ullandhaug, en bit söder om Stavanger, påträffades det fyra revormstörel frön 

(Euphorbia helioscopia) i tre olika hus tillsammans med ogräsfrön som svinmålla 

(Chenopodium album) och våtarv (Stellaria media) (Rindal 2011: 61). Frön av växten har 

även påträffats i en härd ovan på ett röse från vikingatiden. Härdarna tolkades som rituella 

handlingar över de avlidna (Rundkvist 2007). 

Revormstörel (Euphorbia helioscopia) är en ettårig ört och trivs på näringsrik kulturmark, 

åkrar, trädgårdsland och ruderatmark. Fröna har en storlek på ungefär 2 mm och har ett 

rutigt nätmönster. Växten är giftig både vid förtäring och vid applicering på hud. Trots 

detta har växten använts som en medicinalväxt. Revorm är en hudsjukdom som växten 

sades förr i tiden kunna bota med sin mjölksaft. I de brittiska öarna har växten använts 

mot vårtor och vid illaläkande sår. Växten kunde även användas på det manliga 

könsorganet för att den skulle öka i storlek. Ifall irritationen blev för stor skulle man, 

enligt folkmun, doppa könsorganet i mjölk (Mabberley 2008. Vickery 1995).  

Svinmållan (Chenopodium album) som påträffades i hus 5a:s stolphål hade, som nämnt, 

en sammanlagd mängd på 146 frön. Spridda på 10 stycken prover är det inte en stor 

mängd frön per stolphål. Fröna av växten förekom relativt jämnt längs husväggen men 

med en minskning i norra och södra sidan av husväggen. Växten är en ettårig ört som ofta 

klassas som ett ogräs. Den växer ofta vid öppna och näringsrika uppodlade kulturjordar. 

Svinmållafrön är cirka 1,2 – 1,5 mm stora samt blanksvarta. Fröna kan variera lite i 

utseende och storlek. I arkeologiska kontexter har svinmålla (Chenopodium album) hittats 

i stora mängder. Släktet målla (Chenopodiaceae) är bland det vanligaste ogräsen som 

förekommer i makrofossila prover från förhistoriska prover i Norden (Viklund et. al. 

1998. Helbaek 1954).  

Svinmålla (Chenopodium album) är en omdebatterad växt, rörande dess användning i mat 

i nordisk forntid. Växten används inte i stor utsträckning längre i Norden, men det finns 

belägg att den användes tidigare. Därutöver så använder en del indianstammar den 

fortfarande som både medicinväxt och som matplanta (Mabberley 2008). I magsäcken på 

Tollundmannen fanns det stora mängder av svinmålla (Chenopodium album) tillsammans 

med andra sädesslag och ogräsfrön (Helbaek 1954). I Nørre Fjand, i Jylland, påträffades 

det år 1951 en keramikskål i ett nedbränt hus från förromersk järnålder. Keramikskålen 

innehöll förkolnade rester av en grönsakssoppa eller välling. Totalt omfattade matresterna 
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0,9 dl, som innehöll 56 frön av 17 olika växtarter. 58,5% av de förkolnade resterna var 

korn (Hordeum vulgare) och 16,2% var Svinmålla (Chenopodium album) (Helbaek 1954). 

Det förekom både obrända och brända fröer av våtarv (Stellaria media), som även den är 

en vanligt förekommande växt i förhistoriska kontexter (Viklund et. al. 1998). Våtarv 

(Stellaria media) är, även den en ettårig ört och kan bli upp till 30 cm hög och bär många 

namn som visar att den är välkänd genom historien. Växten innehåller bland annat kalium, 

kalcium samt vitaminerna A, B och C. I folkmedicin har den varit använd mot bulor och 

hudsjukdomar, giktfeber och ögonsjukdomar. Enligt gammal folktro så skall växten hjälpa 

vid förtäring mot förstoppning, kraftlöshet och blåskatarr (Mabberley 2008. Vickery 

1995).    

De obrända fröna dominerade det makrofossila fyndmaterialet. Vanligtvis utgås obrända 

frön som moderna då de har avsevärt sämre hållbarhet. Obrända frön tenderar att 

förmultna snabbare än brända frön och det näringsfulla innandömet är eftertraktat av 

organismer. Dessutom så kan de börja gro och på så sätt försvinner fröna. Den allmänna 

uppfattningen är att obrända frön behöver ha en förseglad, syrefri eller permanent frusen 

miljö för att överleva stämmer inte alla gånger. Från Hove-Sørbø i Sydvästra Norge 

daterades det obrända frön av både svinmålla (Chenopodium album) och åkerspärgel 

(Spergula arvensis) ifrån ett stolphål från ett hus från övergången mellan förromersk 

järnålder och romersk järnålder och dateringen av dessa två frön överensstämde med 

åldern på huset (Sture 2016).  

Det är möjligt att svinmållan (Chenopodium album) som påträffades är från vikingatiden- 

tidig medeltid. Hus 5a var täckt av flygsand, som skapar syrefattig miljö. På så sätt skulle 

det obrända frömaterialet kunna förvaras i marken. I skrivande stund har ingen datering av 

svinmållan (Chenopodium album) gjorts. 

Den brända havstången som påträffades är också med all sannolikhet insamlad. Brunalger 

(Phaeophyceae) är den vanligaste artfamiljen av alger i Europa och norra Atlantregionen. 

Av denna familj är spiraltång (Fucus spiralis), knöltång (Ascophyllum nodosum) och 

blåstång (Fucus vesiculosus), samt Pelvetia canaliculata, är bland de vanligaste arterna 

som växer högre upp mot stranden. Knöltång (Ascophyllum nodosum) och blåstång (Fucus 

vesiculosus) har båda luftfyllda flytblåsor som gör att växten hålls flytande. Andra arter av 

tång växer i djupare vatten då de inte tål att vistas i syre i samma grad. Dessa fyra 

brunalger är de som är mest troligast blivit skördade (Mooney 2013, s: 122).  

Tången, som påträffades både inne i huset och utanför, kan ha varit använd för en mängd 

olika saker. Tack vare dess egenskaper och höga mineralhalter kan man utvinna salt, 

gödsla åkrar, färga ull och förtära den. Tången som påträffades hade luftfyllda flytblåsor, 
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vilket avslöjar att det rörde sig om antingen knöltång (Ascophyllum nodosum) eller 

blåstång (Fucus vesiculosus) (Mooney 2013, s: 127 – 128).  

I Island, vid ett ställe som heter Vatnsfjörður, påträffades tång vid en utgrävning av en 

långhuslokal. Långhuset hade en smedja och ett flertal hus vid samma lokal. Vid smedjan 

påträffades tång vid härden. Det tyder på att tång kan ha använt som bränsle vid någon 

eldstad (Mooney 2013, s: 127 – 128).  

Den stora mängden träkol som påträffades i stolphålen tyder på att huset brunnit ned. 

Träkol förekom i samtliga prover, men de plockades inte ut eller vidare analyserades. 

Vedartsanalys skulle i framtiden kunna avgöra vilket slags timmer husstolparna var gjorda 

av.  

Mängden makrofossilt fyndmaterial tyder på att huset inte använts som förvaringslokal av 

säd. Det påträffades inte många smidesrelaterad fynd i huset eller stolphålen bortsett från 

någon slaggklump från ett stolphål jag ej analyserade. Avsaknaden av större mängd 

makrofossilt fyndmaterial och artefakter inne i huset tyder på att huset var städat när huset 

brann ner.  

Det finns metoder som skulle kunna kasta mera ljus över Sømme och användningen av 

huset. Det är möjligt att analyser av de övriga stolphålen i hus 5a skulle kunna berätta 

mera om vad som huset användes till. Det analyserades endast 10 stycken prover från en 

vägg av totala 19 prover. Det kan hända att mer slagg och smidesindikatorer eller 

arkeobotaniskt fyndmaterial skulle påträffas och indikera på förvaringslokal eller 

smideslokal.   

För att kunna få mer informations om husets funktion borde andra analyser utföras. En 

analysmetod som skulle kunna berätta mera om huset är markkemiska prover så som MS 

analyser av marken runt och i huset. Dessvärre så prioriterades inte markkemiska analyser. 

MS, magnetisk susceptibilitet, ger information om geologiska förhållanden och 

jordmånsbildning. Jordmånsbildningen påverkas till så pass stor del av människans 

påverkan att kan man läsa av det. MS analyser kan mäta ifall det har varit stark eld på 

platsen som sker vid kokgropar och metallhantering men den kan även läsa av ifall 

marken har blivit påverkad av dikning eller plöjning. MS analyser skulle med andra ord 

kanske kunna finna ut om och var smidningen skedde (Grabowski 2014). 

Det finns en del bekymmer gällande 14C-dateringarna av hus 5a. Sädeskorn från 

stolphålsnummer 169 daterades till 1036 – 1206 e. Kr, vilket skulle vara senare än träkolet 

som daterades till 775 – 970 e.Kr. Fröna kan komma från en sekundär deposition av 

stolphålsfyllnad, vilket skulle vara yngre än själv stolpen och träkolet (Grabowski 2014: 
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34). Makrofossilt material kan ha försvunnit på en del sätt. Som nämnt om chaine 

opératoire ändrar bland annat sädeskorn karaktär varje gång den förädlas och det gäller 

även efter deponering i marken. I marken kan insekter ha ätit frön eller så försämrar 

jordmånen fröns hållbarhet, det vill säga biologisk nedbrytning i marken. Arkeologerna 

vid utgrävningen kan i misstag skadat frön vid utgrävning, provtagning och flotering. Den 

andra delen av stolphålen, som inte samlades in under utgrävningen, kan innehålla mer 

arkeobotaniskt material (van der Veen 2006). 

I övrigt kan det makrofossila fyndmaterialet inte bekräfta något definitivt angående husets 

användning. Huset kan ha använts som förvaring av säd, men fyndmaterialet tyder inte på 

det. Sädeskornen är för få till antalet för att ge starka indikationer på det och kan inte visa 

någon större spridningsbild eller rumslig indelning. Det är dock möjligt att säd, eller något 

annat, förvarades kring de övriga stolphålen i huset som inte analyserades till uppsatsen.  
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2. Hur överensstämmer det makrofossila fyndmaterialet i hus 5a till tidigare forskning om 

Sømme områdets odlade växter under vikingatiden?   

Den makrofossila analysen av materialet som påträffades i huset har en del att berätta om 

både huset och området kring Sømme. Den visar att det har odlats skalkorn (Hordeum 

vulgare) i området, vilket stämmer bra överens med tidigare forskning om att det odlades 

skalkorn (Hordeum vulgare) under yngre järnålder (Myhre & Øye 2002).  

I Skandinavien var det skalkorn (Hordeum vulgare) som odlades mest under yngre 

järnåldern. Dock odlades det även råg (Secale cereale) i stor utsträckning i södra Norden, 

men några sådana frön förekommer inte i Hus 5a:s analyserade stolphål (Grabowski 

2014). I Uppåkra har det påträffats olika kvaliteter av skalkorn (Hordeum vulgare) i olika 

hus. Hus som tolkats som stormansgårdar tenderar att ha större korn än de 

omkringliggande husen (Larsson 2013:11). I Ullandhaug påträffades det stora mängder 

skalkorn (Hordeum vulgare) i ett treskeppigt långhus med stenväggar från yngre 

järnåldern (Rindal 2011).  

Skalkorn (Hordeum vulgare) är sannolikt det enda av det makrofossila fyndmaterialet som 

odlades. De övriga fröna är inget som har odlats och främst är ogräsfrön. Skalkorn har 

varit det dominerade sädesslaget sedan yngre bronsåldern i Norge. Det odlades sedan ända 

in i medeltiden och vidare. Det är dock möjligt att skalkornet är importerat från något 

närliggande område, men så är fallet troligtvis inte då det finns pollenanalyser från bland 

annat Klepp (Westling & Fredh 2016) och Sola i Jæren (Ahlqvist & Fredh 2015) som 

visar att korn har odlats både under äldre och yngre järnålder.   

Svinmållan (Chenopodium album) är, som nämnt ovan, en växt som kräver en högre 

kvävehalt i jorden än andra växter. Utifrån det tolkas den som en indikator på gödsling, 

vilket även det stämmer in bra på rådande bild av jordbruket under vikingatiden (Myrhe & 

Øye 2002). Svinmållan (Chenopodium album) är mest troligt inte insamlad medvetet utan 

har kommit in i huset i samband med insamlingen av korn då ogräset växer på åkrar bland 

sädesslag och inte förekom i stor frekvens. Det är dock möjligt att de kunde ha använt den 

till exempel i utfyllnad av bröd, gröt och liknande mat (Myrhe & Øye 2002).  

Det påträffades mindre än en handfull av förkolnade fröer av våtarv (Stellaria media) i 

några av husets stolphål. Dock tenderar fröet vara ett av de vanligare ogräsfröerna som 

hittas i förkolnat stolphål (Viklund et. al. 1998). Eftersom växten trivs på kväverika jordar, 

som nås genom gödsling, indikerar detta på att gödsling förekommit vid platsen. 

(Mabberley 2008. Vickery 1995).    



41  
  

Gödslingsindikatorer framkommer också genom andra frön, utöver skalkorn (Hordeum 

vulgare) och svinmålla (Chenopodium album), som påträffades i fyndmaterialet. Frön från 

arter som nattskatta (Solanum nigrum), nässelsläktet (Urtica) och jordrök (Fumaria 

officinalis) är tecken på att jordar i Sømme har varit kraftigt näringsberikade (Viklund et. 

al. 1998).  

Det makrofossila materialet i stolphålen är vad som förväntas i en agrar miljö i ett 

vikingatida hus. Dock är materialet relativt lite och kan inte säga desto mer om området än 

att de har odlat skalkorn i omgivande områden och samlat in revormstörel (Euphorbia 

helioscopia) insamlats. Revormstörel (Euphorbia helioscopia) är inte en odlad växt men 

då dess större mängd, jämfört med de övriga fröna, gör att den är sannolikt insamlad.  

Ogräsfröna växte troligtvis i eller nära åkern och kommit in på samma gång som 

insamlingen av sädeskorn.   
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3. Vad kan hus5a:s artefakter och kontext säga om Sømme som silversmideslokal och 

smedens socio- och ekonomiska ställning? 

  

Silversmedjor påträffas ofta i viktiga centralplatser under vikingatiden. Det är ställen som 

Kaupang, Uppåkra och Fröjel på Gotland som det har bedrivits silversmide. Gotland var 

en viktig handelsknutpunkt under vikingatiden då handelsmän och vikingar seglade 

österut. Uppåkra ligger strategiskt vid inloppet till Östersjön och Kaupang vid en skyddad 

mot Nordsjöns vågor i Oslofjorden. Dessa förhistoriska platser hade stort inflytande på 

Norden och kom att prägla den sociala ställningen i Nordeuropa från både kung till träl 

under järnåldern.  

Sømme ligger, som nämnt, strategiskt bra till via havet och hade ett väldigt bördigt 

landskap. Jæren hade möjlighet att kunna hysa en större befolkning, vilket skapar ett 

behov av administrativa personer. Gustafsson menar att socialt högt uppsatta personer 

behövde demonstrera sin makt i allt från armé till prestigeföremål och accessoarer. En 

hövding kunde ge ut silverringar och armband till sina närmaste personer i form av både 

betalning för en utförd handling eller i symbolisk gåva. För att skapa smycken av 

ädelmetall krävdes det en smed som hade stor kunskap och kunde bruka sådana metaller 

(Gustafsson 2013).  

På Gotland har Ny Björn Gustafsson delat in silversmedjorna enligt fyra huvudgrupper.  

Bondgårdssmedja, verkstadssmedja, potentiell verkstadssmedja och hamnsmedja.  

Sømme och hus 5a ligger ej långt från en skyddad vik där hamnmöjligheterna är goda 

(Gustafsson 2013). Något hus som skulle stå i uppenbar närhet till hus 5a har inte ännu 

påträffats och det skulle stämma bra in på de gotländska hamnsmedjorna som kunde sakna 

ett närstående bostadshus. Dock bör man ha i åtanke att Gustafsson endast behandlade 

Gotland i sin avhandling och ej Norge. Därför bör det tas med visst försiktighet för att inte 

dra förhastade slutsatser om hurudan smedja det kan ha varit även om det kan finnas 

likheter.  

I Gotland tenderar silversmedjor att vara placerade en bit ifrån de övriga husen och i 

Kaupang tycks de vara belägna inne i handelsområdet (Pedersen 2009). Dessa två ställen 

skiljer sig åt även i deras fyndsammansättning. I Gotland förekommer en del järnslagg 

tillsammans med metall i finsmedjor medan i Kaupang förekommer det inte järnslagg där 

övrig metall har smits. Dock så visar både Gotland och Kaupang på långväga handel. I 

Sømme förekom det både silver, bly och järn vid samma lokal, vilket är en direkt skillnad 

mot Kaupangs homogena fyndmaterial (Gustafsson 2013. Pedersen 2009).  
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Kring hus 5a och dess direkta näromgivning har silversmidesverktyg påträffats, vilket 

skulle kunna betyda att silversmide har bedrivits på plats. Det är en rimlig hypotes ifall 

regionens och dess sociala ställning under yngre järnåldern tas i hänsyn. Lösfynden och 

silverskatterna indikerar att Sømme kan ha varit en centralplats. Tillsammans med 

viktloden och de delade silvermynten så kan detta tyda på en handelsplats och 

hantverksplats. En silversmedja skulle med andra ord passa mycket bra in i denna miljö.  

Fynd som tyder på att det var just silversmide är bland annat gjutformarna och 

smältdegelfragmenten. Artefakter så som tänger, degelgaffel, viktlod och blyfragment som 

påträffades i avfallsgroparna är även starka indikationer på att smide har pågått vid 

platsen. Degelgaffel och smältdegelfragment visar på att det inte var järnsmide som 

skedde då man smider järn och gjuter silverföremål. Droppslagg av både magnetiska och 

icke magnetiska metaller är även de starka indikatorer på smide. Metallanalys av 

smältdeglarna visar att silver har brukats i dem. Den stora mängden djurben kan antyda att 

det utvanns benmjöl ur dem, vilket behövs när silver skall framställas via 

kuppelleringsmetoden (Meling. In prepp). Gjutformar går dessutom inte att återanvända 

och de tenderar att klara sig dåligt vid åter deponering. Detta gör att gjutformsfragment är 

starka indikatorer på att smide pågått vid platsen (Gustafsson 2013).  

Precis som med det makrofossila materialet är det möjligt att det har funnits fler 

indikatorer på silversmide i form av både verktyg och slagg i marken. Det finns naturliga 

processer i marken som kan göra att metallföremål korroderar snabbare i marken efter 

deposition.   

Smidesverktyg påträffas ofta tillsammans med högstatus föremål så som vapen och 

hästutrustning (Straume 1986: 46) i gravar. På det sättet är gravar en lämning som kan ge 

en inblick i smedens liv. Det har påträffats både manliga och kvinnliga högstatus gravar i 

Norden som innehåller smidesverktyg (Jørgensen 2012). I graven i Joa nordöst om 

Sømme påträffades det gjutformar, smältdeglar, städ och smideshammare. Graven är 

klassad som en högstatusgrav och daterad till vikingatiden. Smidesverktygen skulle kunna 

tyda på att han hade nära relation till smeden, eller tillochmed var smed. Det är även 

möjligt att det var en gåva från en smed till den avlidne. Det har även argumenterats om 

möjligheten att endast högstatuspersoner kunde vara en smed (Jørgensen 2012:2). 

För att tillverka silverföremål krävdes en stor kunskap, inte enbart om silver utan andra 

metaller så som bly, men även lera, trä och hur värme sprider sig i olika metaller. Detta 

skulle kräva stor kunskap och utgjorde en utmaning för smeden, vilket gjorde att det var få 

personer som var kapabel till det (Gustafsson 2013). På så sätt är det rimligt att tänka sig 

att en silversmed åtnjöt mer prestige än en smed som arbetade med andra hantverkare då 

det var en dyrbarare ämne som hanterades (Gustafsson 2013 S: 8. Jørgensen 2012:2).  
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Enligt de isländska sagorna hade smederna ofta gudomliga krafter. I sagorna formade de 

metaller till fantastiska ting och kunde till och med arbeta för gudarna. Runstenen i 

Jylland visar att en smed vid namn Toki blev en fri man från sin träldom. Detta antyder att 

en smed kunde både vara en fri person eller en träl. Men sagornas smed är knappast den 

verkliga bilden av hur en smeds liv kunde vara. Ett smedyrke kan även ha varit 

säsongsbaserat men även också varit en träl under en begränsad tid (Gustafsson 2013).  

Det är möjligt att smeden som vanligtvis använde sig av smedjan har varit en kringresande 

smed. Smeden kunde arbeta säsongsvis i Sømme och möjligtvis sedan arbeta någon 

annanstans som smed. En smed kunde inte utföra lika mycket jobb med åkerbruk och 

övrigt jobb så som bönder var tvungna att göra på grund av smedens långa lärotid samt 

smidet tog värdefull tid. Etnografiska studier i Afrika och Asien visar att förindustriella 

smeder i dessa regioner behandlades som stora magiker då de kan förvandla hårda 

metaller till olika föremål (Haaland 2004). Det är på så sätt möjligt att smeden under 

järnåldern i Norden vördades på liknande sätt.  

Det finns, som nämnt ovan, ett antal olika hustyper i Rogaland under yngre järnåldern. 

Hus 5a är ett rektangulärt tvåskeppigt hus (se figur 5). Men då ingen eldstad påträffades, 

eller något annat som tyder på bostadshus, så är det troligen inget permanent bostadshus. 

Det har troligen inte varit en permanent eldstad i huset eftersom inga spår av en sådan 

påträffades men ytliga stolphålen inne i huset påträffades.  

Det finns en del tecken på att själva huset inte användes som silversmedja även om 

området kunde ha använts för silversmide. Avsaknaden av en eldhärd är en stark indikator 

på att det inte fungerade som en smedja eller ett permanent bostadshus. Huset var 

dessutom relativt fyndfattigt. I stolphålen påträffades det lite slagg men främst 

arkeobotaniskt material. Huset har förmodligen fungerat som ett förråd, iallafall i slutet av 

dess användning. Det är möjligt att huset har fungerat som en silversmedja i ett tidigare 

skede. Men då det inte fanns en eldstadslämning är det svårt att bevisa det. MS-analyser 

av marken skulle möjligtvis kunna visa var det har skett.  

Högst troligen har silversmide bedrivits vid platsen, dock kan det inte direkt knytas till 

huset. Hus 5a behöver inte ha varit brukad som en silversmedja under hela tiden huset stod 

utan den kan ha fått en ny användning som förvaringslokal under senare delen av huset. 

Smeden hade sannolikt respekt bland de som levde under yngre järnåldern. Smeden 

tillverkade statusföremål och accessoarer åt de som kunde köpa föremål. Fynd av 

smidesverktyg har påträffats deponerade i högstatusgravar vilket visar på att smeden fick 

antigen med sig dem i graven eller som en gåva av en smed.   
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6. Slutsats 

 

Det påträffades inte ett stort makrofossilt fyndmaterial i Hus 5a:s analyserade stolphål. Det 

arkeobotaniska fyndmaterialet förekom relativ jämnt i stolphålen och kunde inte definitivt 

indikera på någon specifik rumsindelning. Det makrofossila fyndmaterialet gör det svårt 

att definitivt svara på vad huset användes till, dock har sädeskornen med all sannolikhet 

insamlats och oavsiktligt deponerats medan svinmålla (Chenopodium album) troligtvis 

insamlats oavsiktligt tillsammans med säden. Revormstörel (Euphorbia helioscopia) är, 

även den, högst troligen insamlad då dess frön förekom i en större mängd än övriga frön.  

I stolphålsmaterialet påträffades det skalkorn (Hordeum vulgare) tillsammans med både 

sädesslag som enbart att identifiera till korn (Hordeum) och oidentifierbara sädesslag 

(Cerealia). Detta överens stämmer bra med tidigare forskning om jordbruk i regionen 

under vikingatiden. Skalkorn (Hordeum vulgare) har varit det dominerade sädesslaget i 

Norge sedan bronsåldern. Svinmålla (Chenopodium album) påträffades också i 

stolphålsmaterialet, vilket indikerar på att gödsling har skett, eftersom det är en växt som 

kräver kväverika jordar. Svinmålla (Chenopodium album), tillsammans med revormstörel 

(Euphorbia helioscopia), var obrända och skulle i vanliga fall klassas som moderna, men 

ny forskning av Sture (2016) visar att frön under flygsandlager kan vara förhistoriska. För 

vidare forskning av platsen borde de övriga stolphålen analyseras och jämföras med 

makrofossilt fyndmaterial från övriga smidesställen. 

Det är med stor sannolikhet att det skett silversmide vid platsen, vilket stöds av alla de 

smidesfynd som gjorde i avfallsgroparna kring hus 5a. Silversmide, som nämnt ovan i 

diskussionen, är troligtvis, ett yrke som högaktades. Silver var en dyrbar metall och det 

var inte alla som kunde bruka den. I Norge har det i en del gravar påträffats 

smidesrelaterade fynd. Dessa gravar klassas ofta som högstatusgravar så som den i Joa. 

Detta skulle kunna indikera att smeden, som kunde vara en fri eller ofri person högaktades 

för sina talanger.  
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7. Sammanfattning  

  

Det som har varit stommen till denna uppsats är det makrofossila materialet från Sømme 

hus 5a:s utgrävning. Sømme är en lokalitet med flera olika förhistoriska lämningar från 

flera olika tider. Det finns fornlämningar från bronsålder till medeltid i form av hus och 

åkrar. Hus 5a som analyserades närmare är daterad till vikingatiden.   

Syftet med denna uppsats var att se odlingen i Sømme och den funktion som hus 5a och 

smedens sociala ställning i samhället. För att se det odlade landskapet genomfördes det 

makrofossila analyser av tio stycken stolphål från hus 5a som sedan jämfördes det med 

tidigare forskning och litteratur. Vad som odlades är av intresse för uppsatsen och för en 

bredare inblick i den odlade vegetationen under vikingatiden i Sømme. För 

undersökningen om smedens ställning gjordes en studie om fynden i avfallsgroparna runt 

huset samt silversmedjor vid andra nordiska ställen där fynd av silversmedjor har 

påträffats. 

De makrofossila analyserna som utfördes presenteras i en tabell med brända och obrända 

frön, samt övriga makrofossila fynd. Av de brända fröna var det skalkorn (Hordeum 

vulgare), korn (Hordeum) samt obestämbara sädeskorn (Cerealia) som stod ut ur 

mängden genom att de förekomst mest. De obrända fröna var det främst svinmålla 

(Chenopodium album) och revormstörel (Euphorbia helioscopia) som förekom i större 

mängder, vilka skulle ändå kunna vara från samma period som de övriga fröerna.  

Diskussionerna som förs genom uppsatsen presenterar husets användning och dess 

makrofossila fyndmaterial. Det presenteras även vad de olika växterna och fröerna kunde 

ha använts till och vad de är bra för. Odlade landskapet i Sømme diskuteras närmare och 

presenteras på ett tillfredsställande sätt. Även den sociala statusen och smedjor från 

nordiska områden presenteras och ställs emot varandra.  

Hus 5a:s användning är svårt att tolka då det makrofossila fyndmaterialet inte var stort. 

Det bestod av brända skalkorn (Hordeum vulgare) och obrända svinmålla frön 

(Chenopodium album) och revormstörel frön (Euphorbia helioscopia). Dock bekräftar 

sädeskornen att det odlades skalkorn (Hordeum vulgare) i området. 

Det är utan tvivel som silversmide har pågått vid platsen, då de alla smidesrelaterade 

verktyg och fynd påträffats i avfallsgroparna. Silversmeden hade högst sannolikt en 

högstatus i Norge eftersom flera högstatusgravar har påträffats med deponerade 

smidesföremål och verktyg.  
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Bilagor  
  

  
Figur 18. Bränt benfragment från stolphål 276 (Foto Daniel Smeds)  
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Figur 19. Diverse föremål från nordvästra avfallsgropen i Sømme (Bild Trond Meling)  
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Figur 20. Diverse fynd och slagg från nordvästliga avfallsgropen i Sømme (Bild Trond Meling)  
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Figur 21. Datering av Skalkorn (Hordeum vulgare) från stolphål 169  

  


