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Bakgrund
Sedan 2016 bedriver Blekinge museum ett långsiktigt forskningsprojekt med fokus på den tidigvarande biskopsägda staden och befästningen vid Elleholm i
Karlshamns kommun. Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa kunskapen kring kulturmiljön och det kulturella, ekonomiska och politiska sammanhang som Elleholm ingick i under medeltid och tidigmodern tid. Elleholmsprojektets referensgrupp utgörs av Martin Hansson, lektor vid Lunds universitet,
Björn Nilsson, Instituttleder vid Avdelning för Kulturhistorie, Universitetsmuseet
i Bergen samt Mats Anglert, arkeolog, tidigare vid Arkeologerna - Statens Historiska Museer, Lund.

Fig. 1 – Elleholm markerat med svart cirkel på Översiktskartan

Undersökningens syfte
Den arkeologiska forskningsgrävningen 2020 genomfördes i enlighet med Länsstyrelsens beslut 431-3761-2020. Målsättningen var att genom riktade, utvärderande grävinsatser komplettera ett rådande kunskapsläge och därigenom bana väg
för mer omfattande arkeologisk insats inom fornlämningsområdet. Fokus låg på
att tydligare avgränsa och karaktärisera lager och byggnadsstrukturer samt samla
in och datera ett fyndmaterial. Föreliggande rapport utgör en redovisning av resultaten från fältarbetet som utfördes under perioden 10-12 augusti samt en
kompletterande fältdag den 13 november.
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Topografi och fornlämningsmiljö
Fornlämningsmiljön för Elleholm ligger på en långsmal ö i Mörrumsån, knappt
en kilometer norr om dagens åmynning mot havet. Platsen utgör Riksintresse för
kulturmiljövården (K4). Spåren efter det medeltida befästningsområde som kallas
Sjöborg (RAÄ Elleholm 3:1) står att finna inom den nordligaste delen av miljön,
och den medeltida staden (RAÄ Elleholm 12:1) söder därom.
Elleholm erhöll sina stadsrättigheter 1450 och förlorade dessa 1600. Snart därefter förvandlades staden till en bondby, och idag hyser platsen inget som minner
om stadsepoken. Inte heller vid Sjöborg finns lämningar synliga ovan mark. Endast terrängen med tre kullar avgränsade genom vallgravar antyder borgområdets
tidigare utseende.

Fig. 2 – I förgrunden Schakt Q och i höger bildkant Schakt T. Fotografi mot sydost.

Såväl stadsområdet som Sjöborg har innan 2016 endast i liten utsträckning blivit
föremål för vetenskapligt intresse. För ytterligare beskrivning av kulturmiljöerna
liksom de senaste årens forskningsresultat hänvisas till rapporter och enstaka artiklar (Henriksson et al. 2017, 2019 resp. 2020, Henriksson 2018, Juhlin Alftberg
2018 resp. Winroth 2017).

Metod
Undersökningen 2020 gjordes helt för hand genom riktade grävinsatser inom
Sjöborg. Den totala undersökningsytan för 2020 uppgick till strax under 24 m2,
fördelat på två större schakt och sex omkring meterstora provrutor (fig. 3). Liksom föregående säsong riktades grävinsatser mot alla tre borgkullarna, men med
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särskild fokus på den mellersta och den norra. Provruta P grävdes med avsikt att
slutgiltigt förtydliga lagerföljden på den södra borgkullen. Schakt T var en utvidgning av 2019 års Schakt O på mellersta borgkullen. Schakt T, liksom Schakt R på
norra borgkullen syftade till att knyta samman och förtydliga tidigare gjorda stratigrafiska och kronologiska observationer. De övriga ingreppen (Schakt S, Q, U,
V och W) utgjorde slutligen fortsatta försök att sondera fornlämningsbilden på
den mellersta respektive norra borgholmen.

Fig. 3 – Schaktplan Sjöborg 2020.
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Under fältarbetet 2020 skedde digital inmätning av schakt och fynd med GPS.
Schakten dokumenterades även genom fotografering samt 3D-fotogrametri. Utöver detta upprättades skalenliga handritningar över vissa schakt, i kombination
med textbeskrivningar. Problem med GPS:en uppdagades efter hand, dessvärre
dock först efter att fältarbetet redan avslutats. Det kunde då konstateras att åtminstone vissa schakt hade en 2 meters felaktig förskjutning mot söder. Eftersom
två schakt på norra respektive mellersta borgkullen kom i kontakt med tidigare
framrensade kontexter, kunde mätfelet här bekräftas till just två meter i nordsydlig riktning. Vetskapen om att felet torde kunna föreligga i fallet med samtliga
schakt för 2020, motiverade en manuell korrigering av positioner för alla schakt
med två meter mot norr.
Matjord och arkeologiska lager från grävningen torrsållades löpande. Fynd tillvaratogs såväl i samband med denna sållning, men också vid rensning och grävning
av kontexter (bilaga 1). Konservering utfördes av Max Jahrehorn, Oxider AB i
Kalmar (bilaga 2). Makrofossilanalys utfördes av Per Lagerås, Arkeologerna vid
SHM och dendrokronologisk analys Hans Linderson, Lunds universitet (bilaga 3
resp. 4).

Resultat
Schaktundersökning
Schakt P

Schakt P om drygt 1 m2 placerades i den södra borgkullens norra del. Efter en 0,1
m tjock matjordshorisont framkom ett kompakterat lager grå lera med inslag av
tegelflis. Vid djupgrävning inom en mindre del av rutan framgick att lerlagrets
tjocklek uppgick till cirka 0,5 meter. Härefter vidtog ett omkring 0,25 m tjockt
lager gul, lerbemängd jord, följd av nivån med steril sand. Observation av fajans
djupt ned i den grå leran talar för relativt sentida kompaktering.
Schakt Q

Schakt Q placerades på den mellersta borgkullens norra del, i övergången mot
sluttningen ned mot den norra vallgraven. Schaktet mätte 1,5 m2 och var som
djupast cirka 0,6 m. Matjorden var här 0,2 m tjock och innehöll rikligt med tegelflis, djurben och enstaka hästskosöm. Härunder framkom en 0,2 m tjock, gråsvart
och hårt packad jord (Lager 12). Lagret innehöll mindre mängder tegel men rikligare inslag av järnfragment och djurben, och det bedömdes utgöra resterna efter
en kompakterad yta motsvarande en gårdsplan. Nivån följdes av ett 0,05 m tjockt
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lager (Lager 13) av liknande karaktär, men med mindre fyndmängd och inslag av
sand. Slutligen vidtog steril nivå i form av gul sand.
Schakt R

Schakt R grävdes på den norra borgholmen och sammanföll delvis med undersökningsytan på denna plats 2016. Schaktet 2020 mätte 11,5 m2 och hade ett varierande djup på mellan 0,3 och 0,4 meter. Rensning skedde i första hand ned till
den stenbelagda nivå som var framme redan 2016, (Henriksson et al 2017) och
som 2020 täckte merparten av schaktet. Lösa stenar och tegelstenar kvarlämnades
efter rensning, så att även de fick ingå i 3D-modellen. I schaktets norra del överlagrades den stenbelagda nivån av Lager 202, som bestod av sotig sand med inslag av träkol, bränd lera, tegelfragment och djurben. Lager 201, i schaktets södra
del, var av snarlik karaktär, men mer fyndförande. Utvärderande provstick gjordes på två punkter i schaktets södra del, varvid framgick att Lager 201 var 0,15 m
tjockt samt att det överlagrade en 0,12 m tjock horisont bestående av siltig, vitgrå
sand med fåtaliga inslag av träkol och tegelfragment. Härefter framkom steril
grund i form av sand.

Fig.4 – Schakt R efter framrensning 2020. Foto mot söder.
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Schakt S

Schakt S var placerat på den mellersta borgholmens sydvästra del och mätte
knappt 1 m2. En tredjedel av provrutan grävdes till et djup om 0,7 m. Under
matjordslagret framkom en 0,2 m tjockt lager omrörd och kraftigt fyndbemängd
kulturjord, som överlagrade ett 0,1 m tjockt skikt silt- och lerbemängd jord med
inslag av tegelfragment och träkol. Ett sammanhängande parti sotig sand med
inslag av bränd lera övergick härefter i ett 0,2 m tjockt lager humös, kompakterad
sand med enstaka inslag av träkol. Detta lager tolkades utgöra en äldre markhorisont. På 0,7 m djup framkom en naturlig grund bestående av sand.
Schakt T

Schakt T utgjorde en 5 m2 stor utvidgning av 2018 års sträckning för Schakt D
respektive 2019 års Schakt O. Först öppnades en ruta om 1 x 1 m där ca halva
rutan berörde föregående årets schakt O. Det förlängdes sedan med 1 x 1,5 m
söderut, och sedan ytterligare 1 x 1 m söderut. Detta döptes till schakt T (fig.5).
Slutligen förlängdes schaktet söderut med en ruta om 1 x 1 m.

Fig.5 - Plan I över schakt T, med tidigvarande Schakt O i norr.
Under grässvålen, vilken torvades av för hand, fanns ett matjordslager. Under det
påträffades brungrå kulturjord med inslag av tegelkross, tegelbitar samt lerklining
(fig.5, kontext 2). Det var finkornigt, torrt, magert och löst, och fynd av huvudsakligen hästskosöm gjordes (fig.5, plan I, *1, *2, *3, *4, *5). På den mellersta
holmen har hästskosöm påträffats i stort sett i alla kontexter. Kulturlagret sållades. Det tolkades vara ett marklager, med trolig efterreformatorisk datering, mer
daterat på läge än faktiska daterande fynd.
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Fig.6 - Schakt T, plan II.
Under kontext 2 fanns ett kulturlager som bestod av gråbrun kulturjord, finkornig, torr, mager och lös (fig.6, plan II, kontext 3). Det hade Inslag av tegelkross,
tegelbitar, bränd lera, träkol, enstaka djurben samt hästskosöm. Detta tolkades
vara en brukningsnivå av kontext 12. Kulturlagret under (kontext 12) bestod av
brungrå humös sand, kulturpåverkad, finkornig, torr, mager och kompakt.

Fig. 7 Schakt T, plan III.

Fig. 8 Schakt T, plan IV.
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Det hade inslag av träkol, bränd lera och tegelkross. Även i detta kulturlager
fanns fynd av hästskosöm, men även ett bygelformat järnföremål (fig.7, plan III,
kontext 12, *6). Kulturlagret tolkades vara en hårdgjord yta, såsom ett golv eller
en gårdsplan, och hängde funktionsmässigt samman med kontext 3. Kontext 12
täckte hela ytan i schaktet, och sträckte sig in i schaktkanten åt alla håll (fig.7, plan
III). Det kan tyda på att det har lagts ut inför omstruktureringar av ytan, och förändringar av mellersta borgens funktioner. Brukningen av ytan (kontext 3) kan
också tyda på att området efter omstruktureringen har använts under en längre
tid. Schaktet förlängdes ca 0,5 m i nordöst, och 1,5 m söderut.

Fig.9 Schakt T, plan V med platsen för
den västra sektionen markerad med rött.

Fig.10 Den västra sektionen i schakt T.
Beskrivning i löptext.
Därunder fanns kontext 19, som även den täckte i stort sett hela schaktet, fortsatte in i schaktkanten åt norr, öster och väster, medan det i söder har anbragts i
en nedgrävning grävd igenom kontext 21 (fig.8, plan IV). Kontext 19 bestod av
grå kulturjord, i form av en lera som var finkorning, torr, mager och väldigt kompakt. Leran hade inslag av bränd lera, enstaka träkol, tegelkross, tegelbitar. Det
material som blandats i leran har troligen tjänstgjort som ballast eller armering för
en yta som behövt hårdgöras för att kunna brukas. Kontext 19 tolkades vara antingen ett lergolv i en byggnad, exempelvis en verkstad, eller en hårdgjord yta,
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som för en gårdsplan eller liknande. En tegelsten var lagd i kontext 19, och ytans
ojämna natur kan tyda på att hela ytan varit täckt av tegel och sten, något som vid
tillfälle tagits bort, förmodligen i samband med borgens rasering. Tegelstenen
hade ett tassavtryck, och den togs tillvara; i anslutning påträffades även en nyckel.
Under kontext 19 skymtade ett kulturlager, som bestod av träkol, aska, sot, bränd
lera, och som alltså var tydligt värmepåverkat (kontext 24), dock kunde dess
funktion inte utrönas då grävningen inte fortsatte ner i detsamma (fig.8, plan IV).
I den södra delen av schakt T fanns som tidigare nämnts inte kontext 19, utan
här sluttade marken mot söder, och här framkom kontext 21, ett utlagt kulturlager som konstruktionen av kontext 19 var nedgrävd igenom (fig.8 och 6, plan IV
och sektion). Kontext 21 bestod av blå lera, som var finkornig, fet, fuktig och
kompakt, och var helt utan inslag. Leran låg på stenar som var lagda i kanten i en
östvästligt löpande linje, som möjligen ska tolkas vara en fundamentering (fig.9,
plan V; kontext 22 och 25). Fundamenteringen kan antingen ha fungerat för vallgraven söder om schaktet, eller som yttervägg mot söder för byggnaden där lergolv 19 använts. Med den senare tolkningen skulle kontexter 19, 21, 22 och 25
vara relativt samtida (fig. 11 matris).

Fig.11 Matrisen med grovt förslag på datering.
En provgrop gjordes i den södra delen av schaktet, som var 0,6 m i nordsydlig
riktning, och 0,8 m i östvästlig. Underst fanns kontext 23, som utgjorde den
äldsta markhorisonten belägen på den sterila undergrunden. Den bestod av en
brun, humös sand, som var finkornig, torr, mager och lös, med enstaka inslag av
bränd lera och träkol, med tydlig kulturpåverkan. Över den fanns kontext 25, en
brun, humös sand blandad med lera. Den var finkornig, fet, fuktig och kompakt,
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och hade inslag av lera, bränd lera och träkol. Den verkade utlagd, och kan ha
tillkommit inför omstruktureringar i området. På kontext 25 fanns kontext 22
som utgjordes av en gul lera, samt två naturstenar (fig. 9, 10 och 11).

Schakt U

Schakt U om 1,5 m2 var placerat inom den nordöstra delen av den mellersta
borgkullen. Den norra halvan av provgropen grävdes till 0,3 m djup, medan maximalt djup i den andra hälften uppgick till 0,7 m. Under ett 0,2 m tjockt matjordslager framkom en brungrå, finkornig och mager, kompakterad humus med inslag
av bränd lera, tegelkross och träkol. Detta tolkades vara en markyta som brukats
under lång tid. Härunder påträffades ett cirka 0,2 m tjockt lager brun, humös, torr
och mager finkornig sand med inslag av bränd lera, träkol, kalk och småsten. Lagret tolkades utgöra den äldsta markhorisonten på platsen. Slutligen nåddes en
grund bestående av gulrött, grovkornigt grus.

Fig.12 Renritade planer och profiler för Schakt V resp. W.
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Schakt V

Schakt V var placerat på den plana ytan norr om den norra borgkullen. Schaktet
mätte drygt 1 m2 och grävdes till ett maximalt djup om 0,55 m. En kraftig matjordshorisont med inslag av tegelflis uppgick till 0,4 m tjocklek. Härefter vidtog
en fet, svartbrun jord vars överyta innehöll inslag av lera. Denna nivå tolkades
utgör en äldre markhorisont. Provgropen vattenfylldes på 0,55 m djup.
Schakt W

Schakt W grävdes på den norra borgholmens norra sluttning ned mot Mörrumsån. Schaktet mätte knappt 1 m2 och grävdes ställvis till ett maximalt djup om 1,3
m. Schaktets övre nivå utgjordes av ett 0,6 – 0,75 m tjockt matjordslager. Detta
innehöll enstaka järnfragment och tegelflis, och hade karaktär av en kulturjord.
Under denna nivå framkom ett 0,4 m tjockt lager gulbrun, fet jord med fläckvisa
inslag av vit lera samt även träkol och tegelfragment. Den horisontella nivån tolkades i fält utgöra en terrass, vars kant då hypotetiskt skulle kunna återfinnas
endast någon meter längre mot norr. En rund nedgrävning om ca 0,1 m i diameter tolkades kunna ha utgjort ett hål efter en klen, möjligen bränd stolpe eller stör.
På 1,1 m djup vidtog orörd sand och på 1,3 m djup en sannolikt sekundär geologisk bildning med inslag av humöst material och järnutfällningar.

Diskussion
Med insatsen 2020 uppnåddes målet om en än mer fördjupad kunskap om fornlämningsområdet för de tre borgkullarna inom Sjöborg. En generell bild som idag
framträder är en miljö som successivt ianspråktas, kanske redan under sent 1200tal, men åtminstone under första hälften av 1300-talet. Även fortsatt tolkas miljön
mer eller mindre ha tagits ur bruk efter 1520-talet. Härefter tycks en mer extensiv
användning av stadens, och senare byns periferi vidta, vilket i form av odling och
betesdrift varar ända in i nutid.
Gällande den södra borgkullen framstår det idag tydligt att spår och fynd i princip
helt saknas från medeltid och tidigmodern tid. De i stor utsträckning hårdgjorda
markytorna kan mycket väl ha hyst stenläggningar och funktioner tidigare, men
till följd av omfattande omstruktureringar speglar dessa idag endast senare tiders
bruk av delområdet. För den mellersta delen av borgområdet är situationen en
helt annan. Här finns än idag bevarade kulturlager och byggnadsspår samt i syn15

nerhet talrika, delvis kontextbundna fynd. Även grävning i utkanten av mellersta
borgområdet har påvisat kulturlager och äldre markhorisonter. Där mer omfattande provgrävning utförts kan olika faser beläggas, framför allt gäller detta
centralt på holmen. Byggnadsspår av sten, tegel och trä liksom olika fyndförande
horisonter återspeglar minst två kronologiskt skilda brukningsfaser liksom omstruktureringar för olika ändamål, sannolikt både inom- och utomhus. Även spåren i anslutning till den norra borgkullen kräver ytterligare undersökning innan en
tillfredställande uttolkning av bebyggelsefaser kan ske. Även här återfinnes sotlager som mycket väl kan tala för medveten nedbränning i samband med krigsaktioner.
Genom tillvaratagna medeltida järnföremål från mellersta borgkullen påvisas dåtida strategier avseende omsorgsfull förvaring. Detta tack vare fynd av kistbeslag,
flera bultlås samt en nyckel. Andra järnredskap, stigbyglar och inte minst stora
mängder hästskosöm speglar karaktären av plats för lagring, uppstallning och
smide. Mängder med armborstpilar kan sedan tala för både krigsberedskap och
faktiska strider på platsen. Inom det mellersta borgområdet liksom på norra
borgkullen har medeltida mynt och blyplomber tillvaratagits genom de olika
undersökningarna 2016–2020. Fram träder då även en bild av en plats som nod i
ett handelsutbyte med internationella kontakter mot Hansan och Flandern. Keramik i form av svartgods och stengods liksom ett omfattande osteologiskt
material vittnar samtidigt om hushållsaktiviteter samt platsens försörjning och då
även lokala förankring. Fyndmässigt kontrasterar Sjöborg tydligt mot sådant som
hittills framkommit inom stadsområdet på öns södra del. Fynd upphör på borgområdet efter 1500-talets början, för att istället exempelvis bli mer frekventa direkt norr om Elleholms kyrka (Henriksson et al 2020). Efter flera säsongers fältarbeten på platsen, är den samlade fyndmängden både varierad och omfattande.
Det är viktigt att inte hamna på efterkälken med ett kontinuerligt arbete med
dessa samlingar. Stickprovsmässig konservering av tre föremål som hittades 2019
visar hur tidigare fynd i malpåse kan lyftas fram, förtydligas och också ha potential för fortsatt forskning. I detta fall rörde det sig bland annat om ett mynt och en
blyplomb som återigen knyter an till hanseatiskt respektive flandriskt område
(bilaga 6). Oavsett hur ett framtida Elleholmsprojekt eller utställningsambitioner
gällande staden och borgen utvecklas, är det viktigt att Blekinge museum, som
projektägare tillika mottagare av fyndfördelning, verkar för att tydligt integrera
fynd och resultat i en långsiktig förmedlingsstrategi.
Redan tidigt under Elleholmsprojektet noterades en hög potential kring dendrokronologiska analyser. År 2016 tidfästes exempelvis timmer, som tolkas sammanhänga med en vindbrygga, till avverkningsåret 1434 (Henriksson et al 2017). Den
gången tillvaratogs trämaterialet i den igenlagda, norra vallgraven. Senare års
undersökningar, och inte minst den 2020, har dock visat att även brunna plankor
och stockar på mellersta borgholmen med fördel kan bidra till en kronologisk
serie (bilaga 4). Potentialen hos dendrokronologiska studier är således stor. Med
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fördel bör därför ett fortsatt projekt kring Elleholm inbegripa en särskild strategi
avseende dendrokronologi. Detsamma gäller miljöstudier och paleoekologi, vilket
endast i mycket liten utsträckning brukats inom det hittillsvarande projektet. År
2020 gjordes dock begränsade analyser av makrofossil ur insamlade jordprover,
vilket speglade en stor potential (bilaga 3), och påtalar behov av att väva in paleoekologiska frågeställningar i en fortsatt projektstrategi. Med fördel kan så aspekter
på försörjning och drift av Sjöborg studeras genom frågeställningar rörande matoch djurhållning men även sanitära spörsmål liksom lokal vegetationshistoria i
stort. Vidare bör en medeltida uppodling inom borgområdet studeras mer specifikt, med syfte att fånga upp såväl nyttoaspekter som eventuella, mer estetiska
brukningsaspekter. Slutligen bör man söka skildra användandet av borgområdet
från avveckling till ianspråktagandet som odlingsmiljö och senare betesmark under 1800- respektive 1900-tal
Avslutningsvis bör det än en gång understrykas att Sjöborg, liksom övriga Elleholm, hyser mängder av spår och lämningar av olika karaktär och potential. Förutsättningarna är mycket goda för att lyckas sammanställa en källkritiskt grundad
bild av kulturmiljöernas utseende och nyttjande över tid.
Den samlade bedömningen är att kunskapen om befintliga lager och kontexter
idag är tillräcklig för att kunna planera för kvalitetssäkrade, större arbetsinsatser
avseende i synnerhet borgområdet Sjöborg. Sådana arkeologiska undersökningar i
kombination med naturvetenskapliga metodval och analyser bör utgå ifrån mer
omfattande ytmässiga avbaningar samt betydligt fler ingrepp i kontext såväl på
land som i angränsande delar av Mörrumsån. Parallellt med ett sådant utforskande bör även en diskussion gällande platsens framtida nyttjande och pedagogiska potential som besöksmål inledas. En sådan dialog bör med fördel inbegripa
Länsstyrelsen, Karlshamns kommun, Blekinge museum samt inte minst lokalboende, fastighetsägare och lokal hembygdsförening.
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Figurförteckning
Fig.1 – Elleholm markerat på Översiktskartan
Fig.2 – Översikt över grävområdet vid Sjöborg 2020. Fotografi mot sydost
Fig.3 – Schaktplan Sjöborg 2020
Fig.4 – Fotogrammetri över Schakt R
Fig.5 – Schakt T, plan I
Fig.6 – Schakt T, plan II.
Fig.7 – Schakt T, plan III.
Fig.8 – Schakt T, plan IV.
Fig.9 – Schakt T, plan V
Fig.10 – Den västra sektionen i schakt T.
Fig.11 – Matris över stratigrafiska förhållanden inom Schakt T.
Fig.12 – Renritade planer och profiler för Schakt V resp. W.
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Bilaga 1 – Fyndtabell Elleholm 2020 - Blm 29667
FNR

Fält-ID

KONTEXT

SAKORD

MATERIAL

ANTAL

FYNDSTATUS

VIKT (g.)

1

Sch. T L. 2

Obrända Ben

Tand/Ben

3

Intakt

52

2

Sch. U L. 2

Obrända Ben

Ben

5

Fragment

17

3

Sch. I L. 3

Obrända ben

Ben

2

Fragment

5

4

Sch. R L. 201

Obrända/brän
da ben

Ben

79

Fragment/Intakt 838

5
6

Sch. S L. 4

Bränt ben
Brända ben

Ben
Ben

1
7

Fragment
Fragment

7
8

Sch. R allmänt
rensfynd
Sch. Q

Obrända/Brän
da ben
Obrända ben

Ben
Ben

3
79

Fragment
Fragment

12
649

9

Sch. Q

Obrända ben

Ben

104

Fragment

849

10

Sch. Q L. 12

Järn

Fe

34

Fragment

232

Sch. Q Matjord
Sch. Q L. 12

Järn
Järn

Fe
Fe

18
1

Fragment
Fragment

124
<1

13

Grop i Södra
schaktdelen L. 2

Järn

Fe

8

Fragment

14

Schakt U L. 3
Matjord

Järn

Fe

5

Fragment

18

15

Sch. T L. 12

Hästsko

Fe

1

Fragment

59

16
17
18

Sch. T L. 12
Sch. T L. 12
Sch. T L. 12

Spänne
Järn
Slagg

Fe
Fe
Fe

1
6
8

Fragment
Fragment
Fragment

5
35
60

11
12

FQ9

4
11

19

Sch. T L. 12

Järn

Fe

12

Fragment

60

20
21
22
23

Järn
Spik

Fe
Fe

7
11

Fragment
Fragment

31
58

Järn
Slagg
Sölja
Järn

Fe
Fe
Fe
Fe

4
1
1
3

Fragment
Fragment
Fragment
Fragment

20
15
4
53

24
25
26
27

FQ 13

Sch. T
Sch. T L. 2
Utgår
Utgår
Sch T L. 1
sållfynd
Sch. Q L. 13
Sch Q L. 13
Sch. Q L. 12

28

FQ7

Sch. Q L. 12

Järn

Fe

1

Fragment

6

29
30

FQ2

Sch Q L. 12
Sch. Q L. 12

Järn
Järn

Fe
Fe

1
1

Fragment
Fragment

4
21

Anmärkning

Två tänder
från nöt,
kranium frag.
Oidentifierade
arter
Oklart vilket
schakt Hund,
revben
obestämd art
Nöt, Svin, Får.
En del ben lätt
brända samt
några huggna
Lätt bränt
fragment från
en mandibula
2 ben från
svin & ett
bränt ben
Nöt, svin & får
Nöt, svin &
får. Ett ben
med snitt spår
24 mm lång
Varav 21 st
spikar 74 mm21 mm
Varav 13
spikar & en
böjd spik 66
mm-18 mm
Järnhasp
Oklart vilket
schakt En
hästsko 57
mm x 36 mm,
5 spikar 75
mm-20 mm
En nål 44
mm, 3 spikar
38 mm-24
mm
Del av en
hästsko 9 mm
En fyrkant ev.
ett sölja 26
mm

8 spikar 60
mm-20 mm,
en nål 21 mm
3 spikar 24
mm
57–17 mm

2 spikar
17x20 mm
Fyrkant 20x20
mm
Ring med ett
hål i mitten
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FNR

KONTEXT

SAKORD

31

Sch. I L. 3

Slagg

Fe

1

Fragment

29

32

Sch. I L. 3
Sch. R Allmänna
rensfynd

Spik

Fe

2

Fragment

6

Spik

Fe

1

Fragment

21

Järn
Hästskosöm
Hästskosöm
Hästskosöm
Hästskosöm
Metallföremål

Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Cu-leg

1
1
1
1
1
1

Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment

12
6
5
5
2
1

Glas
Glas
Slagg

Glas
Glas
Slagg

3
4
1

Fragment
Fragment
Fragment

4
2
2

Slagg

Slagg

2

Fragment

249

44
45

Sch T L. 12 * 7
Sch T * 4
Sch T * 3
Sch T * 2
Sch T * 1
Oklar kontext
Sch. U L. 3
Matjord
Oklar kontext
Oklar kontext
Sch. R allmänna
rensfynd
Sch. R allmänna
rensfynd
Oklar kontext

Slagg
Slagg

Slagg
Slagg

5
1

Fragment
Fragment

21
14

46
47

Sch. Q Matjord
Sch. Q Matjord

Svartgods
Rödgods

Keramik
Keramik

1
1

Fragment
Fragment

3
2

48
49

Sch. Q L. 13
Sch. Q L. 12

Svartgods
Rödgods

Keramik
Keramik

1
2

Fragment
Fragment

3
8

50

Sch. Q L. 12

Svartgods

Keramik

1

Fragment

2

51

Sch. Q L. 12
Sch. U L. 3
Matjord
Sch. T L. 12*7
Sch. T L. 12*7
Sch. U L. 3
Matjord
Sch. R L 201

Keramik

Keramik

4

Fragment

5

Svartgods
Stengods
Keramik

Keramik
Keramik
Keramik

1
1
2

Fragment
Fragment
Fragment

3
4
1

Porslin
Rödgods

Keramik
Keramik

1
1

Fragment
Fragment

<1
8

Vit glasering
Glasering

Sch. U L.3
Sch. U L 3
R Allmänna
rensfynd
Sch. T L. 2

Obränt Ben
Brända ben

Ben
Ben

1
2

Fragment
Fragment

1
<1

Rörben

Brända ben
Obrända ben
Obränt ben

Ben
Ben
Ben

1
1
1

Fragment
Fragment
Fragment

1
4
8

Kranium
Rörben
Ledkula

Bränt ben

Ben

1

Fragment

1

Kranium

Bränd lera
Bränd lera

Lera
Lera

1
3

Fragment
Fragment

14
74

Lera
Slagg
Lera
Lera

Lera
Slagg
Lera
Lera

1
1
7
5

Fragment
Fragment
Fragment
Fragment

6
4
87
87

Lera

Lera

5

Fragment

66

Slagg

Slagg

1

Fragment

72

Mynning

Keramik

1

Fragment

8

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Fält-ID

Sch. T L. 1
sållfynd
Sch. U L. 3
Matjord
Oklar kontext
Sch. T L. 1
sållfynd
Sch. T L. 2
Sch. T L. 2
Sch. T L. 12
Sch. I L. 3
Sch. R Allmänna
restfynd
Sch. R Allmänna
restfynd

MATERIAL

ANTAL

FYNDSTATUS

VIKT (g.)

Anmärkning
Oklart vilket
schakt
Oklart vilket
schakt
47 mm
44 mm lång
15 mm bred
Järnbit med
två ringar
30 mm lång
33 mm lång
33 mm lång
26 mm lång
24 mm lång
Ofärgat och
färgat
Färgat, grön

Ränder som
dekoration
Glaserad
3 mm långa
ränder som
dekoration
Ränder som
dekoration
Varav två har
dekoration i
form av
ränder
Ränder som
dekoration

Oklart vilket
schakt
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FNR

Fält-ID

KONTEXT

SAKORD

MATERIAL

ANTAL

FYNDSTATUS

VIKT (g.)

75

Sch. R Allmänna
restfynd
Sch. R Allmänna
restfynd
Sch. R Allmänna
restfynd
Sch. R Allmänna
restfynd

76
77

Sch. R L. 202
Sch. R L. 202

Brända ben
Taktegel

Ben
Sten

2
1

Fragment
Fragment

7
105

78

Sch. R L. 202

Lerklining

Lera

2

Fragment

20

79
80

Lerklining
Lera

Lera
Lera

2
1

Fragment
Fragment

103
67

Bränd lera

Lera

4

Fragment

75

82

Sch. R L. 202
Sch. T eller I L. 12
Sch R Kulturlager
Kontext 201
Sch. R Kulturlager
Kontext 201

Lerklining

Lera

1

Fragment

102

83

Sch. R Kulturlager
Kontext 201
Tegelsten

Sten

1

Fragment

167

84

Sch. T L. 12

Bränd lera

Lera

4

Fragment

243

85

Sch T L.19

Tegelsten

Sten

1

Fragment

86

Flinta

Flinta

1

Fragment

<1

Flinta

Flinta

1

Fragment

3

88

Sch. Q L.14
Sch. R Allmänna
rensfynd
Sch. R Allmänna
rensfynd

Bränd flinta

Flinta

1

Fragment

1

89

Sch. Q

Flinta

Flinta

5

Fragment

123

90

Oklar kontext

Bränd flinta

Flinta

4

Fragment

46

91
92

Oklar kontext
Sch T L. 12

Bränd flinta
Bränt ben

Flinta
Ben

1
1

Fragment
Fragment

2
<1

93
94
95

Sch T. L 12
Sch T L. 2
Sch. T L. 2

Flinta
Bränd flinta
Flinta

Flinta
Flinta
Flinta

2
1
1

Fragment
Fragment
Fragment

2
7
<1

72
73
74

81

87

Bränt ben

Ben

1

Fragment

1

Bränd lera

Lera

3

Fragment

15

Lerklining

Lera

2

Fragment

113

Lerklining

Lera

8

Fragment

316

96

Kons.
nr: 1

Sch. R L 201

Bultlås

Fe

1

Fragment

57,60

97

Kons.
nr: 2

Sch. Q L 13

Bultlås, med
stång

Fe

1

Intakt

106,84

Sch. T L. 12

Trä?

Trä?

1

Fragment

<1

Sch. Q L 12

Puns?

Fe

1

Intakt

22,82

Sch. T L. 12
Sch. Q L. 13

Bygelfragment
Obränt Ben

Fe
Ben

1
1

Fragment
Fragment

17,30
2

Sch. T L. 12

Beslag

Cu-leg

1

Intakt

0,98

98
99
100
101
102

Kons.
nr: 3A
Kons.
nr: 4
Kons.
nr: 6
Kons.
nr: 3

Anmärkning

Rörben

87x60 mm22x20 mm
Rörben &
kranium frag.
53x63 mm
28x20 mm15x9 mm
50x57 mm38x26 mm
Lerprov
42-28 mm
Svartgrå fog
87x40 mm
Spår av Två
tassavtryck
23x23 mm
från katt.
80x40 mm
Lera under
tegelsten,
83x26 mm55x4 mm
Tassavtryck
54x54 mm
från hund.
240x100 mm
Avslag 25x2
mm
Avslag 28x18
mm
Avslag?
16x17mm
Avslag?
85x30-29x31
mm
Vit sten35x2511x20 mm
Glansig sten
21x12mm
16x5 mm
11x11 mm—
15x5 mm
24x30 mm
18x5 mm
Bulten ser ut
att saknas
40x24 mm
Bultlås med
stång, en
äldre skada
vid bultens
inre vägg
Möjligtvis trä
som tagits ut
från Beslag
tillhörande
kniv?
55 mm lång
Del av sölja
50x30 mm
Tillhörande
kniv

OXIDER
Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapporter över
föremål från Elleholm
2020

Max Jahrehorn
Rapport maj 2021
K20-307
OXIDER
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Omslagsbild: Beslag, k. f.n. 3.
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Inledning
Materialet kommer från undersökningarna vid Elleholm 2020.
Föremålen består av järn samt cu-legeringar.
Sammanlagt består fynden av 6 fyndposter .
Oxider har fått uppdraget att utföra konserveringsarbetet. Följande rapport avser arbetets
utförande.

Mål

•
•
•

Dokumentation av de olika föremålen
Konservering av materialet
Dokumentation av uppdraget

Syfte
Det övergripande syftet med konserveringsarbetet är att säkra materialet från fortsatt
nedbrytning och öka läsbarheten. Föroreningar avlägsnas tills nivån för ursprunglig yta nås.

Metod
Varje föremål bedöms individuellt med fokus på läsbarhet och korrosionsgrad. För att
säkerställa informationen innan konservering fotograferas materialet och detaljbilder tas på
speciella eller komplicerade delar. Konserveringsmetoden väljs efter objektens status samt
efter de föroreningar som vidhäftar dess ytor. Metoden skall vara skonsam mot föremålen.

Föremålsstatus
Föroreningarna och korrosionsprodukterna varierar i materialet, allt från tunt sittande jord till
extremt hårda produkter. I några fall är ytorna svåravlästa på grund av krustbildningar eller
föroreningar.

Konservering
Konserveringsmetoden valdes efter varje enskilt föremål, efter dess specifika status och
nedbrytningsgrad.
Målet med konserveringen var att avlägsna föroreningar på ett sådant sätt att nivån nåddes till
ursprunglig yta om möjligt. Arbetet fram dit var att tillföra så lite kemikalier som möjligt, i
kombination med mekanisk rengöring.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ
Ort/Anläggning:

Elleholm 2020

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Bultlås

Material:

Järn

Vikt in:

96,84g Vikt ut: 57,60g

Rapport id: K20-307
Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

1
2020-09-07
2021-05-06

Antal:

1

Foto:

Ja

Behandling:

Bultlåset är helt inneslutna i något voluminösa och spröda korrosionsprodukter, dess bult ser ut att
saknas.

Låset innan konservering.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K20-307

Bultlåset bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär
avlägsnas. Föremålet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten.
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax i pastaform.

Bultlåset efter konservering.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ
Ort/Anläggning:

Elleholm 2020

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Rapport id: K20-307

Föremål:

Bultlås mm

Material:

Järn

Vikt in:

107,64g 26,60g stång Vikt ut: 86,05g 20,79g

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

2
2020-09-07
2021-05-06

Antal:

1

Foto:

Ja

Behandling:

Bultlåset och stången är helt inneslutna i något voluminösa korrosionsprodukter. Dess bult ser ut att
sitta i läge och en inre vägg nära bulten har en har en skada med en större öppning, skadan är av äldre
datum

Föremålen innan konservering.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K20-307

Låset och stången bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre
rengöring så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare
karaktär avlägsnas. Delarna urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess
att kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat
vatten. Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax i pastaform.

Låset efter konservering.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K20-307

Ort/Anläggning:

Elleholm 2020

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Beslag, tillhörande kniv?

Material:

Cu-legering

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

3
2020-09-07
2021-05-20

Antal:

1

Foto:

Ja

Mått:
Vikt in:

1,12g

Vikt ut:

0,98g

Behandling:

Föremålet är lätt förorenat, något kraftigare i utsidans linjer och på insidan. Underliggande ytor ser ut
att vara vittrade, detta är kraftigare på insidan med skikt av voluminösa inslag av koppar(II)klorid.
Längs ytterkanten på ett mindre ställe finns en recent skada ner till metall.

Föremålet innan konservering.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K20-307

Föremålet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för
att avlägsna hårdare föroreningar. Blandat en produkterna från insidan noteras mindre fibrer med
riktning, möjligtvis trä, materialet avlägsnas och placeras i provrör märkt :A. För att nå något djupare
så rengörs ytorna lätt med EDTA-diNa 0,5% samt följande urlakning i värmt avjoniserat vatten i flera
bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med följande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i
etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Beslaget efter konservering.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K20-307

Ort/Anläggning:

Elleholm 2020

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Puns?

Material:

Järn

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

4
2020-09-07
2021-05-06

Antal:

1

Foto:

Ja

Mått:
Vikt in:

25,91g

Vikt ut:

22,82g

Behandling:

Det möjliga verktyget ytor är något förorenade och den underliggande strukturen vittnar on en relativt
omfattande korrosion. Dess ena ände har en tångeliknande form.

Föremålet innan konservering.
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OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapport
MJ

Rapport id: K20-307

Verktyget bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring
så blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär
avlägsnas. Delen urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten.
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax i pastaform.

Verktyget efter konservering.
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Ort/Anläggning:

Elleholm 2020

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Fragment

Material:

Järn

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

5
2020-09-07
2021-05-20

Antal:

1

Foto:

Ja

Mått:
Vikt in:

2,07g

Vikt ut:

1,41g

Behandling:

Fragmentet är helt inneslutet i föroreningar, dess ena sida har ett skikt med nedbrutna träfibrer.

Fragmentet före och efter konservering.

Delen bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring så
blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär
avlägsnas. Föremålet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten.
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax i pastaform.
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Ort/Anläggning:

Elleholm 2020

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Sölja, del av

Material:

Järn

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

6
2020-09-07
2021-05-06

Antal:

1

Foto:

Ja

Mått:
Vikt in:

23,65g

Vikt ut:

17,30g

Behandling:

Söljan är hårt korroderad och ytorna täcks av tunna föroreningar, dock syns två större krustbildningar.
Brottytan är av äldre datum.

Delen innan konservering.
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Söljan bearbetades under mikroskop med skalpell och dentalverktyg. Efter denna grövre rengöring så
blästrades ytorna med aluminiumoxid, där korrosionsprodukter av hårdare och tätare karaktär
avlägsnas. Föremålet urlakades med natriumhydroxid (NaOH) kring en nivå av pH 11, till dess att
kloridhalten är obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas genom lakning i ljummet avjoniserat vatten.
Vidare dehydrering med 95%-ig etanol samt torkas.
För att avlägsna och jämna ytorna ytterligare från föroreningar, blästras ytorna återigen, då med
glaspärlor. Dehydrering i etanol samt en kontrollerad torkning. Behandlingen avslutas med att en
ytbehandling läggs i form av Dinitrolpasta som penslas över ytorna, senare appliceras mikrokristallint
vax i pastaform.

Söljan efter konservering.
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Makrofossil och träkol i
ett jordprov från
Elleholm, Blekinge
Per Lagerås

Rapport, 2020-10-22

Arkeologerna
Statens historiska museer
Våra kontor
Linköping
Lund
Mölndal
Stockholm
Uppsala
Kontakt
Per Lagerås
+46-10-480 82 51
per.lageras@arkeologerna.com
www.arkeologerna.com

Inledning
Ett jordprov från Elleholm analyserades med avseende på växtmakrofossil (fröer etc.) och träkol. Elleholm
ligger på en ö i Mörrumsån, Karlshamns kommun, Blekinge (6224671, 48619 SWEREF99 TM). Platsen
hade stadsprivilegier under senmedeltid och tidig eftermedeltid. Det fanns även en borg, Sjöborg, på den
norra änden av ön. Det var i denna borglämning som jordprovet togs, närmare bestämt i ett lager som
troligen speglar borgens allra äldsta fas (se Figur 1).
Makrofossilanalysen gjordes av undertecknad och träkolsanalysen av Santeri Vanhanen, båda vid
Arkeologerna, Statens historiska museer, på uppdrag av Jimmy Juhlin Alftberg, Blekinge museum.

Figur 1. Provtagningskontext. Foto Jimmy Juhlin Alftberg

Metod
Jordprovet bestod av humös sand och hade en volym av 1,1 liter. Provet floterades och den lätta fraktionen
silades med fint nät (maskvidd 0,4 mm). Silatet analyserades i stereolupp med förstoringen ×6–60.

Resultat och tolkning
Provet innehöll måttligt med växtmakrofossil och rikligt med träkol. Det innehöll även rikligt med
järnutfällningar. Sammanlagt identifierades fröer av tio arter och träkol av två. Dessutom noterades
enstaka lortar av mus eller annan smågnagare.

Odlade växter representerades i provet av 1 förkolnat korn av skalkorn och 2 förkolnade fröer av ärt.
Vildväxande ätliga växter representerades av 1 förkolnat enbär, samt 11 hallonkärnor. Av de sistnämnda
var 3 förkolnade. Övriga identifierade arter speglade ogräs och ruderatväxter (åkerbinda, svinmålla,
mjukdån), samt gräsmarksväxter (grässtjärnblomma, starr och tistlar).
Av träkolet analyserades 14 bitar av vilka 8 bestämdes till al och 6 till björk.
Sammantaget visar analysen att agrarprodukter (skalkorn och ärt) har hanterats på platsen, troligen i
samband med hushållsaktiviteter. Enbär och hallon kan härröra från naturlig vegetation, men med tanke
på kontexten, samt anslutningen till fynd av skalkorn och ärt, är det troligt att även dessa har hanterats i
hushållet på platsen. Gnagarlortarna passar in i denna kontext och speglar troligen möss som lockats av
matdepåer eller avfall.
De ogräs och ruderatväxter som noterades speglar troligen lokal vegetation på platsen. Det rör sig om arter
som trivs på näringsberikad och trampad mark. Även gräsmarksväxterna kan spegla lokal vegetation eller
härröra från insamlat foder.
Det rikliga träkolet av al och björk kan spegla lokal brandröjning eller insamlat bränsle. Som namnet
Elleholm säger så har al vuxit lokalt på ön.

Figur 2. Förkolnade makrofossil av skalkorn och ärt från Elleholm. Foto Per Lagerås

Tabell 1. Samtliga identifierade växtmakrofossil från jordprovet från Elleholm.
Svenskt namn
Vetenskapligt namn
Antal
ODLADE VÄXTER
Skalkorn
Hordeum distichon/vulgare,
1 förkoln. korn
skalklätt
Ärt
Pisum sativum
2 förkoln. fröer
ÄTLIGA BÄR
Hallon
Rubus idaeus
3 förkoln. + 8 oförkoln. kärnor
En
Juniperus communis
1 förkoln. bär
OGRÄS/RUDERAT
Åkerbinda
Fallopia convolvulus
1 förkoln. frö
Svinmålla
Chenopodium album
3 förkoln. + 14 oförkoln. fröer
Mjukdån
Galeopsis ladanum
1 oförkoln. frö
GRÄSMARK
Grässtjärnblomma
Stellaria graminea
1 förkoln. frö
Starrar
Carex sp.
2 förkoln. fröer
Tistlar/piggtistlar
Cirsium/Carduus
1 oförkoln. frö
ÖVRIGT
Träkol
Rikligt (ca 90 ml)
Jordgryn
Cenococcum geophilum
Enstaka förkoln.
Muslortar
2 förkoln. + 1 mineraliserad
Järnutfällningar
Rikligt

Elleholm, Blekinge makrofossilanalys av
sediment från
vallgraven
Per Lagerås

Rapport, 2020-12-17

Arkeologerna
Statens historiska museer
Våra kontor
Linköping
Lund
Mölndal
Stockholm
Uppsala
Kontakt
Per Lagerås
+46-10-480 82 51
per.lageras@arkeologerna.com
www.arkeologerna.com

Inledning
Ett prov från vallgraven i Elleholm (6224671, 48619 SWEREF99 TM) analyserades med avseende på
växtmakrofossil (fröer etc.). Analysen gjordes av undertecknad vid Arkeologerna, Statens historiska
museer, på uppdrag av Jimmy Juhlin Alftberg, Blekinge museum.

Metod
Jordprovet bestod av humös, troligen gyttjig, silt och hade en volym av 1,1 liter. Provet floterades och den
lätta fraktionen silades med fint nät (maskvidd 0,4 mm). Silatet analyserades i stereolupp med
förstoringen ×6–60.

Figur 1. Fröer av bolmört (till vänster) och hjärtstilla från Elleholm. Foto Per Lagerås

Resultat och tolkning
Provet var taget i vattenavsatta sediment, viket brukar leda till bra bevaring av fröer och annat organiskt
material. Provet hade dock torkat ut efter provtagningen (provet var taget redan 2016), vilket lett till att
det organiska materialet delvis brutits ned och att många fröer fragmenterats. Ändå gick det att identifiera
ett ganska brett spektrum av arter. Utöver fröer innehöll provet rikligt med träkol och obränt trä. Det
sistnämnda var impregnerat av järnutfällningar, vilket troligen bidragit till bevaringen. Provet innehöll
också äggkapslar av vattenloppor som levt i vallgraven.
Bland fröerna var de mest intressanta 1 förkolnat sädeskorn av skalkorn, 29 fröer av bolmört, 9 fröer av
hjärtstilla, 2 kärnor av björnbär och 15 hallonkärnor.
Sädeskornet härrör troligen från hushållsavfall, eftersom det oftast är vid hushållsaktiviteter som
sädeskorn förkolnas. Även i det förra provet som analyserades från Elleholm fanns förkolnat skalkorn.

Tabell 1. Identifierade växtmakrofossil i jordprovet från vallgraven. De som markerats med * var
förkolnade.
Svenskt namn
Vetenskapligt namn
Antal
ODLADE VÄXTER
Skalkorn
Hordeum vulgare, skalklätt
1*
MEDICINALVÄXTER, TROL. ODLADE
Bolmört
Hyoscyamus niger
29
Hjärtstilla
Leonurus cardiaca
9
ÄTLIGA BÄR
Björnbär
Rubus fruticosus agg.
2
Hallon
Rubus idaeus
15
OGRÄS/RUDERAT
Trampört
Polygonum aviculare
10
Tomtskräppa
Rumex obtusifolius-typ
7
Brännässla
Urtica dioica
6
Svinmålla
Chenopodium album
16
Vägmålla
Atriplex cf. patula
5
STRAND/VÅTMARK
Säv
Scirpus lacustris
1
Starr
Carex sp.
3
GRÄSMARK
Gräs, ospec.
Poaceae
1
Klöver
Trifolium sp.
1*
OSPEC. EKOLOGI
Rödblära
Silene cf. dioica
1
ÖVRIGT
Träkol
Rikligt
Trä med järnutfällningar
Rikligt
Jordgryn
Cenococcum geophilum
Enstaka*
Äggkapslar av vattenloppa
Daphnia sp.
Enstaka
Den relativt rikliga förekomsten av bolmört och hjärtstilla är intressant (Figur 1). Både arterna odlades
som medicinalväxter under medeltiden och även senare. Särskilt bolmört användes som smärtstillande
medel. Båda arterna kan sprida sig från odling och då uppträda som friväxande ruderatväxter, men i detta
sammanhang är det mest troligt att de speglar trädgårdsodling och att de för sina egenskaper som
medicinalväxter har hanterats på platsen.
Björnbärs- och hallonkärnorna speglar troligen insamlade bär som hanterats i hushållet, även om de också
kan ha vuxit anslutning till vallgraven.
I övrigt innehöll provet fröer av framför allt ogräs och ruderatväxter som speglar den lokala vegetationen
kring vallgraven. Några direkta vattenväxter förekom inte, men ett frö av säv och några av starr kan spegla
strandvegetation.

Diskussion
Om vi slår samman detta resultat med det prov från ett brandlager som rapporterats tidigare, så har vi nu
belägg från Elleholm för skalkorn, ärt, bolmört, hjärtstilla, enbär, hallon, björnbär. Det visar platsens
potential för fortsatta analyser. Om nya prover tas i vallgravens sediment är det bra om dessa förvaras
lufttätt och svalt, så att de inte torkar ut.
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DENDROKRONOLOGISK ANALYS AV ARKEOLOGISKA FYND FRÅN
ELLEHOLM I KARLSHAMNS KOMMUN
Uppdragsgivare: Blekinge museum, Jimmy Juhlin Alftberg, Borgmästaregatan 21, 371 35
Karlskrona.

Område: Blekinge Prov nr: 77481-482 Antal sågprov: 2, kol i flera bitar
Dendrokronologiskt objekt: Golvbrädor
Resultat:
Dendro
nr:

Prov Nr :
Beskrivning

Trädslag

Antal år ;
radier
(annat än
två)

Splint (Sp)
Bark (B)
Vankant (W)

Datering
av yttersta
årsring i

Beräknat
Fällningstid

provet

V(vinterhalvåret)

77481

1; Plank

Bok

67;2

Ej W

1414

E 1414

77482

2; Plank

Bok

66;3

Ej W

1414

E 1414

Mer vågad
datering (mest
sannolikt);
Trädets egenålder
±10 uppskattning

Resultatuppgifter inom parentes är inte helt säkra uppgifter

Kommentarer till ovanstående resultat
Analys 2020 av prov 77481 och 77482 (prov 1-2)

Två kolbitar som bedöms komna från en gemensam konstruktion vägg eller
golvbrädor allt enligt brev 2020-08-20 prov 77481 (1) och 77482 (2)
Proven korsdateras mot tidigare undersökt virke, prov 77442 och 77445 så att yngsta årsringen
bildades år 1414. Dateringen blir följaktligen efter 1414. Att båda proven får samma datering kan
förefalla som att vankanten är nådd men min bedömning är att de har brutits eller malts sönder vid
samma årsring som man kan förvänta sig har skett om samma brända bräda har delat på sig och
hamnat intill varandra på fyndlokalen. Korsdateringen mellan proven tyder på att de är komna från
samma träd. Resultatet pekar således i samma riktning som resultatet av undersökningen 2019.
Dateringarna mellan föreliggande prover och de tidigare utförda av de sex golvbrädorna, bokträdens
växtsätt tyder på en gemensam ståndort. En ökad precision av det tidigare dateringsresultatet har
inte kunnat göras, därtill skulle fler brädor analyserats.

________________________________________________
Hans Linderson, Laboratorieföreståndare, Lunds Universitet
Sölvegatan 12, S-223 62 Lund Tel. +46-46-2227891, Fax +46-46-2224830 e-mail: Hans.Linderson@geol.lu.se

Beskrivning av tabellen ovan
”Dendro-identitetsnummer”, är en unik identitet för varje prov hanterade på laboratoriet.
”Antal år”, årsringar som är analyserade i vissa fall har det inte varit möjligt att mäta
årsringsbredden, då har årsringarna räknats, vilket har markerats med ”+n”.
I samma kolumn förekommer någon gång noteringen ”ew” eller ”lw” dessa termer härrör från
engelskans early wood (vårved) och late wood (sommarved) och beskriver graden av den
yngsta/sista årsringens utveckling. Detta indikerar att virket är avverkat på sommaren.
”splint, vankant, bark” indikerar hur många årsringar som saknas i provet. Förutsatt att provet går
att datera och man har vankant eller bark i provet så får man en årsexakt datering (extrema undantag
finns). ”nära vankant” uppges när det finns indikationer om detta, till exempel i fältanteckningar
eller om en sågskiva följer en naturlig kurvatur i rundvirket. Om vankant (den rundade avslutningen
av virket där barken har försvunnit) saknas och splinten syns kan man beräkna fällningsåret med
hjälp av splintstatistiken för olika trädslag och förhållanden. Vanligtvis används 17±7 år på ek och
en mer varierad bild på tall med en maximal variation på ± 20 år. Saknas splinten (”ej sp”) anges en
så kallad ”efterdatering” (terminus post quem). Virket får då en äldsta möjliga datering. Teoretiskt
kan virket vara hur ungt som helst men mer troligt handlar det om upptill några tiotal år senare
avverkning än angivna efterdatering. Detta diskuteras vanligtvis i rapporten.
”Datering av yttersta årsring i provet”, är alltid årsexakt vid en datering. Om provet inte kan
korsdateras med en daterad dendrokronologisk serie anges ”ej datering”. Detta uppträder oftast vid
ett litet årsringsantal (unga/snabbvuxna/kraftigt nedbrutna träd), udda trädslag (i Sverige är ek och
tall bäst), för få prover från den undersökta konstruktionen, störd tillväxt etc.
”Beräknat fällningsår” här görs en beräkning utifrån dateringen av den yttersta årsringen i provet
och hur många årsringar som beräknas saknas i provet. Felmarginalen som anges täcker mer än 95
procent av proverna. Finns barken eller vankanten kvar på provet ges dateringen påföljande
vinterhalvår om inga andra noteringar har gjorts. Vinterhalvåret avser trädets viloperiod så att ingen
årsringsbildning sker i stamvirket, viloperioden påbörjas normalt i augusti och pågår till maj söder
om Norrlandsgränsen (ungefär Dalälven). Stamvirkets viloperiod blir succesivt längre mot fjällens
trädgräns.
I kolumnen längst till höger har dateringar med lägre säkerhet angivits.
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Arkeologerna, Statens historiska museer

Odlarevägen 5, 226 60 Lund

Dateringsattest
Provets benämning

Elleholm

Lab no

14

LuS 16379

C-ålder
BP

675 ± 30

Provmgd Förbehandling
(mg C)
1,5

HCl, NaOH

Beräkningen av 14C-åldern är baserad på halveringstiden 5568 år. Resultaten är givna i antal år före 1950 (14C-ålder BP). I osäkerhetsangivelsen (+/- 1 SD)
innefattas statistiskt åtkomliga bidrag från mätningen av prov, standard och bakgrund. Enligt internationell överenskommelse baseras åldersberäkningen på
95% av aktiviteten hos NBS oxalsyre-standard. Alla 14C-åldrar är 13C-korrigerade för avvikelsen från överenskommet standardvärde på 13C/12Cförhållandet. 14C-åldern måste översättas till kalibrerade 14C-år (kalenderår) genom att använda en lämplig kalibreringskurva: IntCal20 (terrestra prover
från norra halvklotet), SHCal20 (terrestra prover från södra halvklotet) eller Marine20 (marina prover).

Lund

2020-12-21

Anne Birgitte Nielsen

Mats Rundgren

Atmospheric data from Reimer et al (2020)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

LuS 16379 : 675±30BP

Radiocarbon determination

900BP

68.2% probability
1280AD (40.0%) 1305AD
1360AD (28.2%) 1385AD
95.4% probability
1275AD (55.8%) 1325AD
1355AD (39.6%) 1390AD

800BP
700BP
600BP
500BP
400BP

1100CalAD

1200CalAD

1300CalAD

1400CalAD

Calibrated date

1500CalAD

OXIDER
Avlägsna - Skydda - Bevara

Konserveringsrapporter över
föremål från Elleholm
2019

Max Jahrehorn
Rapport oktober 2021
K20-297
OXIDER

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning………………………………………………………………………………….
Mål………………………………………………………………………………………
Syfte…………………………………………………………………………………….
Metod……………………………………………………………………………………
Föremålsstatus………………………………………………………………………...
Konservering………………………...…………………………………………………...
Konserveringsrapporter…………………………………………………………………

2
2
2
2
2
2
3

Inledning
Materialet kommer från undersökningarna vid Elleholm 2019.
Föremålen består av silver samt bly.
Sammanlagt består fynden av 3 fyndposter .
Oxider har fått uppdraget att utföra konserveringsarbetet. Följande rapport avser arbetets
utförande.

Mål

•
•
•

Dokumentation av de olika föremålen
Konservering av materialet
Dokumentation av uppdraget

Syfte
Det övergripande syftet med konserveringsarbetet är att säkra materialet från fortsatt
nedbrytning och öka läsbarheten. Föroreningar avlägsnas tills nivån för ursprunglig yta nås.

Metod
Varje föremål bedöms individuellt med fokus på läsbarhet och korrosionsgrad. För att
säkerställa informationen innan konservering fotograferas materialet. Konserveringsmetoden
väljs efter objektens status samt efter de föroreningar som vidhäftar dess ytor. Metoden skall
vara skonsam mot föremålen.

Föremålsstatus
Föroreningarna och korrosionsprodukterna varierar i materialet, allt från tunt sittande jord till
extremt hårda produkter. I några fall är ytorna svåravlästa på grund av krustbildningar eller
föroreningar.

Konservering
Konserveringsmetoden valdes efter varje enskilt föremål, efter dess specifika status och
nedbrytningsgrad.
Målet med konserveringen var att avlägsna föroreningar på ett sådant sätt att nivån nåddes till
ursprunglig yta om möjligt. Arbetet fram dit var att tillföra så lite kemikalier som möjligt, i
kombination med mekanisk rengöring.
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Ort/Anläggning:

Elleholm 2019

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Plomb

Material:

Bly

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

95
2020-05-06
2021-10-14

Antal:

1

Foto:

Ja

Mått:
Vikt in:

8,80g

Vikt ut:

8,22g

Behandling:

Plomben är förorenad med indikationer på att dess inre struktur är vittrad. På dess baksida finns skador
ner till den vittrade metallen och föremålets ytor vilar som ett skal på instabil grund.

Plomben före konservering.
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Mekanisk rengöring under mikroskop med trästicka och pensel. Då plombens yttre form endast
existerar i det tjocka oxidskiktet som har en mängd smala sprickor skulle ett avlägsnade av detta
medföra informationsförlust. En kortare behandling med 5% NaOH med följande urlakning.
Föremålet placerades i en lösning med H 2 SO 4 , (15 droppar/L), pH blir ≈ 2,5 i 40 min samt fortsatt
urlakning med kranvatten.
Dehydrering i 95%-ig etanol samt kontrollerad torkning. Ett tunt lager med MCW användes som
ytskydd.

Plomben efter behandling. Svaga spår efter prägling finns på baksidan.
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Ort/Anläggning:

Elleholm 2019

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Mynt

Material:

Silver

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

354
2020-05-06
2021-10-14

Antal:

1

Foto:

Ja

Mått:
Vikt in:

1,00g

Vikt ut:

0,97g

Behandling:

Myntet är lätt förorenat och dess prägling skymtas på bägge sidor. Längst ytterkanterna finns på ett par
ställen mer vittrade områden med inslag av koppar(II)klorid. Då kopparhalten tycks vara något hög är
myntet möjligtvis av låglegerat silver.

Myntet före konservering.
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Myntet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för att
avlägsna hårdare föroreningar. För att nå något djupare så rengörs ytorna lätt med EDTA-diNa 1,5%
samt följande urlakning i värmt avjoniserat vatten i flera bad. De ytor som exponeras har tunna
parallella stråk och kan benämnas som skiktkorrosion och bedöms mjuka och ömtåliga. Några djupt
liggande föroreningar lämnas. Dehydrering i 95%-ig etanol med följande kontrollerad torkning.
Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt
lufttorkas.

Myntet efter konservering.
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Ort/Anläggning:

Elleholm 2019

Kontaktperson:

Mikael Henriksson, Blekinge Museum

Föremål:

Mynt

Material:

Silver

Fynd nr:
Kons nr:
Datum in:
Datum ut:

427
2020-05-06
2021-10-14

Antal:

1

Foto:

Ja

Mått:
Vikt in:

1,06g

Vikt ut:

0,91g

Behandling:

Myntet är relativt kraftigt förorenat och dess prägling syns svagt på dess ena sida. Troligen består
myntet av låglegerat silver.

Myntet före konservering.
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Myntet röntgas för att studera
nedbrytningsgrad och eventuella spår
efter präglingselement.

Myntet rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för att
avlägsna hårdare föroreningar. En del föroreningar lämnas kvar på ytorna eftersom myntet bedöms
vara sprött och något instabilt. För att nå något djupare så rengörs ytorna lätt med EDTA-diNa 1,5%
samt följande urlakning i värmt avjoniserat vatten i flera bad. Dehydrering i 95%-ig etanol med
följande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med
Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.

Myntet efter konservering.
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Rapportserie 2021
Blekinge museum
2021:1 RAÄ Hjortsberga 32 och 189. Arkeologisk förundersökning i samband med ledningsdragning 2020. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
2021:2 RAÄ Sölvesborg 74. Arkeologiska undersökningar av järn- och bronsålderslämningar i Ljungaviken. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun.
2021:3 Arkeologisk prospektering i Blekinge. Kunskapssammanställning 2020.
2021:4 RAÄ Ronneby 728. Forskningsundersökning av skeppsvrak vid Stora Ekön. Ronneby socken, Ronneby kommun.
2021:5 RAÄ Förkärla 196. Arkeologisk undersökning av stensättning 2019. Förkärla socken, Ronneby kommun.
2021:6 Fd Läkarbostället – invändig renovering, bottenvåningen. Karlskrona socken,
Karlskrona kommun.
2021:7 Rödeby kyrkogård – byte av armaturer. Rödeby socken, Karlskrona kommun.
2021:8 Belysning vid Sölvesborgs slott. Schaktningsövervakning i samband med ledningsgrävningar 2020. L1979:6476 och L1979:6772 Sölvesborgs slott, Borgen 2, Sölvesborgs socken och kommun, Blekinge.
2021:9 Västra Vång 15:12. Arkeologisk undersökning inom RAÄ L1978:7555. Hjortsberga socken,
Ronneby kommun.
2021:10 Kristianopel 10:51. Arkeologisk undersökning 2020. L1979:3550. Kristianopel socken,
Karlskrona kommun.
2021:11 Arkeologisk förundersökning av boplatslämningen L1979:3086 (RAÄ Mjällby 53).
Mjällby socken, Sölvesborgs kommun, Blekinge län
2021:12 Sölvesborgs slottsruin – uppdaterad skötselplan. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.
2021:13 Wämöparkens byggnader – skötselplan 2021–2022. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
2021:14 Västra och Östra Vång 2020. Arkeologisk forskningsgrävning. Johannishus 1:2, Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
2021:15 Residenset i Kristianstad – fasadrestaurering. Kristianstad socken, Kristianstad kommun.
2021:16 Biografen Metropol – utvändig renovering. Karlshamn socken, Karlshamn kommun.

2021:17 Kristianopels befästningsverk – skötselåtgärder 2020–2021. Kristianopel socken, Karlskrona kommun.
2021:18 Residenset i Kristianstad – åtgärder efter vattenskada. Kristianstad socken, Kristianstad
kommun.

2021:19 Fridlevstad hembygdsgård – utvändig renovering. Fridlevstad socken, Karlskrona
kommun.
2021:20 Kungshuset i Karlskrona – renovering av gårdshus och trädgårdsmur. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
2021:21 Ramdala kyrka – borttagning av bänkrader mm. Ramdala socken, Karlskrona
kommun.
2021:22 Carl Gustaf kyrka – anpassning av södra kyrkogårdsporten mm. Karlshamn
socken, Karlshamn kommun.
2021:23 Valje herrgård – tillbyggnad av jaktstugan. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.
2021:24 Sölvesborgs järnvägsstation – installation av övervakningskameror. Sölvesborg
socken, Sölvesborg kommun.
2021:25 Björkholmsstugorna – omläggning av papptak mm. Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
2021:26 Hällaryd kyrka – utvändig renovering. Hällaryd socken, Karlshamn kommun.
2021:27 Listerby kyrkogård – utvidgning och anläggning av askgravlund. Listerby socken, Ronneby kommun.
2021:28 Elleholm kyrka – fasadrenovering m.m.. Elleholm socken, Karlshamn kommun.
2021:29 Kv. Jarl 1, Ronneby – fönsterbyte. Ronneby socken, Ronneby kommun.
2021:30 Villa Vera och Brunnshallen – ommålningsarbeten m.m.. Ronneby socken, Ronneby kommun.
2021:31 Arkeologisk forskningsundersökning vid kastalen ”Hagbards källare”, RAÄ 67
samt intilliggande husgrund, RAÄ 668. Ronneby socken, Ronneby kommun.
2021:32 Marinarkeologisk forskningsundersökning av fartygslämning
L1978:8207/Elleholm 116. Elleholm socken, Karlshamn kommun.

2021:33 Marinarkeologisk efterundersökning av förmodad bryggkonstruktion vid Vämö.
Karlskrona socken, Karlskrona kommun.
2021:34 Kuggeboda 123 – utvändig restaurering. Listerby socken, Ronneby kommun.
2021:35 Valje herrgård – renovering av stenmurar. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.
2021:36 Sölve, Slottet. Arkeologisk förundersökning av L1978:9402, L1978:9354 och
L1978:9401. Sölvesborg socken, Sölvesborg kommun.
2021:37 Sandviken väg (Tistelvägen). Arkeologisk förundersökning av kulturlager från
stenåldern inom L1979:3496 och L1979:3914. Mjällby socken, Sölvesborg kommun
2021:38 Siretorp 4:19. Arkeologisk förundersökning av kulturlager från stenåldern inom
Siretorp 4:19. Mjällby socken, Sölvesborg kommun
2021:39 Siretorp 9:11 FU. Arkeologisk förundersökning inom Siretorp 9:11. Mjällby socken, Sölvesborg kommun
2021:40 Djurtorp 3:26 – fönsterrenovering. Hjortsberga socken, Ronneby kommun.
2021:41 Sjöborg/Elleholm – Arkeologisk forskningsgrävning 2020. RAÄ 3:1 och 12:1 Elleholms socken, Karlshamns kommun.

