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Bakgrund
Analysen gäller totalt 10 prover som analyserats för makrofossil samt utplockning av material
för 14C datering. Det undersökta området utgörs av ett långhus från järnåldern, ca 17 m söder
om detta ligger ett grophus/vävstuga, samt ett hus/en aktivitetsyta ca 6-7 m öster om
långhuset. Inom långhuset har parställda stolphål och en härd provtagits i hopp om att kunna
svara på frågor rörande funktionsindelning. Från den närliggande aktivitetsytan är en kokgrop
provtagen och det är oklart huruvida den legat inne i ett hus eller ej. I grophuset kommer
provmaterialet från en härd och undersökningen gav spår av vävtyngdsfragment. Vad detta
hus använts till är av intresse.
Syftet med analysen är att svara på frågeställningar rörande anläggningsfunktion samt att få
fram ett daterbart material som kan knyta samman dessa anläggningar med de som är
undersökta och daterade sedan tidigare.
Miljöarkeologiska laboratoriet har tidigare analyserat material från denna plats vilket hittas i
Miljöarkeologiska laboratoriets rapporter 2014-030, 2015-017, och 2015-018.
Ansvarig för undersökningen är Länsmuseet Västernorrland, Murberget och kontaktperson
har varit Maria Lindeberg.

Provbehandling
Proverna anlände till laboratoriet i två omgångar. Vid första sändningen kom 9 obearbetade
bulkprover och de resterande två som kom något senare var floterade i fält.
Bulkproverna var fuktiga vid ankomst och förvarades i torkrum (+30°) tills de blivit torra.
Subsample på 0,2 L gjordes för eventuella framtida analyser. Materialet vattensållades och
floterades med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Volymen på proverna mättes innan behandling.
Det framtagna materialet torkades och sorterades under en stereolupp. Materialet genomsöks
samt artbestäms under stereolupp med hjälp av referenslitteratur (Cappers et. al. 2006) och
laboratoriets referenssamling. Mängden framtaget träkol har efter sållning och flotering
uppskattats efter en tregradig skala (XXX) där X innebär obefintligt/ytterst lite träkol och
XXX innebär att hela provet/mer än ca 75% består av träkol. Makrofossilanalysen och
utplock av daterbart material är utförd av Sofi Östman.
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Resultat och diskussion
För detaljerad artlista, se tabell 2. För kartbild över undersökningsområdet, se bild 1.
Långhuset
Huset är positionerat i NS riktning. Sex stolphål och en härd är analyserade, två från NÖ sidan
i nivå med härden som ligger i husets norra del. Ett stolphål ligger i mitten av skeppet och
resterande tre ligger i södra delen, två i väst och ett i östligt läge.
A48 (16_001_005) Stolphål (NÖ)
Provet innehöll mycket sandslagg och verkar vara starkt värmepåverkat. Två små bitar av
bränt ben kunde plockas fram.
Det växtmakrofossila materialet utgörs av fem brända frön av målla (Chenopodium sp.)
A51 (16_001_004) Stolphål (NÖ)
Likt föregående prov innehöll även detta mycket sandslagg och materialet är starkt
värmepåverkat. Inga brända ben kunde hittas.
Det växtmakrofossila materialet utgörs av fyra cerealiafragment som inte kunde bestämmas.
Ett av dessa sädeskorn vägdes och skickades till 14C (se tabell 3).
A52 (16_001_007) Härd (NÖ)
Härden innehöll en hel del träkol men fröer, ben och annat makrofossil var helt frånvarande.
A57 (16_001_001) Stolphål (mitten)
Provet innehöll en del lerklining och fyra bitar av bränt ben.
Det makrofossila materialet utgörs av 35 frön av målla (Chenopodium sp.), 4 granbarr, 4
kottefjäll av barrträd och 4 frön av åkerspärgel (Spergula arvensis).
A70 (16_041_001, 16_041_002) Stolphål (SÖ)
Stolphålet som innehöll mest material (se tabell 2) är provtaget annorlunda än de övriga
stolphålen. Här har två olika fyllningar identifierats, provtagits och analyserats (se bild 2).
Proverna är tagna i stora kassar och vattensållade samt floterade inomhus för att ta vara på
eventuella fynd. Volymen kan därmed variera och är i jämförelse med prover från andra
stolphål i huset mycket stor. Detta kan delvis vara en förklaring till olikheterna i det
växtmakrofossila fyndmaterialet. Generellt brukar större prover generera mer material än
mindre prover. Området som denna anläggning ligger i är en yta med flera närliggande
anläggningar och en stor del av ytan innehåller rikligt med lerklining, utspritt över och i flera
anläggningar.
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*Fyllning 1 (16_041_002). Denna fyllning ligger vid sidan av stolpkoncentrationen och
materialet ska enligt information från fält vara blandat med träkol. Material från hela
fyllningen är representerat i provet då det vid provtagning togs in stora mängder jord från
området och bearbetades inomhus för att ta vara på eventuella fynd.
Det växtmakrofossila material som kom fram ur detta prov utgörs av en del fragmenterade
cerealia, målla och skalkorn. Överlag var materialet rätt så fragmenterat. Denna fyllning
verkar komma från insidan av huset, vilket innebär att det material som kommer fram i dessa
jordmassor möjligtvis är eroderat golvmaterial. Något som kan förklara varför materialet är så
pass fragmenterat.
Ett skalkorn är vägt och skickat på datering från denna fyllning.
*Fyllning 3 (16_041_001) Detta är den mörkaste färgningen i anläggningen och representerar
själva stolpkoncentrationen. Det växtmakrofossila materialet i detta prov är större än i
fyllning 1 med en stor variation i artsammansättning. Materialet har också överlag bättre
bevaring än fyllningen utanför.
Det odlade materialet i denna anläggning representeras av havre, skalkorn och
cerealiafragment. Ogräsen vi finner är de vanligt förekommande åkerogräsen målla, jordrök
och åkerspärgel. En rotknöl som möjligtvis kan vara knylhavre plockades fram samt två
skalbitar av hasselnöt.
Materialsammansättningen i detta stolphål skiljer sig från övriga i området och kan möjligtvis
vara en avspegling av den omrörda, rödbrända ytan i närheten av anläggningen, att
bevaringen här varit mer fördelaktig. Eller så visar den en aktivitet som skett utanför huset
och inte kopplas till de andra stolphålen som avspeglar inomhusaktiviteter.
Ett skalkorn är vägt och skickat på datering från denna fyllning.
A71 (16_001_002) Stolphål (SV)
Provet utgjordes till stor del av träkol och brända ben. 60 brända benfragment plockades fram
och andelen träkol var stor.
Det växtmakrofossila materialet var däremot helt frånvarande.
A73 (16_001_006) Stolphål (SV)
Detta prov togs i två påsar och volymen var störst av alla de analyserade proverna. 6,5 L
bearbetades och resulterade i 0,25 L organiskt material som togs tillvara på.
Det sammansatta materialet utgörs till stora delar av cerealiafragment, målla, åkerspärgel
samt en del kottefjäll och granbarr och påminner i sammansättning om övriga stolphål inom
huset.
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”Vävstugan”/Grophus (A84)
Från detta område är enbart ett prov från härden analyserat. Vid provbearbetningen kom det
fram två fragment av vävtyngder och ett fåtal brända ben.
Förekomsten av arkeobotaniskt material var i jämförelse med andra prover från denna analys
relativt stor och artrikedomen hög, hela 16 taxa kunde bestämmas. I materialet finns bland
annat förkolnade sädeskorn som råg, skalkorn och möjliga havren samt fragmenterade
sädeskorn som inte gick att artbestämma. En stor andel av de vanligast förekommande
ogräsen var bevarade såsom målla, åkerspärgel, jordrök, brännässla, vicker och pilört. I
materialet finns även växter närmare kopplade till våtmark såsom starr och växter som
allmänt räknas som ruderatväxter och trivs i kulturpåverkade miljöer såsom frylen, ängssyra
och hallon.
Ett av de roligare fynden i denna anläggning var fyra välbevarade frön av lin (Linum
usitatissimum). Linfrön hittas sällan i torra miljöer och i förkolnat tillstånd då det är en oljerik
växt som vid kontakt med eld tenderar att brinna upp. Här har vi fyra frön som är fint
förkolnade, något som indikerar att de klarat sig från den högsta temperaturen i härden och
antingen klarat sig av en slump eller bevarats tack vare begränsad syretillförsel och låg
temperatur. Efter en amatörstudie av vävtyngdsfragmenten ser de inte ut att vara speciellt hårt
brända eller utsatta för intensiv värme. Det är därmed lockande att diskutera hur intensiv den
sista branden var eftersom linfröna klarade sig så bra.
Lin har odlats av två huvudsakliga anledningar, för utvinning av olja (oljelin) eller för
tillvaratagande av dess fibrer (spånadslin) (Viklund 2011). Då vi finner lin i en förmodad
vävstuga med vävtyngder inom samma anläggning är det frestande att dra slutsatserna att det
faktiskt är lintextil som beretts här.
Det andra fyndet i denna anläggning som är värd att lägga lite extra fokus på är rågkornet.
Råg är en gröda som introduceras ganska sent i norra Europa i jämförelse med andra
sädesslag och får i södra Skandinavien sitt genomslag under romersk järnålder. Tidigare
rågfynd brukar tolkas som ogräs men det är i och med att det hittas större mängder råg i förråd
som det går att se att de faktiskt odlats, ex Vallhagar på Gotland (Welinder, Petersen &
Widgren 1998).
Dateringen av råg från denna anläggning (se tabell 3) gav ett resultat som passar in under en
väldigt kall period (se tabell 4) (Gräslund 2007). Om det kommit fram större mängder råg
hade det varit intressant att diskutera huruvida det vi ser är tidiga odlingsförsök med råg just
på grund av detta. Rågen är känd för att vara mer tålig och motståndskraftig i kargare klimat
och magrare jordar (Behre 1992). Här har vi dock bara ett rågkorn och det kan lika gärna vara
ett ogräs från åkern som ett resultat av odling. Hur det nu än är så är diskussionen för
intressant för att låta bero.
Tre sädeskorn identifierade till möjligt havre har också påträffats. Huruvida dessa rör sig om
den odlade havren eller ogräs går inte att säga. Havre är inte ovanlig att hitta på
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järnåldersboplatser men finner man inte alla delar som behövs för en säker artbestämning kan
det vara något problematiskt att se den som odlad. Det kan vara dels den odlade havren,
Avena sativa, men även någon av ogräsarterna Avena fatua - flyghavre eller Avena strigosa –
purrhavre. Möjligheten att dessa fynd är något av ogräshavrena finns då havre har varit ett
återkommande ogräs (Mikkelsen 2003).
På denna plats förekommer havre även i ett av stolphålen i huset (A70) så det är mycket
möjligt att det rör sig om en odlad gröda trots allt.
Andra fynd av råg och havre i inom området under samma period finner vi bland annat i
Österbotten där både råg- och havrekorn dök upp i ett sädesmaterial dominerande av korn och
tolkas som odlat men i liten omfattning (Viklund & Engelmark, 2002). Råg och havre är även
hittat i en del av de större väl undersökta järnåldersgårdarna Trogsta och Forsa (Viklund
1989). Om det då rör sig om ogräs eller faktiska sekundära grödor är en intressant diskussion.
Det övriga växtmaterialet från härden speglar ett blandat material av ängs- och
våtmarksväxter som i större mängder kan härröra från vinterfoder till djur. Sammansättningen
är dock vanligt förekommande i anläggningar som kan samla upp material från
boplatsområden med en närvarande ängsflora.
Kokgrop söder om långhuset (A83)
Ett prov är taget i kokgropen och det framtagna makrofossila materialet består av obestämbar
cerealia och några cerealiafragment. I övrigt hittades även tolv bitar av brända ben. Det är inte
ovanligt att kokgropar i anslutning till ett boplatsområde som detta avspeglar den lokala
aktiviteten på plats och därmed samlar upp en del material såsom cerealia, brända ben eller
annat som även hittas i andra närliggande anläggningar.
Ett korn från denna anläggning vägdes och skickades till 14C (se tabell 3).

Slutsatser
Avslutningsvis kan vi säga att de anläggningar som analyserats och det material som dök upp
i dem representerar en järnåldersgård jämförbar med andra kända platser i mellannorrland.
Inte bara långhuset har undersökts, anläggningar ute på gården som möjligtvis representerar
övriga aktiviteter i anslutning till jordbruket har också undersökts.
Den agrara ekonomin utgjordes framförallt av kornodling med mindre inslag av havre och
råg. Vi kan även se att lin verkar vara en gröda som odlats och de frön som kommer fram i
vävstugan/grophuset indikerar att man ägnat sig åt tillverkning av lintextil.
Ogräsmaterialet består av den klassiska åkerogrässammansättningen, framförallt med växter
som producerar stora mängder fröer såsom målla och åkerspärgel. Den återkommande
närvaron av målla i många anläggningar kan också vara en gödselindikator då den
förekommer i så pass stor mängd i jämförelse med övrigt ogräs (Viklund 1989). Detta kan
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även styrkas då vi befinner oss i en kallperiod (Gräslund 2007) som gjort att jordbruket
utmanats och behovet av en ökad gödsling finns.
Majoriteten av ogräsmaterialet kommer fram i stolphål A70 samt i grophuset/vävstugan A84.
Sädeskornen som dyker upp i långhuset är få och fragmenterade. Spridningen av analyserade
stolphål gör det också svårt att få en sammanhängande bild av huset. Det är därmed svårt att
göra en funktionsindelning baserat på det botaniska materialet från anläggningarna.
Vad som är intressant är att denna plats har ett likartat material som överensstämmer med
många andra järnåldersgårdar i mellannorrland, exempelvis Forsa och Trogsta. På samtliga
platser ger den växtmakrofossila analysen ett material dominerande av korn med inslag av
havre, råg och lin samt större mängder målla som indikerar gödsling.
Viktigt att belysa och bör nämnas lite kort är dateringsresultaten i relation till det
arkeobotaniska materialet. Av de 5 utplock som gjordes är grophuset A84, kokgropen A83
samt de två fyllningarna från A70 daterade (se tabell 3 och 4). Vad som sticker ut är att de två
skalkornen från A70 är äldre än de två andra lokalerna och det är intressant att titta närmre på.
Med tanke på att A70 ligger i en yta med mycket aktivitet runt sig och har intressanta
fyllningar är det inte omöjligt att den hör till en äldre fas som är överbyggd. Då ett obestämt
sädeskorn är utplockat från A51 hade det varit intressant att se om det också blir äldre eller
om det stämmer överens med de andra daterade anläggningarna i området.
Miljöarkeologiska laboratoriets tidigare undersökningar från denna plats utgörs bland annat
av två stolphål från detta hus (Östman 2014; Östman 2015). Pnr 2316 som ligger alldeles
nedanför A51 som analyserats denna omgång samt A1, Pnr 308 som ligger längst ned i SÖ
hörnet. I 2316 kom ett naket korn fram och i A1 hittades enbart ett hallonfrö. Det nakna
kornet är daterat och det resultatet är intressant att studera och jämföra med resultaten från
denna omgång.
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Tabell 1. Provinformation

Långhus

MAL nr

P.nr

Anl.
Nr
16_001_001 2459 A57
16_001_002 3344 A71
16_001_003 utgår

Anl. Typ

Provtyp Volym före

Stolphål
Stolphål

Bulk
Bulk

2L
2L

Volym
efter
75 ml
480 ml

16_001_004 3491 A51

Stolphål

Bulk

1,4 L

200 ml

16_001_005 3245 A48

Stolphål

Bulk

2,5 L

300 ml

16_001_006 3429 A73

Bulk

6,5 L

250 ml

16_001_007 3291 A52
16_041_001 3011 A70

Stolphål
P1+P2
Härd P1+P2
Fyllning 3

brb + br lera. Kol (X)
brb + br lera Kol (XXX)
Vad som skulle bli nr 3 blev
16_041_001+002 istället
Mycket sandslagg, starkt
värmepåverkat material. Kol
(X)
Mycket sandslagg, starkt
värmepåverkat material. Kol
(XX)
Kol (XXX)

Bulk
Floterat

75 ml
250 ml

Kol (XX)
omstolpning? Kol (XX)

16_041_002 3011 A70

Fyllning 1

Floterat

2,5 L
Flot vid
ankomst
Flot vid
ankomst
1,8 L
4L

125 ml

omstolpning? Kol (XX)

50 ml
75 ml

Brb. Kol (XX)
bitar av vävtyngder. Rikt
med fröer. Kol (XX)

Kokgrop 16_001_008 2438 A83
Grophus 16_001_009 4072 A84

Kokgrop
Bulk
Härd/vävstuga Bulk

Prov not

16_001_001
16_001_002
16_001_004
16_001_005
16_001_006
16_041_001
16_041_002
16_001_007
16_001_008
16_001_009

A57
A71
A51
A48
A73
A70 7
A70
A52
A83
A84

35

4

4

Vicia sp./Vicker

Urtica dioica/Brännässla

Stellaria media/Våtarv

Spergula arvensis/Åkerspärgel

Secale cereale/Råg

Rumex acetosa/Ängssyra

Rubus idaeus/Hallon

Pinaceae/Kottefjäll

Picea abies/Granbarr

Persicaria sp./Pilört

Luzula sp./Fryle

Linum usitatissimum/Lin

Hordeum vulgare Var. Vulgare/Skalkorn

Hordeum vulgare/Korn

Fumaria officinalis/Jordrök

Corylus avellana/Hasselnötskal

Chenopodium sp./Målla

Cerealiafragment

Cerealia

Carex spp. /Starr, flera arter

cf. Avena sp./möjligt havre

A.
Nr

Avena sp. /Havre

MAL nr

cf. Arrhenatherum sp./möjligt knylhavre

Tabell 2. Artlista
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4
5
10
1

3

3

12

1

8

3

2

2

2

7

2

2

13

1

4

5

3

9

4

1

1

1

4

1

26

1

1

1

Tabell 3. Material utplockat för 14C-datering.
MAL nr
16_001_004
16_001_008
16_001_009

A nr
A 51
A 83
A 84
A 70/fylln
16_041_001 3
A 70/fylln
16_041_002 1

Material
Cerealiafragment
Hordeum vulgare/Korn
Secale cereale/Råg
Hordeum
vulgare
vulgare/Skalkorn
Hordeum
vulgare
vulgare/Skalkorn

Vikt
9 mg
7,5 mg
12,5 mg
Var.
10 mg
Var.
16 mg

Tabell 4. Resultat datering (resultat mottaget från Murberget)
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Bild 1. Karta över undersökningsområde. Analyserade prover markerade
med gul stjärna. Karta gjord av Murberget.
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Bild 2. Profilritning A70. Ritning av Murberget.
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