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Bakgrund
Fyra prover är analyserade för makrofossil. Materialet kommer från en delundersökning av
Björlanda 458, ett boplatsområde där det påträffats kulturlager, härdar och spår av minst ett
stolpbyggt hus. Fynd från platsen antyder yngre bronsålder – äldre järnålder för
aktivitetsområdena. De analyserade proverna kommer från en härd (A1) samt tre stolphål (A17,
A19b, A28) vilka samtliga överlagrades av kulturlager. I härden kom det vid undersökningen
fram ett antal lerkulor, något som även påträffades i ytterligare en härd men inte i någon annan
anläggning.
Syftet för analysen är att för både härd och stolphål identifiera makrofossil som kan indikera
något om anläggningsfunktion och aktiviteter i området. Det är även önskvärt att få fram ett
daterbart material.
Uppdragsgivare är Göteborgs stadsmuseum och kontaktperson har varit Karolina Kegel.

Provbehandling
Makrofossil och utplock för C14
Innan analys förvaras proverna i torkrum (+30°) tills all fukt försvunnit. Provernas volym mäts
innan materialet vattensållas och floteras med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Materialet
genomsöks samt artbestäms under stereolupp med hjälp av referenslitteratur för fröer (Cappers,
Bekker, & Jans, 2006), förkolnade cerealier (Jacomet, 2006) och laboratoriets referenssamling.
Enbart förkolnat material tillvaratags och analyseras arkeobotaniskt. Övrigt makrofossilt
material såsom träkol, ben och snäckor plockas ut och presenteras tillsammans med det
botaniska materialet. Mängden träkol uppskattas efter en tregradig skala där X innebär
obefintligt/ytterst lite träkol och XXX innebär att hela provet/mer än ca 75% består av träkol.
För utplock av daterbart material väljs i första hand cerealier. För bestämning av träkol plockas
lämpligt kolbit ut och delas upp i tre sektioner som sedan analyseras i mikroskop (5-500x) och
artbestäms med hjälp av referenslitteratur och databasen Inside Wood. Det daterbara materialet
vägs sedan och packas i rör som skickas till uppdragsgivaren. Fullständig makrofossilanalys
och utplock för 14C av Sofi Östman.
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Resultat
Härd A1
Provet utgjordes till största del av träkol samt en del oförkolnade växtdelar såsom små rötter
och kvistar. Volymen på det floterade materialet uppmättes till 50 ml varav ca 40 ml utgjordes
av träkol. Inget annat makrofossilt material kunde hittas. Det gick inte heller att finna dessa
lerkulor som nämns i beskrivningen.
För 14C är en bit Al utplockad, Alnus sp med en vikt om 17 mg.
Stolphål A17
Provet innehöll en hel del obränt organiskt material såsom rotdelar och små kvistar. Det
förkolnade materialet dominerades av träkol men även en del fröer och odlade växter gick att
finna. Cerealierna var ordentligt fragmenterade men ett gick att bestämma till korn och ett till
havre. Kornet och ett större cerealiafragment vägdes och förbereddes för 14C. Det icke-odlade
materialet representeras av två små fröer varav en fingerört (Potentilla sp.) och ett glim/blära
(Silene sp.). Volymen på det floterade materialet uppmättes till 50 ml varav ca 20 ml utgjordes
av träkol.
För 14C är ett korn (Hordeum vulgare) och ett cerealiafragment utplockat med en vikt om 8 mg.
Stolphål A19b
Provet innehöll mindre mängd organiskt material än föregående prover och resten utgjordes av
träkol. Inget frömaterial kunde påträffas i detta stolphål. Flinta och en bit keramik kunde vid
provuppbearbetningen plockas fram. Volymen på det floterade materialet uppmättes till 17 ml
varav ca 10 ml utgjordes av träkol.
För 14C är en bit Ask utplockad, Fraxinus sp med en vikt om 14 mg.
Stolphål A28
Provet utgjordes av lite mindre träkol än föregående prover och något mer organiskt material
såsom rotdelar och små kvistar. Det växtmakrofossila materialet var ganska fragmenterat och
ett möjligt havre samt ett enbärsfrö kunde plockas fram. I övrigt hittades även organisk slagg,
dvs små glasartade kulor som uppstår vid upphettning av organiska föreningar. Det är rätt så
vanligt förekommande i denna typ av kontexter. En bit keramik och två mindre avslagsliknande
flintbitar kunde också finnas vid provuppbearbetningen. Volymen på det floterade materialet
uppmättes till 30 ml varav ca 10 ml utgjordes av träkol.
För 14C är en bit Ask utplockad, Fraxinus sp med en vikt om 17 mg.

Slutsatser
Vad vi ser i detta material är inte ovanligt förekommande spår av boplatsaktiviteter. Det var en
ganska mager förekomst växtmakrofossil som kunde hittas och det material som kom fram var
rätt så fragmenterat och problematiskt att identifiera. Det gäller både frö- och cerealierna samt
träkolet. De icke odlade växterna utgörs av ett enbärsfrö samt fingerört och blära/glim. De gick
inte att bestämma till underart men är vanliga örter med ganska tjocka skal som säkert bevarats
tack vare detta. Tittar vi närmre på cerealierna är korn en vanlig gröda som finns med i vår
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odlingshistoria redan från neolitikum men det går inte att avgöra huruvida det är naket korn
eller skalkorn, något som hjälper till att avgränsa tidsramen. Havre är också problematisk att
identifiera då det inte går att skilja på odlad havre och ogräshavre med bara sädeskornet, det
behövs ytterligare delar av axet. Vi vet därför inte om havren här är odlad eller ett ogräs. Med
detta sagt är den odlade havren vanligare att finna i västra delarna i Sverige, något som indikerar
att detta mycket möjligt kan vara en odlad även om det inte går att säkerställa (Engelmark &
Viklund, 2008).
Proverna är tämligen små, något som kan förklara en frånvaro av ett rikare material men även
bevaringsförhållanden och yttre påverkan kan såklart vara en förklaring. Är stolphålen väldigt
grunda är det möjligt att en del av anläggningen är bortplöjd och där också en del av materialet.
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Bilagor
Tabell 1. Provinformation
MAL nr

P. nr

18_0004_0001 MP1

18_0004_0002 MP2

18_0004_0003 MP3

18_0004_0004 MP4

A.nr

Volym Volym Provinformation
ofloterat floterat
A1.
1,4 l
50 ml Rund. 0,6 m i diam,
Härd
0,15 m djup. Fyllning
av kol och ett fåtal
skörbrända stenar.
Fynd av flinta,
keramik, små
mängder brända ben
(ospec. däggdjur, ej
människa) samt
lerkulor.
A17.
1,8 l
50 ml Runt. 0,32 m i diam,
Stolphål.
0,15 m djupt. Fyllning
av mörkt gråbrun
sand/grus.
Trattformad profil.
A19b.
1,2 l
17 ml 0,4 m i diam, 0,15 m
Stolphål.
djupt. I ytan
framträdande som
oregelbunden
mörkfärgning, 0,7 m i
diam. Visade sig
utgöra ett stolphål
(denna anl) och en
härdrest (A33).
Fyllning av mörkbrun
sand.
A28.
1,8 l
30 ml Runt. 0,4 m i diam.
Stolphål.
0,25 m djupt. Fyllning
av kolblandat grus
och 2-3 stenar, ca
0,15 m i diam.

Innehåll
Träkol XXX

Träkol XX, Havre
(1), Korn (1),
cerealiafragment
(6), fingerört (1),
glim/blära (1), flinta
Träkol XX, flinta,
keramik

Träkol XX, organisk
slagg, möjligt havre
(1) , enbär (1),
keramik, flinta

Tabell 2. Utplockat 14C material.
MAL nr

Material

18_0004_0001 Träkol av Al (Alnus)
Sädeskorn Korn + fragment

18_0004_0002 (Hordeum + fragment)
18_0004_0003 Träkol av Ask (Fraxinus)
18_0004_0004 Träkol av Ask (Fraxinus)
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Vikt
Kommentar
17 mg
Finns även kol av Al utplockat om
8 mg cerealierna inte räcker.
14 mg
17 mg

Bild 1. Bild över området. Tillhandahållet av Karolina Kegel, Göteborgs stadsmuseum.
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