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Bakgrund 
Inför en planerad vattenledning i Gerdal i Örnsköldsviks kommun har Västerbottens Museum 
utfört arkeologiska undersökningar och påträffat boplatsspår och fångstgropar. 
Miljöarkeologiska laboratoriet har mottagit 15 bulkprover som analyserats för 
växtmakrofossil samt markkemisk-fysikalisk analys. Proverna kommer från tre objekt inom 
Själevad socken, Raä 47:1 (L1935:5140), 113:1 (L1935:5299) och 246 (L1934:3281). 
 
Mål med analyserna är framförallt att plocka fram material för datering samt för att sända 
vidare till osteologisk analys.  
 
Uppdragsgivare är Västerbottens Museum  och kontaktperson har varit Ronny Smeds. 

 
Provbehandling 
Makrofossil 
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 (Cappers, 
Bekker, & Jans, 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 fyrgradig skala där X innebär obefintligt/ytterst lite träkol och XXXX 
innebär att hela provet består av träkol. För utplock av träkol för datering väljs art samt den 
del av trädet med lägst egenålder ut, om inte annat önskats. Fullständig makrofossilanalys av 
Sofi Östman och utplock för 14C av Ivanka Hristova. 
 
Markkemisk- fysikalisk analys.  
Innan analys torkas prover i 30°C, varefter det homogeniseras genom mortling och sållning 
genom ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd och kol och 
järnutfällningar noteras vid förekomst.   
 
Proven analyserades med avseende på 2 markkemiska/ fysikaliska parametrar: 
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1. Fosfatanalys, Cit-P enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets citronsyrametod. 
Fosfathalten anges som ppm P (mg*kg-1) torrvikt extraherad med citronsyra (2 %).  
2. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) är analyserad med ett Bartington system, (MS3 och 
MS2B mätcell). Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 
g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986). Med MS menas magnetiserbarheten hos 
ett material, dvs. i vilken omfattning ett jordprov förstärker ett pålagt magnetiskt fält.  
 

Resultat 
Makrofossil 
För provinformation och resultatlista, se tabell 1.  
Samtliga prover utgjordes av stora mängder oförkolnat växtmaterial, såsom rotdelar, ris, 
kvistar och växtdelar. Detta förklarar den stora provvolymen på många av proverna. 
Skillnaden i ml och antal vid beskrivning av brända ben beror på om det var många små bitar 
som inte kunde räknas eller om det var större bitar som blev missvisande i volym men kunde 
räknas. Vid få mängder kottefjäll, plockades de ut för att användas som eventuellt 
dateringsmaterial. Då det fanns stora mängder fanns i provet, noterades enbart närvaro och de 
plockades ej ut.  
 
RAÄ 47:1 
18_0029_0003, MP46, fångsgrop B 
Provet innehöll en del träkol (xx) samt 12 kottefjäll. Resterande material utgjordes av 
oförkolnade växtrester.  
 
18_0029_0004, MP47, fångsgrop B 
Provet innehöll enbart träkol (xxx) och oförkolnade växtrester.  
 
18_0029_0005, MP48, fångsgrop B 
Provet innehöll en del träkol (xx), och oförkolnade växtrester. Det förkolnade materialet 
utgjordes av större andelar bark, kottefjäll och organiska, glasartade klumpar. Klumparna är 
förmodligen organiska rester som uppkommit vid förbränningen, exempelvis kåda.  
 
18_0029_0006, MP49, fångsgrop B 
Provet innehöll en del träkol (xx) och oförkolnade växtrester. Det brända materialet utgörs 
även här av organiska, kådaliknande klumpar men i större andel än MP48.  
 
RAÄ 113:1 
18_0029_0001, MP44, A60 
Provet innehöll en del träkol (xx) och oförkolnade växtrester. Fröer från mjölon kunde 
identifieras. Ett fåtal brända ben samt ett kottefjäll plockades ut.  
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18_0029_0002, MP45, A57 
Provet innehöll en mindre mängd träkol (x) och oförkolnade växtrester. En större mängd 
brända ben (5ml) plockades ut samt några kottefjäll.  
 
18_0029_0007, MP51, A59 
Provet innehöll en mindre mängd träkol (x) och oförkolnade växtrester. 2 ml brända ben 
plockades ut (ca 27 fragment) samt fem kottefjäll.  
 
18_0029_0008, MP52, A67 
Provet innehöll en mindre mängd träkol (x) och oförkolnade växtrester.  
 
18_0029_0009, MP53, A66 
Provet innehöll en mindre mängd träkol (x) och oförkolnade växtrester. Det övriga materialet 
utgjordes av stenar, möjligtvis skörbrända och förslaggade, hårda klumpar av sand.  
 
18_0029_0013, MP59, A97 
Provet innehöll en del träkol (xx) och oförkolnade växtrester. Ett bränt frö av mjölon samt 
några brända blad av lingonris plockades ut.  
 
RAÄ 246 
18_0029_0010, MP55, A73 
Provet innehöll en mindre mängd träkol (x) och oförkolnade växtrester. Fyra brända fröer av 
mjölon och ett frö av kråkbär plockades ut. I provet fanns även en större mängd kottefjäll som 
inte plockades ut.   
 
18_0029_0011, MP56, A72 
Provet innehöll en mindre mängd träkol (x) samt oförkolnade växtrester. Enstaka kottefjäll 
identifierades.  
 
18_0029_0012, MP57, A74 
Provet innehöll en mindre mängd träkol (x) samt oförkolnade växtrester. Frön av mjölon och 
enbär kunde hittas samt en del små bitar av brända ben.  
 
18_0029_0014, MP63, A85 
Provet innehöll en mindre mängd träkol (x) samt oförkolnade växtrester. Frön av mjölon samt 
en större mängd brända ben (ca 85 bitar) kunde plockas ut. Ett eventuellt avslag kunde också 
identifieras.  
 
18_0029_0015, MP64, A85 
Provet innehöll en mindre mängd träkol (x) samt oförkolnade växtrester. Ett frö av mjölon 
samt 16 ml brända ben plockades ut.  
 
Utplock av daterbart material 
För utplockat material för 14C, se tabell 2. 
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Utplock av daterbart träkol var beställt från 8 av proverna. För tre av dessa var det önskvärt 
att välja grankol om detta gick att finna. De artbestämda kolbitarna domineras av tall (Pinus) 
men några få förekomster av gran (Picea). Tre av proverna innehöll så lite träkol att 
mängden inte räckte för datering.  
 
Markkemisk- fysikalisk analys.  
I figur 1 presenteras halten CitP som en funktion av MS för respektive fornlämning och 
anläggning. 
 
 

 
Figur 1. Analysresultat markkemi. 
 
RAÄ 47:1 
Variationen i CitP och MS för proverna tagna ur fångstgrop B är sannolikt främst ett resultat 
av jordmånsbildande processer. Resultaten för MS visar inte någon primär värmepåverkan av 
sedimenten, det förhöjda värdet i prov 18_0029_004 visar möjligen på inblandning av 
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värmepåverkat material. 
 
RAÄ 113:1 
Resultaten för MS i anläggningsproverna visar sannolikt varierande grad av värmepåverkan. 
Det högsta värdet visar provet ur anläggning A66, detta är rimligt då den skörbrända stenen 
representerar primär värmepåverkan. Halterna CitP faller i intervallet 29-154ppm. Notera att 
prov 18_0029_002 inte subsamplats och analyserats för CitP och MS. 
 
RAÄ 246:1 
Proverna tagna ur anläggning A85 visar tydlig kulturpåverkan i form av fosfatackumulation. 
Proverna ur de övriga anläggningarna har halter CitP och MS som kan representera naturliga 
variationer. 
 

Resultatdiskussion 
Det framtagna materialet från samtliga områden är för den makrofossila biten väldigt magert, 
något som var väntat i framförallt fångstgropen. Det är sällan det kommer fram ett material 
som inte härrör från den direkta omgivningen i denna typ av anläggningar. Vad gäller de 
andra boplatsspåren är mängden ben väldigt hög men frömaterialet saknas. Varför vi finner 
spår av bär som mjölon, kråkbär och enbär och inte frön från lingon och blåbär är 
förmodligen en fråga om bevaring. Bärens kärnor/fröer är så pass små och sköra att de vid 
förbränning sällan bevaras och om de gör det är det en utmaning att bestämma dem. Mjölon, 
kråkbär och enbär däremot har stora kärnor med hårda skal som har större sannolikhet att 
bevaras vid förbränning. 
 
Tolkningen av de markkemiska analyserna begränsas något av provtagningen då det rör sig 
om subsamples ur makrofossilprover. För att kunna göra mer utförliga tolkningar skulle det 
behövas mer information om jordmånsbildning i form av kontrollprover oh stratigrafisk 
provtagning. 
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Bilagor 
 
Tabell 1. Provinformation 

MAL-nr Prov Objekt  Anl Kommentar Makrofossilt innehåll 

18_0029_0001 MP44 RAÄ 113:1  A60 15-30 cm Brända ben (2), kottefjäll (1), Mjölon/Arctostaphylos 
uva-ursi(13) 

18_0029_0002 MP45 RAÄ 113:1  A57   Brända ben (5ml), kottefjäll (x) 

18_0029_0003 MP46 RAÄ 47:1  fgB 90-102 cm i 
fångstgropsbotten 

Kottefjäll (6) 

18_0029_0004 MP47 RAÄ 47:1  fgB 75-85 cm i 
fångstgropsbotten 

  

18_0029_0005 MP48 RAÄ 47:1  fgB Östra vallen av 
fångstgrop 

Kottefjäll (6) 

18_0029_0006 MP49 RAÄ 47:1  fgB Västra vallen av 
fångstgrop 

  

18_0029_0007 MP51 RAÄ 113:1  A59 0-10cm Kottefjäll (5), Brända ben (27 st) 

18_0029_0008 MP52 RAÄ 113:1  A67     

18_0029_0009 MP53 RAÄ 113:1  A66   Ev. skörbränd sten 

18_0029_0010 MP55 RAÄ 246  A73   13 fröer av Mjölon/Arctostaphylos uva-ursi (4), 
Kråkbär/Empetrum nigrum (1), kottefjäll (x) 

18_0029_0011 MP56 RAÄ 246  A72   Kottefjäll (x) 

18_0029_0012 MP57 RAÄ 246  A74   Brända ben (11), Mjölon/Arctostaphylos uva-ursi 
(3), enbär/Juniperus communis (1) 

18_0029_0013 MP59 RAÄ 113:1  A97 A97, i brunsandigt Mjölon/Arctostaphylos uva-ursi (1), Blad av 
lingonris/Vaccinium vitis-idaea (7) 

18_0029_0014 MP63 RAÄ 246  A85 0-10cm, anläggningens 
södra del 

Brända ben (85), Mjölon/Arctostaphylos uva ursi (2) 

18_0029_0015 MP64 RAÄ 246  A85 0-10 cm, anläggningens 
mellersta del 

Brända ben (16 ml), Mjölon/Arctostaphylos uva-ursi 
(1) 

 
 
 
Tabell 2. Material för 14C.  

MAL nr Prov Objekt Anl 
Material - 
träkol Vikt 

Antal 
fragment Kommentar 

18_0029_0003 MP46 RAÄ 47:1 fgB Pinus 25 mg 4   
18_0029_0004 MP47 RAÄ 47:1 fgB Picea 103 mg 1   
18_0029_0005 MP48 RAÄ 47:1 fgB Pinus 13 mg 3   
18_0029_0006 MP49 RAÄ 47:1 fgB Pinus 48 mg  3   
18_0029_0012 MP53 RAÄ 113:1 A66 cf. Pinus   4 För litet  
18_0029_0013 MP59 RAÄ 113:1 A97 Pinus   10 För litet 
18_0029_0014 MP63 RAÄ 246 A85 Pinus   3 För litet 
18_0029_0015 MP64 RAÄ 246 A85 Pinus   3 För litet 
18_0029_0015 MP64 RAÄ 246 A85 Picea 27 mg 1   



 

Tabell 3. Fullständiga analysresultat markkemi 

 
 
Tabell 4. Nivåer fosfathalt med grad av mänsklig påverkan 
Fosfathalt  
P (mg/kg - ppm) 

Grad av påverkan 

50 Bakgrund- ingen påverkan 
100 Bakgrund- liten påverkan 
200 Klar påverkan 
500 Påtaglig påverkan 
1000 Massiv påverkan 
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