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Provinformation 
Analysen gäller: Pollenanalys, humusextraktion samt makrofossilanalys – floterade prover.  
Beställda analyser: 4 pollenprover, 3 humusprover, 9 makrofossilprover 
Koordinater:  N: 6441323,732, Ø:363257,187, moh. 17,741 
 
Inledning 
Proverna kommer från ett boplatsområde på ett fält omgivet av modern bebyggelse med närhet 
till en mosse. Vid undersökningen framkom 11 stolphål, 2 möjliga stolphål, 4 kokgropar, 2 
möjliga härdar, ett förmodat förhistoriskt odlingslager samt en eventuell grav innehållande 
keramik och enstaka benfragment. Stolphålen var placerade i mitten av fältet på en av de högsta 
och plattaste ytorna i området. Fyra av stolphålen är förmodligen en del av en struktur. Prover 
för mikromorfologi är beställda och analyseras separat av Richard Macphail.  
 
Frågeställningar kopplade till de botaniska analyserna berör framförallt odling och jordbruk i 
området och huruvida mossen är samtida med de undersökta boplatsspåren. För 
humusextraktionen rör det framförallt material för datering.  
 
Kontaktperson har varit Frode Iversen. 
 
Provbehandling 
Makrofossilanalys 
Materialet har samlats in och tvättats på plats av personal vid Oslo universitet/Kulturhistorisk 
museum. Proverna är torkade och floterade vid ankomst. Materialet genomsöks och förkolnade 
och oförkolnade växtmaterial artbestäms under stereolupp med hjälp av referenslitteratur för 
sädesslag (Jacomet, 2006) och växters frön (Cappers, Bekker, & Jans, 2006) samt laboratoriets 
referenssamling. Materialet analyseras arkeobotaniskt. Norska namn på släkten och arter är 
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efter Norsk og Svensk Flora (Lid & Lid, 2005)och Virtuella floran (Anderberg & Anderberg, 
u.d.). Fullständig makrofossilanalys av Ivanka Hristova. 
 
Pollenanalys 
Se pollenrapport separat i slutet. Analys av Jan-Erik Wallin, pollenlaboratoriet.  
 
Humusextraktion 
Provbearbetning utförd enligt (Carter, 1993). Analys av Samuel Eriksson.  
 
Resultat  
19_0001_0001 PM2409 - Stolphål AS1512 
Provet utgjordes av en stor del oförkolnade rotdelar från växter. En liten mängd träkol kunde 
identifieras men fragmenten var mycket små och plockades inte ut. Inget förkolnat 
växtmakrofossil kunde påträffas.  
 
19_0001_0002 PM2410 - Stolphål AS1362 lager 1 (fyllning var stolpen stått) 
Provet utgjordes av en stor del oförkolnade rotdelar från växter. En liten mängd träkol kunde 
identifieras men fragmenten var mycket små och plockades inte ut. Inget förkolnat 
växtmakrofossil kunde påträffas.  
 
19_0001_0003 PM2411 - Stolphål AS1362 lager 2 (hål grävt för stolpen, under lager 1) 
Provet utgjordes av en stor del oförkolnade rotdelar från växter. En liten mängd träkol kunde 
identifieras men fragmenten var mycket små och plockades inte ut. Två brända frön av ogräset 
målla/meldestokk/Chenopodium album kunde hittas. 
 
19_0001_0004 PM2415 - Stolphål AS1290  
Provet utgjordes av en stor del oförkolnade rotdelar från växter. En liten mängd träkol kunde 
identifieras men fragmenten var mycket små och plockades inte ut. Inget förkolnat 
växtmakrofossil kunde påträffas.  
 
19_0001_0005 PM2418 - Stolphål AS2000 
Provet utgjordes av en stor del oförkolnade rotdelar från växter. En liten mängd träkol kunde 
identifieras men fragmenten var mycket små och plockades inte ut. Det förkolnade växtmaterial 
som gick att finna utgörs av tre förkolnade stråfragment och två knoppar men ingen av dem 
gick att artbestämma. 
 
19_0001_0006 PM2419 - Stolphål AS1310 
Provet utgjordes av en stor del oförkolnade rotdelar från växter. En liten mängd träkol kunde 
identifieras men fragmenten var mycket små och plockades inte ut. Inget förkolnat 
växtmakrofossil kunde påträffas.  
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19_0001_0007 PM2422 - Stolphål AS2110  
Provet utgjordes av en stor del oförkolnade rotdelar från växter. Inget träkol kunde identifieras 
i provet. Det förkolnade växtmaterial som gick att finna utgörs av fem förkolnade små 
strån/knoppar som inte gick att artbestämma. 
 
19_0001_0008 PM2423 - Stolphål AS2025 
Provet utgjordes av en stor del oförkolnade rotdelar från växter. En liten mängd träkol kunde 
identifieras men fragmenten var mycket små och plockades inte ut. Ett trasigt, förkolnat frö 
kunde hittas men gick inte att artbestämma. 
 
19_0001_0009 PM2502 - Odlingslager 
Provet utgjordes av en stor del oförkolnade rotdelar från växter. Inget förkolnat material kunde 
hittas i provet.   
 
Pollenanalys 
För resultat, se separat rapport i slutet.  
 
Humusextraktion 
För resultat, se tabell 2 nedan 
 

Sammanfattande kommentarer 
I förhistoriska boplatsområden som dessa är det relativt vanligt att stöta på förkolnade 
växtrester. De tillfällen vi inte kan hitta något får vi ställa oss frågan vad det kan bero på. Då vi 
saknar både träkol och andra växtrester är det rimligt att tänka sig att dessa stolphål är från 
konstruktioner som inte utsatts för förbränning och de aktiviteter som är kopplade till dem inte 
har lämnat efter sig förkolnade växtrester. Huruvida det rör sig om en kortare brukningsfas, typ 
av aktivitet eller ogynnsamma bevaringsförhållanden är svårt att svara på. Resultaten från 
pollenanalysen är inte möjliga att koppla samman med de undersökta anläggningarna då inga 
dateringar ännu finns från någon av platserna.  
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Bilagor 
 
Tabell 1. Resultatlista makrofossil 
 

 
 
 
 
Tabell 2. Resultat humusextraktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAL nr P. nr Anläggning Provvolym (ml) Innehåll 
19_0001_0001 PM2409 Stolphål AS1512 17 Träkol (x)

19_0001_0002 PM2410 
Stolphål AS1362 lager 1 (fyllning var 
stolpen stått) 17 Träkol (x)

19_0001_0003 PM2411 
Stolphål AS1362 lagerr 2 (hål grävt för 
stolpen, under lager 1) 5 Träkol (x), Chenopodium album /Meldestokk (2)

19_0001_0004 PM2415 Stolphål AS1290 5 Träkol (x)
19_0001_0005 PM2418 Stolphål AS2000 7 Träkol (x), stråfragment och knoppar (5)
19_0001_0006 PM2419 Stolphål AS1310 15 Träkol (x)
19_0001_0007 PM2422 Stolphål AS2110 3 stråfragment och knoppar (5)
19_0001_0008 PM2423 Stolphål AS2025 10 Träkol (x), Indeterminate frö (1)
19_0001_0009 PM2502 Odlingslager 2 Träkol (x)

Provnr MALId Vikt (mg) 
PJ2437 19_001_014 280 
PJ2438 19_001_015 126 
PJ2439 19_001_016 233 
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Pollenanalys 
MAL 2019-001-110-113 Nedre Skeime, Farsund Norge 
 
Jan-Erik Wallin 
Pollenlaboratoriet i Umeå AB 
 
INLEDNING  
4 prover har analyserats på polleninnehållet.  

 
Figur 1: Provtagningslokalens läge (markerat pollenprover) Karta Kulturhistorisk Museum, 
Oslo. 
 
METODER 
Pollenanalys 
Proverna är insamlade av utgrävningspersonal, i samband med den ordinarie utgrävningen 
 
Proverna behandlades enligt standardmetoden för pollenanrikning beskriven i t.ex. Moore et 
al. (1991). Återstoden, det koncentrerade pollenmaterialet, färgades med saffraninfärgad 
glycerin. Vid identifiering av pollentyperna användes bestämningsnycklar av Beug (1961) 
och Moore et al. (1991). Vid pollenanalys av jordprover finns en viss risk för att vissa 
växtarter med tjockskaliga pollenkorn får en överrepresentation i analysen (t. ex 
korgblommiga växter). Att pollenkornen har ett tjockt skal minskar risken för nedbrytning 
jämfört med tunnskaliga pollenkorn. I denna analys har inte noterats någon ökad förekomst av 
tjockskaliga pollenkorn. 
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Figur 2: Provtagningspunkten för pollenproverna 2400, 2402, 2404 och 2406. Ritning 
Kulturhistorisk museum, Oslo. 

 
Figur 3: Profilen med uttagna pollenprover. Bild Kulturhistorisk museum, Oslo. 
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RESULTAT 
 
Datering 
För att kunna göra en riktig tolkning av pollenanalysresultaten bör dom olika lagren dateras. 
 
PP2406 (lag 1, överst i profilen) 
Trädvegetation 
Provet innehöll höga andelar av pollen från björk. Björken är den dominerande trädarten på 
lokalen. Al torde ha förekommit sparsamt på fuktigare marker. Procentandelar av pollen från 
hassel förekommer. Hasselsnår torde ha förekommit på gynnsamma växtplatser. Inga 
granpollen förekommer i provet.  
 
Ängsmark/öppen vegetation  
Andelen pollen från gräs är högt (25.2%) vilket indikerar hög andel av öppen ängsmark. Även 
andelen pollen från andra växter som indikerar ängsmark är högt (såsom korgblommiga 
växter, syror, smörblommor och groblad). Ljungpollen förekommer i stor andel (31.9%). 
Ljunghedar torde ha förekommit allmänt på lokalen. 
 
Åker 
Procentandelar av pollen från sädesslagen korn och vete/havre förekommer. Andelen pollen 
från åkerogräs är lågt. Detta kan indikera att åkrarna inte var i direkt anslutning av 
provtagningsplatsen. Odling av korn och vete/havre förekom på lokalen. 
 
PP2404 (lag 1) 
Trädvegetation 
Provet innehöll låga andelar av pollen från al, björk och tall. Detta kan avspegla att 
närområdet saknade trädvegetation. Procentandelar av pollen från hassel förekommer. 
Hasselsnår torde ha förekommit på gynnsamma växtplatser.  
 
Ängsmark/öppen vegetation  
Andelen pollen från gräs är mycket högt (50.2%) vilket indikerar en mycket hög andel av 
öppen ängsmark. Även andelen pollen från andra växter som indikerar ängsmark är högt 
(såsom korgblommiga växter, syror, smörblommor och groblad). Ljungpollen förekommer i 
stor andel (12.7%). Ljunghedar torde ha förekommit allmänt på lokalen, men i lägre andel 
jämfört med pollenprov 2406. 
 
Åker 
Procentandelar av pollen från sädesslagen korn och vete/havre förekommer. Andelen pollen 
från åkerogräs är lågt. Detta kan indikera att åkrarna inte var i direkt anslutning av 
provtagningsplatsen. Odling av korn och vete/havre förekom på lokalen. 
 
PP2402 (lag 2) 
Trädvegetation 
Provet innehöll höga andelar av pollen från björk, al och tall. Björk, al och tall förekommer 
ungefär lika mycket lokalen. Procentandelar av pollen från hassel förekommer. Hasselsnår 
torde ha förekommit på gynnsamma växtplatser.  
 
Ängsmark/öppen vegetation  
Andelen pollen från gräs är högt (10.7%), men klart lägre andel jämfört med proverna 
ovanför, vilket indikerar något lägre andel av öppen ängsmark. Andelen pollen från andra 
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växter som indikerar ängsmark är högt (såsom korgblommiga växter, syror, smörblommor 
och groblad). Ljungpollen förekommer i stor andel (25.0%). Ljunghedar torde ha förekommit 
allmänt på lokalen. 
 
Åker 
Andelen pollen från odlingsväxter är klart lägre jämfört med proverna ovanför (PP2404 och 
PP2406). Andelen pollen från åkerogräs är lågt. Detta kan indikera att åkrarna inte var i direkt 
anslutning av provtagningsplatsen. Odling av korn och vete/havre kan ha förekommit på 
lokalen. 
 
PP2400 (lag 3) 
Trädvegetation 
Provet innehöll höga andelar av pollen från björk. Björken är den dominerande trädarten på 
lokalen. Procentandelar av pollen från hassel förekommer. Hasselsnår torde ha förekommit på 
gynnsamma växtplatser.  
 
Ängsmark/öppen vegetation  
Andelen pollen från gräs är högt (17.8%) vilket indikerar hög andel av öppen ängsmark. 
Andelen pollen från andra växter som indikerar ängsmark är högt (såsom korgblommiga 
växter, smörblommor och groblad). Ljungpollen förekommer i stor andel (19.1%). 
Ljunghedar torde ha förekommit allmänt på lokalen. 
 
Åker 
Procentandelar av pollen från sädesslaget korn förekommer. Något lägre andelar av 
vete/havre-pollen. Andelen pollen från åkerogräs är lågt. Detta kan indikera att åkrarna inte 
var i direkt anslutning av provtagningsplatsen. På lokalen odlades främst sädesslaget korn. I 
mindre skala, odling av vete/havre. 
 
 
 
 
REFERENSER  
Beug, H.J. (1961) Leifaden der Pollenbestimmung fur Mitteleuropa und angrenzende Gebiete. 

Lief. 1. 63 pp. Stuttgart. 
Berglund, B.E., Birks, H.J.B., Ralska-Jasiewiczowa, M. and Wright, H.E. 1996. 

Palaeoecological Events During the Last 15000 years. 
 
Moore, P.D., Webb, J.A. & Collinson, M.E. (1991) Pollen analysis. Oxford.  
 
Wieckowska-Lyth, M., Dörfler, W. and Kirleis, W. (2015) A more than 10500 years, high 
resolution record of vegetation history and –dynamics, human impact and erosion history 
from Lake Skogtjern, Southern Norway. 
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Tabell 1: Nedre Skeime, Farsund, Norge 
MAL 2019-001-110-113 Pollenanalys 
Art/prov nr. MAL 2019-
001 
                          Pollenprov 
= PP 

113 
2406 

112 
2404 

111 
2402 

110 
2400 

Andel pollen i procent (%) 
Exkl. sporer                         
Nivå 

Lag 1 
Överst 

Lag 
1 
 

Lag 2 
 

Lag 3 
 

Al (Or) 4.1 2.2 12.2 9.4 
Björk  18.7 6.4 17.6 17.6 
Tall (Furu) 1.9 2.3 12.1 7.1 
Gran   0.2 0.2  
Alm 0.3 0.1  0.2 
Lind 0.1 0.1 0.6 1.0 
Ek (Eik) 0.1 0.1  0.2 
Avenbok (Agnbok)     
Hassel/Pors  5.7 2.8 4.7 4.0 
Ljung (Lyng) 31.9 12.7 25.0 19.1 
Sälg/vide (Vier) 0.1 0.2 0.6 0.2 
     
Gräs (Gras) 25.2 50.2 10.7 17.3 
     
Korgblommiga växter 
(rörf.), (Turf) 

0.9 0.1 0.9 0.6 

Korgblommiga växter 
(Tungf.)  (Tistel, Lövetann) 

1.2 3.2 0.8 0.8 

Smörblommor (Soleie) 1.2 1.3 0.5 1.1 
Rosväxter (Mure) 1.7 2.2 3.6 3.8 
Gråbo (Burot) 0.1 0.2 0.2 0.3 
Målla (Meldestokk) 0.4 0.3 0.3 0.2 
Nejlikväxter (Smelle, 
tjärnblom) 

 0.1 0.2 0.2 

Spärgel (Bendel)    0.8 
Syror (Syre) 0.8 4.1 0.5 0.3 
Vicker (Vikke) 0.2 0.4   
Måra (Maure)   0.5  
Groblad 1.2 3.8 2.6 2.4 
Blåklocka (Blåklokke)   0.2 0.2 
Summa störnings 
indikerande växter 
(exkl. gräs) % 

7.7 15.7 10.3 10.7 

Korn (Bygg-typ) 1.7 1.8 0.9 1.3 
Vete/Havre– typ (Hvete-
typ) 

1.0 0.8 0.2 0.8 

Råg (Rug)     
Summa odlade växter 2.7 2.6 1.1 2.1 
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Starr (Storr) 0.8 4.1 3.8 10.6 
Vänderot (Vendelrot) 0.6 0.3 1.2 0.5 
Sporer     
Lummer (Kråkefot) 0.1  1.8 0.2 
Ormbunkar (Telg) 0.5 0.8 9.0 18.0 
Pollenanalys 
 Antal räknade pollen 

967 997 665 630 

Analys Jan-Erik Wallin 
januari 2019 
Pollenlaboratoriet i Umeå 
AB 

Kol  Lite 
Kol  

Lite 
kol 

 
 
Tabell 2: Vilken vegetation indikerar dom olika växt-arterna 
 Lövsk

og 
Barrsko

g 
Ängsmar

k 
Åkerma

rk 
Al (Or) Alnus X    
Björk  Betula X    
Tall (Furu) Pinus  X   
Gran Picea  X   
Lind Tilia X    
Ek (Eik) Quercus X    
Alm Ulmus X    
Ask Fraxinus X    
Hassel/Pors Corylus-type X    
Ljung (Lyng) Calluna   X  
Risväxter (ex Blåbär) 
Ericaceae 

    

Sälg/vide (Vier) Salix     
En (Einer) Juniperus   X  
Gräs (Gras) Poaceae   X  
Korgblommiga växter 
(rörf.), (Turf) Asteraceae 
undiff. 

  X  

Korgblommiga växter 
(Tungf.)  (Tistel, Lövetann) 
Cichoriaceae 

  X  

Blåklint (ex Kornblom) 
Centaurea type 

   X 

Smörblommor (Soleie) 
Ranunculus type 

  X  

Rosväxter (Mure) Rosaceae 
undiff. 

    

Gråbo (Burot) Artemisia 
vulgaris 

   X 

Groblad Plantago 
media/major 

  X  

Syror (Syre) Rumex   X  
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Målla (Meldestokk) 
Chenopodiaceae 

  X X 

Nejlikväxter (Smelle, 
tjärnblom) 
Caryophyllaceae 

  X X 

Mjölkört (Geitrams) 
Epilobium 

  X  

Spärgel (Bendel) Spergula    X 
Nässla (Nesle) Urtica    X 
Måra (Maure) Galium     
Humle/Hampa Humulus-
type 

   X 

Skallra (Engkall) 
Rhinanthus 

  X  

Vicker (Vikke) Vicia 
cracca type 

   X 

Korn (Bygg-typ) Hordeum    X 
Vete/Havre – typ (Hvete-
typ) Triticum type 

   X 

Råg (Rug) Secale    X 
Starr (Storr) Cyperaceae   X  
Älgört (Mjödurt) 
Filipendula 

    

Kovall (Marimjelle) 
Melampyrum 

  X  

Käx (Kjeks) Apiaceae   X  
Sporer     
Lummer (Kråkefot) 
Lycopodium 

    

Ormbunkar (Telg) 
Polypodiaceae 

    

Dvärglummer 
(Dvergjamne) Selaginella 
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