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Bakgrund
Ett prov om ca 3l har sänts in av Västergötlands Museum till Miljöarkeologiska Laboratoriet i
Umeå för arkeobotanisk och markkemisk/geofysisk analys. Provet härstammar från en
undersökning av boplatsen RAÄ Skeby 46 i Götene Kommun, Västergötland.
Undersökningen var liten till omfattningen med få möjligheter till storskaliga miljöarkeologiska
analyser. Det insända provet härstammar från ett lager i som innehöll keramik som preliminärt
har bedömts som neolitisk (Norrman 2010).
.

Metod
Provet har analyserats för makrofossil. Provet floterades i vatten varefter det flytande materialet
fångades upp i ett såll med 0,5 mm maksvidd. Denna maskvidd är tillräcklig för att fånga upp i
princip alla kulturindikerande växtrester. Restmaterialet vattensållades efter flotering i syfte att
kontrollera att inget relevant material hade gått förlorat. Efter torkning inspekterades provet
visuellt med hjälp av ett stereomikroskop med 8-40 ggr förstoring.
Provet sub-samplades också för markkemiska och geofysiska analyser. Dessa utfördes enligt
följande parametrar;
1. Fosfatanalys, CitP (fosfatgrader, Po) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets
citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2
%).
2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, CitPoI (fosfatgrader, Po). Fosfathalten anges som mg
P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av provet vid 550°C
(Engelmark & Linderholm 1996).
3. Organisk halt, LoI (%) bestämd genom förbränning av provet vid 550°C i 3 timmar. Halten
anges i procent av torrt prov.
4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) bestämd på en Bartington MS2 med en MS2B mätcell.
Susceptibiliteten anges per 10 g jord (Thomson & Oldfield 1986). Med MS menas
magnetiserbarheten hos ett material, dvs. i vilken omfattning ett jordprov förstärker ett pålagt
magnetiskt fält.
5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbränning vid 550°C, MS550 (SI) bestämd på en
Bartington MS2 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges per 10 g jord (Thomson &
Oldfield 1986).
Innan analys torkades provet i 30oC, varefter det sållades genom ett 1,25 mm såll. Vid
provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd. Förekomst av kol och järnutfällningar antecknas.
De fem olika parametrarna ingår i ett system där de tillsammans eller enskilt förklarar olika
händelser. Med MS kan man studera eldningsaktiviteter. Tillsammans med LOI och MS550 kan
man t.ex studera intensiteten i eldningen och områdets ev. försumpning. P0 tillsammans
med LOI och MS används för att studera bosättningsytor. CitP, CitPoI och LOI används för att
studera odlingsaktiviteter.

Resultat
Den arkeobotaniska analysen av materialet resulterade endast i identifikationen av
en mycket liten mängd träkol.
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Den markkemiska/geofysiska analysen indikerar mycket begränsad mänsklig störning i det
undersökta lagret. Materialet är i övrigt alldeles för litet för en vidare tolkning.
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