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Inledning 

Torsby 380 (N 57° 50' 37,58", E 11° 47' 17,20" (WGS84)) var efter förundersökningen tolkad 

som en mesolitisk boplats med anläggningar från äldre järnålder. Efter slutundersökningen 

kunde det konstateras att det mesolitiska materialet är ytterst fragmenterat, men att ett mycket 

rikligt antal anläggningar, samt keramik, från äldre järnålder framkom. De miljöarkeologiska 

proverna som skickades till Miljöarkeologiska Laboratoriet (Umeå Universitet) härstammar 

från anläggningar och lager som antas vara från äldre järnålder (Magnus von der Luft, pers. 

kommentar). 

 

Material och metod 

Proverna (tabell 1) volymsbestämdes, subsamplades för markkemi och därefter 

vattenflotterades fuktiga och två fraktioner erhölls (> 2 mm och 2 – 0,5mm). Efter torkning 

sorterades makrofossil ut under stereolupp och identifierades, se tabell 3. Prov 10 (MAL nr. 

12_0004:10) var torkat och i ett sådant skick att det var tvunget att lösas upp i vatten innan 

flotteringen, därför är volymen mer generell och saknas i den markkemiska analysen. Det 

sorterade materialet från fraktionerna sparades och skickas tillbaks till Rio Kulturkooperativ. 

 
Tabell 1. Provinformation 

Prov Anläggning Typ av anläggning MAL nr. Volym Noteringar 

1 100 Boplatsgrop, östra delen av anläggningen 12_0004:1 2,4 liter  

2 100 Boplatsgrop, västra delen av anläggningen 12_0004:2 1,5 liter  

3 119 Kokgrop 12_0004:3 2,4 liter Skärvsten 

4 137 Stolphål 12_0004:4 2,3 liter  

5 145 Boplatsgrop/Källare? 12_0004:5 2,6 liter Lerigt, svårt att sikta 

6 175 Ränna 12_0004:6 3,2 liter 
Skärvsten, mkt med 

stora kolbitar 

7 188 Stolphål 12_0004:7 2,3 liter  

8 200 Ränna 12_0004:8 2,3 liter  

9 207 Stolphål 12_0004:9 2,2 liter  

10 M16 Skärvstenslager 12_0004:10 ~ 1,7 liter 

Gick ej att subsampla 

för kemi. Skärvsten 

och mkt kol 

 

 

För de markkemiska analyserna torkades proverna i 30°C, varefter de homogeniseras genom 

mortling (Fritsch mortelkvarn) och sållning genom ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen 

tillvaratas eventuella fynd. Förekomst av kol och järnutfällningar och så vidare antecknas. 
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Jordprover analyserades med avseende på 5 markkemiska/fysikaliska parametrar. De 5 

parametrarna är: 

1. Fosfatanalys, Cit-P (fosfatgrader, P
o
) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska 

laboratoriets citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord 

extraherad med citronsyra (2 %). 

2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, Cit-POI (fosfatgrader, P
o
). Fosfathalten anges 

som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av 

provet vid 550°C (Engelmark och Linderholm, 1996). 

3. Organisk halt, LOI (Loss on ignition, %) 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 som χlf 10
-8

 m
3
 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. 

5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbränning vid 550°C, MS550 (SI) bestämd 

på en Bartington MS2 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges som χlf 10
-8

 m
3
 

kg
-1

 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 

1986). 

 

Resultat och tolkning 

 

Makrofossil 

Prov 1 

Detta prov härstammar från den östra delen av anläggning 100 och är tolkad som en 

boplatsgrop. Mållor som dominerar detta prov är ett åkerogräs/ruderatväxt som växer på 

näringsrika och omrörda platser. Även våtarv växer på alla slags kulturpåverkade marker, 

men föredrar fuktiga skuggiga platser som är kväverika. Arten påträffas i kärr, på stränder, 

stigar och vid hus och gårdar. Hallon är vanlig på frisk, stenig, kvävehaltig mark, men är även 

vanlig på brända jordar. Måror är ett släkte som ofta förekommer i öppnare marker, såsom 

hedar, betesmarker, bryn, åkrar och ruderatmarker. Även ett förkolnat korn (Hordeum 

vulgare) tillsammans med ett obestämt sädeskorn och mycket kolfragment påträffades i 

provet. 

Prov 2 

Detta prov som härstammar från västra delen av anläggning 100 innerhåller i stort sett samma 

frösammansättning som prov 1, med få undantag. Måran kunde i detta prov bestämmas till en 

trolig snärjmåra som växer på friska, näringsrika marker såsom åkrar, avfallstippar, 

gårdskanter, strandsnår, lundar, strandvallar. I detta prov förekom även små bitar av flinta.  

Prov 3  

Provet härstammar från en kokgrop vilket stödjs av att skärvsten hittats, tillsammans med 

kolfragment. Frömässigt domineras provet totalt av mållor, samt så förekommer även hallon, 

se ovan. Dock är hallonen obrända och i sådant skick att de kan vara recenta. Revormstörel är 

en växt som är vanlig på näringsrik kulturmark, så som åkrar, trädgårdsland och ruderatmark.  

Även insektsrester sorterades ut och bestämdes. Quedius/Philonthus sp. och Lathrobium sp. 

har det gemensamt att de tillhör gruppen kortvingar och lever som rovdjur på marken och i 

förnan. Även en spetsvivel av släktet Apion sp. hittades vilka ofta påträffas på örter.  
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Prov 4  

Förutom mållor och våtarv innehåller detta stolphål relativt många sädeskorn av förkolnade 

korn (Hordeum vulgare), men även mycket kol- och några benfragment. Floristiskt innehåller 

detta prov även ett frö från vicka, samt ett oidentifierbart frö från någon ärtväxt. Då dessa 

lever i väldigt diversa habitat så går det inte dra några slutsatser från dessa två frön. 

Prov 5  

Med denna anläggning råder det lite tvivel angående typ, boplatsgrop eller någon form av 

källare. Utifrån växtmaterialet som innehöll måror, gräs, och 12 stycken korn (Hordeum 

vulgare) går det inte bestämma typen av anläggning. Dock fanns enstaka skärvstenar och 

kolfragment i provet, samt ett täckvingefragment av en dyngbagge (Aphodius sp.). 

Dyngbaggar lever generellt i djurs spillning såsom boskap, hästar, getter, får osv. Men de 

lever även i andra fuktiga miljöer där organiskt material förmultnar, såsom komposter, 

höstackar, brunnar som fyllts upp avfall osv. Detta tillsammans med skärvstenen och 

kolfragmenten skulle källare eventuellt kunna exkluderas i anläggningstolkningen. 

Prov 6  

Detta prov innehöll ett frö från en som växer vanligen på torra-friska öppna solexponerade 

marker; hedar, hällmarker, hagar, men förekommer även i skogsmiljöer. Pilörten är en ört 

som trivs på näringsrika platser såsom åkrar, i planteringar och på ruderatmarker. Arten finns 

även vid diken, havs- och sjöstränder. Ett frö av en målla fanns även i provet (se ovan). I detta 

prov fanns också relativt mycket kol, samt skärvsten.  

Prov 7  

Frömässigt var detta prov, från ett stolphål, mycket skralt då endast ett frö av en målla 

respektive våtarv hittades (se ovan). Dock hittades även några flint-, ben- och kolfragment.  

Prov 8 

Detta prov, som är tolkat till en ränna, och prov 4 (stolphål) liknar varandra väldigt mycket 

fyndmässigt. Botaniskt innehåller de samma växtinnehåll med relativt många säderskorn av 

korn (Hordeum vulgare), om än lite förre i detta prov i jämförelse med prov 4, mållor, våtarv, 

och vickor. Skillnaden är att i detta prov påträffades ett fåtal flintskärvor, samt färre 

kolfragment.   

Prov 9 

I detta prov som härstammar från ett stolphål visar det makroskopiska kolet härstammar från 

björk. Att huset i sig inte brunnit går inte utifrån kolet eller MS-värdena att utesluta men 

troligen härstammar kolet från hushållseldning. Frömaterialet visar inga direkta olikheter mot 

övriga prover (pilört, mållor, våtarv, vickor, troligen snärjmåra) vilket pekar mot en öppen 

näringsrik miljö, till exempel åkrar och ruderatmarker (se ovan). Det som skiljer detta provet 

från de övriga i denna miljöarkeologiska undersökning är att det innehåller flest sädeskorn av 

korn (Hordeum vulgare), 30 stycken plus 10 fragment. Övriga fynd inkluderar kol- och 

flintfragment, och en liten bit av keramik/bränd lera.  

Prov 10 

Detta prov härstammar från ett skärvstenslager där relativt mycket kolfragment, några 

flintfragment och skärvsten påträffades. En bit av att hasselskal hittades. Hassel växer på 

näringsrika skogsmarker, bryn, lundar, hagmarker osv. Krusskräppa växer likt mållorna och 

våtarven på näringsrika marker som även dom fanns i detta prov. Krusskräppan påträffas idag 



 5 

vid gårdar, vägkanter, ruderatmarker och vid havs- och sjöstränder. Efter enstaka fynd av 

pilört i prov 6 och 9 så innehöll detta prov ca 30 fröer. Att dra slutsatser utefter antal frön är 

vanskligt, men det indikerar en näringsrik miljö. 

 

Markkemi 

 

Den markkemiska analysen visar på mycket höga halter av fosfat, både organiskt och 

oorganiskt, vilket indikerar en mycket hög aktivitetsgrad på platsen, möjligen även under lång 

tid. Andelen organiskt fosfat indikerar att stora mängder organiskt material (gödsel och eller 

hushållsavfall) sekundärt deponerats på de provtagna platserna, vilket är naturligt då 

anläggningstyperna i stor del är från stolphål/hus/boplatser. Så troligtvis är det en mycket 

”nedsmutsad” miljö som ger en näringsberikning.  

Förhöjd MS visar generellt på en upphettning av det provtagna materialet, samt en hög 

järnhalt. Den enda anläggningen i undersökningen som teoretiskt skulle kunna visa på ett 

högre MS värde är kokgropen. Men i denna undersökning av Torsby 380 så visar MS inte på 

några förhöjda värden. En förklaring skulle kunna vara provtagningen, det vill säga att det 

upphettade materialet från kokgropen inte kommit med.  

För att kunna tolka den markkemiska analysen och sätta dem i ett större perspektiv skulle 

bakgrundsprover behövas erhållas och jämföras med de analyserade proven från boplatsen. 

Det som gör denna analys lite speciell är den höga fosfathalten vilket indikerar en hög, 

alternativt lång, veksamhetsgrad. 

  
Tabell 2. Resultat från den markkemiska analysen 

Prov Anläggning Typ av anläggning CitP CitPOI PQuota LOI MS MS550 

1 100 Boplatsgrop, östra delen av anläggningen 234 525 2,2 7,9 21 188 

2 100 Boplatsgrop, västra delen av anläggningen 233 550 2,3 8,5 18 177 

3 119 Kokgrop 385 615 1,6 4,4 20 42 

4 137 Stolphål 122 291 2,3 4,2 11 30 

5 145 Boplatsgrop/Källare? 153 271 1,8 3,3 8 7 

6 175 Ränna 431 834 1,8 7,4 13 106 

7 188 Stolphål 218 376 1,7 4,3 8 29 

8 200 Ränna 289 508 1,7 4,7 12 36 

9 207 Stolphål 185 347 1,8 4,1 16 44 

 

Sammanfattning 

Det gemensamma med proverna är att de innehåller frön från växter som finns på 

kulturpåverkade marker och som trivs på näringsrika marker, som åkrar, och ruderatmark. 

Den höga kvävehalten i markerna som till exempel mållorna trivs i kan ha sitt ursprung i 

medveten gödsling, men teoretiskt sätt även i och med en allmän nedsmutsning vilket medför 

en ökning i näringsvärdet. Mållorna som förekommer i stort sett i alla prover förekommer 

knappt alls i arkeobotaniska fynd före bronsålderns slut (Viklund, 2002).  
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Flera av proverna innehöll brända sädeskorn av korn, Hordeum vulgare. De härstammar bland 

annat ifrån stolphål, boplatsgrop/källare och en ränna. Då kornen är förkolnade kommer de 

troligen från hushållsavfall och sekundärdeponerats på fyndplatsen. Rent tidsmässigt placerat 

stämmer korn mycket bra in i den arkeologiska tolkningen då denna gröda dominerar under 

järnåldern (Viklund, 2002).  

Den markkemiska undersökningen styrker den makroskopiska analysen då den påvisar en 

mycket hög fosfathalt i proverna, det vill säga ett högt näringsinnehåll. Detta beror troligen på 

en långvarig aktivitet på platsen och/eller en mycket aktivitetsgrad. 

För att kunna tolka den markkemiska analysen och sätta dem i ett större perspektiv skulle 

bakgrundsprover behövas och jämföras med de analyserade proven från boplatsen.  
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Tabell 3. Art- och fyndlista från 12_0004:1-10, antal frön och + = enstaka, ++ = några, +++ = relativt mycket, x 

= förekommer.  

Art/Fynd Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 

VÄXTER           

Juniperus communis 

En 
     5     

Betula sp. 

Björk 
        kolfrag  

Corylus avellana 

Hassel 
         1 skalfrag 

Persicaria lapathifolia 

Pilört 
     1   1 ~30 

Rumex crispus 

Krusskräppa 
         5 

Chenopodium sp. 

Mållor 
12 2 ~20 2  1 1 2 2 5 

Stellaria media 

Våtarv 
2   3   1 1 3 2 

Rubus idaeus 

Hallon 
1 1 

2  

obränd. 
       

Fabaceae indet. 

Ärtväxter 
   1       

Vicia sp. 

Vickor 
   1    2 1  

Euphorbia helioscopia 

Revormstörel 
  1        

Galium aparine 

Snärgmåra 
 1       1  

Galium sp. 

Måror 
1 2   1      

Poaceae indet. 

Gräs 
    1      

Hordeum vulgare 

Korn 
1 1  20+6frag 12   12+11frag 30+10frag  

Cerealia fragment 

Sädeskorn, obest. 
1 3        1 

Carex sp. 

Starr 
1          

           

INSEKTER           

Histeridae indet. 1          

Quedius/Philonthus sp.   1        

Lathrobium sp.   1        

Aphodius sp.     1      

Apion sp.   1        

           

ÖVRIGT           

Kolfragment  +++  ++ 
+++  

mkt stora 
++ +++ ++ + ++ +++ 

Flintskärvor  x     x x x x 

Benfragment    x    
x  

bränt 
x   

Skärvsten   x  x x    x 

Keramik/bränd lera         x  
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