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Makrofossilundersökning från en slutundersökning av SU Järnbrott, 

Västra Frölunda 192, Rio Projekt nr 1149. 

 

Fredrik Olsson 
 

Inledning 

De tre prover (MAL nr. 12_0002:1-3) som erhölls för makrofossilanalys kommer från en 

arkeologisk slutundersökning av en förmodad grav, SU Järnbrott, Göteborgs kommun (N 57° 

39' 51,75", E 11° 56' 2,01" (WGS84)).  

Flintmaterial från utgrävningsplatsen har sorterats och tolkningen blev att det har slagits flinta 

vid minst tre tillfällen. Bland annat består materialet av bifaciala avslag från senneolitikum. 

Då ben även har hittats kan det peka mot en grav.  

Syftet med makrofossilanalysen är att undersöka om det finns något som indikerar att det 

funnits en grav och/eller något annat på platsen.  

Provbehandling  

Proverna (tabell 1) volymsbestämdes 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 2. Det överblivna materialet från fraktionerna sparades och 

skickas tillbaks till Rio Kulturkooperativ, Fjällbacka. 

 
Tabell 1. Provinformation 

 

Jordprov Anläggning MAL nr. Volym 

1 Yta A, vid slagplats. 0.4 m ner, västra profilsidan 12_0002:1 2,8 liter 

2 Yta A, profil norr 12_0002:2 3 liter 

3 A1, lager 3. Prov från benkoncentration 12_0002:3 2,2 liter 

 

Resultat 

Prov 1 

Provet innehöll relativt mycket träkol, mycket av avslag av flinta och ett oidentifierat 

järnfragment. Det var det mest artrika provet vad gäller fröer. En del obrända subfossilt 

bevarade frön hittades. De härrör från växterna Rosa sp. (Rosväxter), Chenopodium sp. 

(målla), Rubus idaeus (hallon).  Chenopodium hör till ett släkte av åkerogräs/ruderatväxter 

och växer på näringsrik omrörd mark. Rubus idaeus är vanlig på frisk, stenig, kvävehaltig 

mark, men är även vanlig på brända jordar. Picea abies (gran) växer på frisk-fuktig, ganska 

näringsrik mark. Ett frö av Carex sp. (starr) fanns i provet som är ett släkte som domineras av 

arter som växer på fuktiga platser. Dock finns arter som växer på torra miljöer.  

Två korn av Hordeum vulgare (korn), samt ett oidentifierat sädeskorn, fanns även i provet.  

 

Prov 2 

Detta prov och prov 1 påminner om varandra då det innehåller mycket kolfragment och 

flintavslag. Avslagen är en aningens större i jämförelse med föregående prov. De fröer som 
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flotterades fram bestod av Chenopodium sp., Rubus idaeus och Carex sp., samt Hordeum 

vulgare och Triticum aestivum (vete).  

 

Prov 3  

Frömässigt innehöll även detta prov Chenopodium sp., Rubus idaeus och Hordeum vulgare. 

Det som urskiljer detta prov från de övriga är att det även innehöll Stellaria media (våtarv) 

och Silene dioica (rödblära). 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. Rödblära lever i fuktiga lundar, kärrkanter och stränder. 

 

Detta prov innehöll även två insektfragment. Pterostichus sp. är ett släkte av jordlöpare där de 

mindre arterna, som fragmentet tillhör, påträffas på fuktiga områden såsom strandkanterna av 

dammar, sjöar där ofta starr växer. Men gruppen påträffas även på våta ängar och gräsmarker. 

Ett täckvingefragment av en dyngbagge, Aphodius sp., fanns i materialet. Aphodius indikerar 

ofta att djur såsom boskap, hästar, getter, får osv funnits på platsen. Men de lever även i andra 

fuktiga miljöer där organiskt material förmultnar, såsom komposter, höstackar osv. 

Det fanns ett större benfragment. 

 

Tolkning och sammanfattning 

De tre proverna gav ett likartat innehåll i form av subfossilt bevarade frön från ogräs-, 

ruderat- och, i mindre mängd, våtmarksväxter. Örterna och insekterna indikerar att miljön har 

varit frisk, fuktig och kulturpåverkad med eventuellt betad. 

Utifrån det material som bestämts går det inte fastställa eller för den delen avfärda huruvida 

det funnits någon grav på platsen. Då kornen (Hordeum vulgare) är förkolnade kommer de 

antingen från någon form av hushållsavfall eller från en medveten deposition. Växterna 

kommer ifrån en kontext som indikerar kväveberikning genom till exempel gödsling med 

naturgödsling. Detta skulle även kunna styrkas av fyndet av dyngbaggen. Chenopodium, som 

dominerar prov 1, förekommer knappt alls bland arkeobotaniska fynd före bronsålderns slut 

då även skalkornet börjar påträffas i det nordiska fyndmaterialet (Viklund, 2002).  
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Tabell 2. Art- och fyndlista från 12_0002:1-3, antal frön och x = enstaka,  xx = några,  xxx = relativt mycket  

 

Art (latin, svenska)/Fynd Jordprov 1 Jordprov 2 Jordprov 3 

VÄXTER    

Hordeum vulgare var. vulgare, Korn 2 1 2 

Triticum aestivum , Vete  1  

Ceralia fragment, Sädeskorn 1   

Chenopodium sp., Målla 22 4 1 

Rubus idaeus, Hallon (oförkolnade) 15 1 1 

Carex sp., Starr 1 1  

Rosa sp., Rosväxt (oförkolnade) 1   

Poaceae indet., Gräs 1   

Picea abies, Gran (barr) 1   

Stellaria media, Våtarv   1 

Silene dioica, Rödblära   1 

Cenoccocum sp.   ~120 ~200 ~100 

    

INSEKTER    

Pterostichus ? sp., Jordlöpare   1 

Aphodius sp., Dyngbagge   1 

    

ÖVRIGT    

Kolfragment  xxx xxx xx 

Flintavslag xxx (rel små) xxx (några större) x 

Järnfragment 1   

Större benfragment   1 

 

 

 

 
 

 

 

 


