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Inledning 

Raä 837 är en boplats vid Kaptensdalen i Nolby, Njurunda socken, Medelpad (N 62° 17' 31,01", E 17° 

21' 0,30" (WGS84)). Undersökningen ligger inom Raä 147 där bland annat stolphål, härd, och en 

ansamling skörbrända stenar påträffats i ett kulturlager som bland annat innehöll bränd lera, sot, 

tegelfragment, brända ben och glaserad rödgods. Detta tolkas som en rest efter en stenugn. Även 

fynd av järnyxa gjordes på platsen (George, 2010). Platsen visar på en lång kontinuitet då 

anläggningarna daterats från romersk järnålder-folkvandringstid, och att fyndmaterialet från 2012 

års undersökning visar att platsen använts även under yngre järnåldern och historisk tid (Ola George, 

pers. komm. enligt följebrev). Makrofossilanalys har genomförts på 3 prover från platsen 2011 av 

Miljöarkeologiska Laboratoriet (MAL), Umeå Universitet. Då framkom från vedartsanalysen att gran 

använts och så hittades ett förkolnat hallonfrö samt ett kovallfrö. Slutsatsen blev att fröerna från 

stolphålet är naturligt förekommande bland betesväxterna (Ahlqvist, 2011).  

Till MAL skickades 6 prover, MALnr 12_0058:1-6, och de kommer från stolphål, kokgrop, två 

bålplatser, stenpackning och tegelugn. Det plockades även ut material för 14C-datering och 

vedartsanalys. 

Material och metod 

Proverna volymsbestämdes och torkades därefter i torkrum i 30oC. Därefter siktades de och två 

storleksfraktioner erhölls (> 2 mm och 2 – 0,5mm). Efter torkning sorterades makrofossil ut från den 

organiska fraktionen under stereolupp och identifierades. Antalet kolpartiklar i proverna 

kvantifierades enligt följande; x=fåtal, xx=mycket, xxx=mer än 50% är kol. Majoriteten av 

artbestämningen gjordes av Roger Engelmark. För resultaten användes Den Virituella Floran 

(www.linnaeus.nrm.se, 2013-02-18) och Den Nordiska Floran (Mossberg och Stenberg, 1997) 

Resultat 

Prov 1, anläggning 24. I detta stolphål fanns brända frön från Persicaria lapathifolia, Rumex crispus, 

Chenopodium cf. album, Spergula arvensis och Galium aparine som ofta förekommer i olika 

näringsrika kulturpåverkade marker, såsom åkrar, gårdar och andra ruderatmarker. Arkeologiska 

fynd tyder på att arter som Persicaria, Chenopodium album och Spergula arvensis under långa tider 

använts som människoföda (Fogelfors, 2005). Stellaria media förekommer i liknande miljöer som 

ovan nämnda arter, men föredrar fuktiga skuggiga platser som är kväverika såsom i kärr, på stränder, 

stigar och vid hus och gårdar. Rubus idaeus är en vanlig ört på näringsrika marker och växer ofta på 

hyggen, steniga marker, runt gårdar. R. idaeus är en av de första arterna som dyker under en 

succession, dvs en pionjärart, i synnerhet om det brunnit. Ett större antal Hordeum vulgare kunde 

http://www.linnaeus.nrm.se/
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bestämmas vilket är en jordbruksindikator som hade sitt genombrott under järnålder. Korn har 

använts inte bara som brödsäd utan även inom ölframställning åtminstone från järnåldern (Viklund, 

2008)  

De förkolnade fröerna från detta stolphål representerar troligen åkerogräs från omgivande odlingar 

av korn (Hordeum vulgare) från markerna runt anläggningen. Ur ett miljöarkeologiskt perspektiv så är 

många av de påträffade örterna vanligt förekommande tillsammans med sädeskorn. 

Prov 2, anläggning 25. I denna kokgrop påträffades hasselskal (Corylus avellana), samt endast 

enstaka fröer av Persicaria lapathifolia, Rumex crispus och Chenopodium album, samt ett Carex indet. 

Hassel är en värmekrävande art som finns vanligt upp till Uppland och Dalarna. Norr ut finns dock 

reliktpopulationer från värmetiden för ungefär 9500 f.kr. (Tunón et al. 2005). Hasselnötterna har 

varit en värdefull resurs vilket kan påvisas då de är relativt vanliga i form av gravgåvor. De var viktiga 

som en matresurs då näringsinnehåller hos oskalade nötter är 60% fet, 15% proteiner, och ca 17% 

kolhydrater (Holst, 2010). Även själva buskarna var antagligen viktiga. I historisk tid användes även 

hasselbuskarna för tillverkning av bruksföremål inom hushållen, tillverkning av gärden (Tunón et al., 

2005).  

Frågan huruvida hasselnötterna rostats i kokgropen eller om skalen hamnat i gropen för att eldas 

med går inte svara på. En möjlig teori är att man knäckt hasselnötterna och nyttjat själva nöten till 

föda och sedan slängt ner skalen i kokgropen för att använda dessa vid uppvärmningen av stenarna i 

gropen. Det skulle vara ett bra sätt att utnyttja ett fullt brännbart material.  

Prov 3, anläggning 9. Vid denna bålplats hittades björkved, samt brända frön av bland annat Rumex 

crispus och Chenopodium album, se ovan. Prunella vulgaris växer oftast på fuktiga humusrika marker 

såsom skogsvägar, gräsmattor, ängar, stigar, och örtrika skogar.  

Prov 4, anläggning 34. Denna bålplats skiljer sig från föregående bålplatsen, anläggning 9, då den 

floristiska mångfalden är betydligt högre här. Persicaria foliosa växer på översvämmade dy- och 

lerstränder vid älvkanter, deltan, sjöar och kreaturstrampade strandängar. Den är idag en sällsynt art 

och är klassad som nära hotad (NT) och förekommer från Värmland upp till Norrbotten. Dagens 

främsta hot kommer ifrån vattenreglering, övergödning och upphörande bete 

(http://www.artfakta.se, 2013-03-07). Även Mentha arvensis växer på fuktiga ställen, fast i större 

utsträckning i sumpskogar och på stränder, men även i åkrar och på annan kulturpåverkad mark. 

Fallopia convolvulus och Capsella bursa-pastoris är förknippade med friska, öppna kulturmarker 

såsom åkrar, betes- och ruderatmarker. Rhinanthus gick inte att artbestämma ner till art, men består 

av idag 4 arter i Sverige. Gemensamt för dessa är att även de påträffas på öppna, friska marker såsom 

ängar, vägkanter, gräshedar. Galeopsis ladanum är idag sällsynt i södra Sverige upp till Uppland där 

den förekommer som ogräs i på torr, näringsrik sandjord, odlad mark och ruderatmarker. Arten är 

klassad som nära hotad (NT) beroende på ändrade brukningsformer, gödsling och ogräsbekämpning i 

åkermarker (http://www.artfakta.se, 2013-03-07). På torra magra marker (berghällar, torrbackar, 

sandmarker, strandklippor) växer Rumex acetosella. Även i detta prov hittades Rumex crispus, 

Chenopodium album, Stellaria media och Spergula arvensis (se ovan).  
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Prov 5, anläggning 51. I denna stenpackning påträffades obestämbara frön av Chenopodium sp. och 

Galeopsis sp.. Även Spergula arvensis (se ovan) och ett sädeskorn av Hordeum vulgare hittades. Kol 

av Picea abies bestämdes. 

Prov 6, anläggning 56. Tegelugnen innehöll kol från Picea abies och Pinus sylvestris, samt ett 

sädeskorn av Hordeum vulgare.  

Sammanfattande kommentar 

Frömaterialet från denna utgrävning av Kaptensdalen var stort och varierande. Hordeum vulgare 

representerar odling i närheten och även andra växter kommer ifrån åkrarna. Vissa arter som 

hittades indikerar mer en ängsvegetation samt mathushållning.  
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Tabell 1. Provinformation och utplockat material för 
14

C datering från Raä 837 vid Kaptensdalen i Nolby, MAL nr 
12_0058. 

 

RAÄ MALnr Anl. Material Vikt 

837 
Kaptensdalen 

12_0058:1 Anl 24, stolphål 4 st Hordeum cf, hårt brända  16 mg 

837 
Kaptensdalen 

12_0058:2 Anl 25, kokgrop Förkolnad hasselkvist, 2 årig 22 mg 

837 
Kaptensdalen 

12_0058:3 Anl 9, bålplats Förkolnad björk 14,1 mg 

837 
Kaptensdalen 

12_0058:4 Anl 34, bålplats Förkolnad tallbark 7 mg 

837 
Kaptensdalen 

12_0058:5 Anl 51, stenpackning 
Förkolnad gran, yttre delen av 
stammen 

33 mg 

837 
Kaptensdalen 

12_0058:6 Anl 56, tegelugn 
Förkolnad granbarr, samt 
tallkvist 

18 mg 



 6 

  
Tabell 2. Bestämda arter från makroanalysen, Raä 837 vid Kaptensdalen i Nolby, MAL nr 12_0058 

Provinnehåll \ Prov 1 2 3 4 5 6 

Picea abies, gran     X X 

Pinus sylvestris, tall    X  X 

Betula sp., björk   X    

Corylus avellana, hassel, skal  X     

Persicaria lapathifolia, pilört 2 1     

Persicaria foliosa, ävjepilört    1   

Fallopia convolvulus, åkerbinda    1   

Rumex acetosella, bergssyra    9   

Rumex crispus, krusskräppa 5 1 3 1   

Chenopodium cf. album, svinmålla 20 1 1 84   

Chenopodium sp., målla     1  

Stellaria media, våtarv 16   10   

Spergula arvensis, åkerspergel 3   5 4  

Ranunculus sp., smörblomma 1      

Capsella bursa-pastoris, lomme    1   

Rubus idaeus, hallon 1      

Viola sp., viol    1   

Galium cf. aparine, snärjmåra 3      

Galium sp., måra   1 1   

Galeopsis ladanum, mjukdån    1   

Galeopsis sp., dån 1    2  

Prunella vulgaris, brunört   1    

Mentha arvensis, åkermynta    5   

Rhinanthus sp., skallra    1   

Poaceae indet., gräs 3  5 20   

Hordeum vulgare, korn 12    1 1 

Carex sp., starr 13 1 1 6   

Kol +++ +++ ++ +++ ++ +++ 

 


