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Miljöarkeologisk analys från Stora Holm (Raä Tuve 134, 197 
och 199), Tuve socken, Göteborgs kommun 
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Inledning 

Det material som skickades in för miljöarkeologisk undersökning från slutundersökningen av Stora 

Holm (Raä Tuve 134, 197 och 199) härstammar från anläggningar och lager som antas vara från 

brons- och järnålder.  

Vid utgrävningarna av Raä Tuve 134:1 har det tidigare hittats ett antal flintavslag, kärlskärvor, 3 

härdar och ett grophus. Vid särskild undersökning 2011 undersöktes gropar, grop/stolphål, härdar, 

kokgropar, stolphål och en ugn. Då påträffades även två koncentrationer av flinta som innehöll bland 

annat kärnyxor, kniv, flintkärnor och lihultyxa. Lämningarna är daterade till sten- respektive järnålder 

(enligt FMIS, 2013-06-05).  

På Raä Tuve 197 har det påträffats stolphål, rännor, stenkonstruktion samt kulturlager med sot, kol 

och skörbränd sten. Även slagen flinta, keramikskärvor och bränd lera har påträffats. 2007 

påträffades ytterligare härdar samt årderspår vilket daterades till mesolitikum-järnålder. 2011 

påträffades ytterligare kulturlager och anläggningar som ingår i en huskonstruktion. Inom huset 

hittades keramik som daterades till 100-300 e kr (enligt FMIS, 2013-06-05).  

På Raä Tuve 199 har fynd av flinta gjorts (noduler, spånfragment, mikroliter, kärna) samt brända ben. 

Utifrån fyndens kontext daterades dessa till mellanmesolitikum. På platsen har även skärvstensflak, 

kokgropar/härdar, rännor, och ett antal stolphål hittats. Keramik från anläggningar tillhörande en 

huskonstruktion kan dateras till neolitikum. I en delyta har det hittats mindre näverfragment samt 

brända hasselnötsskal. 

Till Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå Universitet, skickades totalt 15 prover och fick MAL 

nummer 13_003:1-15 och de härstammar bland annat från kokgropar, stolphål, härd och ränna (se 

tabell 1). 

Material och metod 

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

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

de organiska fraktionerna under stereolupp och identifierades med hjälp av frösamlingen på MAL, 

samt Digital Seed Atlas of the Netherlands (Cappers et al 2006). För resultaten användes Den 

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

Stenberg, 1997). Vid svårigheter konsulterades Roger Engelmark.  

Resultat 

http://www.linnaeus.nrm.se/
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Prov 1 anläggning 34, kokgrop.  

Inga fröer 

Prov 2 anläggning 79, stolphål  

Detta prov innehöll ett frö från släktet groblandsväxter, Plantago sp. Troligen är det rödkämpe (P. 

media) eller svartkämpe (P. lanceolata). Bägge arterna finns i betes- och ängsmarker, gårdsmiljöer 

eller liknande.  

Prov 3 anläggning 113, härd/kokgrop  

Stolphålet innehöll ett frö av krusskräppa (Rumex crispus) som föredrar näringsrik jordar och växer 

ofta på olika typer av kulturmarker (ängs-, betes-, och åkermarker), vägkanter, gårdsmiljöer. Även 

bitar av flinta påträffades, samt en ca 5mm stor benbit. 

Prov 4 anläggning 120, grop/stolphål  

Svalört (Ranunculus ficaria) och svartkämpe (Plantago lanceolata) påträffades i denna anläggning. De 

växer i lite olika miljöer. Svalörten föredrar näringsrika mulljordar; bland annat lundar, strandängar, 

dikeskanter. Svartkämpen däremot föredrar lite torrare öppna marker; betesmarker, ängar, 

vägkanter, ruderatmarker.  

I provet påträffades bland annat även en 20 mm stora bitar av flinta, se bild nedan. 

 

Bild 1. Huggen flinta från en grop/stolphål från utgrävningen av Stora Holm (Raä Tuve 134, 197 och 199), Tuve socken, 

Göteborgs kommun 

Prov 5 anläggning 140, stolphål 

Förutom små och enstaka flintskärvor förekom ett sädeskorn som var hårt bränt och därför inte gick 

att artbestämma.  

Prov 6 anläggning 158, stolphål  
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I detta prov fanns inga förkolnade frön. 

Prov 7 anläggning 174, ränna  

I denna ränna hittades förkolnade fröer av brunört (Prunella vulgaris) och vildpersilja (Aethusa 

cynapium). Brunörten är vanlig på fuktiga-friska humusrika marker, stränder, skogsvägar, ängar, 

stigar, örtrika skogar. Vildpersiljan finns vanligen på friska näringsrika kulturjordar, ruderatmarker, 

åkrar.  

Avslag av flinta förekom. 

Prov 8 anläggning 246, stolphål 

I detta stolphål förekom rotknöl av svalört (se bild), trampört (Polygonum aviculare), och en 

obestämbar dådra (Camelina sp.).  

Rotknölar av svalört har hittats bland annat både i boplatsmiljöer och i gravar, bland annat från 

Tanum AU3, och antagligen har man brukat dem inom matlagningen. Rotknölarna, även kallade 

amrötter, innehåller bland annat mycket stärkelse (Viklund, 2008). 

Det finns tidigare rapporterade arkeobotaniska fynd av dessa, små sädeskornslika rotknölar, från 

Sverige bl.a. Ajvide-boplatsen på Gotland, liksom även platser i Europa. De hittas i både 

boplatsmiljöer och i gravar och antagligen har man ätit dem. Rotknölarna, även kallade amrötter, 

innehåller upplag av näring, bl.a. stärkelse. 

 

Bild 2. Rotknöl av svalört (Ranunculus ficaria) från ett stolphål från utgrävningen av Stora Holm (Raä Tuve 134, 197 och 

199), Tuve socken, Göteborgs kommun 

Trampörten är vanlig i kulturpåverkade miljöer såsom ängar, gårdar, vägkanter, gångstigar.  
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Prov 9 anläggning 259, ränna 

I denna ränna påträffades förkolnat frö av gräs, troligen av svingel (Festuca sp.), samt flinta. 

Prov 10 anläggning 275, grop 

Detta prov innehöll skalkorn, se bild nedan, (Hordeum vulgare var. vulgare), målla (Chenopodium sp.) 

samt pilörter (Persicaria sp.) och brännässla (Urtica dioica). De två senare var hårt brända så 

art/släkttillhörigheten är lite tveksam.  

Skalkorn introducerades i det sydskandinaviska åkerbruket under övergången mellan yngre 

bronsåldern – äldre järnålder, vilket överensstämmer tidsmässigt med vilket fokus undersökningen 

har. Mållor och pilörter växer vanligen på friska näringsrika marker, såsom i odlingar, ruderatmarker 

där även brännässlan trivs och tillhör troligen den ogräsflora som fanns på platsen. Brännässlor 

föredrar kväveberikade kulturmiljöer miljöer såsom gösselstackar, ladugårdar. Då nässlor innehåller 

mycket mineraler och vitaminer har den förr i tiden varit ett viktigt inslag i kosten, och även 

rekommenderats som djurfoder (Tunón 2005) 

Provet innehöll även flintskärvor och relativt mycket kol. 

 

Bild 3. Skalkorn (Hordeum vulgare var. vulgare) från en grop från utgrävningen av Stora Holm (Raä Tuve 134, 197 och 199), 

Tuve socken, Göteborgs kommun 

Prov 11 anläggning 280, stolphål 

Förutom Carex sp. innehöll detta prov även förkolnat frö av en förmodad fältgentiana (Gentianella cf. 

campestris). Denna art är idag relativt sällsynt då den förekommer på naturbetesmarker, 

slåttermarker, torrängar och hedar. Arten är rödlistad och kategoriserad som Stark hotad på grund av 

upphörd hävd, eller gödling, av naturliga fodermarker. Fältgentianian har en relativt kort livslängd i 

fröbanken, vanligen 3-5 år, vilket innebär att den är en god indikator på en lång kontinuitet av hävd 

(www.artfakta.se. 2013-08-05).  

Prov 12 anläggning 366, grop 
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Inget bestämbart material framkom. 

Prov 13 anläggning 396, härd 

Härden innehöll mycket kol vari det fanns hasselnötsskal. 

Prov 14 anläggning 534, grop 

Denna grop innehöll mycket kol, stora bitar, med mycket järnutfällningar. Även relativt få och små 

flintbitar förekom. Förkolnat frö av hallon (Rubus idaeus) fanns i provet. Hallon förekommer på friska, 

steniga, kväverika marker och tillhör bland annat floran som växer upp efter svedjebränning.  

Prov 15 anläggning 542, ugn? 

Detta prov innehöll flinta och små bitar av bränd lera. 

Sammanfattande kommentar 

Proverna från denna undersökning domineras arter som kan kopplas till en näringsrik kulturpåverkad 

miljö bestående av åkrar, ängar och gårdsmiljöer. Mållorna och pilörten kan härstamma från 

gödslade näringsrika åkermarkerna där skalkornet odlats och därigenom kommit in efter skörden av 

grödan.  
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Tabell 1. Provinformation från Stora Holm, Raä Tuve 134, 197 och 199, MAL nr 13:003. 
 

MALnr Provnummer Anl. Volym (ml) 

13_003:1 1 34, Kokgrop 800 

13_003:2 2 79, Stolphål 1000 

13_003:3 3 113, Härd/kokgrop 2300 

13_003:4 4 120, Grop/stolphål 1900 

13_003:5 5 140, Stolphål 800 

13_003:6 6 158, Stolphål 700 

13_003:7 7 174, Ränna 1600 

13_003:8 8 246, Stolphål 1600 

13_003:9 9 259, Ränna 2200 

13_003:10 10 275, Grop 2500 

13_003:11 11 280, Stolphål 1000 

13_003:12 12 366, Grop 2300 

13_003:13 13 396, Härd 1100 

13_003:14 14 534, Grop 2500 

13_003:15 15 542, Ugn 1800 
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Tabell 2. Bestämda förkolnade växtrester, Raä Tuve 134, 197 och 199, MAL nr 13:003  

Art 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Corylus avellana, hassel, skal             1   

Urtica dioica, brännässla          1      

Polygonum aviculare, trampört        1        

Persicaria lapathifolia, pilört          1      

Rumex crispus, krusskräppa   1             

Chenopodium sp., målla          1      

Ranunculus ficaria, svalört    1    1        

Rubus idaeus, hallon              1  

Aethusa cynapium, vildpersilja       1         

Gentianella cf. campestris, 
fältgentiania 

          1     

Prunella vulgaris, brunört       1         

Plantago lanceolata, svartkämpe    1            

Plantago sp.  1              

Poaceae indet., gräs         1       

Cerealia indet.     1           

Hordeum vulgare var. vulgare, 
skalkorn 

         1      

Carex sp., starr           1     

 

 

 


