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Inledning 
Analysen gäller fyra jordprover från två härdar och en eventuell härd. Lokaliteten ligger på 

högfjället, ovan trädgränsen i området Giergebuodo. Platsen ligger ett par timmars vandring 

från havet och har tolkats som tältboplatser som brukats under sommartid av renskötande samer. 

Målet med den miljöarkeologiska analysen är att försöka genom kemisk analys ta reda på orsak 

och innehåll av färgningar och jord i härdarna med en kompletterande makrofossilanalys för 

ytterligare kunskap om lokaliteten. 

 

Ansvarig institution för undersökningen är Àrran, Lulesamisk senter och kontaktperson har 

varit Oddmund Andersen. 

 

Provbehandling  
Proverna var fuktiga vid ankomst. Eftersom två av proverna skulle genomgå kemisk analys, 

subsamplades de och förvarades i kylrum medan de två makrofossilproverna förvarades i 

torkrum (+30°) tills de blivit torra. Materialet vattensållades och floterades med sållar på 2 mm 

och 0,5 mm. Volymen på proverna mättes innan vattensållning och flotering. Det framtagna 

materialet torkades åter och sorterades samt artbestämdes under en stereolupp med hjälp av 

referenslitteratur och laboratoriets referenssamling.  

 

Innan analys torkas proverna i 30°C, varefter de homogeniseras genom mortling och sållning 

genom ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd och kol och 

järnutfällningar noteras vid förekomst. 

 

Jordprover från markprofilerna analyserades med avseende på 5 markkemiska/ fysikaliska 

parametrar samt pollen. De 5 parametrarna är: 

1. Fosfatanalys, Cit-P (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, Cit-POI (fosfatgrader, Po). 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) är analyserad med ett Bartington system, (MS3 och 

MS2B mätcell). Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 



 3 

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) är analyserad 

med ett Bartington system, (MS3 och MS2B mätcell). Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 

m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 

1986).  

 

Innan markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i (30°C), varefter de sållades genom ett 

1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd. Förekomst av kol och 

järnutfällningar antecknas. 

 

Makrofossilanalysen är utförd av Sofi Östman och den kemiska analysen av Samuel Eriksson 

och Johan Linderholm. 

 

Material 

Två av proverna är tagna i en härd vid tältboplats 6. Vid utgrävningen kom ett gult lager fram, 

vilket har undersökts kemiskt för att se vad som orsakar denna färgning. Det andra provet från 

boplats 6 har tagits i ett svart jordlager under asklagret i härden och genomgått 

makrofossilanalys. Den andra kemiska analysen har gjorts på boplatsen med den eventuella 

härden, 6b, vilket består av ett rödbrunt asklager och även här efterfrågas vad färgen beror på. 

 

Ett ytterligare makrofossilprov är taget från lager 1 härden på tältboplats 5a.  

 

Resultat  

Arkeobotanisk analys 

 

13_0089_001.  

Härd från tältboplats 6.  

Proverna har genomgått kemisk analys. Se tabell 1. Det finns kvar material för kompletterande 

makrofossilanalys.  

 

13_0089_002.  

Ev. Härd från tältboplats 6b.  

Proverna har genomgått kemisk analys. Se tabell 1. Det finns kvar material för kompletterande 

makrofossilanalys.  

 

13_0089_003.  

Härd från tältboplats 5a.  

Provet har genomgått makrofossilanalys. Vid sortering framkom ett material mycket vanligt för 

härdar, förkolnade kärnor från kråkbär samt förkolnade löv från kråkriset. I övrigt kom en stor 

del förkolnade starrfrön fram av många olika arter.  

 

13_0089_004.  

Härd från tältboplats 6.  

Provet har genomgått makrofossilanalys. Materialet i denna härd skiljer sig från materialet från 

boplats 5a. Istället för kråkbärskärnor och ris, framkommer fröer av både ängssyra och den 
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nordligare fjällsyran, se Bild 1. Åkerpilört och vanlig pilört representeras av två frön. Även här 

består en stor del av materialet av olika arter av starr.  

 

 

Kemiska data 

 

I figur 1 nedan redovisas förhållande mellan MS och Cit-P. De två prover med färgningar 

avviker med hög MS men skiljer sig i kvantitativ nivå i Cit-P. Det kan dock vara så att 

sedimentet i härd 6, gult lager, innehåller en del kalk som gör citronsyraextraktionen mindre 

effektiv och ger skenbart låg fosfathalt. 

 

 

 
Figur 1. Magnetisk susceptibilitet mot fosfathalt (Cit-P). 

 

 

 

Figur 2 visar MS data avsatt mot MS550. De två färgade lagren avviker påtagligt och här har 

temperaturen sannolikt varit högre än i de två andra proven. Samtidigt är MS nivåerna 

förhållandevis höga även i de två övriga proven. 
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Figur 2. MS avsatt mot MS550.  
 

 

Figur 3 visar MS kvoten mot glödförlusten. Kvoterna ligger nära 1 i de flesta fallen vilket 

innebär att det är prover som utsatts för höger temperaturer.  

 

 
Figur 3. MS kvoten mot glödförlusten (LOI).  

 

 

I figur 4 kan man se att asklagren alla har Pkvoter under eller nära 1 vilket tyder på att det bildas 

svårlösligare fosfatföreningar när proven förbränns. I normalfallet i jord och sedimentprover 

understiger Pkvoten mycket sällan 1. Avviker gör provet från härd 5 men detta innehöll mycket 

organiskt material. 
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Figur 4. Pkvoten avsatt mot glödförlusten (LOI). 

 

 

Diskussion 
Materialet som framkom vid makrofossilanalysen visar att innehållet i de två härdarna skiljer 

sig något. Härd 5a innehöll en stod mängd kråkbär och starr vilket speglar den omgivande 

miljön. Närvaron av kråkbär i härden kan delvis tolkas som att ris bränts utan någon specifik 

anledning då det finns naturligt i omgivande miljö. En annan tolkning kan vara att riset faktiskt 

tillsatts i härden som bränsle eller för annat bruk. Studier av kråkbärens och risets betydelse 

inom samisk kultur visar ett brett användningsområde där bären ätits dels som de är men även 

som smaksättning i renmjölk och som saft. Riset har använts för att bland annat färga garn 

(Svanberg 2011:128). Starrfröna som förekom i stor mängd kan likt kråkbärsriset tillsatts som 

bränsle eller hamnat i härden naturligt. Möjligt är att starren tagits in för beredning av ev. skohö 

eller annat ändamål och sedan deponerats i elden (Svanberg 2011:238).  

 

Frömaterialet från Härd 6 innehåller varken kråkbärskärnor eller ris. Vad som däremot är 

intressant är närvaron av fjällsyra, en väl använd växt i dessa miljöer men desto ovanligare i det 

arkeobotaniska materialet. Dess användningsområde har varit som livsmedel och har likt 

kråkbären använts i renmjölk tillsammans med andra örter (Svanberg 2011:128). Det kan även 

förklara närvaron av ängssyra och pilört.  

 

De två härdproven vars orsak till lagrens färgningar kommer sig med stor sannolikhet av en 

kombination av järn, fosfat (ben- och/eller mineralapatit) och värme. Att ben förbränns i härdar 

är inget ovanligt. I fallet med gulfärgningen sjunker fosfathalten efter förbränning vilket tyder 

på att svårlösliga komplex bildas, där den fosfat som föreligger i apatitform omvandlas till något 

betydligt svårlösligare. Troligen är totalhalten fosfat högre än vad citronsyraextraktion kan 

påvisa. 

 

I fallet med rödfärgningen rör det sig troligast om hematit (α-Fe2O3), rödfärgad, som kan bildas 

när ferrihydrit/goetit utsätts för värme i kombination med närvaro av organiskt oxiderbart 

material (ved, torv etc). Men här är citronsyraextraherad fosfatnivån mycket hög och mest 

troligt har man även bränt benmaterial i härden.  
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För att helt säkerställa detta bör en multielementanalys göras med inriktning på spår- och 

huvudkomponenter. 

 

 

Referenser 
 

Dearing, John. 1994. Environmental Magnetic Susceptibility. Using the Bartington System. 

Bartington Instruments Ltd. 

 

Engelmark, R & Linderholm J. 1996. Prehistoric land management and cultivation. A soil 

chemical study. In: Mejdahl, V. & Siemen, P. (ed.) Proceedings from the 6th Nordic Conference 

on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Esbjerg 1993. Arkæologiske 

Rapporter nr. 1, 1996:315-322. Esbjerg Museum. 

 

Linderholm, J. 2007. Soil chemical surveying: a path to a deeper understanding of prehistoric 

sites and societies in Sweden. Geoarchaeology 22 (4), 417-438. 

 

Mossberg, B., Stenberg, L., Ericsson, S. 1997. Den nordiska floran. Wahlström & Widstrand. 

 

Svanberg, Ingvar. 2011. Folklig botanik. Dialogos.  

 

Thomson, R; & Oldfield, F. 1986. Environmental Magnetism. London. 

 

Digitala källor 

 

Virtuella floran http://linnaeus.nrm.se/flora/ (jan 2014) 

 

Digital seed atlas http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/ (jan 2014) 

 

http://linnaeus.nrm.se/flora/
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/
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Tabell 1. Analyserade data från härdar (koordinatsystem WGS 84 (33W)) 

MALNo FieldNo FeatureNo Northing Easting Z MSlf MS550lf CitP CitPOI PQuota LOI 

13_0089_001 Nr 1. Tp. 6 6 7529963 566679 nd 945 1055 152 99 0,7 7,2 

13_0089_002 Nr 2. Tp. 6b 6b 7529963 566679 nd 918 1323 963 689 0,7 18,4 

13_0089_003 Nr 3. Tp. 5a 5a 7530386 565695 nd 486 555 26 158 6,0 19,8 

13_0089_004 Nr 4. Tp. 6 6 7530386 565695 nd 477 478 361 254 0,7 23,6 

 

MALNo FieldNo Layer FieldNote 

13_0089_001 Nr 1. Tp. 6 bunn gult lager 

13_0089_002 Nr 2. Tp. 6b  rödbrunt asklager 

13_0089_003 Nr 3. Tp. 5a bunn lag 1 i härd 

13_0089_004 Nr 4. Tp. 6  svart jordlager under asklager 

 

 

 

Tabell 2. Artlista 

Art 13_0089_003 13_0089_004 

Empetrum sp. kråkbär 14   

Empetrum sp. kråkbär, barr/löv 8   

Carex spp. starr, flera arter 65 22 

Planta indet. oidentifierbart frö 1   

Rumex acetosa, ängssyra   1 

Oxyria digyna, fjällsyra   3 

Persicaria maculosa, åkerpilört   1 

Persicaria lapathifolia, pilört   1 
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Bild 1. Oxyria digyna, fjällsyra 
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Bild 2. Tältboplats 6. I högra hörnet skymtas tältboplats 6b. 

 
 

Bild 3. Tältboplats 5a. 

 
 


