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Raä 1670, Furuvik, Lycksele. Analys av ett makrofossilprov.

Av Sofi Östman och Johan Linderholm

Analysen gäller ett jordprov från en förundersökning av området Furuvik i Lycksele stad. Provet är 
taget i en härd, Raä 1670. Västerbottens museum har varit ansvarig för förundersökningarna.  

Provbehandling
Provet torkades och förvarades i torkrum (30º). Ca 10g subsamplades för markkemisk/fysikalisk 
analys. Framprerarerandet av material gjordes genom flotering med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Det 
framtagna materialet torkades åter och sorterades under en stereolupp. 

Den markkemiska analysen genomfördes enligt fem markkemiska/fysikaliska parametrar:

1. Fosfatanalys, cit-P (fosfatgrader, P°) 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°). 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 (Los 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 per 10 g jord (Thomson och Oldfield 1986). Med MS menas 
magnetiserbarheten hos ett material, dvs. I vilken omfattning ett jordprov förstärker öpålagt 
magnetiskt fält. 

5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbräning vid 550°C, MS550 (SI) bestämd på en 
Bartington MS2 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges per 10 g jord (Thomson och 
Oldfield 1986).

Innan markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i 30°C, varefter de sållades genom ett 1,25 mm 
såll.

Resultat

Raä 1670 (MAL 11_0002_001)
N: 7166353, E: 677571 (SWEREF 99 TM)

Volym innan flotering: ca 3 L
Volym efter flotering: 750 ml

Provet innehöll 3,8 gram brända ben av varierande storlek, träkol samt två brända fragment av 
granbarr (Picea abies). Den stora volymen på det floterade materialet består till större delen av recent 
material såsom lingonris och rötter. De markkemiska resultaten visar på en hög organisk halt, för att 
vara skogsmarkpodsol. MS-värdet pekar entydigt på förbränning. Den organiska fosfaten var 
obefintlig, P-halten låg, särskilt i relation till benfynd vilket kan peka på att förbränningen är en 
enstaka händelse och inte upprepad. Eftersom materialet avgav en distinkt doft av mögel i samband 
med citronsyrabehandlingen kan det vara så att provet inte lagrats på ett tillfredsällande sätt.

2



 

Slutsatser
Det floterade materialet bestod till större delen av träkol, recent material, 3,8 gram brända ben i 
varierande storlek samt två brända granbarr. De brända benen har förmodligen hamnat i härden genom 
matlagningsaktiviteter eller annan aktivitet med anknytning till härden. Barren förekommer i så liten 
mängd att det inte går att säga något om dem annat än att de kan vara bränsle eller omedvetet hamnat 
där. De markkemiska resultaten pekar på förbränning, möjligtvis kan det vara en enstaka händelse om 
man jämför P-halten med benfynden. 

Referenser

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

MALNo LabNote MSlf MS550lf CitP CitPOI LOI

11_0002_001
Grumlig och mögelluktande efter 
citronsyrabehandling, mögeltillväxt? 126 154 46 42 7,9

3


	RAPPORT nr. 2011-035
	Sofi Östman och Johan Linderholm
	MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET
	Raä 1670, Furuvik, Lycksele. Analys av ett makrofossilprov.
	Provbehandling
	Resultat
	Raä 1670 (MAL 11_0002_001)

	Slutsatser
	Referenser



