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Miljöarkeologisk analys av fem prover från 

Klockarbäcken, Raä 589, Umeå sn.  
En del av projektet Västra länken.  
 

Av Sofi Östman, Samuel Eriksson & Karin Viklund 

 

Bakgrund 

 
Inför den sista etappen i om dragningen av E4:an med en ringled runt Umeå, Västra länken, 

har Västerbottens Museum på uppdrag av Trafikverket genomfört arkeologiska 

undersökningar i området Klockarbäcken under säsongerna 2012-2014. Analyserna gäller fem 

prover tagna av Västerbottens Museum under 2014, vilka har analyserats för makrofossil och 

markkemisk/fysikalisk anlays. Proverna härrör från två stolphål och tre härdar varav en härd 

ligger utanför Raä 589, i intilliggande förundersökningsområde. 

 

Ansvarig institution för undersökningen är Västerbottens museum och kontaktperson har varit 

Nina Granholm.  

 

Provbehandling 

 
Makrofossilprover  
Proverna var något fuktiga vid ankomst och förvarades i torkrum (+30°) tills de blivit torra. 

Ett subsample på ca 0,1 L för markkemisk-fysikalisk analys togs ur varje prov. Provernas 

volym mättes innan materialet vattensållades och floterades med sållar på 2 mm och 0,5 mm. 

Det framtagna materialet torkades åter och sorterades samt artbestämdes under stereolupp 

med hjälp av referenslitteratur och laboratoriets referenssamling. Enbart förkolnat material har 

tillvaratagits och analyserats arkeobotaniskt. Mängden träkol har uppskattats efter en tregradig 

skala (XXX) där X innebär obefintligt/ytterst lite träkol och XXX innebär att hela provet/mer 

än ca75% består av träkol. Förarbetet, sorteringen och artbestämningen är utförd av Karin 

Viklund. 

 

Markkemisk-fysikaliska prover  
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. Det markkemiska arbetet är utfört av 

Samuel Eriksson. 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 
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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). 

 

Resultat  

 
Makrofossilanalys 

Koordinater angivna i SWEREF 99.  

 

Se även tabell 2. 

 
A44 15_004_001 (VBM P.nr 14-2*) Stolphål 

N: 7089929,66 E: 753021,76 Z: 35,52 

Träkol X 

Starrnötter 23, Hallon 3, Målla 3, Älggräs 2, Vicker 1, Sädeskornfragment 1, 

Sädeskornfragment – sannolikt korn 1, fragment av brand näver 1, fragment av brända ben 

 

A45 15_004_002 (VBM P.nr 14-3*) Stolphål 

N: 7089929,28 E: 753021,93 Z: 35,53 

Träkol X 

Hallon 8 

 

A52 15_004_003 (VBM P.nr 14-6*) Härd 

N: 7089964,45 E: 752984,08 ,11 Z:35,47 

Träkol XXX 

Brända fragment av näver, träkol av ev rötter och kvistar 

 

A55 14_004_004 (VBM P.nr 14-7*) Härd 

N: 7089963,44 E: 752994,11 Z:35,45 

Träkol XXX 

Enbart träkol.  

 

A56 15_004_005 (VBM P.nr 14-8*) Härd 

N: 7089951,86 E: 752992,06 Z: 35,49 

Träkol XXX 

Brända fragment av näver.  

 

Markkemisk/fysikalisk analys 

 

Tabell 1: Analysresultat för markkemi/fysik 

MALNo Anl MS MS550 CitP CitPOI P-kvot LOI 

15_0004_001 A44 22 30 115 133 1,16 1,8 

15_0004_002 A45 8 10 104 126 1,21 1,2 

15_0004_003 A52 11 130 53 103 1,93 4,7 

15_0004_004 A55 22 244 39 89 2,3 9,1 

15_0004_005 A56 37 201 28 73 2,59 9,9 
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Diskussion 

 
Arkeobotanisk analys 

Det växtmakrofossila materialet representeras totalt av två fragment av sädeskorn varav ett är 

ett sannolikt korn, Hordeum vulgare. Övrigt material består av ogräs och ruderatväxter samt 

träkol och björknäver. I härdarna saknas frömaterialet helt men utgörs däremot av rikliga 

mängder träkol, förkolnade rötter, kvistar och björknäver.  

 

Stolphål 

Frömaterialet koncentreras framförallt till ett av stolphålen, anläggning 44. Materialet utgörs 

av två fragmenterade sädeskorn varav ett sannolikt korn, Hordeum vulgare. Övriga växter 

utgörs av arter som föredrar näringsrika jordar och kulturpåverkade miljöer, såsom hallon och 

målla. Starr och älggräs föredrar alla typer av fuktig mark. Då båda proverna är tagna relativt 

centralt i stolphålen har materialet med stor sannolikhet deponerats i anläggningen under den 

sekundära depositionen, det vill säga när stolpen redan satts på plats eller efteråt, när den/om 

den avlägsnats eller ersatts. Eftersom det inte är klart huruvida A44 hör till en huskonstruktion 

eller exempelvis en hägnad utomhus är det svårt att utifrån växtmaterialet dra några 

sammanhängande slutsatser, såsom eventuell funktionsindelning eller annan aktivitet. Genom 

att titta på den något varierade artsammansättningen kan man möjligtvis säga att det 

representerar ett mindre bakgrundsbrus av aktivitetsområdet med växter som trivs i något 

fuktiga och kulturpåverkade miljöer.  

 

Anläggning 45 innehöll enbart några få hallonkärnor. Man kan fundera på vad som skiljer 

dessa stolphål åt. Möjligtvis kan de härröra från olika delar av en eventuell konstruktion och 

avspegla skillnad i aktivitet. Det kan även vara en fråga om bevaring inom anläggningen, 

bioturbation eller provtagning, att man inte lyckats fånga upp det material som bevarats inom 

stolphålet.  

 

Andel träkol inom stolphålen var mycket litet vilket även kan förklara den magra förekomsten 

av växtmakrofossilt material. I jämförelse med andra stolphål undersökta i området (Östman 

2014-017) där mängden träkol var mycket stor kan man fundera om detta är knutet till en 

anläggning som inte brunnit. Tittar man även på artsammansättningen i de anläggningar som 

undersöktes föregående säsong stämmer de väl överens med det som kom fram under denna. 

Målla och hallon är väl representerade vilket även kornen är.   

 

Härdar 

Materialet i härdarna är med stor sannolikhet rester utav bränsle. Att de saknar ett frömaterial 

kan förklaras dels genom bevaring, provtagning eller att det eventuella frömaterialet inom 

härden brunnit upp. Nyttjandet av anläggningen är även en förklaring, det är inte ovanligt att 

härdar rensas på material mellan bruksfaserna vilket resulterar i en avsaknad av spår från de 

aktiviteter som skett inom anläggningen (Grabowski 2014). Materialet kan sedan ha 

deponerats på annan plats inom aktivitetsområdet, vilket möjligtvis kan avspeglas i 

bakgrundsbruset.  

 

Markkemisk/fysikalisk analys 

 

Analysresultaten för proverna tagna ur stolphål visar på förhöjda halter oorgaiska fosfater, låg 

P-kvot (förhållande mellan organiska och oorganiska fosfater) och relativt låg organisk halt. 
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Resultaten är vad man skulle förvänta sig från en boplatsmiljö med tillhörande 

hushållsaktiviteter och tyder på att den provtagna fyllningen deponerats under eller strax efter 

boplatsens brukningstid.  

 

Analysresultaten för proverna ur härdar visar en något förhöjd MS och hög organisk halt, 

främst orsakad av den stora andelen träkol. 
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Tabell 2.  

 

Namn 
Vetenskapligt 
namn 

15_004_001 15_004_002 15_004_003 15_004_004 15_004_005 

Starr tresidig Carex tri 2         

Starr tvåsidig Carex di 21         

Hallon Rubus idaeus 3 8       

Målla 
Chenopodium 
sp.  

3         

Älggräs 
Filipendula 
ulmaria 

2         

Sädeskornfragment 
Cerealia 
fragment 

1         

Sädeskorn 
sannolikt korn 

Cerealia cf. 
Hordeum 
vulgare 

1         

Vicker Vicia sp.  1         

Björknäver Betula sp. 1   x   x 

http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/
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