MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET
RAPPORT nr. 2015-017

Miljöarkeologiska analyser av sex prover från
stolphål och kokgropar inom Vinoret, Raä
205:2, Tuna socken, Sundsvalls kommun,
Västernorrlands län.
Sofi Östman

INSTITUTIONEN FÖR IDÈ- OCH SAMHÄLLSSTUDIER

Miljöarkeologiska analyser av sex prover från stolphål
och kokgropar inom Vinoret, Raä 205:2, Tuna socken,
Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.
Inledning
Analysen gäller totalt 6 prover som analyserats för makrofossil samt utplockning av material
för 14C datering. Proverna är tagna i anläggningar inom ett boplatsområde inom Raä 205:2,
Tuna socken. Analysen avser att nå ytterligare information om platsen samt få reda på
kvalitativt dateringsmaterial. Miljöarkeologiska laboratoriet har tidigare analyserat material
från denna plats vilket hittas i Miljöarkeologiska laboratoriets rapporter 2014-030.
Ansvarig institution för undersökningen är Länsmuseet Västernorrland, Murberget och
kontaktpersoner har varit Ola George och Maria Lindeberg

Metoder
Makrofossilanalys/vedartsanalys
Proverna var fuktiga vid ankomst och förvarades i torkrum (+30°) tills de blivit torra.
Subsample på 0,2 L gjordes för markkemisk/fysikalisk analys. Materialet vattensållades och
floterades med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Volymen på proverna mättes innan behandling.
Det framtagna materialet torkades och sorterades under en stereolupp. Mängden framtaget
träkol har uppskattats efter en tregradig skala (XXX) där X innebär obefintligt/ytterst lite träkol
och XXX innebär att hela provet/mer än ca 75% består av träkol. Vid vedartsanalys har träkolet i
provet artbestämts. Det träslag och den del av trädet med lägst egenålder har valts ut för datering.
Makrofossilanalysen är utförd av Sofi Östman. Vedartsanalysen och utplock av 14C har utförts
av Roger Engelmark.

Resultat och diskussion
Den makrofossila analysen visar ett material som främst utgörs av två sädesslag, korn och
havre. Kornet representeras av ett naket korn, ett möjligt naket korn, ett korn som inte går att
bestämma till underart samt ett sädeskornsfragment. Havren är inte heller den möjlig att
bestämma till underart vilket innebär att det kan vara dels den odlade havren, Avena sativa,
men även någon av ogräsarterna Avena fatua - flyghavre eller Avena strigosa – purrhavre.
Sannolikheten att det är något av ogräshavrena är stor då havre har varit ett återkommande
ogräs och räknas under denna period som en sekundär gröda (Mikkelsen 2003). Om det är den
odlade havren som finns i materialet stämmer den inte riktigt överens med närvaron av naket
korn som är vanlig under neolitikum och äldre bronsålder. Det är under yngre bronsålder som
havren och skalkornet blir mer vanligt och det nakna kornet avtar (Engelmark & Viklund,
2008). Närvaron av naket korn indikerar därmed att odling av äldre grödor ägt rum i området.
I övrigt är närvaron av sädeskorn tillsammans med träkol, lerklining och brända ben en
avspegling av en boplatsyta där materialet antingen kan utgöras av deponeringar eller är en
del av aktivitetsområdets bakgrundsbrus. Materialet dyker upp i både kokgroparna som i
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stolphålen. Spridningen av analyserade anläggningar i området gör det svårt att göra några
ytterligare tolkningar rörande anläggningsfunktion och deras relation till varandra.

Tabell 1. Analysresultat
MAL nr
Prov nr
15_006_001 Pnr 28

Anläggning
A4. Härd/kokgrop

15_006_002 Pnr
2316
15_006_003 Pnr
2499

Stolphål med förkolnad
stolpe
Stolphål med förkolnad
stolpe

15_006_004 Pnr 235
15_006_005 Pnr 176
15_006_006 Pnr 607

Stolphål (?)
Kokgrop
A30 Härd/kokgrop

Arkeobotanik
Cerealia fragment 1,
indet 1, Galium sp. 3
Hordeum vulgare Var.
Nudum 1,
Hordeum sp. fragment 1

Avena sp 1, Hordeum
vulgare cf. Nudum 1

Övrigt makro

Brända ben
Lerklining,
hela
stolprester,
brända ben

Brända ben

Tabell 2. Skickat 14C material
MAL nr
Material
15_006_001 1 cerealiafragment, 1 grodd
av cerealia, 3 frön av
Galium sp.
15_006_002 1 Hordeum nudum/Naket
korn
15_006_003 1 Hordeum sp frag/
Kornfragment
15_006_004

Vikt
4 mg

Övrig info
cerealiafrag = 2 mg, grodd på
frön = 2 mg

6 mg
9 mg
Inget material för datering
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Figur 1 och 2 över undersökningsområdet. Kartor gjorda av Murberget.
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