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Figur 1. Karta med platsen för undersökningen markerad. Grundkarta ESRI. Skala 1 :50 000.
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Figur 2. Karta med platsen för undersökningen samt närliggande lämningar markerade. Grundkarta ESRI. Skala 1 :10 000.
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Figur 3. Plankarta med 2021 års schakt markerade. Grundkarta ESRI. Skala 1 :1 500.
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Sammanfattning
Bohusläns museum har i enlighet med länsstyrelsens 
beslut ( 431-56423-2020 ) genomfört en förundersök-
ning i avgränsande syfte av fornlämningar; boplatser 
L2020  :10580 och L2020 :10578 samt en arkeologisk för-
undersökning av fornlämning; hålväg L1970 :5713. 

Förundersökningen av hålvägen och dess sträckning 
föranleddes av metalldetektering vilken resulterade i 
sentida järnföremål och skrot. Två platser valdes sedan 
ut i vilken sektion grävdes samt vari markkemiska pro-
ver togs i samråd med MAL. Sektionerna av hålvägen 
kunde inte påvisa något synligt kulturlager eller någon 
brukningshorisont. Några daterande prover kunde ej 
tas. Hålvägen är belagd på hemmanet Ammenäs stor-
skifteskarta från 1792 ( LMA 14-for-45 ). I och med denna 
förundersökning anser Bohusläns museum att hålvägen 
kan betraktas som färdigundersökt. 

Den avgränsande förundersökningen av boplats 
L2020 :10580, den sydliga av de två, innefattade nio 
schakt, förlagda i dess västra, norra och östra utkant. I 
merparten av dessa schakt påträffades flintavslag, samt 
övrigt slagen flinta. Åt väst kunde boplatsen ej avgränsas. 
Sannolikt är dock att dessa boplatslämningar hör sam-
man med L1970 :5467 i sydväst. Åt norr samt öst avgrän-
sas boplatsen topografiskt; i norr av ett klippmassiv och i 
öst en slänt ner från sadelläget. En del avslag påträffades 
i denna slänt, men endast ett fåtal vid foten av slänten. 

Den avgränsande förundersökningen av boplats 
L2020 :10578 innefattade fem schakt, förlagda i dess syd-
västra samt sydöstra delar. Boplatsen avgränsas åt sydost 
av ett tydligt strandhak, vilket också stöds av resultatet 
av förundersökningen. Ett stolphål påträffades vid den-
na förundersökning.

Bohusläns museum bedömer att i de fall boplatserna 
berörs av exploatering bör dessa slutundersökas. 

Bakgrund
I samband med att Uddevalla kommun har för avsikt 
att upprätta en detaljplan för fastighet Forshälla-Röd 
2 :12 med flera i Uddevalla kommun, utförde Bohus-
läns museum tre arkeologiska förundersökningar av 
lämningar inom detaljplaneområdet. Lämningarna 
L2020 :10578 och L2020 :10580 är två boplatser som för-
undersöktes i avgränsande syfte och L1970 :5713 en färd-
väg som förundersöktes, enligt Länsstyrelsens beslut 431-
56423-2020. Förundersökningarna utfördes i april 2021.

Landskapsbild
Naturlandskap
Ammenäs består av ett större bergsparti uppbrutet av 
mindre dalgångar vid Byfjordens södra inlopp. Åt söder 
ligger en uppodlad dalgång. Det aktuella området lig-
ger framför allt på Forshälla-Röds utmarker, på östsi-
dan om bergspartiet. 

Den västra delen av undersökningsområdet domine-
ras av ett sadelläge, bevuxen med gles lövskog. Här har 
begränsad täktverksamhet bedrivits i historisk tid.

Den nordvästra delen av undersökningsområdet ut-
görs av ett före detta strandplan med ett markant strand-
hak åt sydost. Området är i dag ett kalhygge.

Norr om undersökningsområdet reser sig ett mar-
kant bergsparti. 

Kulturlandskap
På hemmanet Ammenäs utmarker finns topet Petersburg, 
som ligger direkt väster om undersökningsområdet. Det 
finns belagt på 1936 års ekonomiska karta ( figur 4 ). Det 
före detta dragontorpet Kullen på Röds Norgård finns 
även det belagt på 1936 års ekonomiska karta. Av Röds 
storskifteskarta från 1796 ( se figur 5 ) framgår det att un-
dersökningsområdets östra och sydöstra del då utgjordes 
av ängsmark till dragontorpet Kullen ( LSA N22 63 :2 ).

Färdvägen L1970 :5713 finns belagd på 1792 års stor-
skiftskarta för hemmanet Ammenäs ( LMA 14-for-45 ).

Fornlämningsmiljö
Förutom de lämningar som undersöktes i april 2021 finns 
inom undersökningsområdet två övriga kulturhistoriska 
lämningar ; en källa, L2020 :10582, och en färdväg från 
historisk tid, L2020 :10585. 

I anslutning till undersökningsområdet finns följande 
lämningar ; Forshälla 185 :1 ( L1970 :5791 ), Forshälla 175 :1–3 
( L1970 :5401, L1970 :5467 och L1970 :5924 ), Forshälla 1 :1 
( L1970 :5536 ), Forshälla 2 :1 ( L1970 :5971 ), Forshälla 250 :2 
( L1970 :5597 ), och Forshälla 189 ( L1970 :5711 ), samtliga 
förhistoriska boplatser . 

I området finns ävenForshälla 257 ( L1970 :6259 ), fynd-
plats för slagen flinta och Forshälla 256 ( L1970 :5772 ), en 
eventuell fångstgrop.
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Figur 4. Plankarta med 1936 års ekonomiska karta rektifierad. Grundkarta ESRI. Skala 1 :10 000. 
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Figur 5. Plankarta med storskifteskartan från Ammenäs rektifierad. Grundkarta ESRI. Skala 1 :3 000. 
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Historiskt källmaterial
Hemmanet Ammenäs utgörs av ett helt mantal och ut-
socknes frälse är tidigast belagt i Rödebok 1388 ( Ekenvall 
1951 :1 ). I början av 1900-talet lyder gården under Sund, 
men brukas särskilt ( Tiselius 1926 :230 ). 

Röd finns även det belagt i Röde bok från 1388, 
bestående av Röd Sörgård, ett helt hemmanskatte, Röd 
Norrgård, ett helt hemmanskatte samt Röd Lillegård, ett 
åttondels hemmanskatte ( Ekenvall 1951 :19 ). Även Röd 
Norrgård köptes i slutet av 1800-talet av ägaren till Lilla 
Sund ( Tiselius 1980 [ 1926 ] :230 ). 

Lämningen L2020 :10582 har namnet Ängebröden och 
finns belagd från 1854 ( brev från Gudrun Järbur 2020-
10-23 ). Lämningen L2020 :10585 finns belagd på 1936 
ekonomiska karta.

Tidigare undersökningar
De berörda lämningarna samt L2020 :10582 och 
L2020 :10585 påträffades i samband med 2020 års arke-
ologiska utredning. Då identifierades också L1970 :5713 
som tidigare varit felinprickad ( Ortman 2021 ).

Syfte och frågeställningar
Avsikten med de avgränsande förundersökningarna var  
att fastställa de förhistoriska boplatsernas ( L2020 :10578 
och L2020 :10580 ) utbredning. 

Förundersökningen av färdvägen L1970 :5713 hade för 
avsikt att ge underlag inför en eventuell undersökning 
av lämningen. Färdvägens komplexitet, karaktär och 
datering beaktades.

Metod och genomförande
Vid förundersökningstillfället grävdes schakt i utkanten 
av respektive boplats. Schakten grävdes ner till alven och 
anläggningar noterades, beskrevs och undersöktes. Fynd 
samlades in från schakten och anläggningarna. 

Innan schaktning inom L1970 :5713 påbörjades de-
tekterades området för att om möjligt hitta metallföre-
mål som kunde kopplas till färdvägen. I schakten inom 
L1970 :5713, färdvägen, togs prover i samråd med Miljö-
arkeologiska laboratoriet i Umeå.

Resultat
L1970 :5713 Färdväg
Två schakt, 4 och 5, grävdes på tvären genom hålvägen. 
Dels schakt 4 längst i väster, dels schakt 5 längst i öster. 
Profilerna utgörs av traditionella podsolprofiler med 
urlakningsskikt och anrikningsskikt. Profilen i schakt 
4 var u-formad. I botten på vägen har den »nötts ner« 
på grund av idogt användande och det faktum att vägen 
här löper i en svag backe ner mot torpet Kullen. Detta 
är det klassiska sättet som hålvägar bildas på.

Den markkemiska analysen visar inga spår på mänsk-
lig påverkan. Detta är inte oväntat då användandet av 
en väg i sig lämnar få kemiska signaler ( Eriksson 2021 ).

Figur 6. L1970:5713. Eirik Johansson detekterar hålvägen. 
Foto från öster taget av Oscar Ortman, Bohusläns museum. 

Figur 7.  L1970:5713. Den västra profilen i schakt 4, 
provpunkterna till MAL markerade med träflärpar. Foto från 
öster taget av Oscar Ortman, Bohusläns museum..
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Figur 8. L2020 :10580. Maja Gustafsson mäter in schakt 1, A1 
( ränna ) syns i förgrunden. Det före detta torpet Petersburg 
syns i bakgrunden. Foto från sydost taget av Oscar Ortman, 
Bohusläns museum.

Figur 9. L2020 :10580, A4. Profilen av den undersökta härden. Foto från norr taget av Maja Gustafsson, Bohusläns museum.

L2020:10580 Förhistorisk boplats
Boplatsen utgörs av ett sadelläge på 25–30 meters höjd. 
Åt väster kunde boplatsen ej avgränsas. Sannolikt hör  
dock dessa boplatslämningar samman med L1970:5467 
i sydväst. Åt norr, söder samt öster avgränsas boplat-
sen topografiskt; i norr av ett klippmassiv, åt söder av 
en mindre bergsklack och åt öster av sluttning ner mot 
fuktigare mark i öster. 

I boplatsens västra och sydvästra samt östra del gräv-
des sammanlagt nio schakt. I sex av schakten påträffades 
slagen flinta i form av avslag, övriga kärnor samt övrigt 
slagen flinta, se bilaga 3 samt figur 10.

I schakt 3 undersöktes en förhistorisk härd ( A4 ) som 
daterades till BC 5334–BC 5211, se figur 9 samt bilaga 2, 
4 och 5.
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Figur 10. Plankarta över L2020 :10580 med grävda schakt och påträffade anläggningar. Grundkarta ESRI. Skala 1 :800.
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L2020:10578 Förhistorisk boplats
Boplatsen utgörs av ett 75×40 meter stor strandplan 
som vetter mot sydost., se figur 13. På strandplanet hit-
tades vid utredningen ett flertal anläggningar. Vid för-
undersökningen hittades ytterligare ett förhistoriskt 
stolphål i schakt 14, se figur 12. 

Boplatsen är tydligt avgränsad åt sydost genom ett 
markant strandhak. Åt nordväst och norr begränsas bo-
platsen av ett brant sluttande bergsparti. Åt nordost är 
boplatsen inte avgränsad då den antagligen sträcker sig 
in i fastigheten Forshälla-Röd 2:13, vilken inte berördes 
av förundersökningen. 

Figur 12. L2020 :10578. Mattias Frisk rensar schakt 14. med stolphål, A5. Foto från öster, Oscar Ortman, Bohusläns museum.

Figur 11. L2020 :10578. Mattias Frisk mäter in schakt 10. 
Strandplanen syns i bakgrunden. Foto från sydväst taget av 
Oscar Ortman, Bohusläns museum.
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Figur 13. Plankarta över L2020 :10578 med grävda schakt och påträffade anläggningar. Figuren visar också anläggningarna som 
påträffades vid 2020 års utredning. Grundkarta ESRI. Skala 1 :500.
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Resultat gentemot 
undersökningsplanen
Ursprungligen var det tänkt att personal från MAL skul-
le utföra provtagningen inom L1970 :5713, men på grund 
av pandemin löste vi provtagningen genom att personal 
från Bohusläns museum hade kontakt med MAL på vi-
deolänk inför provtagningen.

Materialets potential
De båda boplatslämningarna L2020 :10578 och 
L2020 :10580 skiljer sig åt så till vida att det inom den 
förstnämnda framförallt påträffades anläggningar och i 
den senare fynd. Det kan eventuellt tyda på att det rör 
sig om lämningar från olika perioder eller att de är spår 
från olika aktiviteter.

 Färdvägen L1970 :5713 är en typisk hålväg. Lämningens 
brukningstid är osäker, men den existerade åtminstone 
vid storskiftet 1792. Den yngre färdvägen L2020 :10585 
finns inte belagd förrän på 1936 års ekonomiskakarta. 
Rent allmänt brukar lagaskiftesreformen innebära att 
vägstandarden uppgraderas. Om så är fallet även på 
Ammenäs, Röd så borde man kunna sluta sig till att 
hålvägen ersätts 1829 då laga skifte utförs i hemmanen 
på Röds by ( LSA N22:63:3 ). Då lämningen är noggrant 
detekterat bedömer Bohusläns museum att det är osan-
nolikt att det finns några metallföremål som kan kopp-
las till färdvägen.

Pedagogisk potential
Alla de undersökta lämningarna utgör tydliga exempel 
på hur förhistoriska boplatser och historiska färdvägar 
ser ut. Om lämningarna får ligga kvar i naturmark finns 
det möjlighet att utnyttja dessa i skolundervisningen. 

Slutsatser samt åtgärdsförslag
Vid 2021 års förundersökning kunde de förhistoriska 
boplatserna L2020:10578 och L2020:10580 avgränsas. 
Berörs dessa av exploatering bedömer Bohusläns mu-
seum att de bör slutundersökas. Vad beträffar färdvä-
gen L1970:5713 kan den enligt Bohusläns museum be-
traktas som färdigundersökt. Det slutgiltiga beslutet 
om den fortsatta antikvariska handläggningen fattas av 
Länsstyrelsen.
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Tekniska och 
administrativa uppgifter
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Bilaga 1. Schakttabell

Schakt Lämning Storlek (m) Djup (m) Lagerbeskrivning (m) Kommentar

1 L2020:10580 9x 1,5-2 m 0,25 0 - 0,15 vegetationskikt därunder grusig sand, svallad morän. A1 Ränna, A2 Ränna

2 L2020:10580 9,9 x 1,5-2,5 m 0,25 0 - 0,2 vegetationskikt därunder grusig sand, svallad morän. A3 Stenpackning

3 L2020:10580 3 x 1,5 m 0,35 0 - 0,2 vegetationsskikt därunder svallad morän, grusig sand.  Motsvarar AU schakt 12 A4 Härd motvarar AU A 10.

4 L1970:5713 5,8x1,5 m 0,4-0,5
0 - 0,2 m vegetationsskikt och matjord, därunder orangebrun grusig sand. Grävd ner till grå un-
dergrund. 

Längst i väster på hålvägen

5 L1970:5713 5 x 1,5 m 0,4 0 - 0,2 m vegetationskikt och matjord, därefter påträffas undergrund av moränsand. Längst till öster i hålväg.

6 L2020:10580 3,5 x 1,5 m 0,3 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av moränsand.

7 L2020:10580 2 x 1,5 m 0,3 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av moränsand.

8 L2020:10580 5 x 1,5 m 0,50 0 - 0,2 vegetationskikt därunder svallad morän bestående av grusig sand.

9 L2020:10580 3 x 2 m 0,35 0 - 0,25 vegetationsskikt därunder svallad morän bestående av grusig sand.

10 L2020:10578 4,5 x 1,5 m 0,3 0 - 0,2 m vegetationsskikt och matjord, därefter påträffas undergrund av morängrus.

11 L2020:10578 6,5 x 2 m 0,35 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av morängrus.

12 L2020:10578 5 x 1,5 m 0,40 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av morängrus.

13 L2020:10578 4 x 1,5 m 0,40 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av morängrus. Fortsättning på schakt 12

14 L2020:10578 8 x 1,5 m 0,60 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, varpå 0,4 m tjockt äldre matjordslager därunder morängrus. A 5 stolphål

15 L2020:10578 3 x 1,5 m 0,3
0 - 0,1 m vegetationsskikt och förna, varpå 0,1 m tjockt kol/eldpåverkat lager, följt av 0,05-0,1 m 
blekjord. Därefter påträffas undergrund av rödbränt morängrus. 

16 L2020:10580 4 x 1,5 m 0,3 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av ljus, lucker moränsand.

17 L2020:10580 4 x 1,5 m 0,40 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av gulgrå grusig sand.

1
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10 L2020:10578 4,5 x 1,5 m 0,3 0 - 0,2 m vegetationsskikt och matjord, därefter påträffas undergrund av morängrus.

11 L2020:10578 6,5 x 2 m 0,35 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av morängrus.

12 L2020:10578 5 x 1,5 m 0,40 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av morängrus.

13 L2020:10578 4 x 1,5 m 0,40 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av morängrus. Fortsättning på schakt 12

14 L2020:10578 8 x 1,5 m 0,60 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, varpå 0,4 m tjockt äldre matjordslager därunder morängrus. A 5 stolphål

15 L2020:10578 3 x 1,5 m 0,3
0 - 0,1 m vegetationsskikt och förna, varpå 0,1 m tjockt kol/eldpåverkat lager, följt av 0,05-0,1 m 
blekjord. Därefter påträffas undergrund av rödbränt morängrus. 

16 L2020:10580 4 x 1,5 m 0,3 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av ljus, lucker moränsand.

17 L2020:10580 4 x 1,5 m 0,40 0 - 0,2 m vegetationsskikt och förna, därefter påträffas undergrund av gulgrå grusig sand.
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Bilaga 2. Anläggningstabell

Nummer Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Beskrivning Fynd

1 1,5 0,85 0,03 Ränna(rotvälta?) svartbrun grå humös grusig sand.

2 2 0,85 0,05 Ränna(rotvälta?) svartbrun grå humös grusig sand. Flintavslag

3 1,2 1,2 0,1
Gles stenpackning bestående av  ett tiotal, 0,1 - 0,15 me-
ter stora stenar. Troligen naturlig formation

Möjlig kärna 
samt övrigt sla-
gen flinta.

4 0,55 0,6 0,2 Härd. Rundad form i plan. Svart kolbemängd grusig sand

5 0,2 0,2 0,1
Stolphål. Rund form i plan, skålad form i profil. Fyllning av 
brungrå sand.

L1970:
5713

30 2,4 0,45
Färdväg U-formad podsolprofil. Alven består av grusig 
sand.
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Bilaga 3. Fyndtabell

Fyndnr Schakt Enhet Material Sakord Antal Vikt Kommentar

1 1  L2020:10580 Flinta  Avslag  18 77g 

2 1  L2020:10580 Flinta  Övrigt slagen  12  45g 

3 1  L2020:10580 A2 Flinta  Avslag  2  5g 

4 1  L2020:10580 A2 Flinta  Övrigt slagen  4  1g 

5 2  L2020:10580 Flinta  Avslag  2  24g   

6 2  L2020:10580 Flinta  Övrigt slagen  2  22g   

7 3 L2020:10580 A3 Flinta  Kärna  1  25g  Övrig kärna

8 3 L2020:10580 A3 Flinta  Övrigt slagen  4  27g   

9 6  L2020:10580 Flinta  Övrigt slagen  1  146g   

10 7  L2020:10580 Flinta  Kärna  1  42g  Övrig kärna

11 7  L2020:10580 Flinta  Avslag  7  75g   

12 7  L2020:10580 Flinta  Övrigt slagen  11 90g   

13 8  L2020:10580 Flinta  Knacksten  1  308g  Knacksten

14 8  L2020:10580 Flinta  Övrigt slagen  3  4g   

- 10  Flinta  Övrigt slagen  3  1g  Gallrad

15 16  L2020:10580 Flinta  Avslag  13 38g  1 avslag med möjlig retusch

16 16  L2020:10580 Flinta  Övrigt slagen  15  186g   

17 17  L2020:10580 Flinta  Övrigt slagen  4  16g   
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Bilaga 4. Vedartsanalys

   VEDLAB
                   Vedanatomilabbet

________________________________________________________________________________
_________
Adress:	 	 Telefon:	 	 Bankgiro:	 	 Organisationsnr:
Box 178  070 34 00 645  5713-0460  650613-6255
791 24 FALUN  E-post: vedlab@telia.com www.vedlab.se

Vedlab rapport 21034

Vedartsanalyser på material från Bohuslän, 
Forshälla L2020:10580.
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VEDLAB
     Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 21034     2021-05-10

Vedartsanalyser på material från Bohuslän, Forshälla L2020:10580.

Uppdragsgivare: Oscar Ortman/Bohusläns museum

Arbetet	omfattar	ett	kolprov	från	undersökningar	av	en	härd	på	en	boplats. 
Provet	innehåller	kol	från	björk	och	tall.	Det	utplockade	kolet	bör	ge	en	tillförlitlig	datering	av	här-
den.

Analysresultat 

Anl. ID Anläggnings-
typ

Prov- 
mängd

Analyserad 
mängd

Trädslag Utplockat
för 14C-dat.

Övrigt

4 Härd 2,3g 1,5g 10 bitar Björk	1	bit
Tall 9 bitar

Björk	
48mg

Erik	Danielsson/VEDLAB
Box 178
791 24 FALUN
Tfn: 070 34 00 645
E-post: vedlab@telia.com
www.vedlab.se

De här trädslagen förekom i materialet
Art Latin Max ålder Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt
Björk
Glasbjörk

Vårtbjörk

Betula sp.
Betula 
pubescens
Betula 
pendula

300 år Glasbjörken är knuten till 
fuktig mark gärna i närhet 
till vattendrag. Vårtbjörken 
är anspråkslös och trivs på 
torr näringsfattig mark. Båda 
arterna är ljuskrävande.

Stark och seg ved. Redskap, 
asklut, träkol. Ger mycket glöd.

Glasbjörk bildar även underar-
ten Fjällbjörk.
Förutom veden har nävern haft 
stor betydelse som råmaterial 
till slöjd. 

Tall Pinus sil-
vestris

500 år Anspråkslös men trivs på nä-
ringsrika jordar. Den är dock 
ljuskrävande och blev snabbt 
utkonkurrerad från de godare 
jordarna när granen kom

Stark och hållbar. Konstruk-
tionsvirke, stolpar, pålar, båt-

bygge, kärl (ej för mat) 
takspån, tjärbloss, 
träkol, tjärbränning

Underbarken till nödmjöl, års-
skott kokades för C-vitaminer-
na. Även som kreatursfoder

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd 
och buskar. Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, 
Bo m.fl. Den nordiska floran. Brepol, Turnhout 1992.

Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 och 
stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. Referenslitteratur 
för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och Anatomy of European woods 
1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade och färska vedprover.
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Bilaga 5. 14-Crapport
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Bilaga 6. Rapport från MAL
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Markkemiska analyser av prover från en 
hålväg, L1970:5713, Forshälla socken, 

Uddevalla kommun, Bohuslän. 
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Markkemiska analyser av prover från en hålväg, L1970:5713, 
Forshälla socken, Uddevalla kommun, Bohuslän. 
 
Samuel Eriksson, Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet 

 
Bakgrund 
 

I samband med en förundersökning av en hålväg (L1970:5713) insamlades prover för 
markkemisk analys. Två sektioner grävdes genom hålvägen, under undersökningen kunde 
inget synligt kulturlager eller brukningshorisont påvisas. Tanken med provtagningen är att se 
huruvida bruket av vägen kan spåras genom markkemiska analyser. 

Provmaterial, frågeställning och information har tillhandahållits av Oscar Ortman, Bohusläns 
museum. 

 

Provtagning 
Två schakt grävdes vinkelrätt mot hålvägens sträckning, prover togs sedan i schaktprofilerna 
genom hålvägens profil, från början toppen av skålningen till skålningens botten och till 
toppen av skålningen på vägens motstående sida. I schakt 4, i hålvägens västra del, lades fem 
provpunkter. I schakt 5, i hålvägens östra del, lades tre provpunkter. I varje provpunkt togs tre 
prover stratigrafiskt ur vad som bedömdes vara B- och C-horisonter. 

 

Figur 1. Schakt 4. Foto: Bohusläns museum 
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Provbehandling 

 
Markkemisk-fysikalisk analys 
Innan analys torkas prover i 30°C, varefter det homogeniseras genom mortling och sållning 
genom ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd och kol och 
järnutfällningar noteras vid förekomst. 
 
Proven analyserades med avseende på 5 markkemiska/ fysikaliska parametrar: 
 

• Fosfatanalys, Cit-P enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets 
citronsyrametod. Fosfathalten anges som ppm P (mg*kg-1) torrvikt extraherad med 
citronsyra (2 %). 

• Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, Cit-POI. Fosfathalten anges som ppm P 
(mg*kg-1) torrvikt, extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av provet vid 
550°C (Engelmark och Linderholm, 1996). 

• Organisk halt, LOI (Loss on ignition, %) bestämd genom förbränning av provet vid 
550°C i 3 timmar. Halten anges i procent av torrt prov. 

• 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 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. 

• Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbränning vid 550°C, MS550 (SI) är 
analyserad med ett Bartington system, (MS3 och MS2B mätcell) och anges som χlf     
10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och 
Oldfield, 1986). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6



4 
 

Resultat 
 
Sammananlagt analyserades 24 prover för 5 parametrar, fullständiga analysresultat återfinns i 
tabell 1. 
 

 

Figur 2. Analysresultat för 5 parametrar. Outliers inkluderas i första och fjärde kvartilen. 

 

I figur 3 visas P-Kvoten (förhållandet mellan organiska och oorganiska fosfater) som en 
funktion av den organiska halten. Detta är användbart för att ge en bild av jordmånsbildning 
och tidigare markanvändning. 

I figur 4 visas halten CitP som en funktion av MS, två parametrar som tenderar att indikera 
kulturell påverkan i form av fosfatackumulerande aktiviteter och värmealstrande aktiviteter. 
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Figur 3. P-kvot som funktion av organiska halt. Symbolernas storlek indikerar relativ halt 
CitP. Klassificeringen av provtagna markhorisonter är utförd i samband med provtagningen. 

 

 

Figur 4. Halt CitP som funktion av MS. Klassificeringen av provtagna markhorisonter är 
utförd i samband med provtagningen. 
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Slutsats 

Analysresultaten indikerar inte primära antropogena störningar såsom fosfatackumulation, 
värmepåverkan eller spår av material som transporterats längs vägen, t.ex. nedtrampat gödsel, 
avfall eller dylikt. Detta är inte oväntat då användandet av en väg i sig lämnar få kemiska 
signaler. 

Vad gäller jordmånsbildningen på platsen så indikerar resultaten att proverna insamlats i en 
Ah-horisont ner i en B/C-horisont. Utifrån analysresultat och svårigheten att bedöma 
markhorisonterna i fält så tycks jordmånsbildningen bitvis vara ganska svag, framförallt i 
schakt 5. Variationerna i jordmånsbildning kan bero på topografiska/hydrologiska skillnader 
men det är heller inte oväntat att användandet av hålvägen genom mekanisk påverkan 
resulterat i en svagt utvecklad jordmån. 

 

 

Referenser 

Arrhenius, O. (1934). Fosfathalten i skånska jordar. Sveriges Geologiska Undersökningar. Ser 
C, no 383. Årsbok 28, no 3. 
 
Carter, M.R. (1993). Soil Sampling and Methods of Analysis. London. 
 
Dearing, John. (1994). Environmental Magnetic Susceptibility. Using the Bartington System. 
Bartington Instruments Ltd. 
 
Engelmark, R & Linderholm, J. (2008). Miljöarkeologi: människa och landskap - en 
komplicerad dynamik. Malmö: Malmö kulturmiljö 
 
Thompson, R. and Oldfield, F. (1986) Environmental Magnetism. Allen & Unwin: Springer, 
London 
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Tabell 1. Fullständiga analysresultat 

MALNo FieldNo Feature SoilHorizon MS MS550 CitP CitPOI PQuota LOI 

20_0006_0001 P1B övre S4P1 B mitt 21 63 101 92 0,91 3,0 

20_0006_0002 P1B under S4P1 B botten 18 112 70 99 1,41 3,7 

20_0006_0003 P1C S4P1 C 29 51 151 191 1,27 2,9 

20_0006_0004 P2B mitt S4P2 B mitt 24 202 46 93 2,02 5,5 

20_0006_0005 P2B under S4P2 B botten 30 203 69 128 1,84 6,1 

20_0006_0006 P2C S4P2 C 24 95 149 194 1,31 2,7 

20_0006_0007 P3B mitt S4P3 B mitt 32 153 55 128 2,31 6,0 

20_0006_0008 P3B under S4P3 B botten 45 112 81 154 1,90 4,6 

20_0006_0009 P3C S4P3 C 49 78 107 131 1,22 1,2 

20_0006_0010 P4B mitt S4P4 B mitt 24 102 99 192 1,95 5,5 

20_0006_0011 P4B under S4P4 B botten 66 91 107 163 1,52 2,3 

20_0006_0012 P4C S4P4 C 48 98 116 148 1,27 1,5 

20_0006_0013 P5B mitt S4P5 B mitt 32 41 84 87 1,03 2,6 

20_0006_0014 P5B under S4P5 B botten 29 44 96 123 1,27 3,3 

20_0006_0015 P5C S4P5 C 12 86 143 236 1,65 4,1 

20_0006_0016 P6B mitt S5P6 B mitt 14 69 35 85 2,43 3,5 

20_0006_0017 P6B under S5P6 B botten 12 136 84 126 1,50 4,6 

20_0006_0018 P6C S5P6 C 6 35 95 162 1,69 3,4 

20_0006_0019 P7B mitt S5P7 B mitt 9 237 44 111 2,54 5,4 

20_0006_0020 P7B under S5P7 B botten 7 119 75 145 1,92 4,5 

20_0006_0021 P7C S5P7 C 5 10 67 108 1,61 1,8 

20_0006_0022 P8B mitt S5P8 B mitt 14 34 58 119 2,05 2,7 

20_0006_0023 P8B under S5P8 B botten 8 176 55 140 2,52 4,2 

20_0006_0024 P8C S5P8 C 5 15 64 123 1,92 1,6 
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