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Administrativa och tekniska uppgifter 
Vbm dnr  98/18 
Lst dnr  431-8811-2017 
Lst beslutsdatum 2018-03-28 
Län  Västerbotten 
Landskap  Västerbotten 
Kommun  Umeå 
Socken  Umeå 
Ort  Tjälamark 
Fastighet  Tjälamark 14:5 
RAÄ nr  Umeå socken 31 &32 
Undersökningstyp Slutundersökning 
Kartblad  70H 9f NV (Sweref 99) 
Koordinatsystem Sweref99TM 
Höjd  45 – 50 meter över havet 
Avtorvad yta  0,5 m2 

Fältarbetsperiod 2018-05-03 
Fältarbetsledning Berit Andersson VBM 
Övrig personal Erik Sandén VBM 
Planering arkivsök 2 
Dagverken fält  3  
Dagsverken rapport 5 
Fynd Inga fynd 
Foto  VBM DB 429:1-32 
Prover Prov för lipidanalys (fettsyra) insamlade från RAÄ 31, norra gropen samt 

ett referensprov 
Dokumentationsmaterial Ritningar och foton förvaras vid Västerbottens museum.  

Sammanfattning 

Med anledning av att Swerock AB planerar att utvidga en bergtäkt inom fastigheterna 
Tjälamark 14:5 kommer boplatsgropar i klapper, RAÄ nr Umeå socken 31 och 32, att 
påverkas. Med anledning av detta har Länsstyrelsen Västerbotten beslutat (dnr 431-8811-
2017) att en särskild undersökning av fornlämningarna ska genomföras i enlighet med KML 
(1988:950) 2 kap. 12 § och att undersökningen skall genomföras av Västerbottens museum. 
 
Fornlämningarna dokumenterades med foton och avvägning. I övrigt har anläggningarna 
avvägts i plan och profil.  Stenarna avlägsnades i syfte att insamla den underliggande gruset. 
Endast 1 prov för lipidanalys kunde insamlas. Undersökt yta är ca 0,5 m2. En provgrop (0,5 x 
0,5 m) togs upp ca 6 m NNV om mitten av RAÄ nr 31, grop 2 i syfte att erhålla 
referensmaterial till lipidanalysen.  
 
Det insamlade materialet från RAÄ nr Umeå socken 31, norra gropen samt referensprovet 
skickades till Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet för lipidanalys. 
Tyvärr så påträffades inga ämnen som kan bidra till tolkningen av gropens funktion. Vid 
undersökningar av boplatsgropar i Norrbotten och Västerbotten har lipidanalyser visat på 
vilket material som kan ha förvarats i groparna.  

Inledning 
Med anledning av att Swerock AB planerar att utvidga en bergtäkt inom fastigheterna 
Tjälamark 14:5 kommer boplatsgropar i klapper, RAÄ nr Umeå socken 31 och 32, att 
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påverkas. Med anledning av detta har Länsstyrelsen Västerbotten beslutat (dnr 431-8811-
2017) att en särskild undersökning av fornlämningarna ska genomföras i enlighet med KML 
(1988:950) 2 kap. 12 § och att undersökningen skall genomföras av Västerbottens museum. I 
samband med undersökningen skall även avvikelser synliga i Lantmäteriets laserscanning 
(LiDAR) utredas. 
 
 

 
Fig. 1. Översiktskarta med berörda fornlämningar samt avvikelser markerade.  

Undersökningens förutsättningar 

Undersökningsområdet 
Utredningsområdet är beläget ca 5 km N om Umeå stad och norr om byn Tjälamark. Den 
befintliga bergtäkten ligger vid Nyåkersberget väster om väg 363 och planeras att utökas i 
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västlig riktning. De registrerade boplatsgroparna är alla ovala och består av två mindre gropar 
(ca 1,6 x 1,2 - 1,4 meter) och en större grop (7 x 5,2 meter). Alla är omgivna av vallar men i ett 
fall mycket otydlig. Groparna ingår i en fornlämningsmiljö på Nyåkersberget med flera 
boplatsgropar samlade eller enskilt. På Nyåkersberget ligger också ett antal registrerade 
militära anläggningar (skyttevärn?). En liten stensättning finns också registrerad en knapp 
kilometer åt NNV. Lämningarna på Nyåkersberget ligger främst på nivåer från ca 90 – 120 m 
ö havet, de flesta i sydsluttning. 
 
Undersökningen omfattar tre boplatsgropar (RAÄ nr Umeå socken 31 och 32) som finns inom 
det angivna verksamhetsområdet.  
 
Beskrivning RAÄ nr 31: Boplatsområde, bestående av 2 boplatsgropar. 
Boplatsgrop, i klapper, oval, 1,6 x 1,4 m (NÖ-SV) och 0,4 m dj, med mycket otydlig vall, av 
0,2 – 0,7 m st stenar. I NÖ är en 0,7 m st sten. 
 
15 m SV om denna är: 
Boplatsgrop i klapper, oval, 7 x 5,2 m (NV-SÖ). Vallen är 1,5 - 2 m br och 0,2 – 0,3 m h, av 
0,1 – 0,7 m st stenar. Vallen omger en försänkning, 3 x 1,5 m st och 0,3 m dj 
Terräng: SÖ-sluttande klapperstensfält med berg i NV. Skogsmark (barrskog). 
Vegetation: 1 liten gran samt mossa. 
 
Beskrivning RAÄ nr 32: Boplatsgrop, i klapper, oval, 1,6x1,2 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m dj. 
Omgiven av en vall, 0,5 – 1,2 m br och 0,1 – 0,3 m h, av 0,2 – 0,5 m st stenar. 
Terräng: SÖ-sluttande klapperstensfält med berg i NV. Skogsmark (barrskog). 
Vegetation: 1 liten tall 
 
 

 
Fig. 2. VBM DB 429:9. RAÄ nr Umeå socken 31. Den norra boplatsgropen före avtorvning. 
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Syfte 
Undersökningens syfte är att ge kunskap med relevans för myndigheter, forskning och 
allmänhet. Dokumentationen ska vara av vetenskaplig god kvalitet och tillräcklig för att ge 
kunskap om den borttagna lämningen. 

Målgrupp 

Undersökningens resultat ska särskilt riktas till företagaren samt till kulturmiljösektorn. 
 

 
Fig. 3. VBM DB 429:6. RAÄ nr Umeå socken 31. Den södra boplatsgropen före avtorvning. 

Metod 
Huvudsyftet med undersökningen var att insamla finkornigt material för fettsyreanalys. RAÄ 
nr Umeå socken 31, boplatsområde består av två gropar i klapper, norra och södra gropen. I 
båda groparna upptogs mindre schakt 0,5 och 0,8 m. I södra gropen påträffades endast större 
stenar och inget prov kunde insamlas. I norra gropen påträffades gulaktig sand på 0,5 m djup 
och ca 1 liter kunde insamlas för fettsyreprov (se fig. 5). RAÄ nr Umeå socken 32, boplatsgrop 
i klapper, här påträffades endast stora stenar och inget prov för fettsyreanalys kunde insamlas 
(se fig. 6). Tolkning av RAÄ nr 32 är att det var en rotvälta. De tre groparna fotograferades 
och inmättes med RTK-GPS före undersökning och de upptagna schakten inmättes efter 
undersökning.  
 
En provgrop (0,5 x 0,5 m) togs upp ca 6 m NNV om mitten av RAÄ nr 31, norra gropen i 
syfte att erhålla referensmaterial till lipidanalysen (se fig. 5).  
 
Avvägningarna har använts vid produktion av en digital ritning i ArcView. Anläggningen har 
även beskrivits och fotodokumenterats. Även den upptagna provgropen har mätts in och 
fotograferats. 
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Resultat 
RAÄ nr Umeå socken 31 – södra gropen fotades och inmättes med RTK-GPS och ett ca 0,5 m 
stort schakt togs upp i mitten av gropen. Trots nedgrävning 0,6 m påträffades endast stenar 
0,05 – 0,1 m stora, ingen sand eller grus vilket medförde att inger prov för fettsyra kunde tas. 
Boplatsgropen var belägen ca 8 m SV om inprickningen i FMIS. 
 
RAÄ nr Umeå socken 31 – norra gropen fotades och inmättes med RTK-GPS och ett ca 0,8 m 
stort schakt togs upp i mitten av gropen. På ca 0,5 m djup påträffades gulaktig sand och ca 1 
liter kunde insamlas för fettsyreprov. Ett referensprov insamlades ca 6 m NV om grop 2 där 
sand påträffades på ca 0,5 m djup. 
 
RAÄ nr Umeå socken 32 – fotades och inmättes med RTK-GPS samt avtorvades och 1 
stenlager avlägsnat. Därefter vidtog endast större stenar som ej var möjliga att rubba. Tolkning 
– trolig rotvälta. 
 
Den möjliga boplatsgrop som identifierats på LiDAR-bild var en nygjord prospekteringsgrop 
(se fig. 3), en liknande fanns ca 10 m NV om RAÄ nr Umeå socken 32. 
 
Det insamlade materialet från RAÄ nr Umeå socken 31, norra gropen samt referensprovet har 
inskickats till Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet för lipidanalys. 
Tyvärr så påträffades inga ämnen som kan bidra till tolkningen av gropens funktion. Vid 
undersökningar av boplatsgropar i Norrbotten och Västerbotten har lipidanalyser visat på 
vilket material som kan ha förvarats i groparna. Det negativa resultatet av lipidanalysen av den 
undersökta gropen antyder att denna typ av gropar kan ha många olika funktioner. 
 

 
Fig. 4. VBM DB 429:2. Sentida prospekteringsgrop i SV delen av utredningsområdet. 
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Fig. 5. Ritning över boplatsgroparna RAÄ nr Umeå socken 31 samt referensgropen. 

 

 
Fig. 6. Ritning över boplatsgropen RAÄ nr Umeå socken 32 
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Tidigare undersökningar av boplatsgropar i klapper 
Vid undersökningar inför planerad täkt vid Öberget, Luleå kommun genomförde Norrbottens 
museum en undersökning av ett flertal boplatsgropar i klapper. Då tidigare undersökningar av 
boplatsgropar inte tillfört någon ny kunskap rörande funktionen, beslöt man att testa nya 
analysmetoder. Jordprov insamlandes från 4 av groparna för makrofossilanalys samt 
lipidanalys (fettsyraanalys). Ett antal referensprov utanför groparna insamlades för att se ev. 
skillnader. Lipidanalysen resulterade i att det generellt finns ett större inslag av terrestriska 
animaliska fetter i proverna från boplatsgroparna jämfört med i referensproverna. Detta 
innebär att det är svaga indicier på att proverna har tillförts fetter av terrestriskt ursprung.  
Betulin är den dominerande komponenten i harts från björknäver. Betulin har hittats i samtliga 
prover som är insamlade från boplatsgroparna men ej i referensproverna. Betulin är en stark 
indikation på att det i boplatsgroparna har funnits björknäver, björknäverharts eller virke från 
björk med vidhängande näver (Bennerhag & Palmbo 2014). Palmbo har studerat historiska 
källor samt läget för boplatsgroparna vid Öberget under olika tidsperioder och för fram ett 
förslag på att det är bytet från sjöfågeljakt under vår eller höst som har förvarats i 
boplatsgroparna vid Öberget i Luleåkommun (Palmbo 2017). 
 
 
Vid undersökningen 2016 av en boplatsgrop RAÄ nr Sävar 553:1 (Andersson 2016) 
påträffades ursolsyra vid lipidanalysen. Ursolsyra är en pentacyklisk triterpen som finns i 
kutikulans ytterskikt (epikutikulan) hos flera växter, märkbart till exempel i skalet på många 
frukter (exempelvis äpple, plommon) och bär (blåbär, tranbär, havtorn) (Isaksson 2017). Bland 
de växter som Isaksson föreslår är det sannolikt blåbär eller havtorn som kan förekomma i 
större mängder i området kring boplatsgropen. Om boplatsgropen använts för förvaring när 
havet stod högre och gropen låg närmare kusten kan det ha vuxit havtorn i omgivningarna. 
Om gropen använts när platsens omgivningar liknade dagens miljö, kan det ha varit blåbär 
som förvarats.  
 
Detta visar att lipidanalyser kan bidra till kunskapen om boplatsgroparnas funktion och att 
den kan ha varierat över tid samt vara beroende på miljön. 
 

Referenser  
Andersson, Berit. 2016. Rapport Arkeologisk undersökning av boplatsgrop, RAÄ nr Sävar 
553, på fastigheten Tväråmark 2:12 med anledning av bergtäkt, Sävar sn, Umeå kn. 
Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 410/16. 
 
Bennerhag, Carina & Palmbo, Frida. 2014. Öberget. Förundersökning av fornlämning 
Nederluleå 1159, boplatsgropar i klapper, inför etablering av ny täkt, fastigheten Måttsund 
12:9 och 16:4, Nederluleå socken, Luleå kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. 
Norrbottens museum. 
 
Isaksson, Sven. 2017. Molekylär analys av boplatsgrop i klapper från RAÄ nr Sävar 553, 
Tväråmark, Västerbotten. Uppdragsrapport nr 316. Institutionen för arkeologi och antikens 
kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. 
 
Palmbo, Frida. 2017. Öberget – nya rön om boplatsgropar i klapper. Arkeologi I Norr nr 16: 
1-24. Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. 
  
 
 



Fotolista arkeologisk undersökning av boplatsgropar i Tjälamark 2018-05-03 

VBM DB 429 

Bild 1 – 5. Sentida prospekteringsgrop i SV delen av området. 

Bild 6. RAÄ nr Umeå socken 31. S gropen från NÖ 

Bild 7. RAÄ nr Umeå socken 31. S gropen från SV 

Bild 8. RAÄ nr Umeå socken 31. S gropen från SV 

Bild 9. RAÄ nr Umeå socken 31. N gropen från SSV 

Bild 10. RAÄ nr Umeå socken 31. N gropen från N 

Bild 11. RAÄ nr Umeå socken 31. N gropen från ÖSÖ. 

Bild 12. RAÄ nr Umeå socken 32. Från S 

Bild 13 RAÄ nr Umeå socken 32. Från S (sentida prospekteringsgrop med vall synlig i 
bakgrunden). 

Bild 14. RAÄ nr Umeå socken 32. Från NV. 

Bild 15. RAÄ nr Umeå socken 32. Från SV 

Bild 16. Sentida prospekteringsgrop mellan RAÄ nr Umeå socken 31 och 32. Synliga 
hjul eller bandspår. Från N 

Bild 17. Sentida prospekteringsgrop mellan RAÄ nr Umeå socken 31 och 32. Från 
VSV. 

Bild 18. Miljöbild 

Bild 19 Miljöbild 

Bild 20. Miljöbild 

Bild 21. Inmätning 

Bild 22 - 25. RAÄ nr Umeå socken 31, S gropen efter utgrävning. Från SSV 

Bild 26 – 27. RAÄ nr Umeå socken 31. N gropen efter utgrävning. Från SV. 

Bild 28 – 29. Referensgrop från NV. 

Bild 30 – 32. RAÄ nr Umeå socken 32. Efter utgrävning. Från NV. 





Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 3360

Geografiska och administrativa uppgifter
Län
Västerbotten

Kommun
Umeå

Landskap
Västerbotten

Socken
Umeå

Fastighet/kvarter
Tjälamark 14:5

Kartblad

Beslutande länsstyrelse (datum för beslut)
Västerbotten (2018-03-28)

Länsstyrelsens dnr
431-8811-2017

Beslut enligt KML
Arkeologisk undersökning enligt 2 kap 13§ KML

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr
98/18

Typ av undersökning/åtgärd
Arkeologisk undersökning

Fältarbetstid start/slut
2018-05-03 - 2018-05-03

Undersökande/ansvarig organisation
Västerbottens museum

Projektansvarig
Jans Heinerud

Typ av exploatering
Bergtäkt

Uppdragsgivare/exploatör
Swerock AB

Antal arbetsdagar Beräknad rapporttid Total faktisk kostnad

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)
RAÄ nr Umeå socken 31 samt 32

Datering

Mätmetod
RTK

Kommentar kring inmätning

Skala

Medelfel vid inmätning



Objekttabell för lämningstyper

RAÄ-nr
Umeå socken 31

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)
1

Osäker position Ej synlig ovan mark Lägsta nivå 
(möh)

Högsta nivå 
(möh)

Antal
1

Lämningstyp
Boplatsområde

Egenskapstyp Egenskapsvärde(n)

Antikvarisk bedömning
Undersökt och 
borttagen

Skadestatus
Undersökt och borttagen

Undersökningsstatus
Undersökt och borttagen

Aktualiserad bedömning
Annat underlag

Beskrivning
RAÄ nr 31 – (grop1) 1,5 x 1 m (NÖ-SV) och 0,2 m djup omgiven av otydlig vall 1,5 – 1,7 m bred och 0,1 m h, fotades 
och inmättes med RTK-GPS före undersökning och ett ca 0,5 m stort schakt togs upp i mitten av gropen. Trots 
nedgrävning till 0,6 m djup påträffades endast stenar 0,05 – 0,1 m stora, ingen sand eller grus vilket medförde att 
inget prov för fettsyra kunde tas. Boplatsgropen var belägen ca 10 m SV om inprickning i FMIS.

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

Terräng
Terräng: SÖ-sluttande klapperstensfält med berg i NV. Skogsmark (barrskog).



Objekttabell för lämningstyper

RAÄ-nr
Umeå socken 31

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)
2

Osäker position Ej synlig ovan mark Lägsta nivå 
(möh)

Högsta nivå 
(möh)

Antal
1

Lämningstyp
Boplatsområde

Egenskapstyp Egenskapsvärde(n)

Antikvarisk bedömning
Undersökt och 
borttagen

Skadestatus
Undersökt och borttagen

Undersökningsstatus
Undersökt och borttagen

Aktualiserad bedömning
Annat underlag

Beskrivning
RAÄ 31 – (grop 2) 4,3 x 1,8 m (NÖ-SV) och 0,3 m djup omgiven av vall 1,5 – 2m bred och 0,2 m hög fotades och 
inmättes med RTK-GPS före undersökning. Ett ca 0,8 m stort schakt togs upp i mitten av gropen. På ca 0,5 m djup 
påträffades gulaktig sand och ca 1 liter kunde insamlas för fettsyreprov. Ett referensprov för fettsyreanalys 
insamlades ca 4 m NV om grop 2 där sand påträffades på ca 0,5 m djup.

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

Terräng
Terräng: SÖ-sluttande klapperstensfält med berg i NV. Skogsmark (barrskog).



Objekttabell för lämningstyper

RAÄ-nr
Umeå socken 32

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr) Osäker position Ej synlig ovan mark Lägsta nivå 
(möh)

Högsta nivå 
(möh)

Antal
1

Lämningstyp
Boplatsgrop

Egenskapstyp
Terräng

Egenskapsvärde(n)
I klapper

Egenskapstyp
Form

Egenskapsvärde(n)
Oval

Antikvarisk bedömning
Undersökt och borttagen

Skadestatus
Undersökt och borttagen

Undersökningsstatus
Undersökt och borttagen

Aktualiserad bedömning
Annat underlag

Beskrivning
Boplatsgrop 1,2 x 0,9 m (N-S) och 0,2 m djup omgiven av otydlig vall 1 - 1,2 m bred och 0,1 m hög fotades och 
inmättes med RTK-GPS före undersökning. Därefter avtorvades gropen och 1 stenlager avlägsnades. Därefter vidtog 
endast större stenar som ej var möjliga att rubba. Tolkning efter undersökning – trolig rotvälta. Inget finkornigt 
material påträffades som kunde insamlas för fettsyreanalys.

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

Terräng
Terräng: SÖ-sluttande klapperstensfält med berg i NV. Skogsmark (barrskog).



Referenser
Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Filnamn Typ Storlek

RA?_nr_31_Y.zip application/x-zip-compressed 0.00 Megabyte

RA?_nr_32_Y.zip application/x-zip-compressed 0.00 Megabyte

utr_omr Tj?lamark 14_5.zip application/x-zip-compressed 0.00 Megabyte

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten
Västerbottens museum har genomfört en arkeologisk undersökning av boplatsgropar i klapper, RAÄ nr Umeå socken 
31 samt 32 på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten dnr 431-8811-2017 med anledning av en utökad bergtäkt. 
Huvudsyftet med undersökningen var att insamla finkornigt material för fettsyreanalys. RAÄ nr Umeå socken 31, 
boplatsområde består av två gropar i klapper, grop 1 och 2. I båda groparna upptogs mindre schakt 0,5 och 0,8 m. I 
grop 1 påträffades endast större stenar och inget prov kunde insamlas. I grop 2 påträffades gulaktig sand på 0,5 m 
djup och ca 1 liter kunde insamlas för fettsyreprov. 
RAÄ nr Umeå socken 32, boplatsgrop i klapper, här påträffades endast stora stenar och inget prov för fettsyreanalys 
kunde insamlas. Tolkning av RAÄ nr 32 är att det var en rotvälta. De tre groparna fotograferades och inmättes med 
RTK-GPS före undersökning och de upptagna schakten inmättes efter undersökning.

Förslag till fortsatta åtgärder

Fynd som ska fyndfördelas
Nej   

Meddelande till FMIS
Komplettering, glömde bifoga utredningsområdet

Blankett inskickad av: Berit Andersson (berit.andersson@vbm.se) 070-5552923
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Molekylär analys av jordprov från en boplatsgrop i Umeå 
 

Sven Isaksson & Hans Ahlgren 

2020-06-30 

 

Inledning 

Följande rapport behandlar molekylär analys av extraherbara organiska komponenter 

(extraktivämnen) i två prover, varav ett referensprov, tagna i samband med undersökning av 

en boplatsgrop på RAÄ Umeå socken 31 & 32, Tjälamark 14:5, Västerbottens län. Proverna 

skickades av antikvarie Berit Andersson, Västerbottens museum, till Arkeologiska 

Forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms universitet, för analys.  

 

Bakgrund 

Organiska lämningar i jord härstammar från levande organismer, så som växter, djur, insekter 

och mikroorganismer (Eriksson et al. 2011). Därför faller analysen av organiska rester i jordar 

inom det större fält som benämns biomolekylär arkeologi (jfr Isaksson et al. 2004, Isaksson 

2007, Brown & Brown 2011). Grovt sett kan organiskt material indelas i kolhydrater, 

proteiner och lipider (fett, vaxer). En annan grupp av organiska material är kådor, hartser och 

tjäror, huvudsakligen bestående av olika typer av terpener, vilka ibland räknas som lipider 

(Kögel-Knabner 2002). Möjligheten att finna dessa olika material i arkeologiska prover 

varierar mycket med de olika materialgruppernas kemiska egenskaper, framför allt deras 

benägenhet att lösa sig i vatten, deras tendens att oxideras och deras motståndskraft gentemot 

mikroorganismer (Amelung et al. 2008). Sockerarter utgör omkring hälften av det organiska 

material som tillförs marken från växter (Kögel-Knabner 2002; Medeiros & Simoneit 2007; 

Rogge et al. 2007; Füzfay et al. 2008) men dessa blir vanligen snabbt föda åt maskar och 

marklevande mikroorganismer. De allra flesta lipider och många terpener är olösliga eller 

svårlösliga i vatten och bevaras därför bättre. Många terpener är dessutom motståndskraftiga 

mot mikroorganismer. Det är av denna anledning som fokus i analysen lagts på just lipider 

och terpener. 

 

Generellt sett bryts allt organiskt material förr eller senare ned i sina beståndsdelar, varför 

problematik kring nedbrytning, bevarande, borttransport och ackumulering alltid är centralt. 

Deponerat organiskt material utgör därför heller inte någon passiv relikt utan medverkar 

påtagligt i markprocesserna, till exempel genom att bidra med näringsämnen och kemisk 

energi. Faktorerna som påverkar det organiska materialets nedbrytningsgrad är många. 

Jordens porositet och stabilitet är viktig, men viktigast är kanske miljön. Till miljön hör 

faktorer som klimat och temperatur, lufttillförsel, fuktighetsgrad och pH i marken. De 

föreningar som påträffas vid analys kan vara oförändrade, delvis nedbrutna eller ämnen 

syntetiserade under nedbrytningsprocesserna.  

 

Ämnen som bevarar en igenkännbar struktur länge i marken kallas biomarkör. En biomarkör 

karaktäriseras av att den är stabil och unik för sitt ursprung. Detta ursprung kan dock vara 

olika specifikt för olika biomarkörer, där vissa markörer är karakteristiska för växter i största 

allmänhet medan andra markörer kan vara karakteristiska för mer specifika grupper av växter. 

Med goda kunskaper om nedbrytningsprocesserna kan stabila nedbrytningsprodukter av 

biomolekyler användas som biomarkörer (Peters et al. 2005). Under depositionstiden tillförs 

ytterligare föreningar från nedbrutet växtmaterial, döda djur, insekter och mikroorganismer. 

Även omflyttning i marken orsakad av marklevande djur, insekter och rötter, s.k. bioturbation, 

inverkar och så även allehanda mänskliga aktiviteter. Innehållet i ett prov utgör summan av 

alla dessa processer. Därför är det alltid viktigt att ha en idé om vad det är man letar efter.  
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En kemisk reaktion som drabbar dubbelbindningar är autoxidation. Denna process bidrar till 

att omättade fettsyror bryts ned mycket snabbare än mättade. Autoxidationen induceras av till 

exempel värme eller solljus och fortlöper sedan av sig själv. Resultatet blir att fettsyran bryts 

sönder och kan bilda en lång rad kortkedjiga nedbrytningsprodukter. Många av dessa små 

nedbrytningsrodukter är så pass polära att de är lösliga i vatten och därför transporteras bort 

av markvattnets perkolation. Om det organiska materialet hettats upp innan det hamnat i 

marken kan andra ämnen bildas som är mer stabila. Vid upphettning kan en del av de 

fleromättade fettsyrorna omvandlas till -(o-alkylfenyl)fettsyror (Artman & Alexander 

1963:644, Matikainen et al. 2003:567f), vilka är beständiga över arkeologisk tid (Hansel et al. 

2004, Heron et al. 2010). I akvatiska animaliska fettrester skall det finnas alkylfenylfettsyror 

med 16, 18, 20 och 22 kolatomer. Linolensyran (C18:3) finns även i flera vegetabiliska oljor, 

så om sammansättningen av alkylfenylfettsyror domineras kraftigt av C18 tyder detta på 

förekomsten av vegetabiliska fettrester (olja) (Isaksson et al. 2005). Fettsyran C20:3 finns 

även i inälvsmat (t ex lever) från landlevande djur varför alkylfenylfettsyran C20 inte är 

specifik för ett akvatiskt ursprung. När fetter hettas upp under reducerande, syrefattiga 

förhållanden kan reaktioner också ske mellan fria fettsyror. En serie produkter av dessa 

reaktioner är långkedjiga ketoner med ojämnt antal kolatomer (C29-C35), där 

karbonylgruppen sitter på den mittersta kolatomen (Evershed et al. 1995). Både bildandet av 

alkylfenylfettsyror och långkedjiga ketoner är kemiska processer som kräver hetta men för att 

ämnena skall bevaras alls krävs att denna upphettning inte varit för hög och med begränsad 

syretillförsel.  

 

Det som orsakar den största förlusten av organiskt material under depositionen i marken är 

dock de biologiska processerna; de är enzymkatalyserad och därför mycket effektiva, till 

exempel -oxidation av fettsyror. Men organiska föreningar kan på olika sätt och i olika stor 

utsträckning undkomma nedbrytning. Ämnen kan adsorberade inuti godset på oglaserad 

keramik, inkapslas i korrosionen på metallföremål, kapslas in i aggregat i jorden eller 

adsorberas eller bindas till jordens mineraler eller organiska komponenter. De bundna 

föreningarna kan brytas loss på kemisk väg för att analyseras. Ett problem är dock att man då 

även bryter loss ämnen bundna i recenta material och marklevande organismer vilket ger en 

mycket komplicerad bild. I de aktuella proverna har därför endast lösningsmedelslösliga 

ämnen analyserats. 

 

I av människan opåverkad jord dominerar vanligen rester efter nedbrutet växtmaterial, vilka 

lämnar spår i form av sackaridrester från cellulosa och andra polysackarider, linganer från 

lignin, hydroxy- och dikarboxylsyra från kutin och suberin, samt långkedjiga (fler än 20 

kolatomer) fettsyror, alkanoler och alkaner, från framför allt växternas kutikula, ett skyddande 

lager utanpå framför allt ovanjordiska växtdelar. Suberin kallas även för korkämne och finns 

bland annat i bark, men utgör den huvudsakliga beståndsdelen i de yttre cellväggarna i 

underjordiska växtdelar (Kögel-Knabner 2002). Distributionen av fettsyror, alkanoler och 

alkaner i jorden är vanligen monomodal och kolkedjelängden på det ämne som dominerar 

brukar benämnas Cmax. Värdet på Cmax beror av vilka typer av växtmaterial som brutits ned 

och beror därför också på vilken växtlighet som funnits (jfr Saiz-Jimenez et al. 1996; 

Hjulström & Isaksson 2007; Diefendorf et al. 2011; Mueller et al. 2012).  

 

I depåfetter från växter och djur är fettsyrorna huvudsakligen kortkedjiga; de har färre än 20 

kolatomer i kedjan. Domineras distributionen av kortkedjiga fettsyror är detta ett tecken på att 

depåfetter deponerats. Distributionen kan då även vara bimodal, med en dominerande fettsyra 

med fler än 20 kolatomer och en med färre än 20. För att få en indikation på om depåfetter 
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härrör från växter (nötter, fröer, osv) eller djur (späck, talg, mm) kan kvoten mellan stearin- 

(C18:0) och palmitinsyra (C16:0) beräknas. I depåfetter från växter dominerar palmitinsyran 

kraftigt och kvoten C18:0/C16:0 är därför låg. I fetter från terrestriskt djur (ej fisk och marina 

djur) kan istället stearinsyran dominera och kvoten C18:0/C16:0 blir högre. Denna kvot 

används på lipidrester i keramik, som ju är en stabilare deposition än jordar (jfr Isaksson 

2000, Olsson & Isaksson 2008), men har visats användbar på så väl recenta jordar (Rogge et 

al. 2006,) som förhistoriska kulturlager (Hjulström et al. 2008).  

 

Fettrester från akvatiska djur och fiskar kan innehålla tre isoprenoida fettsyror; 4, 8, 12-

trimetyltridekansyra (4, 8, 12-TMTD), 2,6,10,14-tetramethylpentadecansyra (2, 6, 10, 14-

TMPD, även kallad pristansyra)  och 3, 7, 11, 15-tetrametylhexadekansyra (3, 7, 11, 15-

TMHD, även kallad fytansyra). Fytansyra kan dessutom bildas genom oxidation av fytol, 

vilken i sin tur kommer från klorofyll. Klorofyll finns som bekant i gröna växter men kan 

också komma från fotosyntetiserande mikroorganismer. Om fytolen istället oxideras och 

biohydrogeneras av mikroorganismer så kan två diastereoisomerer uppstå av fytansyran 

beroende på vilka mikroorganismer som står för processen (Schröder & Vetter 2011). Detta 

gör att den ena är vanligare i marina organismer och den andra i fetter från idisslare (Lucquin 

et al. 2016). Att separera dessa båda diastereoisomerer från varandra kräver en lite annan 

kromatografi än den som tillämpats i detta arbete. Eftersom ingen fytansyra påträffats i de 

aktuella proverna så har detta inte gjorts för de aktuella proverna. 

 

För att få en säker korrelation mellan en organisk förening påträffad i ett jordprov och dess 

ursprung är det nödvändigt att noga analysera dess kemiska struktur. Många organismer 

använder samma utgångsämnen för att syntetisera likartade föreningar men skillnader i 

biosyntes mellan olika organismer gör att små strukturella särarter uppstår (jfr Peters et al. 

2005). Ett exempel är kolvätet skvalen som är ett generellt utgångsämne, men som kan 

omvandlas till en rad olika föreningar beroende på vilken typ av organism som står för 

biosyntesen. Till exempel bildar många växter bland annat kampesterol, stigmasterol eller -

sitosterol, djur bildar kolesterol och svampar bildar ergosterol (jfr Isaksson et al. 2010) av 

skvalen. Häri ligger alltså en möjlighet att separera lipider av olika biologiskt ursprung. I detta 

arbete har ovan nämnda steroler, kampesterol, stigmatserol, -sitosterol och kolesterol, sökts i 

jordproverna. Genom mikrobiologisk reduktion av en dubbelbindning omvandlas steroler i 

marken vanligen till 5-stanoler, en tämligen stabil grupp föreningar som kan bevaras mycket 

länge i marken. Om sterolerna passerat ett mag-tarm system innan de hamnat i jorden 

omvandlas de istället till 5-stanoler och kan användas som indikatorer på fekalt material. 

Analys av steroler och stanoler i jordprover ur recenta och förhistoriska kulturlager har på 

olika sätt tillämpats tidigare (jfr Isaksson 1998, Hjulström et al. 2008, Hjulström & Isaksson 

2009).  

 

För att undersöka spår efter hanteringen av eld har förekomsten av di- och triterpener i 

jordproverna undersökts. Detta är ämnen som finns i kådor, hartser, tjäror, rök och sot (jfr 

Aveling 1998, Semoneit et al. 2000, Peters et al. 2005, Hjulström et al. 2006). Triterpener 

finns även i kutikulans ytterskikt (epikutikulan) hos flera växter. Sammansättningen av dessa 

skiljer sig åt mellan olika växter på olika nivå. Vissa kan skilja mellan gömfröiga och 

nakenfröiga växter, medan andra är mer eller mindre specifika på familjenivå, till exempel 

Pinaceae och Betulaceae, och enstaka på artnivå så som Panicum miliaceum  (Burnouf-

Radosevich et al. 1985; Medeiros & Simoneit 2007; Hernández Vázquez et al. 2012; Bossard 

et al. 2013; Cargnin & Gnoatto 2017; Rontani et al. 2017). Friedelaner förekommer i 

angiospermer, blomväxter, märkbart i bark men även i andra växtdelar (Amelung et al. 2008; 

Shan et al. 2013). Två andra triterpener som finns i kutikulans ytterskikt hos en lång rad olika 
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växter är - och -amyrin (Hernández Vázquez et al. 2012). Oleanolsyra och ursolsyra är 

triterpener som förekommer i vaxlager (kutikulan) utanpå många kärlväxter, iögonfallande 

mycket i till exempel skalet på många frukter och bär (jfr Cargnin & Gnoatto 2017). Oleanol- 

och ursolsyra återfinns därför särskilt rikligt i jordar från fruktträdgårdar till exempel (Rogge 

et al. 2007). 

 

Analysteknik 

Proverna torkades först i ugn. Därefter siktades proverna genom en sikt med maskvidd 0,5 

mm (jfr Isaksson 1997), varvid de bearbetades varsamt i syfte att bryta upp aggregat som 

bildats vid torkningen. Omkring 2 gram av proverna togs ut med hjälp av spatel och vägdes in 

kvantitativt. Extraktionen av lipidrester utfördes med hjälp av 2,0 ml diklormetan blandat med 

1,0 ml metanol i ultraljudsbad i 30 minuter (jfr Medeiros & Simoneit 2007). Rören 

centrifugerades i 30 minuter med 3000 varv per minut. Ur de nu klara extrakten överfördes 

1,5 ml till preparatrör och lösningsmedlet avdunstades med hjälp av kvävgas. De erhållna 

lipidresterna behandlades med 100 l bis(trimetylsilyl)trifluoracetamid med 10% (v) 

klortrimetylsilan i blocktermostat vid 70°C i 20 minuter. Överblivet reagens avlägsnades med 

kvävgas. De derivatiserade proverna löstes i 100 l n-hexan och 1 l injicerades i GCMS:n.  

 

Analysen utfördes på en Agilent 8860 Gaskromatograf med en HP5 MS UI kapillärkolonn 

(30m x 250m x 0,25m) av opolär karaktär. Injektionen gjordes pulsed splitless (pulstryck 

26,1 Psi) vid 325 C med hjälp av en Agilent 7650A Autoinjektor. Ugnen var 

temperaturprogrammerad med en inledande isoterm på två minuter vid 50C. Därefter ökades 

temperaturen med 10 C per minut till 350 C följt av en avslutande isoterm på 20 minuter. 

Som bärgas användes helium (He) med ett konstant flöde på 2,0 ml per minut.  

 

Gaskromatografen var kopplad till en Agilent 5977B Masselektiv detektor via ett interface 

med temperaturen 350 C. Fragmenteringen av separerade föreningar gjordes genom 

elektronisk jonisering (EI) vid 70 eV. Temperaturen i jonkällan var 230 C. Massfiltret var 

satt att scanna i intervallet m/z 50-1050, vilket ger 1,5 scan/sec, och dess temperatur är 150 

C. Insamling och bearbetning av data gjordes med mjukvarorna Masshunter 10 och NIST 

Mass Spectral Search Program 2.3. 

 

Allt glas som användes var tillbörligt diskat och endast lösningsmedel av renhetsgraden Pro 

analysi eller motsvarande användes. Kvantifieringen utfördes mot en extern kalibreringskurva 

(r
2
 = 0,942). 
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Resultat 

Resultaten av analysen sammanfattas i nedanstående tabell 1. 

 

Tabell 1. Haltmått uttrycks i g extraktivämnen per gram torr jord. Under Fettsyror 

redovisas distributionen av fettsyror i formatet k(m)n, där k är den antalet kolatomer i 

kolkedjan på den kortaste fettsyran, n på den längsta och m den dominerande fettsyrans 

kolkedjelängd. Vid en bimodal distribution anges k(m,m)n där m är den av de två 

dominerande fettsyrorna som det finns mest  av. C18:0/C16:0 är kvoten mellan de två 

fettsyrorna stearinsyra och palmitinsyra. En hög kvot kan indikera bidrag från terrestriska 

animalier om distributionen är bimodal (se ovan). Sterolkvoten är kvoten kolesterol / 

(kampesterol+stigmatserol+-sitosterol), ett mått på det relativa bidraget från animaliska 

fetter (kolesterol) i förhållande till vegetabiliska. Alkanoler beskrivs enligt samma format som 

för fettsyrorna. -OH FS är -hydroxyfettsyror från kutin och suberin (korkämnen)och 

beskrivs enligt samma format som fettsyrorna. DHA är dehydroabietinsyra, den dominerande 

diterpenen i harts från trä av släktet Pinaceae och DHA Me är metyldehydroabietat och 

redovisas som kvoten DHA Me/DHA; i tjära är kvoten vanligen > 0,3 och i färsk kåda ofta 

omkring 0,04. Triterpener: ”Lu” = Lupeol, ”Be” = Betulin, ”” = -amyrin, ”” = -

amyrin, ”O” = oleanolsyra ”U”= ursolsyra.”-” markerar att ämnet sökts men inte påvisats. 

Raderna med de två referensproverna är gråmarkerade. 

 
                                                                               

Prov 
Halt 

g/g 

Fettsyror C18:0/ 
C16:0 

Sterol-
kvot 

Alkanoler OH-FS DHA 
Me/ 
DHA 

Lupeol/ 
Betulin 

α/β 
amyrin 

Oleanol/ 
Ursol 
syra 

TMNgrop 24 8(16,22)34 0,70 0,114 16(20)30 20(22)24 0,034 -, Be -,- -, sp U 

TMNref 50 8(16,20)34 0,82 0,071 16(20)26 20(22)24 0,052 -, Be -, O, U 

 

Diskussion 

Halten extraktivämnen är generellt sett låg, och högre i referensprovet än i provet. 

Fettsyradistributionen är bimodal med ett Cmax på 22 respektive 20 i prov respektive referens. 

Värdena på kvoten stearin- per palmitinsyra (C18:0/C16:0) är lägre i provet än i 

referensprovet. Sterolkvoten (kolesterol / (kampesterol+stigmatserol+-sitosterol)) är högre i 

provet än i referensen, men mycket nära gränsen för vad som allmänt räknas som förhöjt (> 

0,1). Sammantaget gör detta att någon tydlig tillförsel av animaliskt fett inte kan bekräftas i 

provet. 

 

Distributionerna av långkedjiga alkanoler och -hydroxyfettsyror är likartade i prov och 

referens. Distributionen av alkanoler är dock lite bredare i provet än i referensen och där 

finns, som tidigare noterats, en skillnad i distributionen av långkedjiga fettsyror (Cmax 22 

respektive 20), vilket skulle kunna antyda en viss skillnad i tillförsel av växtmaterial.  

 

Diterpenen dehydroabietinsyra från harts av släktet Pinaceae finns i båda proverna och där 

finns även den metylerade hartssyran, metyldehydroabietat. Metyldehydroabietat finns i låg 

halt i kåda men det bildas mer av den vid torrdestillation (tjärbränning) eftersom 

dehydroabietinsyran då reagerar med metanol (träsprit) som frigörs i samma process. Ämnet 

kan alltså antingen komma från rök och sot av ved från gran eller tall eller från kåda eller 

harts från virket i sig eller från tjära. I tjära är kvoten DHA Me/DHA ofta lite drygt 0,3 och i 

färsk kåda ofta omkring 0,04 (jfr Hjulstöm et al. 2006). Denna kvot är något förhöjd i 

referensprovet men inte i paritet med vad som skulle förväntas om provet innehöll spår av 

tjära.  
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Av de sex triterpener som sökts har betulin påträffats i båda. Betulin är huvudkomponenten i 

det harts som finns i björknäver. Lupeol har inte påträffats i något av proverna vilket tyder på 

att ämnena kommer från just näver och inte nävertjära. - och -amyrin finns i kutikulans 

ytterskikt hos en lång rad olika växter. Endast i referensprover har -amyrin påträffats. 

Ursolsyra och oleanolsyra är ämnen som förekommer i kutikulan utanpå många kärlväxter 

men märkbart i skalet på många frukter och bär (jfr Isaksson 2005; Cargnin & Gnoatto 2017; 

Rogge et al. 2007). Båda ämnena har påträffats i referensprovet och endast möjligt spår av 

ursolsyra i provet. Detta skulle åter igen kunna tyda på en liten skillnad i tillfört växtmaterial. 

Inga övriga av de markörer som sökts har påträffats.  

 

Sammanfattning 

Denna rapport har behandlat resultaten av molekylär analys av extraherbara organiska 

komponenter (extraktivämnen) i två prover, varav ett referensprov, tagna i samband med 

undersökning av en boplatsgrop på RAÄ Umeå socken 31 & 32, Tjälamark 14:5, 

Västerbottens län. Huvuddelen av extraktivämnena härrör från växter. En del av dessa kan 

komma från nedbrutet växtmaterial från depositionstiden. Det finns dock små skillnader i 

sammansättningen som kan antyda att prov och referens tillförts lite olika växtmaterial. Av 

vilken beskaffenhet går dock inte att säga. I både provet och referensprovet finns spår av kåda 

från gran/tall och spår efter björknäver. 
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