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FORNLÄMNING TUVE 91:1 OCH 217-219
Arkeologisk förundersökning

SAMMANFATTNING
I november 2017 utförde Göteborgs stadsmuseum en förundersökning av fornläm-
ning Tuve 91:1. Med anledning av den närbelägna stenåldersboplatsen Tuve 91:2 
kunde man förvänta sig en datering till mellanmesolitikum även av den förun-
dersökta fornlämningen. Men det fanns endast få iakttagelser från mesolitikum, 
närmast i form av enstaka redskap och vitpatinerade flintavslag. Istället påträffades 
lämningar från en boplats från yngre bronsålder eller äldsta förromerska järnåldern. 
Minst två huslämningar fanns på platsen med tillhörande väggrännor och stolphål 
samt härdar och andra kolrika anläggningar.
 Strax öster om fornlämning Tuve 91:1 påträffades genom terränginventering ett 
gravfält med fem högar (Tuve 217) samt en yta med fossil odlingsmark i form av 
ett par odlingsrösen (Tuve 218-219). Boplatsen och gravfältet är att betrakta som 
fornlämningar medan odlingsmarken kan betecknas övrig kulturhistorisk lämning.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens dnr:   431-32618-2017
GSM dnr:   1455/17
Undersökta fornlämningar: Tuve 91:1 och Tuve 217-219
Uppdragsgivare:  Svenska kyrkan i Göteborg
Fastighet:   Tuve 2:109, Göteborgs kommun (figur 1-2) 
Landskap:   Västergötland
Socken:    Tuve
Koordinater:   N:6 405 260 / E:146 050 (SWEREF 99 12 00)
Grävningsorsak:   Planerad utbyggnad av kyrkogård
Grävningsinstitution:   Göteborgs stadsmuseum
Datum för undersökning i fält:   2017-11-28---2017-11-30
Undersökt yta:   50000 m2 (fastighet), 350 m2 (schakt)
Antal arkeologtimmar i fält: 48
Antal maskintimmar:  24
Platsledare:   Ulf Ragnesten
Övriga deltagare i fält:                Karolina Kegel, Tom Wennberg, Jonas Carlsson
Inventarienummer:  GSMA 170017
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Figur 1. Platsen för förundersökningen markerad med en ring på Blå kartan. Skala 1:100 000.
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Figur 2. Den förundersökta fornlämningen Tuve 91:1 markerad med rött på fastighets-
kartan. Mörkblå markeringar visar övriga fornlämningar i kartutsnittet. Skala 1:10 000.
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INLEDNING
Göteborgs stadsmuseum gjorde under tre dagar i november 2017 en arkeologisk 
förundersökning av fornlämning Tuve 91:1. Förundersökningen gjordes med anled-
ning av att Svenska kyrkan i Göteborg planerade en utbyggnad av kyrkogården i 
Tuve.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
Förundersökningsområdet var beläget strax norr om Tuve kyrka. Det utgjordes 
till största och centrala delen av åkermark men också i väster till en mindre del av 
gräsbevuxen ängsmark och i öster av trädbevuxen betesmark. Åkermarken och 
ängsmarken sluttade svagt ned åt norr medan betesmarken i öster utgjordes av en 
åsrygg som sluttade kraftigt ned åt både norr och öster. Söder om förundersök-
ningsområdet låg Tuve kyrka med kyrkogård och ytterligare åt söder ett höjdom-
råde kallat Prästegårds hög med fornlämning Tuve 17:1. Mellan kyrkan och kyr-
kogården i söder och den förundersökta fornlämningen Tuve 91:1 gick en mindre 
markväg. Den anslöt i väster till Tuve kyrkväg.
 Den förundersökta fornlämningen benämndes Tuve 91:1. I fornlämningsre-
gistret betecknades den som en boplats, 145 x 45 m stor med ytplockade fynd av 
flintredskap. Sydost om denna låg Tuve 91:2 som utgjorde en mesolitisk stenålders-
boplats. Väster om Tuve 91:1 låg Tuve 92:1, en fyndplats för flintredskap. Sydväst 
om denna låg Tuve 17:1 som utgjordes av ett gravfält med åtminstone ett tjugotal 
anläggningar. Ytterligare åt sydväst låg Tuve 173:1. Den har bedömts vara en övrig 
kulturhistorisk lämning och består av en sannolikt sentida ristning. (Figur 3)

TIDIGARE FYND OCH UNDERSÖKNINGAR
Fornlämning Tuve 91:1 har inte tidigare varit föremål för arkeologisk undersök-
ning. Den närbelägna fornlämningen Tuve 91:2 undersöktes 1974. Den utgjordes 
av en mesolitisk boplats rik på slagen flinta i form av avslag och redskap. En stor 
mängd träkol påträffades. En härd och en mörkfärgning ansågs vara betydligt yngre 
än den mesolitiska stenåldersboplatsen. Fyndmaterialet var inlagrat i svallgrus och 
svallsand och överlagrat av en moig svallsand. Bland flintartefakterna kan nämnas 
nio lancetter, en hullingspets, en sandarnayxa samt några kärnyxor. Materialet visar 
på sandarnakultur. I fyndmaterialet fanns även bergartsavslag och tvärpilar vilket 
kan tyda på närvaro av lihultkultur under senmesolitisk tid och övergången till 
neolitikum. (Wigforss 1975)
 Från området som ligger mellan kyrkogården i söder och fornlämning Tuve 
91:1 i norr har fyndmaterial ytplockats och lämnats in till Göteborgs stadsmuseum. 
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I det drygt 15 kg stora materialet kan exempelvis kärnor, tvärpilar, slipade fragment 
samt spån identifieras. I mera osäker kontext hamnar privatinsamlade artefakter 
från området. Av dessa kan nämnas en konisk kärna, en flathuggen dolkspets samt 
två fragment av tunnackiga yxor. I kyrkans vapenhus förvaras även en skafthåls-
yxa, en flathuggen dolk samt en tjocknackig yxa.
 År 2004 gjordes antikvarisk kontroll i samband med schaktningar längs Tuve 
kyrkas väggmur. Tidigmedeltida gravar påträffades samt rester av äldre kyrkobygg-
nadskonstruktioner. (Wennberg 2004)

SYFTE OCH UNDERSÖKNINGSMETOD
Syftet med förundersökningen var att bedöma fornlämningens innehåll, datering, 
utbredning, omfattning och komplexitet med hjälp av ett vetenskapligt arkeologiskt 
arbetssätt. Inför förundersökningen fanns frågor kring den närbelägna mesolitiska 
boplatsens utbredning samt områdesbegränsningen och relationen till de neolitiska 

Figur 3. Fornlämningar i närheten av den förundersökta Tuve 91:1.
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fynden som ytplockats mellan fornlämning Tuve 91:1 och kyrkogården.
 Fornlämningens närhet till den medeltida kyrkan och det närbelägna gravfältet 
på Prästegårds hög var också en viktig utgångspunkt för förundersökningen. Denna 
närhet skulle kunna föra med sig lämningar som hade samband med järnålder och 
medeltid. Ytterligare en fråga inför förundersökningen rörde det kraftiga kollager 
som iakttagits 1974 vid undersökningen av fornlämning Tuve 91:2 öster om kyr-
kan. Det fanns en möjlighet att detta lager kunde identifieras även på Tuve 91:1.
 En grävmaskin användes för att ta upp schakt på åkermarken och i den angräns-
ande ängsmarken (figur 4). Schaktens innehåll analyserades av arkeologer. Metall-
detektor användes när lämningar misstänktes vara från metalltid. Dokumentation 
skedde på sedvanligt sätt med GPS-inmätning, fotografering och beskrivning av 
fynd, anläggningar och lager.

Figur 4. Schaktgrävning vid förundersökningen av fornlämning Tuve 91:1. Foto mot söder.

NATURVETENSKAPLIGA BESTÄMNINGAR
Två vedartsbestämningar gjordes efter förundersökningen. Endast ett av proven på-
visade dock kol. Därför har endast en 14C-datering gjorts (bilaga 4). Inga ytterligare 
naturvetenskapliga analyser har utförts.
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GRÄVNINGSIAKTTAGELSER
Vid förundersökningen grävdes 19 schakt. De fördelades som visas på figur 5. 
Schaktbeskrivningarna finns i bilaga 1.

En generell iakttagelse på området var att marken längst söderut, det vill säga högst 
upp på boplatsytan var mycket stenig och grusig. Ju längre ned åt norr man kom ju 
finare var jordlagren. I S6 och S12 framkom en lerig silt på 0,35-0,40 m djup. Av 
särskilt intresse var kulturlagret i S5, S8, S9, S11 och S15 på boplatsytans västra 
del. Lagret var sandigt, sotigt och 0,1-0,2 m tjockt. Det föreföll homogent över ytan 
men det skulle ändå kunna komma från olika tidshorisonter.
 Öster om boplatsytan, inne på den kuperade betesmarken grävdes inte några 
schakt. Här kunde ändå ett gravfält och en fossil odlingsmark registreras genom 
markinventering. Dessa båda lämningar har fått Raä-nummer Tuve 217 (gravfältet) 
och Tuve 218-219 (fossil odlingsmark) (figur 5). Det kan inte uteslutas att boplat-

Figur 5. Schakt och fornlämningar vid Tuve 91:1. Streckad linje för Tuve 91:1 visar utbredningen innan 
förundersökningen och röd yta visar fornlämningens utbredning efter förundersökningen.
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sens yngre brukningstid har ett samband med gravfältet och den fossila odlingsläm-
ningen. Det skall tilläggas att det är mycket ovanligt att nya gravfält upptäcks i det 
för övrigt välinventerade Göteborgsområdet. Gravfältet utgjordes av fem synliga 
högar (figur 6). Den fossila odlingsmarken utgjordes av två odlingsrösen. Gravarna 
och odlingsrösena beskrivs nedan.

Tuve 217. Gravfält
Hög 1
9 m i diameter, 2 m hög. En större sten i nordöstra kanten 0,6 m stor. Jämnt välvd 
hög med avplanad topp. En grop 1,2 m stor och 0,3 m djup i nordvästra kanten.

Hög 2
8 m i diameter, 2 m hög. Jämnt välvd. En stor björk växer i norra kanten. Ytterli-
gare två mindre träd växer på anläggningen. Gräsbevuxen.

Hög 3
Något oval, 8 m lång och 6 m bred. Stor sten i centrala delen, 0,8 x 0,5 m stor. 
Gräsbevuxen.

Hög 4
Närmast rund, 6,5 m i diameter. 0,5 m hög.

Hög 5
Närmast rund, 6,5 m i diameter. 0,5 m hög.

Figur 6. Hög 1 och 2 på det nyupptäckta gravfältet (Tuve 217). Foto mot norr.
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Tuve 218-219. Område med fossil åkermark
Odlingsröse 1 (Tuve 218)
Närmast runt, 3 m i diameter. Stenarna var 0,15-0,4 m stora. En stor björk växte i 
södra kanten och en i östra kanten. Dessutom växte en mindre ek i västra kanten av 
anläggningen.

Odlingsröse 2 (Tuve 219)
Närmast runt, 4 m i diameter. Stenarna var 0,2-0,8 m stora. De minsta stenarna 
fanns i en koncentration i den sydöstra delen av anläggningen.

Anläggningar på fornlämning Tuve 91:1
I de 19 schakt som grävdes på fornlämning Tuve 91:1 påträffades 50 anläggningar. 
Deras utbredning visas på figur 7 och 8. Anläggningsbeskrivningarna finns i bilaga 
2.

Figur 7. Anläggningsförekomst på fornlämningens västra del.



12

Göteborgs stadsmuseum

Figur 8. Anläggningsförekomst på fornlämningens östra del.

Av särskilt intresse är väggrännorna som påträffades vid förundersökningen. De 
vittnar om att det funnits förhistoriska huslämningar på platsen. Väggrännan A26 
i S4 och A29 i S5 kan teoretiskt komma från samma långhus. Sträckan däremel-
lan är ca 20 m. A26 är i så fall husets långvägg åt väster och A29 husets gavel åt 
norr (figur 9). Sträckan mellan väggrännorna A43 och A48 är 50 m. Det är mycket 
ovanligt med så långa förhistoriska hus och det är därför sannolikt att de vittnar om 
två separata långhus. Ett knappt tjugotal stolphål iakttogs i sökschakten. Det var 
den utan jämförelse vanligaste anläggningstypen. De har sannolikt ingått i olika 
långhus på platsen.
 På boplatsens östra del framkom några större anläggningar såsom en kokgrop 
(A5, figur 11) och ett par härdar (A10 och A15, figur 12). Den sistnämnda har 14C-
daterats (se Datering och tolkning).
 Övriga anläggningar utgjordes mestadels av olika gropar och mörkfärgningar 
vars funktion inte närmare går att bestämma.
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Figur 9 (ovan). Väggrännan A29 
i S5. Foto mot väster. Längst upp 
i bild ses stora keramikskärvor i 
väggrännan.

Figur 10 (nedan). Stenskott 
stolphål (A28 i S5) strax intill 
väggrännan A29.
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Figur 11. Kokgropen A5 i S1 dokumenteras. På bilden arkeolog Karolina Kegel. 
Foto mot söder.

Figur 12. Lodfoto över S2. Till vänster i bild ses härden A15, som 14C-daterats.
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FYNDBESKRIVNING
Fynden från förundersökningen utgjordes huvudsakligen av slagen flinta, keramik-
skärvor samt bränd lera. Flintan förekom ibland som enkla redskap (figur 13) och 
kärnor men oftast som avslag. Övrigt slagen flinta dokumenterades inte. Flintan var 
i flera fall vitpatinerad och därför sannolikt bearbetad före den postglaciala trans-
gressionens maximum för ca 8000 år sedan. Denna flinta förekom dock inte i sådan 
mängd att den kan sägas utgöra en boplatslämning från den tiden. Flintfynden har 
sorterats enligt Sorteringsschema för flinta (Andersson med flera 1978).
 Keramik påträffades framför allt i väggrännan A29 i S5. Där utgjordes den av 
ett grovt och rabbat gods (figur 14). Kärltjockleken var 2 cm.
 I mitten av S11 fanns en större mängd bränd lera i vad som föreföll vara ett golv 
eller möjligen en inrasad ugnskonstruktion. En del av denna lera togs tillvara (figur 
15).
 Fynden är förtecknade i den bifogade fyndtabellen.

Figur 13 (överst till vänster). Liten kärnyxa av 
vitpatinerad flinta.

Figur 14 (mitten). Kraftiga keramikskärvor från 
väggrännan i en huslämning.

Figur 15 (nere till vänster). Bränd lera från den centrala 
delen av S11.
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DATERING OCH TOLKNING
Förundersökningen startade med hypotesen att fornlämning Tuve 91:1 var en mel-
lanmesolitsik stenåldersboplats. Anledningen var att den närbelägna Tuve 91:2 var 
en sådan boplats. Men förundersökningen visade att det endast fanns små indika-
tioner på närvaro under mesolitikum. Det var i form av några vitpatinerade redskap 
och avslag av flinta. Inga fyndrika sandlager med slagen flinta förekom från den 
tidsperioden. Däremot fanns fynd av rabbad keramik som kan dateras till yngre 
bronsålder eller äldre förromersk järnålder. Keramiken förekom i en huslämning 
vilket visar att det funnits en betydande bebyggelse under denna tidsperiod på den 
aktuella fornlämningen. Sannolikt tillhör även den icke vitpatinerade flintan tids-
skedet bronsålder eller äldsta järnålder.
 Strax nordost om fornlämning Tuve 91:1 påträffades lämningarna av det okända 
gravfältet med Raä-nummer Tuve 217. Detta gravfält torde tillhöra yngre järnålder 
vilket talar för att en del av lämningarna på fornlämning Tuve 91:1 kan tillhöra 
även detta tidsskede. Framför allt gäller det troligen lämningarna på den östra delen 
av fornlämningen.
 Frågeställningarna inför förundersökningen, som beskrevs på sidan 7 och 8, 
kan sammanfattas med att de mesolitiska och neolitiska fynd som fanns söder och 
sydost om fornlämning Tuve 91:1 innan förundersökningen endast i ringa grad 
förekom på denna fornlämning. Det är dock sannolikt att den kolhorisont som 1974 
påträffades på fornlämning Tuve 91:2 är samma kulturlager som iakttogs på forn-
lämning Tuve 91:1 (figur 16). Det betyder att brons-/järnåldersboplatsen som vid 

Figur 16. Det kolrika kulturlagret på Tuve 91:1 ses i botten på markstratigrafin i bilden. Det 
var sannolikt samma kolhorisont som 1974 iakttogs på fornlämning Tuve 91:2. Foto mot 
öster i S11.
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denna förundersökning iakttogs på fornlämning Tuve 91:1 sannolikt från början 
sträckt sig ytterligare åt sydost.
 Det var också en riktig hypotes att närheten till övriga järnålderslämningar i 
området kunde leda till att det fanns järnålderslämningar även på Tuve 91:1. Här 
framkom ju huslämningar och andra anläggningar som åtminstone delvis tillhör 
järnåldern. Det nyupptäckta gravfältet tillhör med säkerhet järnåldern.
 En 14C-datering utfördes vid förundersökningen. Det var på kolet i härden A15 
i schakt 2 (jfr figur 8, 17 och bilaga 4). Dateringen visar att härden var i bruk under 
den allra yngsta delen av bronsåldern. Denna datering stämmer väl överens med 
fynd och huslämningar på platsen.

ANTIKVARISK BEDÖMNING
Fornlämning Tuve 91:1 har visat sig ha en något annan utbredning och en yngre 
datering än vad som var väntat innan förundersökningen. Fornlämningens krono-
logi och korologi har dock fastställts vid denna förundersökning. 
 Ytterligare en fornlämning hittades i anslutning till Tuve 91:1 nämligen ett 
gravfält med fem synliga högar. Beteckningen är Tuve 217. Båda de nämnda plat-
serna har fornlämningsskydd enligt kulturmiljölagen.
 Dessutom påträffades ett område med fossil åkermark i form av två odlingsrö-
sen. Även dessa låg i närheten av Tuve 91:1. Ytan kan betecknas som övrig kultur-
historisk lämning. Beteckningen på de två rösena är Tuve 218 och 219. 

Figur 17. 14C-datering av härd A15 på förundersökningsområdet.
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Fyndtabell Tuve 91:1

Sakord  st  gr

GSMA

Material Beskrivning:170017 Schakt Anl

1 Avslag med retusch 1 38 FlintaS1

2 Avslag med tillslagningskant 1 10 FlintaS1

3 Kärnfragment B 1 12 FlintaS4

4 Avslag 2 13 Flinta vitpatineradeS4

5 Avslag 1 25 FlintaS5

6 Skärva 7 212 Keramik nästan 2 cm tj godsS5

7 Bit 1 12 Lera Bränd leraS5

8 Avslag med inhak 1 11 FlintaS6

9 Avslag 1 5 Flinta vitpatineratS6

10 Övrigt redskap 1 33 Flinta vitpatineratS7

11 Avslag 1 6 FlintaS7

12 Avslag 1 8 Flinta vitpatineratS9

13 Avslag 4 51 FlintaS11

14 Skärva 1 4 Keramik ljusbrunt gods rakt igenomS11

15 Bit 66 222 Lera från golv eller liknS11

16 Kärnyxa 1 44 Flinta vitpatineradS12

17 Övrig kärna 1 202 FlintaS12

18 Avslag 3 37 Flinta varav ett vitpatineratS12

19 Avslag 1 11 FlintaS13

20 Plattformskärna C 1 58 FlintaS14

21 Avslag 1 2 FlintaS14

22 Avslag 1 10 Flinta vitpatineratS15

23 Avslag 1 5 FlintaS17

24 Avslag 22 188 Flinta vitpatineradeS18

25 Övrig kärna 1 51 FlintaS18

26 Mikrospån 1 1 Flinta vitpatineratS18

27 Avslag 3 70 Flinta varav två vitpatineradeS19

28 Skärva 4 475 Keramik nästan 2 cm tj godsS5 A29





BILAGA 1. SCHAKTBESKRIVNING

Schakt Lager 1 Lager 2 Lager 3 Lager 4 Kommentar
S01 Matjord 0-20 Stenig silt 20-
S02 Matjord 0-20 Stenig silt 20-
S03 Matjord 0-30 Sand 30-90 Stenig silt 90-
S04 Matjord 0-25 Sand/stenig silt 25-45 Sand endast i schaktets 

S del
S05 Matjord 0-30 Kulturlager 30-50 Sand 50-75 Grus 75-. 

Därunder lera
S06 Matjord 0-35 Lerig silt 35-
S07 Matjord 0-25 Sand/stenig silt 25- Sand endast i S delen

S08 Matjord 0-30 Kulturlager 30-40 Silt 40-
S09 Matjord 0-30 Kulturlager 30- Kulturlagret grävdes 

inte igenom
S10 Matjord 0-20 Stenig sand 20- Mkt svårt att mäta anl 

pga vatten
S11 Matjord 0-35 Kulturlager, svartbrun 

fet sand 35-50
Stenig, grusig 
sand 50-

Br lera o keramik i 
kulturlager

S12 Matjord 0-40 Lerig silt  40-
S13 Matjord 0-25 Sand 25-
S14 Matjord 0-45 Sand 45-
S15 Matjord 0-30 Kulturlager 30-40 Sand 40-45 Lerig silt 45- Kulturlager av 

svartbrun sand
S16 Matjord 0-25 Silt 25-
S17 Matjord 0-35 Silt 35-
S18 Matjord 0-35 Sand 35-
S19 Matjord 0-40 Lerig silt 40-





BILAGA 2. ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR

Anl nr Anl typ Form Synlig area 
(m2)

Djup (m) Fyllning Kommentar

A01 Stolphål? Rund 0,289 Grus och sand
A02 Stolphål? Rund 0,438
A03 UTGÅR
A04 Stolphål Rund 0,04
A05 Kokgrop Rund 2,142
A06 Stolphål Rund 0,119
A07 Grop Rund 0,295
A08 UTGÅR
A09 UTGÅR
A10 Härdgrop Oval 1,171
A11 Stolphål Rund 0,072
A12 Grop Oval 0,316
A13 Käpphål Rund 0,014
A14 Stolphål Rund 0,05
A15 Härd Oval 1,128
A16 Stolphål Rund 0,082
A17 Mörkfärgning Rund 0,029
A18 Stolphål Rund 0,019
A19 Grop Rund 0,169 0,15 sand/grus
A20 Käpphål Rund 0,029
A21 Grop Rund 0,175 0,15 sand/grus
A22 Grop Oval 0,217 0,15 sand/grus
A23 Käpphål Rund 0,021
A24 Käpphål Rund 0,028
A25 Mörkfärgning Oregelbunden 0,085
A26 Väggränna Långsträckt 1,816
A27 Stolphål Rund 0,045
A28 Stolphål Oval 0,146
A29 Väggränna Långsträckt 0,854 Keramik
A30 UTGÅR
A31 Grop Oval 0,186 0,15 Gråbrun siltig 

sand
A32 Stolphål Rund 0,172 0,35 Gråbrun siltig 

sand
A33 Grop Oval 0,382 0,15 Mörkgrå siltig 

sand
A34 Stolphål Rund 0,085
A35 Stolphål Oval 0,094
A36 Stolphål Rund 0,152 0,25 Gråbrun grusig 

sand
A37 Mörkfärgning Oval 0,176
A38 Mörkfärgning Oval 0,215 Mycket svårmätt 

pga vatten

A39 Stolphål Rund 0,043
A40 Mörkfärgning Oval 0,064



BILAGA 2. ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR

A41 Mörkfärgning Oval 0,14
A42 Stolphål Rund 0,13 0,2 Brun grusig sand

A43 Väggränna Oregelbunden 0,694 Avslut i N gick ej 
att se pga vatten

A44 Mörkfärgning Rund 0,056
A45 Grop Rund 0,141 0,13 Gråbrun grusig 

sand
A46 Mörkfärgning Oval 0,113
A47 Stolphål Rund 0,125
A48 Väggränna Oregelbunden 1,757
A49 Mörkfärgning Långsträckt 0,55 0,05 Brun sand
A50 Stolphål Rund 0,111
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VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 
 
Vedlab rapport 18018     2018-02-19 
 
Vedartsanalyser på material från Västra Götalands län, Tuve Raä 91 
 
Uppdragsgivare: Ulf Ragnesten/Göteborgs stadsmuseum 
 
Arbetet omfattar två kolprov från en förundersökning av ett boplatsområde.  
Provet från kulturlagret innehöll inget kol alls som kunde analyseras. Inte heller något som räckt till datering. 
Provet från härden innehåller kol från ek. Ek kan ge hög egenålder, något som får tas med vid bedömning av 
dateringsresultatet. 
 
Analysresultat  
 
Anl. ID Anläggnings- 

typ 
Prov-  
mängd 

Analyserad  
mängd 

Trädslag Utplockat 
för 14C-dat. 

Övrigt 

S11  Kulturlager 490g Inget 
analyserbart 
kol 

- -  

A15  Härd 124g 0,4g 5 bitar Ek 5 bitar Ek 36mg  
 
 
Erik Danielsson/VEDLAB 
Kattås 
670 20 GLAVA 
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 

Ek Quercus 
robur 

500-
1000 
år 

Växer bäst på lerhaltiga 
mulljordar men klarar också 
mager och stenig mark. Vill ha 
ljus, skapar själv en ganska 
luftig miljö med rik 
undervegetation med tex 
hassel. 

Hård och motståndskraftig mot 
väta. Båtbygge, stängselstolp, 
stolpar, plogar, fat. 
Energirik ved ger mycket glöd. 

Ekollonen har använts som 
grisfoder. Trädet har ofta 
ansetts som heligt och kopplat 
till bla Tor. Man talar ofta om 
1000-års ekar men de är sällan 
över 500 år. 

 
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. 



Uppsala 2018-03-26 Ulf Ragnesten Göteborgs stadsmuseum Norra Hamngatan 12 411 14 GÖTEBORG Ångströmlaboratoriet Tandemlaboratoriet Göran Possnert Besöksadress: Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 Rum 4143 Postadress: Box 529 751 20 Uppsala Telefon: 018 – 471 30 59 Telefax: 018 – 55 57 36 Hemsida: http://www.tandemlab.uu.se E-post: Goran.Possnert@physics.uu.se Resultat av 14C datering av träkol från Tuve 91, Göteborgs kommun, Västergöt-land. (p 1540) Förbehandling av träkol och liknande material: 1. Synliga rottrådar borttages.2. 1 % HCl tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten) (karbonat bort).3. 1 % NaOH tillsätts (8-10 timmar, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättningav konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas ochbenämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungliga orga-niska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen SOL däre-mot ger information om eventuella föroreningars inverkan.Före acceleratorbestämningen av 14C-innehållet förbränns det tvättade och intorkade materi-alet, surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats. RESULTAT Labnummer Prov δ13C‰ V-PDB 14C age BP Ua-58211 A15 -24,9 2 547± 28 Med vänlig hälsning Göran Possnert / Lars Beckel 
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  IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]1000CalBC 800CalBC 600CalBC 400CalBCCalibrated date 2200BP 2300BP 2400BP 2500BP 2600BP 2700BP 2800BPRadiocarbon determination Ua-58211 : 2547±28BP  68.2% probability    800BC (51.3%) 750BC    690BC ( 7.6%) 660BC    610BC ( 9.3%) 590BC  95.4% probability    800BC (54.4%) 740BC    690BC (10.2%) 660BC    650BC (30.8%) 550BC
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