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Insamling av ätliga växter och ved 
under mesolitikum
En diskussion baserad på makrofossil  
och träkol från västra Blekinge

Inledning
Arkeologisk forskning om mesolitiska ekonomier i Skandi
navien har handlat framför allt om jakt och fiske och bara 
till obetydlig del om samlande. Detta står i kontrast till et
nografiska studier av sentida jägarsamlare från olika delar 
av världen. I dessa framstår växtinsamling ofta som en cen
tral del, som inte bara bidragit med en stor del av födan, 
utan också satt sin prägel på det sociala livet och kulturen. 
Även om etnografiska exempel inte utan vidare kan över
föras från en period till en annan, eller för den skull mel
lan olika geografiska områden, så är det troligt att diskre
pansen mellan den arkeologiska och etnografiska bilden 
av jägarsamlare åtminstone delvis beror på skillnader i 
källäget. Växtinsamling lämnar av allt att döma få spår i 
det arkeologiska materialet och framför allt sätter det inte 
lika tydliga avtryck som jakt och fiske.

En annan orsak till det dåliga källäget i Sverige är att det 
har gjorts så få arkeobotaniska analyser i mesolitiska kon
texter. Förutom några lysande undantag (Regnell m fl 1995, 
Regnell 2012; Heimdahl 2014), har det saknats systematisk 
provtagning och analys med fokus på växtinsamling vid de 
flesta undersökningar av mesolitiska boplatser. Samarbetet 
mellan arkeologi och naturvetenskap har i och för sig en 
lång historia inom skandinavisk stenåldersforskning (till 
exempel Sarauw 1903; Larsson 1988). Men de naturveten
skapliga analyserna inom denna tradition har varit inrik
tade först och främst på miljörekonstruktion. Tolkningar 
av växtinsamling och processande av växter har istället 

byggt på den arkeologiska dokumentationen, till exem
pel av hasselnötsskal eller iögonenfallande frö ansamlingar. 
Lite tillspetsat kan man säga att mesolitisk växtinsamling 
hamnat mellan stolarna – mellan en föremålsinriktad 
arkeo logi och en miljöinriktad naturvetenskap.

I detta kapitel diskuteras växtinsamling under mesoli
tikum med utgångspunkt i nya arkeobotaniska analyser i 
västra Blekinge. Diskussionen fokuserar på insamlingen 
och nyttjandet av ätliga växter och utgår från identifierade 
fröer, nötter och bär. Resultaten sätts in i ett sydskandi
naviskt sammanhang (figur 1) och kopplas till en diskus
sion om jägarsamlarekonomiers eventuella miljöpåver
kan. Jämfört med till exempel undersökningarna i Tåge
rup (Regnell 2012) har analysinsatsen i västra Blekinge varit 
relativt blygsam, men den är ändå en av de större under
sökningarna hittills med växtinsamling som fokus. Utöver 
insamlingen av ätliga växter diskuteras också insamlingen 
av ved till bränsle. Här bygger tolkningarna på en samman
ställning av vedartsbestämt och 14Cdaterat träkol.

De nya resultaten kommer framför allt från tre lokaler 
som undersöktes inom E22projektet: Lussabacken norr 
(Björk m fl 2016), Norje Sunnansund (Kjällquist m fl 2016) 
och Norje Nordansund (Fendin m fl 2016). Platserna låg 
längs den forna sjön Vesans östra sida. Efter invallning och 
utpumpning sedan början av 1900talet är sjön torrlagd 
och omvandlad till åkermark, men tidigare har den utgjort 
en insjö och periodvis också en lagun av Östersjön. Den 
långsiktiga miljö och strandlinjeutvecklingen diskuteras 
på annat håll i denna volym (Lagerås m fl).

Per Lagerås, Anna Broström & Nils-Olof Svensson
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Tillsammans representerar de tre boplatserna perioden 
7600–5900 f Kr, vilket motsvarar senare delen av boreal 
tid och tidigare delen av atlantisk. Klimatet var varmare än 
idag, och med undantag för tillfälliga bakslag, framför allt 
6300 f Kr (Alley m fl 1997), uppvisade medeltemperaturen 
en gradvis ökning genom perioden. Vid slutet hade den 
genomsnittliga sommartemperaturen nått nivåer som var 
mer än två grader högre än idag (Brown m fl 2011). Under 
perioden skedde också förändringar i vegetationens sam
mansättning. Hassel, tall och björk dominerade, men fick 
efterhand dela på utrymmet med al, ek och flera andra löv
träd, samtidigt som skogen tätnade.

Det undersökta tidsintervallet var alltså en period av 
förändring och det är troligt att också förutsättningarna 
för växtinsamling förändrades. De arkeobotaniska analy
serna har dock inte den kronologiska detaljupplösning som 
behövs för att diskutera förändringar inom perioden. Mer
parten av analyserna kommer från Norje Sunnansund, som 
daterats till 7600–6600 f Kr, så de tolkningar som framförs 
gäller främst den perioden.

Metod och material
Jordprover för analys togs i arkeologiska kontexter på bo
platsytorna efterhand under utgrävningarnas gång. På 
Norje Sunnansund togs prover även i utkastlager och i 
andra vattenavsatta sediment i anslutning till boplatsen. 
De sistnämnda togs i sektioner och i borrprofiler vid ett par 
koncentrerade insatser. Jordproverna floterades i vatten och 
dekanterades genom nät med maskvidden 0,4 millimeter. 
Gyttjiga prover silades genom samma nät.

Som ett komplement till jordproverna tillvaratogs 
växtmakrofossil också vid den arkeologiska våtsållningen. 
Efter som dess primära syfte var att finna artefakter av flinta 
och ben, användes ett grovmaskigt nät (maskvidd 2,5–4,0 
millimeter), som endast fångar upp de allra största mak
rofossilen. Materialet från våtsållningen är därför inte lika 
representativt som det från jordproverna, eftersom alla små 
och normalstora fröer saknas. Dessutom varierade ambi
tionsnivån vid våtsållningen, så att man från vissa grävrutor 
insamlade alla synliga växtmakrofossil och från andra inga. 
Fördelen med våtsållningen jämfört med jordproverna är 
att betydligt större jordmängder har kunnat gås igenom, 
vilket framför allt har genererat stora mängder hassel
nötter men också några andra arter. Våtsållning praktise
rades endast på Norje Sunnansund, där sammanlagt 842 
gräv enheter fördelade på 647 kvadratmetersrutor grävdes 
och sålla des. Makrofossil tillvaratogs från 149 grävenheter 
och av dessa låg de allra flesta (115 stycken) i utkastlagret.

Utöver makrofossil insamlades även träkol för vedarts
analys och 14Cdatering. Syftet med vedartsanalysen var 
dels att välja ut lämpliga (det vill säga kortlivade) trädslag 
för datering, dels att få en inblick i nyttjandet av olika träd
slag. Ibland plockades enstaka kolbitar direkt ur de under
sökta kontexterna, men i de flesta fall insamlades kolbitar 
på samma sätt som övriga makrofossil, genom flotering 
och silning av jordprover (maskvidd 0,4 millimeter). Hur 
många kolbitar som bestämdes i varje prov styrdes av sam
mansättningen, så att fler kolbitar bestämdes i de prover 
som visade sig innehålla många olika trädslag.

Makrofossilanalysen utfördes av Anna Broström och 
Per Lagerås, och vedartsanalysen av Ulf Strucke och Erik 
Danielsson. Pollenanalysen som används för jämförelse ut
fördes av NilsOlof Svensson.

Insamlade ätliga växter
Vid de arkeobotaniska undersökningarna identifierades 
växtmakrofossil av såväl ätliga som oätliga arter. På själva 
boplatsytorna dominerade ätliga växter stort, men i de 
vatten avsatta lagren förekom också ett stort inslag av oät
liga växter. I detta kapitel diskuteras enbart de ätliga väx
terna, och för en fullständig redovisning av samtliga växter 

Figur 1 Lokaler med arkeobotaniska undersökningar som refereras 
till i texten. 1: Västra Blekinge med lokalerna Lussabacken norr, Norje 
Sunnansund och Norje Nordansund (denna publikation); 2: Huseby 
klev (E.-L. Larsson 2005); 3: Alvastra pålbyggnad (Göransson 1995);  
4: Balltorp (E.-L. Larsson 2000) och Mölndal 182 (Heimdahl 2014); 
5: Trummen (Digerfeldt 1972); 6: Ageröd V (L. Larsson 1983), Rönne-
holm 8 (Sjöström 2004), Rönneholm 10:2 (Sjöström 2011), Rönne-
holm 23:1 (Sjöström 2010) och Slabälta 1 (Sjöström 2013a); 7: Tåge-
rup (Regnell & Sjögren 2006; Regnell 2012); 8: Bökeberg III (Regnell 
m fl 1995; Regnell 2001); 9: Ringkloster (Robinson 2007); 10: Tybrind 
Vig (Kubiak-Martens 1999); 11: Halsskov (Robinson & Harild 2002); 
12: Möllegabet II (Robinson 2007); 13: Duvensee (Holst 2010).
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hän visas till bilagor i rapporterna (Broström 2016a, 2016b, 
2016c). Nedan presenteras först de växter som mest sanno
likt har nyttjats. Därefter följer en grupp växter – främst 
vattenväxter – som troligen också har nyttjats, men där in
dikationerna är svagare. Växterna beskrivs och tolkas art för 
art (se även tabell 1). Längre fram i texten, i avsnittet Ätlig 
= nyttjad?, diskuteras olika indikationer på växtinsamling.

Hassel (Corylus avellana)
Hassel i form av hela nötter eller oftast som skalfragment 
förekom på flera platser. På den äldsta boplatsen, Norje 
Sunnansund, som daterats till 7600–6600 f Kr, påträffades 
rikligt med hasselnötsskal. Flera av dem 14Cdaterades: den 
äldsta till 7630–7520 f Kr och den yngsta till 6690–6490 
f Kr (se tabell 2). Enstaka av nötskalen påträffades i jord
prover, men de allra flesta framkom i samband med våtsåll
ning. På själva boplatsytan (lager 110 och 111) var så gott som 
samtliga förkolnade, vilket enkelt kan förklaras med dåliga 
bevaringsförhållanden för obränt material. Men intressant 
nog dominerade förkolnade skalfragment även i utkast
lagret (lager 112), där bevaringsförhållandena för obränt 
material var goda. Av de 1 539 skalfragment som tillvara
togs från utkastlagret var så många som 1 295 stycken (84 
%) förkolnade. De förkolnade skalen var i genomsnitt mer 
fragmenterade än de obrända, men även sett till vikt procent 
dominerade de förkolnade skalen stort. I utkast lagret fanns 
även enstaka hela hasselnötter. Vid våtsållningen tillvara
togs 22 stycken. Dessutom påträffades en ansamling av 33 
hela nötter en bit ut i utkastlagret som tolkades som ned
lagda tillsammans, möjligen ursprungligen i en läderpåse 
eller annan behållare (figur 2). I kontrast till skalfragmen
ten var samtliga hela nötter obrända.

Tabell 1 Ätliga växter som identifierats på boplatserna i västra Blekinge.

Art Ätlig del Identifierad del,
färsk (f) eller förkolnad (k)

Tolkning

Hassel (Corylus avellana) Nöt Nöt (f.a. skal) (f, k) Insamlad till föda

Skogskornell (Cornus sanguinea) Bär/kärna Kärna (f, k) Insamlad till föda/olja

Hägg (Prunus padus) Bär Kärna (k) Insamlad till föda

Trubbhagtorn (Crataegus cf. monogyna) Bär Kärna (f) Insamlad till föda

Nypon/stenros (Rosa cf. dumalis/canina) Bär Kärna (k) Insamlad till föda

Hallon (Rubus idaeus) Bär Kärna (f) Insamlad till föda

Blåhallon (Rubus caesius) Bär Kärna (f) Insamlad till föda

Svinmålla (Chenopodium album-typ) Blad, frö Frö (k) Har vuxit på boplatsen och troligen nyttjats

Gul näckros (Nuphar lutea) Frö, rötter Frö (f, k) Har vuxit vid boplatsen och troligen nyttjats

Vit näckros (Nymphaea alba) Frö, rötter Frö (f) Har vuxit vid boplatsen och troligen nyttjats

Vattenklöver (Menyanthes trifoliata) Rötter Frö (f) Har vuxit vid boplatsen och troligen nyttjats

Nate (Potamogeton sp.) Rötter Frö (f) Har vuxit vid boplatsen och troligen nyttjats

Stor igelknopp (Sparganium erectum) Rötter Frö (f) Har vuxit vid boplatsen och troligen nyttjats

Säv (Schoenoplectus cf. lacustris) Rötter Frö (f, k) Har vuxit vid boplatsen och troligen nyttjats

Figur 2 En koncentration av hasselnötter funnen i utkastlagret på 
Norje Sunnansund. Möjligen har nötterna deponerats i en läder-
påse eller liknande som inte bevarats. Till skillnad från majoriteten 
av skalfragmenten var samtliga hela nötter i utkastlagret obrända. 
Nötterna på bilden 14C-daterades till 7060–6770 BC, G12359. Foto: 
Blekinge museum.
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Figur 3 Två halva hasselnötsskal från Norje Sunnansund, ett obränt och ett förkolnat, båda med märken efter att ha öppnats med ett smalt, 
mejselliknande redskap. Att även förkolnade skal hade sådana märken visar att skalen bränts först efter det att de öppnats. Norje Sunnan-
sund, G13063 och G5884. Foto: Per Lagerås.

Flera av hasselnötsskalen uppvisade märken från öpp
nandet. På den tidigmesolitiska lokalen Duvensee i norra 
Tyskland tolkades hasselnötsskalen som knäckta med ste
nar (Holst 2010). Märkena på skalen från Norje Sunnan
sund tyder dock snarare på att de öppnats med ett vasst 
föremål. Som det verkar har ett redskap, troligen ett flint
spån, använts som en mejsel för att klyva skalet. Sådana 
märken syntes bäst på obrända skal men kunde även ses på 
förkolnade (figur 3). Också på lokalen Mölndal 182 (figur 
1) visade nötskalen tecken på att ha öppnats med flintkniv, 
även om den teknik som använts där verkar ha varit annor
lunda (Heimdahl 2014).

På enstaka av de tillvaratagna hasselnötsskalen från 
Norje Sunnansund förekom också märken efter djur som 
velat (och lyckats) komma åt nötterna. Utifrån form och 

storlek kunde gnag av skogssork säkert bestämmas till art 
på åtminstone en nöt (figur 4). Att skalet med sorkgnag 
är förkolnat visar att det bränts efter det att sorken gnagt 
och plockat ut nöten. Andra nötter visade tecken på att 
ha öppnats av fågel, troligen nötkråka eller nötväcka. In
tressant nog har ben av nötkråka också identifierats i det 
osteologiska materialet (Boethius 2017). Där fanns även 
ben av ekorre – en annan hasselnötsspecialist – men inga 
typiska gnagmärken av ekorre identifierades på nötterna. 
Helt säkert har de insamlade nötterna utgjort en frestelse 
för flera olika djurarter, men eftersom andelen nötter med 
gnagmärken är så få verkar det som att man på det stora 
hela har kunnat skydda sina förråd. Även på andra mesoli
tiska boplatser är det endast få nötter som uppvisar gnag
märken (Jardfeldt 2008).

2 mm
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Utöver på Norje Sunnansund påträffades hasselnöts
skal även på boplatsen Norje Nordansund, som daterats till 
6600–5900 f Kr. De förekom betydligt mer sparsamt än 
på ovanstående plats, men det kan till viss del bero på att 
våtsållning inte praktiserades. Sammanlagt nio förkolnade 
fragment noterades i jordproverna. Fyra av dessa kom från 
ett lager (107) som ursprungligen avsatts i samband med 
Ancylustransgressionen, cirka 8500 f Kr, men som sedan 
utgjort markyta fram till det att Littorinatransgressionen 
nådde dessa nivåer. De mänskliga boplatsaktiviteter som 
lämnat spår i lagret har daterats till 6600–5900 f Kr och 
har varit knutna till Littorinahavets strand. Ett hasselnöts
skal 14Cdaterades till 6590–6430 f Kr (tabell 2).

I lagret påträffades en speciell lämning (A4540), som 
först tolkades som de förkolnade resterna av en korg. En 

noggrannare undersökning kunde inte bekräfta någon 
korgflätning, men förekomsten av träkol från Salix (sälg/
vide/pil) ansågs ändå tyda på att det kunde röra sig om 
resterna av en korg, som möjligen sekundärt hamnat i en 
härd. Träkol av Salix 14Cdaterades till 6570–6390 f Kr. I 
direkt anslutning till korgen påträffades ett skalfragment 
av hassel tillsammans med ett frö av skogskornell (Cornus 
sanguinea) och en hallonkärna (Rubus idaeus), samtliga för
kolnade. Förekomsten av tre ätliga växter tillsammans talar 
för att de har med den eventuella korgen att göra, särskilt 
i ljuset av den mycket sparsamma förekomsten av makro
fossil på platsen i övrigt.

Utöver i lager 107 påträffades hasselnötsskal även i la
ger 109. Lagret tolkas som ett boplatslager och har date
rats till 6200–6000 f Kr. I jordprov från lagret framkom 

2 mm

Figur 4 Förkolnat hasselnötsskal med gnagmärken efter skogssork (Clethrionomys glareolus). Norje Sunnansund, G11258. Foto: Per Lagerås.
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fem förkolnade fragment av hasselnötsskal men i övrigt 
inga makrofossil.

Sparsamt med hasselnötter förekom också på en tredje 
undersökningsplats, Lussabacken norr, i kontexter som 
date ras till 6500–6000 f Kr. På platsen fanns lämningar 
efter flera hyddor med nedsänkt golv och välbevarade golv
lager. I jordprover från tre av hyddorna (hydda 24, 26 och 
27) påträffades sparsamt med hasselnötsskal, sammanlagt 
nio fragment. Tre av dem 14Cdaterades och hamnade i 
intervallet 6410–6090 f Kr (tabell 2).

Slutligen påträffades några fragment av hasselnötsskal 
i den analyserade sedimentlagerföljden vid lokalen Damm 
6. Tre av dem påträffades i ett gyttjelager som daterades till 
6760–6500 f Kr och tre av dem i ett flintförande sand lager 
som daterades till 6600–6440 f Kr. Sistnämnda datering 
gjordes på hasselnötsskal (tabell 2). De flintartefakter som 
påträffades på platsen daterades på typologiska grunder till 
preboreal tid, före Ancylustransgressionen, det vill säga före 
cirka 8500 f Kr. Hasselnötsskalen har därmed inte med bo
platslämningarna att göra. Ändå är det troligt att de speglar 
mänsklig aktivitet. Deras datering sammanfaller med den 
yngsta fasen av Norje Sunnansund och den äldsta fasen av 
både Norje Nordansund och Lussabacken norr. Det före
kom alltså livlig aktivitet i området under denna period 
och nötterna från Damm 6 kan därför hypotetiskt spegla 
en strandboplats i närheten.

Skal av hasselnötter är vanligt förekommande på meso
litiska boplatser överallt inom hasselns utbredningsområde 
i Europa. Kärnorna har en hög halt fleromättat fett (60 % av 
vikten) och högt proteininnehåll (15 %) (KubiakMartens 
1999; Holst 2010). Det skiljer dem från till exempel ekol
lon och de flesta andra nötter och vegetabilier, som fram
för allt är en källa till kolhydrater. Hasselnötternas stora 
betydelse har lyfts fram av flera författare, bland annat av 
Mats Regnell som kallade mesolitikum för nötåldern – 

”the Nut Age” (Regnell 2012). De energirika nötterna har 
utan tvekan varit en viktig resurs, även om de robusta och 
iögon fallande skalen gör att de säkert blir överrepresente
rade i förhållande till andra växtrester i det arkeobotaniska 
materialet. De kan bevaras både som förkolnade och som 
obrända beroende på bevaringsförhållandena. I de aktuella 
undersökningarna var endast förkolnade nötskal bevarade 
på själva boplatsytorna, helt säkert som en följd av dålig 
bevaring, men också i vattenavsatta utkastlager var majo
riteten av skalen förkolnade. Detta skiljer sig från tidi gare 
undersökningar där endast några få procent av hasselnöts
skalen i utkastlagren varit förkolnade. Det gäller till exem
pel Bökeberg III, Tågerup, Mölndal 182 och Slabälta 1 (se 
figur 1 för referenser).

Det kan finnas flera orsaker till att hasselnötsskalen 
förkolnats. En förklaring som ibland lyfts fram är att de 
insamlade nötterna har rostats eller åtminstone torkats 
vid elden och att en del nötter då råkat bli brända. En 
metod för rostning av hasselnötter, som finns belagd från 
Duven see i norra Tyskland, var att blanda ner nötterna i 
sand som hettades upp med glödande kol (Holst 2010). 
Rostade hassel nötter blir godare i smaken och genom att 
rosta eller torka dem ökar man dessutom deras hållbarhet. 
Framför allt minskar man risken för mögelangrepp, och 
de torkade nötterna kan lagras i sex månader eller mer. 
Eftersom skörde tiden är i september/oktober innebär det 
att tillvaratagna och torkade hasselnötter har kunnat vara 
hela vintern till långt fram på våren. Torkningen gör också 
att de blir betydligt lättare – upp till halva vikten går bort 
vid torkningen – vilket kan ha varit en fördel om proverna 
transporterats (Bishop m fl 2013). Fynd av hasselnötter på 
en läger plats i Alperna visar att hasselnötter där tagits med 
som proviant från lägre nivåer (Martin m fl 29012).

Det är alltså rimligt att tänka sig att hasselnötterna ros
tades eller åtminstone torkades för bättre förvaring och 

Tabell 2 14C-daterade hasselnötter. Samtliga utom PK74 var förkolnade.

Lokal Kontext Prov Labnr 14C-ålder BP Kal 2 σ, min–max

Lussabacken norr AS66067 PM66458 Ua-30841 7364±45 6360–6090 f Kr

Lussabacken norr AL40708 PM41160 Ua-31204 7431±47 6410–6220 f Kr

Lussabacken norr AH39352 PM40946 Ua-31203 7443±44 6410–6230 f Kr

Norje Nordansund L107, västra sidan PK1002155 Ua-43325 7649±46 6590–6430 f Kr

Damm 6 AL101 PM1648 Ua-45715 7671±44 6600–6440 f Kr

Norje Sunnansund L110, G14971 PK13 Ua-30790 7788±44 6690–6490 f Kr

Norje Sunnansund L112, G12359 PK74 UBA-23399 7998±37 7060–6770 f Kr

Norje Sunnansund L111, G5916 PK14 Ua-30791 8029±43 7070–6770 f Kr

Norje Sunnansund L111, G3941 PK15 Ua-30792 8138±43 7300–7050 f Kr

Norje Sunnansund L111, G14957 PK7 Ua-30692 8345±48 7530–7200 f Kr

Norje Sunnansund L110, G14826 PK12 Ua-30789 8360±45 7530–7320 f Kr

Norje Sunnansund L110, G13903 PK43 Ua-31128 8375±50 7550–7320 f Kr

Norje Sunnansund L110, G3727 PK72 UBA-23447 8548±45 7630–7520 f Kr
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att detta gjordes med hjälp av eld. (I södra Europa har 
hassel nötter traditionellt kunnat torkas i solen, men på våra 
breddgrader kan det ha varit för fuktigt.) Det är dock tvek
samt om detta verkligen kan förklara den stora andelen 
förkolnade nötskal i utkastlagren på Norje Sunnansund. 
Experimentell rostning av hasselnötter har visat att om 
skalet förkolnas så förkolnas också kärnan och blir otjän
lig som föda. Om förkolnade nötter var sådana som råkat 
bli brända vid rostning eller torkning och sedan kastade, 
skulle man förvänta sig att framför allt hela nötter var för
kolnade, inte nötskal. Men förhållandet i utkastlagret på 
Norje Sunnansund var det omvända, nämligen att majo
riteten av skalfragmenten var förkolnade medan samtliga 
hela nötter var obrända. Det är också intressant att notera 
att märken efter klyvning, liksom även musgnag, noterats 
på brända nötskal. Dessa har uppenbarligen först öppnats 
(av människa eller mus) och sedan förkolnats. Samman
taget är den rimligaste förklaringen till den stora ande
len brända hasselnötsskal inte att de har bränts vid rost
ning/torkning, utan snarare att skalen har bränts efter det 
att nötterna öppnats och förtärts. De kan ha använts som 
bränsle eller av annan anledning hamnat i elden.

Skogskornell (Cornus sanguinea)
Liksom hasselnötsskal påträffades kärnor av skogskornell 
(figur 5) på samtliga de tre boplatserna. Rikligast förekom 
de på Norje Sunnansund, där sammanlagt 75 stycken in
samlades i samband med vattensållning. Betydligt fler på
träffades men bara en liten del togs till vara. På själva bo
platsytan var samtliga förkolnade, men också i utkast lagret 
utgjorde förkolnade kärnor en relativt stor andel. Av de 26 
som togs till vara från utkastlagret var 11 (42 %) förkol
nade. Intressant att notera är också att en stor andel av kär
norna (75 %) var knäckta, spruckna eller tilltryckta (figur 
6). Inga kornellfröer från Norje Sunnansund har date rats 
direkt, men boplatsen har getts en generell datering till 
7600–6600 f Kr.

Två förkolnade kärnor av skogskornell framkom även 
på lokalen Norje Nordansund. Båda låg i lager 107 och ett 
av dem tillsammans med ett hasselnötsskal och en hallon
kärna i den förmodade korgen (se ovan). Lagret är daterat 
till 6600–5900 f Kr och träkol från korgen mer precist till 
6570–6390 f Kr.

På Lussabacken norr framkom en förkolnad kärna av 
skogskornell i ett stolphål till hydda 27, daterad till 6370–
6090 f Kr. I samma stolphål fanns även hasselnötsskal.

Kärnor av skogskornell har påträffats på flera meso litiska 
boplatser i södra Skandinavien, bland annat Tybrind Vig, 
Ringkloster, Möllegabet II, Bökeberg III och Tågerup (fi
gur 1). Uppenbarligen har användningen av skogskornell 
varit väl spridd. Den rika förekomsten på Norje Sunnan
sund har sin parallell framför allt på Tågerup. Där påträf

fades ett stort antal kärnor på boplatsytan och på samma 
sätt som på Norje Sunnansund framkom de flesta vid våt
sållning. Den rika förekomsten, i kombination med obser
vationen att många av kärnorna var krossade, tolkades på 
Tågerup som att de använts för att utvinna olja (Regnell 
2012). Som nämndes ovan visade kärnorna från Norje Sun
nansund liknande tecken på att ha blivit deformerade och 
tolkningen från Tågerup känns relevant även här. Kornell
kärnor har ett oljeinnehåll på upp till 50 % av torrvikten, 
och oljan kan ha haft flera användnings områden, som 
lampolja, till impregnering, etc. Det är inte uteslutet att kor
nellbären också ätits, även om de inte är särskilt smakliga.

Hägg (Prunus padus)
Två kärnor av hägg påträffades på Norje Sunnansund. Båda 
framkom vid våtsållning – den ena på boplatsytan och den 
andra i utkastlagret – och båda kärnorna var förkolnade. 
Häggens bär är små och inte så smakliga, men de är fullt ät
liga och används än idag, bland annat till att safta och sylta. 
På mesolitiska boplatser är de ovanliga men har tidigare 
rapporterats åtminstone från Huseby klev. Från neo litiska 
sammanhang har häggkärnor påträffats i Alvastra pålbygg
nad och då tolkats som insamlade (Göransson 1995). Att 
båda kärnorna från Norje Sunnansund var förkolnade är 
en stark indikation på att de hanterats i hushållet och att 
de med all sannolikhet har insamlats till föda.

Trubbhagtorn (Crataegus cf. monogyna)
En kärna av hagtorn, troligen trubbhagtorn, påträffades i 
utkastlagret på Norje Sunnansund. Kärnan var inte förkol
nad. Tidigare har kärnor av hagtorn påträffats i mesolitiska 
utkastlager på Mölndal 182, Tybrind Vig, Ringkloster och 
Møllegabet II och de har då tolkats som insamlade. Liksom 

Figur 5 Bär av skogskornell. Foto: Per Lagerås.
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den från Norje Sunnansund var flertalet obrända. Även 
om det är fullt möjligt att hagtornkärnan kan ha hamnat 
i utkastlagret på naturlig väg är det mer sannolikt att den 
kommer från boplatsen och speglar hushållsavfall. Bären 
är vitaminrika och kan ätas råa eller processas.

Nypon/stenros (Rosa cf. dumalis/canina)
I lager 107 på Norje Nordansund påträffades en förkolnad 
kärna av någon rosbuske, troligen nypon eller stenros. Kär
nan är inte direktdaterad men kan knytas till lagrets date
ring, 6600–5900 f Kr. Nypon är välbelagda som källa till 
Cvitamin under historisk tid. Från mesolitisk tid har en
staka nyponkärnor (eller närbesläktade arter) identifierats 
i Tybrind Vig, Mölndal 182 och på Huseby klev.

Hallon (Rubus idaeus)
På Norje Sunnansund påträffades nio oförkolnade hallon
kärnor, ett av dem på boplatsytan (lager 111) och övriga i ut
kastlagret (lager 112). Kärnorna i utkastlagret var för delade 
i fem av de 17 proverna från transekten. Eftersom hallon
kärnorna var obrända och påträffades i ett vatten avsatt la
ger kan det inte uteslutas att de speglar lokal vege tation 
och att de hamnat i sedimenten på naturlig väg. Men det 
kontextuella sambandet med hasselnötsskal och annat bo
platsmaterial i samma lager indikerar ändå att också hallon
kärnorna utgör avfall från boplatsen.

I jordprover från Norje Nordansund påträffades två för
kolnade hallonkärnor. Båda var från lager 107 och ett av 

Figur 6 Kärnor av skogskornell, både förkolnade och obrända, från utkastlagret på Norje Sunnansund. Många av kärnorna var krossade 
eller spruckna, som om de pressats för att utvinna olja. G12359 m fl. Foto: Per Lagerås.
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dem från den förmodade korgen (se ovan), som daterats 
till 6570–6390 f Kr.

Hallonkärnor är troligen underrepresenterade på meso
litiska boplatser, eftersom hallon i de flesta fall antagligen 
har plockats och konsumerats direkt, utan processande el
ler lagring. Publicerade fynd är från Tågerup, Bökeberg III, 
Tybrind Vig, Halsskov och Rönneholms mosse. Fynden 
från Rönneholms mosse är särskilt intressanta. På boplat
sen Rönneholm 23:1, daterad till 5835–5625 f Kr, påträffades 
en stor och kompakt koncentration av oförkolnade hallon
kärnor. Räknat i färska bär har de motsvarat cirka 20 kg. 
Koncentrationen av hårt packade kärnor tyder på att det 
bara är kärnor som deponerats, inte hela bär. Möjligen har 
bären pressats och kärnorna silats bort, till exempelvis vid 
tillverkningen av en dryck (Sjöström 2010). Det skulle då 
kunna vara innehållet i en silduk eller motsvarande som 
dumpats på platsen. På närbelägna Rönneholm 10:2 på
träffades liknande men mindre koncentrationer av hallon
kärnor (Sjöström 2011).

Blåhallon (Rubus caesius)
En oförkolnad kärna av blåhallon (figur 7) påträffades i 
utkastlagret 112 på Norje Sunnansund. Kärnan hittades i 
samma prov som två av hallonkärnorna. Blåhallonkärnan 
kan vara naturligt avsatt, men liksom för hallonkärnorna 
tyder kontexten på att det rör sig om avfall från boplatsen.

Det enda tidigare publicerade fyndet av blåhallon från 
mesolitiska sammanhang i södra Skandinavien är från Ty
brind Vig, där 14 kärnor påträffades i utkastlager date
rade till 5600–4000 f Kr (KubiakMartens 1999). Jämfört 
med hallon har blåhallon en mer begränsad geografisk ut
bredning och är knuten framför allt till kustområden och 
områden med kalkhaltiga jordar. De är särskilt talrika på 
Gotland men förekommer också i bland annat Blekinge. 
Jämfört med hallon mognar de senare och är plockbara 
långt fram på hösten.

Fynd av ytterligare ätliga växter 
som kan ha nyttjats
Utöver ovanstående växter – som alla med stor sannolikhet 
kan tolkas som insamlade och nyttjade – har makrofossil
analysen från de mesolitiska boplatserna i västra Blekinge 
även visat på förekomst av några andra arter som är ätliga 
och som kan ha nyttjats. Det gäller inte minst flera vatten
levande växter med kraftiga och ätliga jordstammar – så 
kallade rhizom – rika på stärkelse och kolhydrater, men 
också ett par arter med ätliga blad och fröer. Naturligtvis 
kan ytterligare arter ha samlats in och använts, men de som 
listas nedan är sådana som vi genom analyserna har belägg 
för växte i den direkta närmiljön.

Svinmålla (Chenopodium album)
Ett förkolnat och två oförkolnade fröer av svinmålla påträf
fades i utkastlagret på Norje Sunnansund. Svinmålla är en 
kvävegynnad ört som antagligen har vuxit på boplatsytan, 
eftersom jorden på boplatsmiljöer genom avfallet ofta blir 
kväveberikad. Flera delar på växten är ätliga, framför allt 
bladen som kan ätas råa eller kokta. Även blomknoppar 
och fröer är ätliga, de sistnämnda efter att saponinet lakats 
ur, till exempel med asklut (Kiple & Ornelas 2000:1798, 
Svanberg 2005:197). Svinmålla förekommer regelbundet på 
mesolitiska boplatser i södra Skandinavien och det är tro
ligt att den har nyttjats (Robinson 2007). Från neolitikum 
och senare finns flera belägg för att fröerna har insamlats 
och tillagats (Behre 2008).

Gul näckros (Nuphar lutea)
På Norje Sunnansund framkom fröer av gul näckros vid 
våtsållningen av utkastlagret. Sammanlagt 82 stycken togs 
till vara och samtliga var obrända. Dessutom framkom ett 
förkolnat frö i ett av jordproverna från samma utkastlager. 
Fröer av gul näckros krymper rejält vid förkolning och det 
är troligt att förkolnade näckrosfröer slunkit igenom det 
grovmaskiga nät som användes vid våtsållningen.

Gul näckros är vanlig i näringsrika sjöar och fröerna i 
utkastlagret kan härröra från naturlig vegetation i Vesan. 
I mesolitiska sammanhang har den tidigare påträffats på 
Böke berg III (tolkad som naturlig), Ringkloster (tolkad 
som antingen hushållsavfall eller naturlig) och på två bo
platser i Rönneholms mosse (tolkad som hushållsavfall). På 
Rönneholm 8 påträffades en samling på 0,5 dl förkolnade 
näckrosfröer i en härd tillsammans med några hasselnöts
skal. Härden daterades till 5970–5540 f Kr. Kontexten talar 
för att fröerna har insamlats för att användas som föda (Sjö

Figur 7 Bär av blåhallon. Foto: Per Lagerås.
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ström 2004). Även på Rönneholm 10:2 påträffades fröer 
av gul näckros i härdar, vid ett tillfälle tillsammans med 
brända skalfragment av sjönöt (Trapa natans). Näckros
fröerna daterades till 5980–5740 f Kr (Sjöström 2011).

Utanför Skandinavien har fröer av gul näckros bland 
annat rapporterats från flera mesolitiska boplatser i Irland, 
ofta i stora mängder och ibland förkolnade (Warren m fl 
2014 med vidare referenser). Några av kontexterna har tol
kats som spår efter processande eller lagring av fröerna. 
Bland etnografiska exempel finns det skildrat bland an
nat från Nordamerika hur fröer av gul näckros insamlades 
och konsumerades. Fröerna processades i flera steg, med 
blötläggning, skalning, malning och rostning (Mears & 
Hillman 2007).

Fröerna i utkastlagret på Norje Sunnansund kan spegla 
naturlig vegetation, men förekomsten av ett förkolnat frö 
indikerar att åtminstone vid något tillfälle har näckrosfröer 
insamlats och hanterats på boplatsen. Eftersom näckros
fröer nyttjats som föda på flera andra håll, också under 
mesolitikum i södra Sverige som Rönneholmsfynden vi
sar, känns det rimligt att tänka sig att denna lättillgängliga 
resurs har utnyttjats också på Norje Sunnansund. Utöver 
fröerna har gul näckros i likhet med flera andra vatten
växter ätliga och stärkelserika jordstammar.

Vit näckros (Nymphaea alba)
Enstaka fröer av vit näckros påträffades i jordprover från 
utkastlagret på Norje Sunnansund. Ett frö tillvaratogs 
också vid våtsållningen, men annars har antagligen frö
erna, som är mindre än de från gul näckros, glidit igenom 
maskorna. Liksom gul näckros har vit näckros både ätliga 
fröer och ätliga, stärkelserika jordstammar. I det skandina
viska mate rialet saknas tydliga indikationer på att de har 
ätits, men från till exempel Irland har stora ansamlingar 
av fröer, både färska och förkolnade, påträffats på mesoli
tiska boplatser och då tolkats som insamlade och proces
sade (Warren m fl 2014).

Vattenklöver (Menyanthes trifoliata)
Rikligt med obrända fröer (30 stycken) och ett förkolnat 
frö framkom i proverna från utkastlagret på Norje Sunnan
sund. Dessutom fanns det flera fröer i gyttjelagerföljden på 
Damm 6, och då framför allt i de lager som innehöll hassel
nötsskal. Vattenklöver är en vanlig strandväxt på grunt vat
ten, som har stärkelserika, ätliga jordstammar som kan ha 
nyttjats (Little 1979; Tunón 2005:412).

Nate (Potamogeton sp.)
Natesläktet innefattar flera arter flytbladsväxter med ätliga, 
stärkelserika jordstammar. Fröer av ospecifierad nate före

kom rikligt (sammanlagt 89 stycken) i proverna från ut
kastlagret på Norje Sunnansund (både i lager 110 och 112). 
Enstaka fröer påträffades även i de två lagren med hassel
nötsskal på Damm 6.

Stor igelknopp (Sparganium erectum)
Stor igelknopp är ytterligare en strandväxt med ätliga, stär
kelserika jordstammar (Revedin m fl 2010). Fröer av den 
påträffades, dels i utkastlagret på Norje Sunnansund (sju 
fröer), del i tre lager på Damm 6 (23 fröer).

Säv (Schoenoplectus cf. lacustris)
Säv, slutligen, är en vanlig strandväxt som växer i täta be
stånd precis i strandlinjen (figur 8). I utkastlagret på Norje 
Sunnansund påträffades mycket rikligt med fröer av säv 
(sammanlagt cirka 2 500 stycken). Endast ett av dem var 
förkolnat. Fröerna speglar helt säkert naturlig vegetation på 
platsen, men samtidigt kan de ha ingått i kosten. Jordstam
men är stärkelserik och har i bland annat Nordamerika tor
kats och malts till mjöl. Även några andra delar på växten 
är ätliga, framför allt unga skott och den saftiga stjälkbasen 
(Zafar 1976; Kiple & Ornelas 2000:1740; Ågren 2005:136).

Smycke
Ett udda fynd från utkastlagret på Norje Sunnansund visar 
att fröer även har använts till smycken. Fyndet var en liten 
pärla av harts (figur 9). Den har ett genomgående centralt 
hål som tyder på att den varit uppträdd på ett snöre, och på 

Figur 8 Säv växer ofta i täta bestånd precis i strandlinjen och rik-
ligt med fröer visar att den vuxit så också vid boplatsen på Norje 
Sunnasund. Troligen har dess ätliga jordstammar nyttjats. Foto: 
Per Lagerås.
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ytan har den djupa intryck av fröer. Sammanlagt rör det sig 
om tio fröavtryck, regelbundet och symmetriskt placerade 
i två rader runt pärlan. Alla intrycken har samma form och 
är säkert av samma art. Fröer av gul näckros passar bra till 
form och storlek. Troligen har fröerna suttit fast på pärlan 
och alltså varit en del av dekorationen.

Regional utblick – växtinsamling i södra 
Skandinavien under mesolitikum
Som nämndes i inledningen är kunskapen om växtutnytt
jande i södra Skandinavien under mesolitikum fortfarande 
rudimentär, mest beroende på att antalet arkeobotaniska 
undersökningar är så få. Ändå går det att urskilja några 
gene rella drag i de undersökningar som gjorts och att passa 

in de nya resultaten från västra Blekinge i en större bild av 
mesolitiskt växtutnyttjande.

Den art som förekommer i det arkeobotaniska materia
let från så gott som samtliga mesolitiska boplatser är has
sel. Uppenbarligen har hasselnötternas höga energi innehåll 
och hållbarhet gjort dem till en viktig resurs, ända från 
hasselns invandring för drygt tio tusen år sedan, genom 
hela mesolitikum och fram till åtminstone en bit in i neo
litikum. Det är lätt att få intrycket att hasselnötter var 
den enda vegetabiliska födan av betydelse (se till exem
pel Küster 2000), men detta är säkert en felaktig slutsats. 
Hassel nötter är överrepresenterade i det arkeobotaniska 
materialet eftersom de lämnar mycket avfall och är stora 
och lätta att upptäcka i fält och vid vattensållning, även 
utan arkeobotaniska analyser. Dessutom bevaras de bra 
både som förkolnade och färska.

2 mm

Figur 9 Pärla av harts med intryck av fröer, möjligen av gul näckros. Pärlan hittades vid våtsållning i utkastlagret på Norje Sunnansund. På 
bilden har pärlan trätts upp på ett tallbarr. G12018. Foto: Per Lagerås.
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För att få en bild av hasselnötternas överrepresentation 
enbart beroende på provtagnings och insamlingsmetod, 
kan vi titta närmare på utkastlagret på Norje Sunnansund 
och jämföra förekomsten i våtsållningen med den i jord
proverna. Eftersom jordproverna silats med finmaskigt nät 
och gåtts igenom noga i mikroskop ger de den mest kor
rekta bilden av frösammansättningen i utkastlagret. I dessa 
prover utgjorde hasselnötsskal en mycket liten andel av de 
identifierade makrofossilen – i de 17 jordproverna notera
des endast 22 bitar hasselnötsskal. Samtidigt noterades till 
exempel nio hallonkärnor. Inga hallonkärnor tillvaratogs 
vid våtsållningen, antagligen för att de slunkit igenom det 
grovmaskiga nätet i våtsållen. Men om andelsförhållandet 
i jordproverna är representativt för utkastlagret, kan vi av 
de 1 550 skalfragmenten hassel som tillvaratogs vid våtsåll
ningen förvänta oss att ett finmaskigt nät också hade gett 
oss 630 hallonkärnor, samt förstås stora siffror av en hel rad 
andra småfröiga arter. Hassel hade då fortfarande intagit 
en dominerande ställning bland de ätliga växterna i ut
kastlagret, men inte så till den milda grad som nu är fallet.

Slutsatsen blir att hassel generellt sett är överrepresen
terat i det arkeobotaniska materialet men att den ändå var 
en mycket viktig resurs under mesolitikum. Den har nytt
jats ända från hasselns invandring till södra Sverige i bör
jan av boreal tid, cirka 8000 f Kr, och framåt, men till
gången var extra god i början innan den atlantiska skogen 
blev mer sluten.

Även skogskornell är antagligen överrepresenterad i 
materialet i jämförelse med andra nyttjade växter. Den är 
visser ligen inte lika allmänt förekommande som hassel men 
har dokumenterats i stort antal på åtminstone en mesolitisk 
boplats tidigare (Tågerup), och i mindre antal på flera andra 
platser. Liksom hasselnötter är kornellens kärnor stora nog 
att fångas upp vid våtsållning och de bevaras bra både som 
förkolnade och färska. Därför är de överrepresenterade i 
förhållande till mindre fröer. Inte desto mindre har de an
vänts och den höga andelen brända och knäckta kärnor 
talar för att de har processats, troligen för att utvinna olja. 
Oljan kan i sin tur ha använts exempelvis till att smörja in 
redskap och skinn och som lampolja.

Många olika sorters bär har plockats och ätits under 
meso litikum och i undersökningarna från Blekinge har 
kärnor av hägg, hagtorn, hallon, blåhallon och nypon 
doku menterats. Ytterligare bär som identifierats på andra 
mesolitiska boplatser är rönn (Bökeberg III, Tybrind Vig, 
Tågerup, Mölndal 182), slån (Bökeberg III, Huseby klev), 
björnbär (Balltorp), smultron (Tybrind Vig, Mölndal 182), 
samt kråkbär, stenbär, blåbär och lingon (Mölndal 182). 
Trots att antalet fröer ofta är litet visar den långa art listan 
att bär har nyttjats under mesolitikum och att de haft be
tydelse som källa till vitaminer och för sin goda smak.

Särskilt bär med små fröer är antagligen underrepre
senterade, inte bara för att de inte fångas upp vid våtsåll

ningen, utan också för att de har ätits hela, med sina kärnor. 
Det gäller till exempel hallon, blåhallon, björnbär, kråkbär, 
stenbär, blåbär och lingon. Eftersom dessa bär inte kärnas 
ur innan de äts, kan man tänka sig att en del av de kärnor 
som hamnat på marken och i utkastlagret gjort det först 
efter att ha passerat matsmältningssystemet. Om avträdet 
legat utanför boplatsen eller i alla fall i dess perifera delar, 
vilket man gärna vill tänka sig, blir småfröiga bär under
representerade i det arkeobotaniska materialet från boplat
sernas centrala delar. Undantaget är förstås om bären pro
cessats, som i exemplet från Rönneholms mosse (se ovan).

Ytterligare några ätliga växter kan nämnas, som sak
nas i materialet från Blekinge men har påträffats på andra 
mesolitiska platser. Dessa är vildapel, ekollon och sjönöt. 
Vildapel är alltid fåtalig från mesolitikum, men enstaka 
kärnor och kärnhus finns dokumenterade från Tybrind 
Vig, Huseby klev, Tågerup och Mölndal 182. Förkolnad 
vildapel finns även belagd från neolitikum, bland annat i 
materialet från Alvastra pålbyggnad. Smaken hos vildapel 
är mycket syrlig och blir godare om frukten först proces
sas, till exempel genom rostning.

Även ekollon är relativt sällsynta, men förkolnade ek
ollon påträffades i våtsållningen på Tågerup, samt i ut
kastlagret på Bökeberg III och i Tybrind Vig, och har då 
tolkats som insamlade. Ekollon är tjänliga som männis
koföda om tanninerna först avlägsnas genom blötläggning 
eller upphettning (Regnell 2012 med vidare referenser). I 
utkast lagret på Norje Sunnansund påträffades en hatt till 
ett ekollon. Den var obränd och tolkas som naturligt avsatt. 
Att brända ekollon saknas på lokalen kan hänga samman 
med att det, enligt pollendiagrammet från Vesan, var först 
efter boplatsens upphörande vid 6600 f Kr som ek blev ett 
vanligt förekommande träd i området (se diskussion nedan 
i samband med tolkningen av träkolet).

Sjönöt var en relativt vanlig vattenväxt i södra Sverige 
under mesolitisk tid men den förekom långt ifrån i alla 
sjöar. Det finns inga indikationer, varken i makrofossil eller 
pollen, på att den har vuxit i Vesan. Sjönöt är idag utgången 
från Sverige, men den är vanlig bland annat på Balkan och 
i Asien, där den också odlas. På flera håll i Europa såldes 
rostade sjönötter fortfarande under 1800talet, och den har 
påträffats på flera mesolitiska boplatser (Karg 2006). Den 
har också tillskrivits stor betydelse som stenåldersföda i 
Sverige, särskilt inom äldre forskning (till exempel Sunde
lin 1920). Men starka indikationer i form av förkolnade eller 
knäckta skal har endast påträffats på Ageröd V och Rönne
holm 10:2, samt i ett förmodat utkastlager i sjön Trummen 
vid Växjö (figur 1). Troligen har sjönöt nyttjats på de plat
ser där den funnits, men dess sporadiska och fläckvisa ut
bredning i Sverige gör att den saknas på många boplatser.

Så långt har diskussionen rört nötter, bär och frukter. 
En annan typ av vegetabilisk föda som kan ha haft stor 
betydelse, men som nästan helt saknas i arkeobotaniskt 
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material från Skandinavien, är rötter och jordstammar. 
Framför allt flera vattenlevande växter har tjocka och 
stärkelse rika jordstammar och enligt etnografiska källor 
har dessa utgjort en mycket viktig födokälla i skilda his
toriska och geografiska sammanhang (Kiple & Ornelas 
2000). Tyvärr lämnar de få och svårupptäckta spår i det 
arkeobotaniska materialet och för att upptäcka dem krävs 
helt andra meto der än traditionella arkeobotaniska analy
ser. I en intressant undersökning av material från Tybrind 
Vig och Halsskov lyckades man med hjälp av svepelektron
mikroskop och utifrån cellstrukturen identifiera jordstam
mar och andra ätliga växtdelar som annars inte hade upp
täckts. Det rörde sig bland annat om strandbeta, ramslök 
och nö tkörvel (KubiakMartens 1999, 2002). Studier från 
andra delar av världen visar att insamling och processande 
av jordstammar kan avslöjas genom analys av bevarade stär
kelsekorn. I en undersökning av malstenar från paleolitiska 
boplatser i Ryssland och Medelhavsområdet framkom det 
att dessa använts till att mala stärkelserika jordstammar, 
troligen från vattenväxter, redan för 30 000 år sedan (Reve
din m fl 2010). Metoder som dessa har potentialen att för
ändra bilden av mesolitiskt växtutnyttjande framöver.

Ätlig = nyttjad?
Av ovanstående genomgång framgår det att det finns 
många växter som troligen har nyttjats under mesolitisk 
tid men som ändå saknas eller är sällsynta i det arkeo
botaniska materialet. Det gäller inte bara i Blekinge utan 
på mesolitiska undersökningar i södra Skandinavien i stort. 
Växtkategorier som säkert är underrepresenterade är de där 
det inte är fröerna/nötterna/bären som samlats in, förvarats 
och konsumerats på boplatserna, utan andra växtdelar, som 
blad, jordstammar, rotknölar och liknande. I synnerhet 
flera olika arter av vattenväxter har tjocka och matnyttiga 
jordstammar som antagligen har haft en självklar plats på 
stenåldersmenyn. En annan kategori som kan vara under
representerad är sådana växter som inte processats med eld, 
som till exempel flertalet bär.

Det finns alltså flera ätliga växter som saknas eller är 
underrepresenterade i det arkeobotaniska materialet från 
boplatser, vilket gör det svårt att diskutera växtinsamling
ens betydelse. Men även om vi håller oss till de växter som 
är säkert dokumenterade är det svårt att säkert säga vilka 
som nyttjats och vilka som hamnat där på naturlig väg. Det 
beror på att vi sällan har direkta belägg för beredning eller 
tillagning. Några exempel finns, som hallonkärnorna från 
Rönneholms mosse och hasselnötsskal med klyvmärken. 
Men för flertalet växter bygger tolkningen endast på att det 
är en ätlig växt och att den påträffats i boplatssammanhang.

Mats Regnell har föreslagit tre indikationer på växt
utnyttjande som kan användas vid tolkning av arkeobota

niskt material (Regnell 2012): (1) mycket riklig förekomst, 
(2) förekomst i en miljö som inte är växtens naturliga, 
samt (3) tecken på att växten har processats. Dessa krite
rier ger en bra vägledning, men i praktiken är de svåra att 
använda och de leder helt säkert till en underskattning av 
växt insamlingens betydelse. Många ätliga växter lämnar 
inget spår av processande i det arkeobotaniska materialet, 
och de kan dessutom ha vuxit naturligt i direkt anslutning 
till boplatsen. I materialet från Blekinge är det egentligen 
bara hassel nötter (riklig förekomst och med märken efter 
öppnandet av skalet) och skogskornell (fragmenterade kär
nor) som uppfyller något av kriterierna. Samtliga identifie
rade arter kan ha vuxit i boplatsens närområde.

Ett argument för att det i de flesta fall ändå rör sig om 
nyttjade växter finner man i själva artsammansättningen 
hos det förkolnade materialet. Trots att det bör ha vuxit 
många arter på och kring boplatserna som inte är ätliga (till 
exempel flera örter och gräs, buskar och träd), och vars frön 
borde ha kunnat hamna i elden, uppvisar det förkolnade 
frömaterialet en stor dominans av ätliga växter. Det gäller 
såväl denna undersökning som flera tidigare (se till exempel 
Vanhanen & Pesonen 2016). På Norje Sunnansund utgörs 
de förkolnade fröerna nästan uteslutande av ätliga växter. 
Det verkar alltså som att nästan inga fröer från den lokala 
vegetationen hamnat i elden, utan endast sådana som pro
cessats eller åtminstone hanterats i hushållet. Därför kan 
även enstaka förkolnade växtrester, som exempelvis hägg
kärnorna från Norje Sunnansund, tolkas som sannolikt 
insamlade och nyttjade.

Vikten av vegetabilier  
i den mesolitiska kosten
På grund av problemen med det arkeobotaniska materialets 
representativitet, som i sin tur beror på olika tafonomiska 
förhållanden, är det svårt att dra några säkra slutsatser om 
växtinsamlingens betydelse under mesolitikum. Att väx
ter har samlats in och konsumerats råder det inget tvivel 
om och vi kan också konstatera att det rör sig om ett brett 
spektrum av arter. Men vi kan inte utifrån rådande kun
skapsläge kvantifiera växternas andel av kosten.

Jämfört med växtinsamling sätter jakt och fiske ett tyd
ligare avtryck i det arkeologiska materialet och det är också 
troligt att kött och fisk utgjort den viktigaste bulk födan. 
Enligt en sammanställning över sentida jägarsamlar
samhällen, är inslaget av vegetabilier i kosten störst på låga 
latituder för att sedan minska norrut (Marlowe 2005), men 
detta behöver inte vara direkt överförbart till mesolitisk tid. 
Och även om vegetabilier utgjort en mindre del av kosten 
kan det ha varit en viktig del.

Kött och fisk är framför allt en källa till proteiner. Dessa 
kan inte utgöra en för stor andel av kosten utan måste vä
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gas upp av fett och kolhydrater. Nedbrytningen av pro
tein är kalorikrävande och en alltför hög andel protein kan 
dessutom leda till förgiftningssymptom. I synnerhet mager 
fisk, som exempelvis gädda och abborre, är rik på protein 
men fattig på fett och bör inte utgöra mer en ungefär en 
tredjedel av kosten (Saetre m fl 2013) (lax och annan fetare 
fisk kan utgöra en betydligt större del). Detsamma gäller 
kött från vilt, som ofta är magert. Benen på boplatser är 
ofta märgspaltade och kranierna fragmenterade, vilket ty
der på att den fettrika märgen och hjärnan varit ett viktigt 
tillskott till det proteinrika men magra köttet (till exempel 
Eriksson & Magnell 2001:71).

En metod som regelbundet används för att studera kos
tens sammansättning under förhistorisk tid är att mäta sta
bila isotoper i människoskelett. Framför allt kväveiso toper 
(δ15N) har använts för att diskutera relationen mellan kött 
och vegetabilier (Warinner 2014). Metoden är under ut
veckling och har stor potential, men en begränsning är att 
δ15N framför allt visar proteinets sammansättning, det vill 
säga om det konsumerade proteinet kommer från exempel
vis växt eller djurriket (flera andra faktorer spelar också in) 
(Lidén & Schutkowski 2008:269). Eftersom vegetabilier 
inte har bidragit med protein i någon större utsträckning, 
med undantag för hasselnötter, utan framför allt har varit 
en källa till kolhydrater, missar isotopanalysen troligen en 
stor del av den vegetariska komponenten i kosten.

Det är alltså svårt att komma till några säkra slutsatser 
om vegetabiliernas inslag i den mesolitiska kosten. Dock 
är det rimligt att tänka sig att växter har varit viktiga, dels 
för att de bidragit med vitaminer och smak – när det gäl
ler hassel nötter har de också varit en bra källa till kalo
rier – men kanske framför allt för att de med sina kol
hydrater balanserat den höga proteinhalten i kött och fisk. 
Ben materialet från Norje Sunnansund visar att det på den 
platsen framför allt fångades mager fisk. Här kan hassel
nötter och andra växter ha spelat en viktig roll för en sam
mansatt kost. Utan detta tillskott har det antagligen fun
nits en gräns för hur mycket fisk som kunnat konsumeras. 
Även med rik tillgång till fisk och kött, och ett överskott 
på proteiner, kan alltså vegetabilier ha varit den begrän
sande faktorn.

Insamling av ved till bränsle
Så långt har diskussionen utgått från de arkeobotaniska 
analyserna av fröer, nötter och bär fokuserat på växters 
betydelse som föda. Men växter har också haft stor be
tydelse som bränsle och här utgör träkol det viktigaste käll
materialet.

I diagrammet i figur 10 presenteras samtliga daterade 
trädslagsförekomster från E22projektet. Merparten är trä
kol, men även daterade hasselnötter och kottar (rött) och 

färskt trä (grönt) har tagits med. Diagrammet visar sam
manlagt 265 dateringar. Av dessa är 157 direkt 14Cdate
rade. Övriga är indirekt daterade genom att de förekom
mer i samma prover som de direkt daterade, och då i vad 
som bedöms som mer eller mindre slutna kontexter. Att 
även indirekt daterade kolbitar har tagits med är för att 
motverka det selektiva urval som görs inför 14Cdatering, 
där framför allt kortlivade trädslag med låg egenålder väljs 
ut för datering. Vidare visar diagrammet endast förekom
sten av ett visst trädslag i en daterad kontext, inte med hur 
många bitar det var representerat. Om till exempel ett da
terat prov innehöll två bitar tallkol, en bit ekkol och elva 
bitar hasselkol, blir det i diagrammet ett dateringsstreck 
vardera för tall, ek och hassel.

Flera intressanta resultat går att utläsa ur diagrammet. 
Från mesolitisk tid dominerar tall, följt av al, hassel och 
pil/vide. Tall, al och pil/vide representeras i första hand av 
träkol. Hassel är främst representerat av daterade hassel
nötter, men också av träkol. Trädslag som förekommer be
tydligt mer sparsamt är exempelvis ek, alm, lind, lönn och 
ask. Även björk är sällsynt i det mesolitiska träkolsmateri
alet. Jämför vi mesolitikum med senare perioder ser vi att 
framför allt ek och björk, men också ask, lind och lönn, då 
blev betydligt vanligare.

Det kan finnas flera förklaringar till skillnaden i vedarts
sammansättning mellan mesolitikum och senare perioder. 
En möjlig förklaring är att den eldning som producerat trä
kolet har haft olika syfte. Med några få undantag speglar 
det mesolitiska träkolet ved som samlats in och använts till 
bränsle på boplatserna. Även under senare perioder härrör 
en hel del av träkolet från bränsle i härdar, men en stor del 
härrör också från röjningsrösen och annan fossil åkermark. 
Det representerar då den vegetation som röjts och bränts 
i samband med odling och bete (den agrara markanvänd
ningen diskuteras i Broström & Lagerås, denna volym). 
Träkolsmaterialet speglar alltså till viss del olika aktivite
ter under olika perioder.

En annan förklaring kan vara att det rör sig om olika 
zoner i landskapet. De mesolitiska boplatser som under
sökts har samtliga legat mycket nära strandlinjen. I en så
dan strandnära och relativt utsatt miljö kan vi förvänta oss 
just de arter som dominerar det mesolitiska träkolet – al och 
pil/vide har vuxit i sjökanter och tall har var konkurrens
stark i det vindpinade kustbandet. Även hassel, som är ljus
krävande, kan ha vuxit strandnära eller i anslutning till 
öppna ytor på boplatserna.

En tredje och förklaring, som nog är den viktigaste, är 
att träkolsmaterialet helt enkelt speglar vilka trädslag som 
fanns regionalt närvarande under olika perioder. För meso
litisk del handlar det först och främst om vilka trädslag som 
hunnit vandra in från sina istidsrefuger i södra Europa. Att 
bok saknas i det mesolitiska materialet, exempelvis, beror 
helt säkert på att boken är en sentida invandrare som blev 
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vanlig i Skandinavien först under bronsåldern. För övriga 
trädslag krävs en mer noggrann jämförelse mellan träkol 
och pollendata. I figur 11 presenteras därför dateringar av 
några utvalda trädslag från mesolitisk tid (för dessa träd
slag är det samma data som i figur 10), kombinerat med 
pollenprocentkurvor för respektive trädslag hämtade från 
pollendiagrammet från den centrala borrkärnan i Vesan 
(pollendiagrammet i sin helhet presenteras i Lagerås m fl, 
denna volym).

Även om pollenprocent inte är direkt överförbart till 
hur vanliga de olika trädslagen var i det dåtida landskapet 
(framför allt beroende på skillnader i pollenproduktivitet), 

framgår det bra av figur 11 när de invandrade och blev re
gionalt vanliga. Vesandiagrammet saknar pollendata från 
den allra äldsta delen av mesolitikum men vi vet från an
nat håll att den första trädvegetationen efter inlandsisens 
avsmältning dominerades av björk och så småningom tall 
(till exempel Berglund m fl 1996; Åkesson m fl 2015). Det 
är också dessa två trädslag som uppvisar den högsta pollen
procenten då vi får våra första pollendata från Vesan, vid 
8400 f Kr. Jämför vi detta med träkolsmaterialet, ser vi 
att den allra äldsta gruppen av träkolsdateringar, samlade 
kring 8500–8300 f Kr, enbart utgörs av tall. Merparten av 
detta tidiga tallkol härrör från en boplatskontext på lokalen 
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Figur 10 Samtliga daterade trädslagsförekomster från projektet. Materialet är träkol (svart), nötter och kottar (rött) och färskt trä (grönt). 
Se brödtexten för närmare förklaring.
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Lussabacken norr. Inga hasselnötter hittades i den kontex
ten och ett pollenprov från vad om tolkats som ett snabbt 
översandat golvlager i en av hyddorna innehöll inte heller 
något hasselpollen. Tidigare undersökningar ger lite olika 
besked om när hasseln expanderade i södra Sverige, med 
dateringar från 9000 f Kr (Nilsson 1964; Berglund 1966) 
till 8400 f Kr (Gaillard m fl 1996). Troligen är det den yngre 
delen av intervallet som är korrekt, eftersom de äldre da

teringarna är påverkade av reservoareffekten. Den äldsta 
gruppen dateringar i figur 11 sammanfaller alltså med has
selns allra första invandring till trakten, och det är troligt 
att avsaknaden av hasselkol och inte minst hasselnötter 
beror på att detta var precis före hasselns lokala etablering.

Efter den första gruppen dateringar följer en lucka i bo
platsaktiviteten i området. Nya boplatsaktiviteter startade 
7600 f Kr på Norje Sunnansund och sedan 6600 f Kr och 

Figur 11 Dateringarna för ett urval av arterna i figur 10, här plottade med motsvarande pollenprocentkurvor som bakgrund (% av pollen-
summan avläses på de vertikala axlarna). Pollenprocentvärdena har hämtats från den centrala borrkärnan i Vesan.

9000 8000 7000 6000 5000 4000
Kal år BC

0

10

20

0

10

20

30

40

0

10

20

0

10

0

0

10

20

0

10

9000 8000 7000 6000 5000 4000

Hassel (Corylus)

Ek (Quercus)

Lind (Tilia)

Alm (Ulmus)

Al (Alnus)

Tall (Pinus)

Björk (Betula)



155boplatsen och båthuset vid lussabacken norr

6500 f Kr på Lussabacken norr respektive Norje Nordan
sund. När dessa boplatser anlades hade hasseln redan eta
blerat sig på allvar och hasselkol och framför allt hassel
nötter får direkt ett stort genomslag i materialet. Ett annat 
nytt trädslag var alen, som enligt pollendata från Vesan 
etablerade sig omkring 7000 f Kr. Den fick direkt efter 
etableringen ett tydligt genomslag i träkolsmaterialet på 
boplatserna. Människorna på Norje Sunnansund, som var 
bebodd under perioden 7600–6600 f Kr, måste ha upplevt 
den snabba miljöförändring det innebar när alen snabbt ko
loniserade strandlinjerna i mitten av denna period.

Nästa större förändring i trädvegetationen var då ek och 
lind expanderade. Detta skedde inte förrän omkring 6000 
f Kr, vilket var ungefär samtidigt med att området över
svämmades av Littorinatransgressionen och boplatsaktivi
teterna upphörde. De undersökta mesolitiska boplatserna 
är alltså äldre än ekens och lindens lokala expansion, vilket 
säkert är den viktigaste förklaringen till att de är så spar
samt representerade i träkolsmaterialet.

På det stora hela kan alltså sammansättningen i träkolet 
från boplatserna förklaras med vilka trädslag som fanns re
gionalt närvarande. Vi kan även ana en viss överrepresenta
tion av sådana arter som normalt trivs i en strandnära miljö, 
dvs. sådana som bör ha vuxit i den lokala närmiljön. Det 
tyder på att insamlingen av ved till bränsle inte har varit 
särskilt selektiv. Snarare har man samlat in vad som fanns 
tillgängligt i ett större eller mindre område kring boplatsen. 
Detta överensstämmer med en del tidigare undersökningar 
av mesolitiskt träkol, som även de indikerat att insamling 
av ved till bränsle var mindre selektiv än till exempel in
samlingen av trä för andra ändamål (Thiébault 1997). Det 
finns dock ett undantag och det är björken.

Pollendiagrammet från Vesan, liksom andra pollendia
gram från södra Skandinavien, visar att björken var ett van
ligt träd under mesolitisk tid. Den var helt dominerande i 
den äldsta fasen, före hasselns expansion, men även senare 
utgjorde den en väsentlig andel av trädvegetationen. En
ligt en rekonstruktion baserad på ett pollendiagram från 
Färskesjön i östra Blekinge, hade björkvegetationen en ge
nomsnittlig marktäckningsgrad på 20 %, även efter det att 
de mer skuggtåliga trädslagen vandrat in och ädellöv skogen 
slutit sig (Åkesson m fl 2015). Eftersom björken är ett ljus
krävande trädslag bör den i första hand ha vuxit i gläntor, 
längs sjöstränder och i våtmarker, och där ha utgjort be
tydligt mer än 20 % av trädvegetationen. I den centrala 
borrkärnan från Vesan var björk inte bara representerat av 
pollen, utan också av rikligt med fröer, vilket visar att björk 
var välrepresenterad även längs Vesans stränder.

Att björk är så sällsynt i det mesolitiska träkolsmateria
let kan alltså knappast förklaras med att björk saknades i 
omgivningen. Tvärtom bör den ha trivts i de strandnära 
miljöerna, och om skogen genom röjningar eller annan 
påverkan var mer gles kring boplatserna, bör även detta ha 

gynnat björken. En mer trolig förklaring är att björk inte 
erbjöd lämpligt bränsle. Om ved insamlades från levande 
träd hade björk varit lika användbart som andra trädslag, 
men om bränslet istället insamlades bland död ved på mar
ken var förutsättningarna annorlunda. På grund av sin täta 
näver torkar inte död ved av björk på samma sätt som ex
empelvis död ved av tall. Istället förmultnar den snabbt 
utan att först torka. Döda grenar och stammar av björk 
som ligger på marken utgörs därför ofta av rör av näver, 
tomma eller med mjukt, oanvändbart innehåll. Den spar
samma representationen av björk i det mesolitiska träkols
materialet kan alltså bero på att björk inte erbjöd lämpligt 
bränsle. Underrepresentation av björk är med andra ord en 
indikation på att bränsle under mesolitikum framför allt 
samlades in bland död ved på marken och inte från levande 
träd. (Även tidigare undersökningar från andra områden 
har visat att man till bränsle plockade död ved på marken, 
och då i första hand av tall; Martin m fl 2012.) Att död ved 
användes till bränsle har också visst stöd i vedartsanalysen, 
där det noterades att en del träkol uppvisade tecken på bio
logisk nedbrytning före bränningen (Strucke 2016). En del 
av det bränsle som användes kan också ha varit drivved.

Miljöpåverkan – ”nischkonstruktion”
De mesolitiska jägarsamlarna har alltså utnyttjat sin när
miljö, inte bara till att jaga och fiska, utan också för att 
samla ätliga växter och bränsle (samt förstås för att skaffa 
material till hyddor, redskap, med mera). En intressant 
fråga är om detta resursutnyttjande i sin tur påverkade 
miljön, till exempel genom att ändra vegetationens sam
mansättning och struktur. Även om det var först med jord
bruket som människan på ett mer systematiskt sätt började 
förändra miljön för att öka produktionen – genom avskog
ning, domesticering av djur och växter och införandet av 
nya arter – så visar etnografiska studier att också icke jord
brukande samhällen påverkar miljön (för översikter se till 
exempel Steensberg 1986; Smith 2014).

Påverkan på vegetationen kan ha varit direkt eller indi
rekt och avsiktlig eller oavsiktlig. Ett exempel på indirekt 
påverkan är genom jakt, där en förändring av faunans sam
mansättning fortplantar sig ner genom näringspyramiden 
och leder till förändringar i vegetationen. Här är det män
niskans roll som toppredator som påverkar ekosystemet. 
Men vegetationen kan även ha påverkats mer direkt, såväl 
avsiktligt som oavsiktligt.

Ett begrepp som används i dessa sammanhang är nisch
konstruktion (från engelskans niche construction). Begrep
pet introducerades först inom ekologin och innefattar alla 
de sätt på vilka en organism förändrar sin miljö och som i 
sin tur påverkar dess överlevnadsmöjligheter (OdlingSmee 
m fl 2003). Ett ofta refererat exempel är bäverdammar, men 
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naturen är full av liknande exempel i stort och smått. Kär
nan i begreppet är att arter inte bara anpassar sig till miljön 
utan också påverkar den.

Under senare år har begreppet nischkonstruktion intro
ducerats också inom antropologin och arkeologin (Rowley
Conwy & Layton 2011; Smith 2014; Warren m fl 2014). 
Även om begreppet är nytt har etnografiska studier länge 
visat att jägarsamlare i skilda geografiska och kulturella 
sammanhang påverkat och manipulerat miljön på sätt som 
gynnar växtinsamling (till exempel Steensberg 1986). Ofta 
handlar det om förändringar som ökar produktionen av 
ätliga eller på andra sätt användbara växter och växtdelar, 
eller som gör deras förekomst mer lättkontrollerad och för
utsägbar. Fortfarande är det mycket svårt att finna belägg 
för detta i det arkeologiska materialet, men etnografiska 
studier ger exempel och visar tolkningsmöjligheter.

Baserat på etnografiska studier kan man urskilja fem 
huvudtyper av nischkonstruktion för att gynna växtinsam
ling (Smith 2014): (1) fysisk förändring av landskapet ge
nom exempelvis dränering eller dämning; (2) omplante
ring av bärande buskar och träd, oftast genom att de grävs 
upp och placeras i närheten av boplatsen; (3) gynnande av 
bärande träd och buskar på plats, till exempel genom att 
röja bort konkurrerande vegetation; (4) insamling av fröer 
från ätliga, ettåriga växter för sådd nära boplatsen; samt (5) 
mer generella former av påverkan på vegetationen, bland 
annat med eld.

De arkeobotaniska analyserna från västra Blekinge, till
sammans med andra undersökningar, visar att ett brett 
spektrum av växter har nyttjats under mesolitisk tid och 
att vegetabilier troligen har utgjort en viktig del av kosten. 
Även om det inte går att bevisa, är det möjligt att man ge
nom nischkonstruktion har försökt förbättra och säkra till
gången till åtminstone de viktigaste av dessa växt resurser. 
Alla de ätliga växtarter som identifierats är ljuskrävande, så 
en självklar metod kan ha varit att enligt typ 3 och 5 ovan 
glesa ut den mer högväxta trädvegetationen, exempelvis 
med hjälp av eld (Welinder 1989; Warren m fl 2014). En 
öppen och ljusare skog kan också ha förbättrat betet för 
viltet och på så sätt ha gynnat jakten. Att det har förekom
mit bränder i skogen under mesolitikum framgår tydligt 
av förekomsten av mikroskopiskt träkol i många torv och 
gyttje lagerföljder. Men det är svårt att avgöra om dessa 
bränder var naturliga, till exempel genom blixtnedslag, 
eller om de var antropogena. Senare studier i södra Sverige 
har tolkat bränder under mesolitisk tid som huvudsak ligen 
naturliga (Greisman & Gaillard 2009; Olsson m fl 2010), 
men detta är svårt att bevisa. Ett annat sätt att glesa ut sko
gen och gynna de ljuskrävande arterna kan ha varit ring
barkning av större träd.

En art som kan ha gynnats av sådana röjningar är hassel 
och särskilt produktionen av hasselnötter är ljuskrävande. 
Av pollendiagrammet att döma har hasselförekomsten va

rit mycket riklig under boreal tid, för att sedan gå tillbaka 
under atlantisk tid då de mer skuggtåliga träden (framför 
allt lind) bredde ut sig (se figur 11). Behovet av röjningar 
för att gynna hassel och andra bärande träd och buskar 
har alltså ökat under mellan och senmesolitikum, och det 
är kanske framför allt då vi ska förvänta oss denna typ av 
nischkonstruktion (jämför Zvelebil 1994).

Man kan också ha förbättrat tillgången till ätliga växter 
genom att plantera växter eller så fröer och nötter i när heten 
av boplatsen (typ 2 och 4). Inte minst hasseln kan ha gyn
nats på detta sätt. En del forskare har till och med föresla
git att hasselns snabba expansion norrut under tidig holocen 
skedde med människans hjälp, genom att man hade med 
sig nötter och sådde vid boplatserna (Warren m fl 2014 med 
vidare referenser). Om så varit fallet, tyder detta på en viss 
långsiktighet i nischkonstruktionen, efter som det tar cirka 
fem år från sådd innan hasseln blommar och sätter sina för
sta nötter. Det har också föreslagits att spridningen av sjönöt 
under mesolitisk tid på samma sätt fick hjälp av människan 
(Sundelin 1920). Än så länge är detta spekulationer, men 
att hasseln och andra nyttiga växter på ett eller annat sätt 
gynnats är en rimlig hypotes. Detsamma gäller skogskor
nell och flera av de ätliga bär som påträffats på boplatserna.

Utöver avsiktlig sådd eller plantering, kan hassel och 
andra ätliga växter på ett mer oavsiktligt sätt ha såtts vid 
boplatserna. Spill av nötter, fröer och bär som har insam
lats har säkert lett till att ätliga växter har etablerat sig på 
boplatsen eller i dess närhet. Det finns flera etnografiska 
exempel på detta från sentida jägarsamlares boplatser, och 
det är troligt att samma process ägt rum på mesolitiska bo
platser i Skandinavien (jämför RowleyConwy & Layton 
2011). Bebodda och nyligen övergivna boplatser skulle där
för kunna ha kännetecknats av ett större inslag av ätliga 
växter än den omgivande vegetationen. Eftersom många 
arter behöver några år från det att de gror tills de blommar 
och sätter frukt, kan det ha varit särskilt lönsamt att åter
besöka gamla boplatser. En övergiven boplats eller tillfäl
lig lägerplats, där man hanterat och ätit hasselnötter, skulle 
till exempel efter några år ha kunnat utvecklas till ett rikt 
hasselbestånd.

Sammanfattande slutsatser 
och funderingar
De arkeobotaniska analyserna från västra Blekinge har gett 
nya inblickar i växtutnyttjandet under mesolitikum. Den 
kanske viktigaste slutsatsen är att ett brett spektrum av ät
liga växter har insamlats och konsumerats på boplatserna. 
Det arkeobotaniska materialet kan i detta avseende ses som 
en parallell till det osteologiska materialet, som genere
rat en lång artlista av fisk, fågel och däggdjur (Boethius 
2016:207). Det känns rimligt att tala om en bredspektrum
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ekonomi som utnyttjat det mesta av vad som gick att få tag 
på i området.

Eftersom analysen varit inriktad på identifierbara mak
rofossil är det framför allt växter med ätliga nötter, bär och 
fröer som kunnat beläggas. Dessa har säkert varit viktiga, 
men en kanske viktigare typ av vegetabilier kan ha varit 
de stärkelserika jordstammarna från flera arter av vatten
växter. Analysen har kunnat visa att dessa växter fanns i 
stor rikedom i den direkta närmiljön, men för att belägga 
att de verkligen har processats och använts behövs andra 
metoder. En kan vara att identifiera mikroskopiska stär
kelsekorn på malstenar (Revedin m fl 2010).

Genom att sammanställa ett stort antal 14Cdaterade 
och vedartsbestämda kolbitar har vi också fått en intres
sant inblick i insamlingen av bränsle. Framför allt verkar 
man ha använt död ved som man plockat på marken samt 
möjligen drivved. Inte heller här går det att se någon tyd
lig selektion, utan man verkar ha använt den ved som stod 
till buds, oavsett trädslag. Att inslaget av björkkol är så li
tet beror antagligen på att björkved förmultnar snabbt och 
är svagt representerad i den ved man finner på marken.

Insamlingen av ätliga växter bör ha påverkat vegeta
tionen i omgivningen. Detsamma gäller insamlingen av 
bränsle, men om tolkningen är riktig, att man till bränsle 
i första hand plockade död ved, har denna påverkan kanske 
ändå varit måttlig. En mer intressant fråga, som berörts 
ovan, är om människorna under mesolitikum medvetet 
förändrade vegetationen för att gynna ätliga växter och 
kanske även för att förbättra jakten. Detta är ett spän
nande fält som är så gott som helt outforskat. Etnografiska 
studier visar att det är regel snarare än undantag att jägar
samlare formar sin miljö (nischkonstruktion), och vi kan 
förvänta oss att så var fallet också under mesolitikum. Men 
än så länge saknas konkreta indikationer, åtminstone från 
Skandi navien. Här behövs gemensam metodutveckling 
för arkeologi, arkeobotanik och paleoekologi tillsammans.

Också då det gäller frågan om vegetabiliernas andel 
av dieten är fältet öppet för spekulationer. Det beror på 
de komplicerade tafonomiska processerna som försvårar 
kvantifiering, men också på att arkeobotaniska analyser 
av mesolitiska kontexter än så länge är få och begränsade. 
Det breda spektrat av arter, inte minst i västra Blekinge, 
tyder dock på att växter har varit ett uppskattat och vik
tigt inslag i kosten, som en källa till vitaminer, kolhydra
ter och fett. Vegetabilierna har balanserat den proteinrika 
föda man fick från jakt och fiske.

Växtinsamling och växtutnyttjande bör också ha haft 
betydelse för boplatsorganisation, säsongsmässighet och 
sociala mönster. Sensommar och höst har varit skörde
tid för ätliga bär, nötter och fröer, medan andra växt
delar, som till exempel ätliga skott och jordstammar, kan 
ha skördats under vår och sommar. Detta kan ha styrt 
rörelse mönster och boplatslokalisering. Inte minst skör

den av hassel nötter bör ha varit en viktig händelse under 
året. Hasselnötter mognar normalt i september/oktober 
och skörde tiden varar i ungefär två veckor (för bästa utfall 
gäller det att tajma precis när nötterna faller till marken). 
Under denna korta tid gällde det att fylla förråden och 
det är rimligt att tänka sig att alla hjälptes åt med detta. 
Den begränsande faktorn för hur stora förråd man kunde 
bygga upp var antagligen inte tillgången i sig, åtminstone 
inte under boreal tid, utan hur mycket man hann plocka 
under den korta säsongen (jämför Holst 2010). Längre 
fram under atlantisk tid, då hasseln blev fåtaligare och be
folkningen större, minskade det naturliga överflödet och 
det kan ha funnits anledning att också gynna hasselnöts
produktionen (Zvelebil 1994).

Även andra växter har haft sin specifika skördetid, och 
inte bara plockningen utan också processandet kan ha va
rit periodvis intensivt. I sin förlängning har även konsum
tionen blivit säsongsmässig, eftersom en del bär och vege
tabilier varit svåra att lagra någon längre tid. Om exem
pelvis hallon och andra bär processades till alkoholhaltiga 
drycker, är det troligt att dessa konsumerades som färskvin 
under hösten.

Insamlingen och processandet av ätliga växter bör ha 
krävt flera typer av redskap och anläggningar. Det kan 
röra sig om korgar och andra behållare för insamling och 
förvaring; redskap för att öppna nötter; malstenar för att 
mala jordstammar, nötter och fröer; anläggningar och red
skap för att torka och för att utvinna olja; gropar för blöt
läggning, och så vidare. Det finns ingen anledning att tro 
att dessa var mindre funktionella och specialiserade än till 
exempel de redskap som användes vid jakt och fiske. Mal
stenar har identifierats vid enstaka mesolitiska undersök
ningar (till exempel Karsten & Knarrström 2003:178), men 
i övrigt saknar vi specifika föremålstyper från mesolitikum 
som är knutna till växtinsamling och processandet av vege
tabilier. Troligen döljer de sig i fyndmaterialet. Här kan slit
spårsanalyser vara en viktig metod, liksom analyser av stär
kelsekorn och fytoliter (mikroskopiska kiselstenar i växter).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att insamling 
och hantering av ätliga vilda växter under mesolitikum (lik
som under andra perioder) är ett komplicerat forsknings
område där frågorna är fler än svaren. Kunskapsläget är 
fortfarande magert, både i Sverige och internationellt, och 
antalet detaljerade arkeobotaniska analyser av mesolitiska 
kontexter är förvånansvärt få. Därför har varje ny arkeobo
tanisk undersökning goda chanser att hitta nya belägg för 
arter som har insamlats och i bästa fall finna indikationer 
på hur dessa har processats och använts. Här finns förut
sättningar för tvärvetenskaplig metodutveckling, inte bara 
på analyssidan utan kanske framför allt i samband med 
fältarbete och provtagning.

Det är också viktigt att utveckla teoretiska modeller 
som innefattar växtinsamling. Här kan etnografiska stu
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dier av sentida jägarsamlare spela en viktig roll. Även om 
slutsatserna inte är direkt överförbara till skandinaviskt me
solitikum ger de exempel som kan fungera som utgångs
punkter för hypoteser och frågeställningar. Inte minst de 
många exemplen på nischkonstruktion ger inspiration till 
att försöka se på mesolitikum på nya sätt.
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