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FÖRORD 

 

 

Under 1920 – talet arbetade min gammelfarmor Göta Johansson som piga på en gård i 

Östansjö by, beläget i Högakustens inland. En dag torkade hon lin (Linum usitatissimum) 

på golvet framför eldstaden i en bagarstuga och linet fattade eld. Eftersom vinden blåste 

starkt den dagen slukade elden bagarstugan och en närliggande förrådsbyggnad. Som tur 

var spridde elden sig inte vidare i byn, trots att flera byggnader låg nära det eldhärjade 

området. 

Göta fick leva med att nästan ha satt eld på hela byn, dock blev inte gårdsfolket allt för 

arga på henne eftersom hon bara några år senare fick gifta sig med deras son och hennes 

barnbarn bor fortfarande kvar på gården.  

Jag tillägnar denna uppsats till min gammelfarmor Göta och alla otroligt starka förfäder 

jag har som arbetat med linframställning i Ångermanland, ett av Sveriges största 

producenter av lin mellan 1700 – talet till 1900 – talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Bild från fäbodvallen i Östansjö år 1918. Sittande i mitten av båten är Göta Johansson. 

 

 

 



 

3 

 

Jag vill börja med att tacka min handledare Dr Phil Buckland för ett stort stöd och 

vägledning genom uppsatsskrivandet. Han hjälpte mig att ta fram mycket information från 

väldigt små frön. Ett specifikt tack vill jag även tillägna två nyckelpersoner som ligger till 

grund för mitt intresse för arkeobotanik, nämligen mina praktikhandledare Sara Westling 

och Dr Daniel Fredh. De har lärt mig allt jag kan inom området och möjliggjort att jag fått 

genomföra detta arbete. Jag hoppas på att få arbeta mer med dem i framtiden.  

Dr Daniel Fred, som även varit min extra handledare i Stavanger, vill jag också tacka för 

vägledningen genom projektet som med god kunskap och humor varit ett stort stöd. Jag 

vill även visa min tacksamhet för det fyra veckor i uppsatsens startskede som jag fick lov 

att återvända till museet i Stavanger där Eli – Christin Soltvedt möjliggjorde den 

arkeobotaniska analysen. Utan hennes stora erfarenhet och delgivande av kunskap skulle 

arbetet inte varit möjligt. 
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min studietid. Framförallt min vän Daniel Smeds som under praktiken hjälpte till med 

sortering och analys av det arkeobotaniska proverna som ingår i uppsatsen. Han har var ett 

stort stöd under hela arbetsprocessen. Slutligen vill jag tacka min familj som alltid trott på 
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis is based on the charred archaeobotanical material from a settlement 

at Eikebakken, Norway dated to the end of Bronze Age. The study focuses on determining 

the potential use of weeds and the oil plant flax (Linum usitatissimum). The 

archaeobotanical samples contained large amounts of charred flax seeds, and to determine 

whether it was used for oil or textile production a morphometric study of the material was 

undertaken and compared to other morphometric studies from Northern Europe. 

An experiment on modern flax seeds, carbonised at different temperatures, was used to 

expand current knowledge about how flax seeds change through the carbonisation process 

and why flax seeds are so rarely preserved in prehistoric contexts. The experiment results 

compared to the carbonized flax seeds from Eikebakken are shown with different 

diagrams and visualisations. The morphometric analysis together with the experiment 

provides new knowledge about the flax seeds complications with preservation and that 

flax in Norway's earliest stages was most likely grown for textile fibres, a contradiction to 

earlier assumptions. 
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INLEDNING 

 

Under praktikkursen på naturvetenskapliga laboratoriet i Stavanger analyserades sju 

arkeobotaniska prover från bosättningsområde 2 på Eikebakken, Øvre Øksnevad som 

grävdes ut under säsongen 2016. Proverna från stolphålen innefattade en stor mängd 

ogräsfrön som kan ge ledtrådar tillsammans med de övriga växterna över vilka födokällor 

som utnyttjats på platsen. Det mest påfallande med analysen är de 171 förkolnade linfrön 

som är väldigt ovanliga i norsk arkeobotanik. I Norge har det tidigare enbart hittats 

enstaka förkolnade linfrön från förhistoriska kontexter, vilket medfört att det inte har gått 

att utföra en direkt datering (Soldtvelt 2014). 

En fråga som diskuterats angående lin är vad det används till eftersom det finns två 

huvudtyper inom samma art med olika användningsområden - oljeproduktion och 

textilieproduktion (Viklund 2012). Om det är möjligt att fastställa vilken variant av lin det 

handlar om på Eikebakkens boplats, framkommer yttligare information matanvändning 

eller vilka textilier som fanns att tillgå (Viklund 2012). 

Vad linet först användes till i Norge har tidigare varit oklart då både oljelin och 

spånadslinet utvecklades tidigare på kontinenten (Herbig & Maier 2011). Dock finns det 

en metod att testa detta på. Oljelins frön är större än spånadslinets och därmed kan 

morfometriska mätningar tillämpas för att därefter jämföras med liknande fynd av lin från 

andra lokaler. Denna metod är använd på förkolnade linfrön vid flera olika lokaler 

(Larsson 2013) men trovärdigheten är inte testad genom experiment förutom enstaka 

försök som indikerar mot att frön förminskas under förkolningsprocessen (Healback 

1959a, refererad i Wennberg 1985). Arkeobotaniska fynd i form av förkolnade frön 

modifieras i olika utstreckning under denna förkolningsprocess (Viklund 1998a). Det är 

därmed viktigt att utföra experiment för att se hur frön förändras och för möjligheten att 

jämföra material från olika lokaler. Stämmer dessa tidigare indikationer om linfröns 

förminskning innebär det därmed att morfometriska undersökningar av förkolnat lin är 

osäkra. Fastställs graden av förminskning kan säkerheten i undersökningen öka.  

Det är viktigt att utföra experiment som undersöker linets bevaringsförhållanden eftersom 

tidigare förkolningsexperiment visat på en extremt dålig bevaring av linfrön (Gustavsson 

1998). Därtill har ingen större studie av hur linfröet morfometriskt och innehållsmässigt 

förändras gjorts. Ett sådant experiment skulle kunna bidra med en mer kunskap om 
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linfröns bevaringsmöjligheter och framförallt ge indikationer till hur stora förhistoriska 

linfrön var i obränt tillstånd. Kan den kunskapen tas fram innebär det en ökad förståelse av 

linfröns förkolningsprocess och även ge indikationer till om det var oljelin eller spånadslin 

i det tidigaste skedet av linodling i Norge.  
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Syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka bosättningen på Eikebakken genom en 

arkeobotaniska analys av förkolnade linfrön (Linum usitatissimum). Analysen kan bidra 

med en djupare förståelse av boplatsen på Eikebakkens växtanvändning och vilket syfte 

kulturväxten lin odlades till på denna plats. Detta kan bidra till större kunskap om linets 

förkolningsprocess samt öka förståelsen av linets bevaringssvårigheter och användning.  

Den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen värderas genom ett kritiskt 

förhållningssätt för att säkerställa undersökningens trovärdighet. Med en utgångspunkt 

från detta syfte formuleras tre forskningsfrågor:  

 

 

 

1. Vad kan den arkeobotaniska analysen berätta om det aktiviteter som pågått i 

bosättningen och vilka ätliga växter som utnyttjades? 

   

2. Vilken information kan en morfometrisk undersökning av lin från Eikebakken 

bidra med till vetskapen om lin (Linum. usitatissimum) användes till linolja eller 

textilproduktion med hjälp av jämförelser från liknande morfometriska 

undersökningar i Europa? 

 

3. Vilken information kan morfometriska mätningar av förkolningsexperiment i olika 

temperaturer med moderna oljelinfrön (Linum. usitatissimum) bidra med över hur 

storlek, utseende och innehåll förändras under förkolningsprocessen?   
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BAKGRUND 

 

Eikebakken, Øvre Øksnevad 

Under sommaren år 2016 pågick en utgrävning av ett gravfält på Eikebakken i Øvre 

Øksnevad, Rogalands län, Norge. Rapporten efter utgrävningen 2016 är under 

uppbyggnad vilket medför att förundersökningsrapporten från 2009 och det som finns att 

tillgå från rapporten ligger till grund för bakgrundsinformationen från Eikebakken. 

Klepp är en del av låg-Jæren vilket är Norges största slättland och har varit ett viktigt 

jordbrukslandskap i förhistorisk och modern tid (Myhre & Øye 2002). I övrigt är 

landskapet kuperat med sjöar och våtmarker. Området innefattar även ljungmark och 

bevarade kulturlandskap (Hemdorff 2009). 

Gravfältet omnämns första gången av Tor Helliesen och blir registrerat år 1905. Helliesen 

beskriver att höjden täcks av ljung där två stora och ett okänt antal mindre rösen återfinns. 

Eikebakken är den högsta punkten i närområdet med bra utsikt över sjön och markerna. 

Kullen är indelad i tre terrasser och gravarna ligger utspridda över alla tre. Under 

utgrävningen år 2016 hittades även tre bosättningsområden från olika förhistoriska 

tidsperioder (se figur 2) (Hemdorff 2009). Gravfältet bestod av 108 gravrösen och 

röjningsrösen från olika tidsperioder. Platsens äldsta datering från mänsklig aktivitet 

kommer från en kokgrop daterat till yngre bronsålder. De arkeologiska lämningarna i form 

av gravar och bosättningar från olika tidsperioder visar tecken på ett långvarit kulturellt 

utnyttjande av Eikebakken (Bell & Denham. In prep.). Det hittades tre bosättningar under 

utgrävningen och en av dem undersöktes arkeobotaniskt i denna uppsats. Lokalen omges 

av fossil åkermark som strattegrafiskt både går in under och över rösen, vilket kan 

indikera en långvarig användning av platsen med växlande begravningsanvändning och 

odling (Bell & Denham. In prep.).  
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Figur 2: Översikt över utgrävningslokalen, Eikebakken. Den svarta duken längst till höger täcker 

bosättningsområde 2 som analyseras arkeobotaniskt i denna uppsats. De övriga lämningarna är gravar, 

röjningsrösen och ytterligare två bosättningar. Gravfältet avgränsas av modern bebyggelse i tre riktningar. 

Foto: Theo Gil Bell, 2016 

 

Geologisk och vegetationshistorisk beskrivning 

Berggrunden i Øvre Øksnevad består av amfibolit vilket är en metamorf bergart 

(Hemdorff 2009). Metamorfa bergarter bildas genom omvandling av sedimentära eller 

magmatiska bergarter som genom högt tryck och värme nybildar bergarten på djupet i 

jordskorpan (Johansson 2016). Två tredjedelar av Norge består av denna berggrund och 

den ger inte en buffrande effekt mot försurning av arkeologiska material i jorden vilket 

sedimentära bergarter ger. Detta i kombination till försurningen orsakad av det moderna 

samhället bidrar till att organiskt material har svårt att bevaras i västra Norge (Nordin & 
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Lageröf 2002).  Eikebakken är en kulle bestående av glacifluvialt material avsatt under 

den senaste istiden med ett tunt moräntäcke på toppen (Bell & Denham. In prep.). 

 

Den vegitationshistoriska undersökningen som är gjord i området kommer från 

Lonartjönna och går tillbaka från mesolitikum (7850 - 7750 okal. f.kr). Landskapet täcktes 

vid den perioden av tallskog (Pinus sylvestris) fram till slutet av stenålder för att senare 

övergår till lövskogar med dominerade ek (Quercus) och hassel (Corylus avellana). 

Pollendiagram daterade till 3785 – 3695 kal f.kr under neolitikum visar att skogen minskar 

i landskapet och betesplantor dyker upp vilket indikerar på att djurhållning börjar i trakten 

vid denna tid. Det tidigaste pollenspåren efter korn (Hordeum) dyker upp i neolitikum 

(2370 – 2225 kal. f.kr) för att sedan öka i omfattning under äldre bronsålder (1635 – 1520 

kal. f.kr) (Thomsen 1999) . 

 

Arkeobotanik  

Arkeobotanik går ut på att analysera och artbestämma frömaterial från arkeologiska 

kontexter (Viklund 1998a). Metoden är viktig för åtkomsten av vilka växter som brukades 

och odlades av människan i förhistorien. Arkeobotanik och pollenanalys är två metoder 

som kompletterar varandra i undersökningar av förhistoriens växtanvändning (Lagerås 

2010). Det går även att se andra typer av material i arkeobotanisk provtagning som 

benfragment, insekter, keramik och slagg från metallbearbetning vilket bidrar till lokalen i 

frågas tolkning (Viklund 1998a).  

Nästintill allt förhistoriskt arkeobotaniskt material som analyseras i Skandinavien är 

förkolnat (Riehl 2015, Mulhall 2015, Viklund 1998a). Enbart i brunnar, våtmarker och 

liknande syrefattiga kontexter kan frön bevaras som subfossil i Skandinavien vilket är 

mycket ovanligt men förekommer på andra platser i Europa (Herbig & Maier 2011). 

Provtagning till arkeobotaniska analyser sker oftast i stolphål, nedgrävningar, 

svedjebrukslager, åkermark, brunnar, eldstäder och diken. Stolphål är den mest givande av 

dessa lämningar i sökande efter förkolnade växtdelar. De flesta bosättningar som 

analyseras har brunnit i förhistorien. Bosättningar som brunnit innehåller ett större antal 

förkolnade frön och visar således ett ögonblick i historien från tillfället vid branden När 

boplatsen i fråga vid något tillfälle sedan övergetts, rasar förkolnat material in i stolphålet 

som bildar en stabil miljö vilket ökar möjligheten till bevaring av förkolnade växtdelar i 

tusentals år (Grabowski 2014, Viklund 1998a).   
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Tidsperiodens förändringar 

Mellan äldre och yngre bronsålder sker en större förändring i den Nordeuropeiska 

samhällsstrukturen. Under äldre bronsålder var långhusen stora och maten tillreddes 

troligtvis utomhus i kokgropar. Eldstäder inuti bosättningarna användes mest troligt som 

värmekälla eftersom de är fattiga på arkeobotaniska fynd från ätliga plantor. I överrgången 

till yngre bronsålder minskar bosättningarna i storlek. Arkeobotaniska prover från 

eldstäder innehåller fler frön som indikerar på matlagning från yngre bronsålder samtidigt 

som antalet kokgropar minskar. Det leder tolkningen till att matlagningsprocessen 

flyttades in i bosättningen (Ullén 1994, Myhre & Øye 2002).  

Gödslingen kommer igång på allvar under yngre bronsålder men har även pågåt i mindre 

omfattning under tidigare perioder (Ullén 1994, Grabowski 2014). Gödslingens ökning 

sker i samma fas som jordbruket förändras från odling av naket korn (Hordeum vulgare 

var. Nudum) och vete (Triticum) till dominerande skalklätt korn (Hordeum vulgare var. 

vulgare). Även nya arter som havre (Avena sp.), råg (Secale cereale L), oljeväxterna lin 

(Linum usitatissimum)och oljedåbra (Camelina Sativa) inkommer samtidigt som 

ogrässamansättningen ökar. Även gravskicket övergår till att domineras av kremering och 

alla dessa förändringar inom tidsperioden kan visa på en religiösa och kulturella 

förändring i samhället (Ullén 1994). Det som skall tas i åtanke är att de flesta 

arkeobotaniska prover som dessa grunder baseras på är tagna i stolphål inom bosättningar. 

Därmed kan de inte direkt speglar odlingar på fälten utan även var säden och ogräset 

placerats efter skörd.  

 

Linets historia  

Lin (Linum usitatissimum) är den första oljeväxten och en av det första arter som 

domesticerats av människan tillsammans med korn (Hordeum), vete (Triticum), ärtor 

(Pisarum) och linser (lentium) (Zohary et al. 2012). Exakt när och var lin först brukades 

är omdiskuterat eftersom det är svårt att identifiera om frön från arkeobotanisk 

provtagning är odlat, insamlat från naturen eller har hamnat i kontexten på naturlig väg. 

När linet först domestiserades skiljde sig inte arten utseendemässigt från den vilda 

släktningen vildlin (Linum biene) vilket resulterar i frågans komplexitet. Dock kommer 

det första indikationerna med tecken på odling från sydvästra Turkiet 8250 - 7750  f.kr 

(Ertug 2000). DNA – forskningens som gjorts har visat att dagens lin mest troligt har 
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domesticerats vid samma tillfälle i en och samma region från den vilda släktingen vildlin 

(L. bienne) (Fu & Allaby 2010). 

 

Linets första användningsområde är omdiskuterats och har påståtts vara både för olja och 

fiberproduktion. DNA forskning har däremot påpekat att det mesta talar för att oljan var 

den första resursen som användes från växten (Allaby et al. 2005). När linet började odlas 

i Skandinavien under yngre bronsålder fanns redan en utbredd användning för linets båda 

användningsområden på kontinenten (Herbig & Maier 2011). Linets första användning i 

Skandinavien kan därmed ha varit både oljelin och spånadslin (Viklund 2012).  

I Sverige och Danmark kommer första indikationerna på linanvändning från början av 

yngre bronsåldern, där ett svenskt fynd av frökapslar och frön från Uppland i Sverige, som 

daterats till 1000 f.kr. Vidare dateringsinformation fanns inte att tillgå (Wennberg 1985). 

Den första indikationen på förädling av linfibrer i Skandinavien kommer från Frydenlund, 

Danmark där lin har hittats i gropar från yngre bronsålder 800 – 250 f.kr. Vidare 

dateringsinformation fanns inte tillgängligt. I dessa lämningar har rester från frökapslar 

och frön hittats vilket indikerar på att det kan röra sig om rötningsgropar. Därmed kan 

dessa medföra att tekniken till fiberförädling fanns i området, något senare eller från 

samma tid som de första linfröna dyker upp i skandinavien (Andresen & Karg 2011).    

I Norge ser utbredningen annorlunda ut i jämförelse med Sverige och Danmark. Inget 

linfrö från förhistoriska kontexter har kunnat dateras direkt eftersom det aldrig hittats mer 

än enstaka linfrön och de dyker upp i kontexter från yngre bronsålder – övergången 

förromersk järnålder. Det finns endast enstaka linfrön från förhistorisk tid i Rogaland, 

Norge vilka kommer presenteras mer ingående under rubriken ”Andra platser i Rogaland 

med fynd från lin” (Soltvedt 2004, Myhre & Øye 2002). 

 

Medicinsk användning  

Lin (Linum usitatissimum) har använts under historisk tid inom folkmedicinen tack vare 

dess hälsosamma egenskaper. Det främsta användningsområdet var vid förstoppning. Frön 

av lin tar åt sig vatten och bildar en genomskinlig gelé vilket vid förtäring ger en svagt 

laxerande effekt. Gelén från fröna kan även användas som grötomslag vid infekterade sår, 

brännskador och olika hudåkommor (Goyal et al. 2014, Børsheim & Soltvedt 2002).  

I dagsläget har det även fastställts att oljan har hälsosamma egenskaper eftersom den 

bland annat rensar ut tungmetaller ur kroppen (Goyal et al. 2014). 
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Den äldsta bevarade skriften från skandinavin där artnamnet nedtecknats är inristningen på 

en benkniv från 300 e.kr. På kniven står det ”Lini LaukaR” vilket betyder ”lin lök”. Två 

växter som i historisk tid ansets ha magiska krafter. Linet omnämns i anknytning till 

gudinnan Freja som vara fruktbarhetens och även Linets gudinna. Frej kunde även kallas 

för ”Hörn” som kan härstamma från ordet ”hör” vilket är ett gammalt skandinaviskt ord 

för lin (Viklund 2012). Eftersom det enbart finns källor från sen vikingatid och historisk 

tid som kan visa en medicinsk och rituell användning av lin finns det inga belägg för att 

äldre tidsperioder använt växten på liknande vis. Däremot kan dessa exempel visa vilken 

betydelse linet haft och även dess inblandning i religionen som kan ha kommit från äldre 

perioder (Viklund 2012). 

Linodling 

De största skillnaderna mellan oljelin och spånadslin syns på stammen som hos oljelin blir 

60 cm lång med ett högt antal förgreningar. Detta leder till flera frökapslar och även större 

frön (Larsson 2013, Viklund 2012). Spånadslinet har längre stammar som kan bli upp till 

100 cm höga och har färre förgreningar eftersom det försvagar fibrerna inför 

textilproduktionen. Eftersom spånadslinet inte förgrenar sig lika mycket bildas även färre 

frökapslar (Viklund 2012). Förutom stammens starka fibrer är fröets höga oljeinnehåll ett 

viktigt användningsområde. Oljelin innehåller 40 – 46% medan spånadslin innehåller 36 - 

40 % olja (Viklund 2012, Zohary et al. 2012, Larsson 2013).  

Det finns inga stora indikationer över hur lin (Linum usitatissimum) har odlats under 

förhistorien. Däremot finns det historiska källor som kan ha liknande drag med hur det kan 

ha gått till under tidigare perioder. Spånadslinet måste planteras tätt för att undvika 

utrymme till förgrening som försämrar fiberkvalliten. Motsatsen gäller för oljelin som 

behöver utrymmet till förgrening som möjliggör fler frökapslar och större skörd. Båda 

varianterna av lin trivs på vattenhållande och luftiga jordar. Oljelinet vill dessutom ha 

välgödslade, näringsrik jord i kontrast till spånadslin som kan bilda ligglin av för mycket 

kväve vilket försämrar fiber kvalitén (Fahlén 1981, Viklund 2012). 

Spånadslin och oljelin skiljer sig även i skördemetod. Oljelinet med svagare stjälkar 

skördas när linfröna mognat och skärs av med en skära. Det krävs en lång och varm 

sommarsäsong för oljelinets möjlighet till att hinna mogna. Spånadslinet har i historisk tid 

skördats i grönmognad vilket medgör att fibrerna får en mjukare och finare kvalité. 

Spånadslinet skördas genom att plantan dras upp med rötterna vilket förhindrar att 
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skadliga bakterier kommer in i stammen innan rötning och tar tillvara på fibrernas hela 

längd (Fahlén 1981, Viklund 2012).  

Oljelin 

Linolja är en vegetabilisk källa till fett och kan ha använts för olika ändamål i förhistorien. 

Bland annat ingick linolja som en ingredients till några av mosslikens sista måltider under 

början av järnåldern (Behre 2008, Skoglund 1999). Oljan kan även ha använts som 

bindemedel i färg eller ytbehandlingsmedel till trä och metallföremål men dessa tolkningar 

har inte bevisats mer än med enstaka indikationer (Børsheim & Soltvedt 2002).  

Det är svårt att finna spår efter produktion av olja från lin (Linum usitatissimum) i 

förhistoriska kontexter (Børsheim & Soltvedt 2002, Ertug˘ 2000). Det finns enbart enstaka 

etnografiska källor i världen som har visat hur processen kan ha gått till och ska därav 

enbart ses som en svag indikation till oljeframställningen i förhistorien. En sådan 

etnografisk studie kommer från Antolia, Turkiet. I Antolia framställdes linoljan i början av 

1900 – talet genom att de upphettade krossade linfrön som bearbetades till ett linmjöl. 

Massan blandades därefter med varmt vatten vilket medförde att oljan flöt upp till ytan. 

Restertna av frömassan pressades för att få ut den sista linoljan från linmjölet (Ertug 

2000). Processen kan möjligen ha gått till på ett liknade vis i Skandinavien under 

förhistorisk tid (Larsson 2013).  

Spånadslin 

Spånadslinets (Linum usitatissimum) stammar består av långa starka fibrer som går att 

bearbeta till trådar. Linet har varit den dominerade textilfibern sedan järnåldern i 

Skandinavien fram tills bomull tog över efter 1600 – talet (Viklund 2012, Fahlén 1981). 

På samma sätt som med oljeline finns det få förhistoriska belägg för hur spånadslinets 

beredning gick till. De som kan knytas till linberedningsprocessen är linrötningsgropar 

och enstaka fynd som kan likna historiska redskap till linberedning (Viklund 2012). Den 

linberedningsprocess som finns beskriven från historisk tid har troligtvis utvecklats och 

ska enbart ses som en svag indikation till hur linberedningen gick till i förhistorien 

(Viklund 2012).  

Linet behöver genomgå en rad olika tidskrävande arbetsmoment för att kunna bearbetas 

till tyger. Linet skördades, torkades, rötades, torkades igen, klubbades, häcklades, spanns 

till trådar, vävdes och syddes slutligen ihop till tyger (Harris 2014, Viklund 2012, Fahlén 

1981). I historisk tid framställs dessa arbetsmoment som tidskrävande och tunga sysslor 
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som både kvinnor, män och barn slitit med för att få fram de viktiga tygerna till hushållen. 

Linrötningsprocessen kan ske i gropar, gamla brunnar och naturliga stillastående 

vattendrag. I Norge där det är ett fuktig klimat kan linet rötas direkt på marken (Soltvedt 

2004)  

 

Arkeologiska spår efter lin 

Lin (Linum usitatissimum) från förhistorisk tid kan spåras på flera sätt än via 

arkeobotaniska förkolnade linfrön. Linpollen är ett bra bevis på linodling eftersom växten 

är insektspollinerande med väldigt tunga pollenkorn som därmed inte sprids långa 

sträckor. Trots detta har linpollen enbart hittats tre gånger och sammanlagt fyra pollenkorn 

från järnåldern i Rogaland, Norge. Linpollen kan ha dåliga möjligheter till bevaring 

eftersom det är ett sällsynt fynd i pollenanalyser, även från senare tidsperioder när 

odlingen blir vanligare (Soltvedt & Envold 2009).  

Rester efter rötningsgropar är ett annat bevis på att spånadslin brukats på platsen, utan att 

specifika rester av växten nödvändigtvis bevarats. I vissa fall kan frökapslar, stammar eller 

linpollen finnas kvar i gropen. Miljön i rötningsgropar eller vattendrag där rötning skett 

kan liknas med brunnar eller myrar vilket är en bra bevaringsmiljö. Däremot kan det vara 

svårt att klassificera gropar i de fall där det inte finns fynd från lin eftersom de även kan ha 

utnyttjats till andra ändamål (Viklund 2012, Andresen & Karg 2011). I nordeuropa finns 

det ett fåtal spår efter lin som hittats i mosslik. Ett flertal av de Noreuropeiska mossliken 

hade linfrön och linolja i maginnehållet. Det är en sluten kontext och innefattar vad som 

förtärdes innan döden (Behre 2008, Skoglund 1999, Helbaek 1959b). 

 

Andra platser i Rogaland med fynd från lin  

I Rogaland, Norge har det hittats lin från tre bosättningar som har daterats indirekt till 

mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder. Indirekta dateringar innebär att linfröet 

eller linfröna i fråga inte väger tillräckligt mycket för att möjliggöra en direkt datering och 

därmed dateras någonting annat från samma kontext. Det kan ge indikationer till hur 

gammalt linfröet är men dateringsmetoden är väldigt osäker. Kontexten där linfrön ingår 

kan påverkas av omrörning från senare eller tidigare perioder (Børsheim & Soltvedt 2002, 

Soltvedt 2014, Høgestøl et al. 1995). Det finns även ett fjärde fynd av lin från Ullandhaug, 

Rogaland som daterats till folkvandringstid. Linfröna från den lokalen är morfometriskt 

undersökta och ingår i den morfometriska jämförelsen under rubriken ”Morfometrisk 

jämförelse med förkolnade linfrön från Eikebakken” (Ringdal 2011). 
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Gausel  

Under åren 1997 - 1999 utfördes en omfattande utgrävning i Gausel, Stavanger kommun. I 

en grop togs två arkeobotaniska prover som innehöll 5 frön från lin (Linum. 

usitatissimum), 3 svinmålla (Chenopodium album), 20 trampört (Polygonum sp.), 1 

skräppa (rumex sp.) 172 åkerspärgel (spergula arvensis), och 160 våtarv (stelaria media). 

Bosättningen daterades via fynd från stolphål till förromersk järnålder (400 – 200 f.kr) 

medan gropen i mitten av huset där lin påträffades daterades till slutet av yngre bronsålder 

– förromersk järnålder (770 – 380 f.kr). Dateringen av gropen utfördes via ett korn 

(Hordeum) eftersom linfröna inte utgjorde en tillräckligt stor mängd för en direkt datering. 

Vidare dateringsinformation fanns inte tillgänglig från denna bosättning (Børsheim & 

Soltvedt 2002).  

Gropen i bosättningens mitt, där linfrön påträffades tolkas som tidigare brukad än 

bosättningen på grund av den äldre dateringen. Den innehöll även 0,5 kg slagg vilket 

bidrar till tolkningen av en eventuell ugn eller smedja, men kan även vara en avfallsgrop. I 

övrigt innehöll närliggande prover blålera, järnslagg, träkol och rödockra. Rödockra har i 

förhistorisk tid brukats som färg i kombination med ett bindemedel. Till bindemedel 

kunde fett från djur, blod, ägg eller vegetabiliska oljor användas och möjligen linolja. 

Dock var andra bindemedel troligtvis lättare att få tag på än linolja.  

Under historisk tid har linolja använts som ytbehandlingsmedel av järnföremål som skydd 

mot korrosion och rost. Eftersom slagg påträffades i gropen som bidrog till tolkningen av 

att lokalen kan ha varit en liten smedja är ytbehandlingsmedel en annan eventuell tolkning 

av linets användning. Eftersom det inte hittats bevis för olja i kombination med varken 

rödockra eller järnföremål från platsen är det enbart hypotetiska tolkningar av eventuella 

användningsområden. Linfrönas indirekta datering med gropen som inte sammanfaller 

med den överliggande bosättningen komplicerar tolkningen ytligare. Dateringen medför 

att linets koppling till någon av de andra fynden i bosättningen är väldigt osäker 

(Børsheim & Soltvedt 2002).  

  

Lunde 

År 2013 grävdes ett bosättningsområde i Lunde, Rogalands län, Norge. I ett takbärande 

stolphål påträffades två frön av lin (Linum usitatissimum) tillsammans med enbart ett frö 

av pilört (Persicaria lapatifolia). Linfröna var för små för att datera och i och med att 
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provet från stolphålet i övrig var fyndfattigt kunde inte en indirekt datering utföras. De 

övriga dateringarna från bosättningsområdet visade på ett långvarigt kulturellt utnyttjande 

av platsen från bronsåldern in i järnåldern (Soltvedt 2014). 

 

Sørbø 

Ett bosättningsområde grävdes ut mellan åren 1982 – 1988 i Sørbø, Rennesøy kommun, 

Norge. I ett av stolphålen hittades ett linfrö (Linum usitatissimum), över 20 sädeskorn 

(Hordeum), två bitar av hasselnötskal (Corylus avellana), 135 pilört (polygonum 

lapathifolium), 23 linbändel (spergula arvensis) 46 våtarv (Stelatia media) och några 

gräsfrön (Poaceae). Även här uppkommer problemet med datering av enstaka linfrön på 

grund av för låg vikt. Sørbøs linfynd daterades därmed indirekt via ett sädeskorn 

(Cerealia) från samma kontext till förromersk järnålder, 310 – 190 cal f.kr (2200 +- 60 

BP) (Høgestøl et al. 1995).  

 

Tidigare experimentell forskning 

Det finns några tidigare experiment med förkolning av moderna frön för att undersöka 

bevaringsgraden mellan olika arter och deras representativitet i arkeobotaniska prover. Ett 

sådant experiment utfördes av Stefan Gustafsson, år 1989 vid Umeå Universitet, där en 

modell av ett treskeppigt långhus byggdes upp och därefter placerades kulturväxter och 

ogräsfrön i bosättningen. Slutligen brändes långhuset ner för att simulera en förhistorisk 

husbrand. Året efter branden samlades arkeobotaniska prover från bosättningen för att 

möjliggöra en kontrollerad undersökning av i vilken kvantitet frön bevaras efter en brand. 

Dock undersöktes enbart mängden frön som överlevde branden, ingen morfometrisk 

undersökning av förändringen av fröns yta i sig utfördes vid denna undersökning 

(Gustafsson 1989). 

Av kulturväxter var korn högst representerat och därefter följde växterna i storleksordning 

med råg (Secale cereale L.), havre (Avena sativa L.) och slutligen oljedåbra (Camelina 

Sativa). Lin (Linum usitatissimum) ingick i försöket men inte ett ända frö bevarades. 

Linets höga oljeinnehåll jämfört med andra kulturväxter bidrar till väldigt dåliga 

bevaringsmöjligheter och kan därför inte antas vara ovanlig på förhistoriska boplatser 

enbart för att det inte framkommer i samma utsträckning som övriga odlade växter 

(Ringdal 2011, Gustafsson 1998). 

En större morfometrisk jämförelse av ej förkolnade linfrön från neolitiska 

våtmarksboplatser i området kring Tyskland genomfördes av Herbig och Maier år 2011. 
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Den undersökningen omfattade över 1000 mätta linfrön från 32 olika fyndkontexter och 

visar en tidig uppdelning där två kluster av linfröernas storlek formas. I området har även 

arkeologiska fynd av redskap som kan kopplas till linberedning hittats. Detta har tolkats 

som det första beviset på växtförädling mot spånadslin och oljelin redan under neolitikums 

slutskede (Herbig & Maier 2011). 

Morfometriska experiment av modernt förkolnat lin för jämförelse över hur mycket fröna 

förändras har utförts till viss dell tidigare. Främst av Hans Helbaek i samband med det 

arkeobotaniska resultaten efter Vallhagars undersökning på Gotland, år 1955. Helbaeks 

undersökningar visade att linfrön som genomgår en förkolningsprocess minskar med 25 % 

i längd och 30 % i bredd (Helbaek 1959a, refererad i Wennberg 1985). En liknande 

undersökning gjordes av Zeist år 1972. Zeist kom fram till att frön förminskas med mellan 

13 % i längd och 19% i bredd och de två tidigare undersökningarna har fått väldigt olika 

resultat (Zeist 1972, refererad i Wennberg 1985). 

Healback kom även fram till att linfröns innanmäte förändras av högre temperaturer när 

oljan kokar (Helbaek 1959a, refererad i Wennberg 1985). Dock är dessa undersökningar 

relativt gamla och redogör inte över vilken temperaturer eller förhållanden de linfrön som 

användes utsatts för. Den relativt stora förändringen i storlek kan därmed av godtyckliga 

skäl testas igen.  
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TEORI 

 

Detta arbete utgår ifrån ett processuellt perspektiv eftersom denna teori har en 

naturvetenskaplig grund. Därmed är denna teori adekvat att använda i uppsatsarbetet i och 

med att arkeobotaniska studier består av naturvetenskapliga analysmetoder. En tydlig 

botanisk grund är viktig för förståelsen av fröns biologiska och naturliga egenskaper vilket 

påverkar fröns tafonomin. Emellertid applicerar jag ett kritiskt och objektivt 

förhållningssätt till studiens resultat och vidare diskussion, då det är viktigt att i största 

möjliga mån inte låta personliga och nutida aspekter påverka arbetet. (Olsen 1997, 

Johnson 2010) 

Arkeologiska kulturer kan tolkas genom individens individuella val eller utifrån ett större 

samhällsperspektiv. Ett större perspektiv är fördelaktigt i den arkeobotaniska studie 

eftersom det är linets användningsområde som ligger i fokus, inte individen i sig. Linet 

odlas och bearbetas efter en arkeologisk kulturs traditioner, och det kan vara svårt att 

förstå en individs roll i relation till den arkeologiska kulturens användning av en växt. 

Dessutom möjliggör ett större samhällsperspektive jämförelser från andra Nordeuropeiska 

kontexter vilket är nödvändigt för att kunna urskilja linfröns morfometriska skillnader 

(Johnson 2010). 

Arkeobotaniskt fyndmaterial följer en lång kedja av olika processer. De främsta faktorerna 

är: mänskliga handlingar under den förhistoriska perioden, variation i 

bevaringsförhållanden, störningar efter deponering och arkeologiska utgrävningsmetoder. 

Dessa processer kan sammanfattas under begreppet ”chaîne opératoire” eller ”operational 

sequence” (Grabowski 2014). Alla dessa processer kan därefter leda fram till ett förkolnat 

frö i ett arkeobotaniskt prov. 

Figur 3 visar de olika processer som leder fram till förkolnade frön i arkeobotaniska 

prover. ”C” står för kulturell påverkan av materialet, ”N” naturlig påverkan och ” 

archaeological procedur” står för vilka moment provet utsätts för under och efter 

utgrävning. Det är viktigt att förstå alla processer som leder fram till materialets 

deponering och vilka metoder arkeobotaniska prover behandlats med under hela 

arbetsprocessen eftersom det påverka resultatet (Grabowski 2014).   
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Figur 3: Översikt över arkeobotaniska förkolnade fröns väg från odling till labbet. Foto: Radoslaw 

Grabowski, 2014. 

 

 

Arkeobotanik kan ge specifika odlingsindikationer och delvis svårtolkat resultat därför är 

jämförelser mot andra arkeobotaniska analyser avgörande. Ur ett forskningsperspektiv är 

det därav missvisande att enbart studera lin eftersom alla arter i analysen ger ett större 

sammanhang av platsens användning, omgivande vegetation och odlingens grund (Olsen 

1997, Radoslaw 2014).  
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METOD 

 

Arkeobotanisk analys  

Provtagningen av stolphålen från bosättningsområde 2 genomfördes av fältarkeologen 

Ann-Kristin Dahlberg den 27/7 - 2016. Materialet från denna provtagning är det som 

använts i analysen i arbete. Provtagningen av stolphålen är det material som kommer att 

användas i analysen som undersöks vidare i arbetet. Stolphålen snittades på hälften, 

fotograferades och dokumenterades av Dahlberg. Materialet från den resterande halvan av 

stolphålen samlades in i plastboxar (max 5 liter) och förvarades i en container tills 

flotteringstillfället, som utfördes av Flo Reidarsdatter i september 2016. Flotteringen ägde 

rum i källaren under Arkeologiskt museum i Stavangers förrådsbyggnad och skedde med 

hjälp av en flotteringsmaskin.  

Flotteringsmaskinen är konstruerad på följande sätt: den består av ett rör som fylls till 

hälften med kranvatten och det makrobotaniska provets innehåll. Röret roterar tills 

provmaterialet lösts upp och därefter tillförs vatten i ett jämnt flöde från en slang som är 

fastmonterad i röret. Sedan sänks röret långsamt ner över ett såll och det organiska 

materialet med lägst densitet fångas upp medan tyngre material som grus och sten ligger 

kvar. Sållen som används inledningsvis under flotteringen har 0,5 millimeter maskor och 

fångar upp det mesta av identifierbart frömaterial. När sand och sten börjar komma ned i 

sållet från flotteringsmaskinens rör plockas 0,5 millimetersållet ut och ersätts av ett 1,0 

millimeterssåll och rörets innehåll töms ut helt (Bakkevig 2000). I materialet från de 1,0 

millimetersållet kan större bitar av keramik, ben eller andra rester efter en möjlig mänsklig 

påverkan påträffas och studeras visuellt med en lite skrapa för att säkerställa att inget 

intressant går förlorat. Därefter samlas materialet i 0,5 millimetersållet upp i en liten ask 

(300 ml) och torkades i ett torkskåp.  

När det arkeobotaniska materialet torkats förs det till labbet där jag och Daniel Smeds 

analyserade större delen av proverna från bosättningsområde 2. Analysen utfördes under 

praktikkursen med hjälp av stereomikroskop av modellen Nikon SMZ1500 steriozoom 

med 7,3x – 112,5x förstoring. Slutliga analysen genomfördes av mig i februari 2017. 

Artbestämningen av de utplockade brända och obrända fröerna skedde med hjälp av 

bestämningsnycklar, handledning från Sara Westling och Eli-Christine Soltvedt och 
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Stavangers museums referenssamling. Varje prov hade ett flotteringsschema där all 

information om provet som nedtecknats från fält fram till den slutliga artbestämningen 

fanns med. Materialet presenteras i en tabell och text. 

För att visa graden av omrörning i jorden där proverna togs, dokumenterades även 

förekomsten av oförkolnat material i de makrofossila proverna. Det oförkolnade materialet 

som påträffades var insektsdelar, svampsporer (Cenococcum), maskkokonger, obrända 

frön och rötter. Övrigt material som även det dokumenterades var organiska fragment, 

bränd lera och stråfragment.  

Analysens material presenteras i en tabell med fyra grupperingar: ”Odlade växter”, ”gräs-, 

betes- och vårmarksväxter”, ”ogräs” och ”övrigt”. Dessa grupperingar valdes utifrån 

växternas egenskaper, växtmiljö och användningsområden. Detta medför en 

lättöverskådlig bild av sammansättningen mellan olika växtgrupperingar.  

 

Morfometrisk undersökning av Lin från Eikebakken 

Den morfometriska undersökningen genomfördes på 60 frön av lin (Linum usitatissimum) 

från makrofossilprov 69. En stor del av frömaterialet var delvis ihåligt och trasigt men de 

frön som uppvisade de fyra punkter som möjliggör en mätning av längd och bredd 

användes i undersökningen. Linfröna var täckta med en beläggninga av silt och 

lerpartiklar. Tyvärr var fröna i ett för skört tillstånd för att kunna tvättas i flourvätesyra 

(HF) vilket medförde det att den metoden valdes bort.  

Linfrön har inte exakta hörn att mäta efter, de punkter som mättes var längdens högsta 

punkt till basens mitt och breddens bredaste del (se figur 4). Vid mätning var fröna alltid 

raka och låg exakt efter millimeterpapper. Mätningsprogrammet som användes heter NIS-

Elements D. Programmet kalibrerades före mätning för att undvika misstag och jämfördes 

med ett millimeterpapper under hela processen.  

Resultatet av mätningarna exporterades därefter till en Excel-fil och materialet jämfördes 

med mätningar från andra liknande mätstudier av lin från närstående perioder i 

Nordeuropa (Larsson 2013).  
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Figur 4: Demonstration över mätning. Längden mättes från fröets högsta punkt till bottens mitt. Bredden 

mättes över det bredaste området vid fröets nedre del. Foto: Ida Lundberg, 2017.  

 

Experimentell morfometrisk undersökning av modernt förkolnat lin 

Experimentet med förkolning av moderna linfrön (Linum usitatissimum) skedde i sex faser 

där olika temperaturer testades för att se hur lin påverkas av olika temperaturer. De 

moderna linfrön som användes i undersökningen var oljelin av märket Risenta från 

ursprungsland Sverige.  

De temperaturerna som oförkolnade linfrön utsattes för var 0°C (oförkolnade), 200°C, 

300°C, 400°C, 500°C och 600°C. De upphettades i en ugn av märket Heraeus MR170 som 

kan bli upp till 1000 grader varm. Linfröproverna värmdes i en timme per prov utan 

uppvärmning eller nedkylning.   

Linfröna lades i en sandfylld plåtlåda som var 15x 15 cm. Ca 70 linfrön ströddes ut och 

skakades om för att beblandas med sanden. Därefter placerades en hög med 60 frön i en 

nedgrävning i sanden som sedan åter täcktes över med sand. Detta för att simulera ett 

konglomerat av lin som hittats på flera ställen i Europa. Ett konglomerat är en ihopsmält 

solid klump av lin eller andra oljehaltiga frön (Larsson 2013). Därefter täcktes plåtlådan 

av ett lock i plåt med hål i och folie lindades runt om för att minimera syretillförseln. 

Ugnen värmdes upp till rätt temperatur och därefter ställdes plåtlådan in. Efter en timme 

togs plåtlådan ur ugnen och silades direkt från sanden för att de olika försöken skulle kylas 

ned lika snabbt.  
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De frön som förkolnats i 300, 400 och 500 grader täcktes efter förkolningsexperimentet av 

sand som fastnat i frönas olja. För att möjlggöra mätningen tvättades fröna med 

flourvätesyra (HF) för att få bort sanden. De linfrön som värmdes upp till 400 grader var 

mest nedsmutsade. De övriga försökens frön i 200 och 600 grader var tillräckligt rena för 

att mätas utan denna behandling.  

Därefter mättes alla frön från förkolningsexperimentets olika temperaturer i programmet 

NIS-Elements D. Mätningen genomfördes på samma sätt som mätningen av linfrön från 

Eikebakken som beskrivs under ”morfometrisk undersökning av lin från Eikebakken”(se 

figur 4). Resultatet från alla linfröns mätningar exporterades till Excel där mätningarna 

jämförs mot varandra i diagram för vidare tolkning. 

 

Avgränsningar 

För att se bosättningens helhet bör allt förkolnat frömaterial tas med under diskutionen, 

men tyvärr fanns inte utrymme till det i denna studie. De tre sädesslag som ingick i 

analysen från Eikebakken och ”gräs, betes och våtmarksväxter” prioriterades bort 

eftersom linfyndet tar en stor del av utrymmet i uppsatsen. Däremot nämns alla frön som 

ingår i analysens tabell där de är relevanta för tolkningen av bosättningens helhet. Dock 

ingår inte det oförkolnade materialet i denna studie eftersom det inte var en betydande 

mängd i analysen. 
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RESULTAT 

Arkeobotaniska analysen 

Den arkeobotanisk analysen från bosättningsområde 2 på Eikebakken resulterade i en 

tabell. Tabellen har delats upp i undergrupper som möjliggör en överblick över det 

arkeobotaniska fyndmaterialets tolkning. 

  

Två olika sätt att presentera analysen 

När arkeobotaniska analyser presenteras uppkommer alltid svårigheter i jämförandet 

mellan fröns kvantitet i olika prover. Problemet uppstår eftersom mängden flotterat 

material varierar mellan det analyserade proverna. ”Mängden flotterat material” visas i 

den första delen där provinformationen presenteras i tabell 1 och 2. Mängden flotterat 

material varierade mellan 70 – 130 ml vilket är viktigt att belysa eftersom mängden frön 

som hittas i det enskilda provet påverkas av mängden flotterat material som analyserats. 

Exempelvis om prov 69 (tabell 1) skulle utgjort hälften av det flotterade materialet istället 

för 130 ml skulle det hypotetiskt kunnat hittas hälften så många frön, därmed 85 linfrön 

(Linum usitatissimum) istället för 161 linfrön. 

  

Tabell 1 visar den faktiska mängd frön som påträffades i den arkeobotaniska analysen. I 

denna tabell visas den mängd flotterat material som blev resultatet efter provtagningens 

och flotteringens volymvariation. Därtill finns det fler sätt att presentera arkeobotaniska 

analyser i tabeller för att utjämna denna typ av problem och i denna uppsats visas även en 

andra tabell. 

 

Det andra sättet att presentera analysen på är att i första delen där provinformationen 

presenteras utföra en statistisk utjämning. Det innebär att alla provers flotterade material 

räknas om till 130 ml (se tabell 2). Det möjliggör att studera analysen genom en 

uppskattning av hur många frön som hypotetiskt kunna hittas om alla provers mängd 

flotterat material haft samma volym.  

Fördelen med att presentera materialet i tabell 1 (se tabell 1) är att det är exakt vad som 

hittades i proverna. Nackdelen är däremot att det inte är samma mängd analyserat material 

dessa proversfröantal baseras på. Fördelen med den omräknade tabellen (se tabell 2) är att 

den uppskattar hur många frön proverna skulle innehålla om just samma mängd analyserat 



 

30 

 

material undersökts. Nackdelen är däremot att proverna inte nödvändigtvis skulle 

innehålla fler frön om mer material samlats in till flottering. Dessutom har inte alla 

stolphål, som är provtagna i detta fall, samma diameter. Det är därmed svårt att uppskatta 

om proverna hade kunnat innehålla mer material eller om det inte fanns mer att tillgå. 

Bilden av mängden frön blir i båda fallen något missvisande och beroende av fyndkontext 

och lokal kan olika presentationer av analyser passa.  

Denna uppsats diskussion kommer utgå från tabell 1 eftersom proverna togs från stolphål 

som hade relativt varierande storlek. Det finns dessutom inte mer information över vilka 

stolphål som var större eller mindre. Ett litet prov kan därav innebära att det helt enkelt 

inte fanns fler frön att tillgå. Det innebär inte att den utjämnande tabellen (tabell 2) är mer 

felaktig eftersom det högst troligt fanns fler frön i bosättningslämningens spår men det är 

relativt ovisst när stolphålens storlek inte är känt. Detta bör has i åtanke när prover inom 

bosättningar jämförs mot varandra och därav visas båda tabellerna i uppsatsen för att 

belysa problemet. Något som inte påverkas i samma utsträckning av detta komplexa 

presentationsdilemma är procenten frön av en viss art i förhållande till det totala 

fröantalet. Därav kommer procent att används i uppsatsens diskussion i den utsträckning 

det är möjligt.  

 

Arkeobotanisk analysens resultat 

Första gruppen i analysen (tabell 1) heter ”odlade växter” och innehåller växter som 

medvetet odlats av människan. Det odlade växternas fröns placering i bosättningen kan 

indikera på var förberedningsyta till mat och förrådet till skörden kan ha varit placerad 

eftersom de var en avgörande del i kosten (Grabowski 2014, Viklund 1998a). Som 

”odlade växter” i analysen förekommer lin (Linum usitatissimum), skalklätt korn 

(Hordeum vulgare var. vulgare), naket korn (Hordeum vulgare var. nudum), havre (Avena 

sp.) och vete (Triticum). De linfrön som ingick i analysen fragmenterades lätt vid beröring 

i jämförelse med övriga frön. 

Andra gruppen i analysen (tabell 1) heter ”gräs, betes och våtmarksväxter” och innehåller 

växter som växer i specifika miljöer. Växterna kan berättar vilka typer av miljöer som 

varit i närheten av bosättningen. Dessa kan ha använts som djurfoder men kan även 

komma in i bosättningen av en slump. En hög koncentration av dessa växter kan indikera 

på vilken del av huset som djur eller djurfoder samlats i (Grabowski 2014, Viklund 

1998b). I bosättningens analys ingick det relativt få frön från denna grupp i jämförelse 

med det övriga grupperna.  
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Tredje gruppen i analysen (tabell 1) heter ”ogräs” och visar de växter som förekommer i 

odlingar men är inte planterade av människan. Dessa växter anses i dagsläget vara en 

plåga och tar näring från den planterade grödan (Viklund 2012). I denna analysen syns det 

att ogräs är den överlägset största gruppen där enbart svinmålla (Chenopodium album) 

utgör 98 % av det totala fröantalet. Denna grupp av frön kan berätta i vilken del av 

bosättningen tröskning, förråd till skörden eller matlagningsyta kan ägt rum (Grabowski 

2014, Viklund 1998a, Viklund 1998b). Tröskning går ut på att kasta sädeskornen i luften, 

därmed landar stora frön längst bort och små frön närmast. Genom att upprepa denna 

process ett par gånger går det att sortera ut stora sädeskorn från små och ogräsfrön från 

skörden (Viklund 1998). 

Fjärde gruppen i analysen (tabell 1) heter ”övrigt” och visar fynd som inte passar in under 

de övriga frögrupperna men som har ett arkeologiskt värde. Delen inom gruppen som 

heter ”Oidentifierbart frömaterial (Varia)” visar de frön som förlorat de artspecifika 

dragen som kan förstöras under de processer som frön utsätts för efter deponering. Dessa 

kan bidra till tolkningen av koncentrationen frön i provet, även om de inte är artspecifika. 

”Oidentifierbart frömaterial” kan även hjälpa till att tolka huruvida det handlar om goda 

eller dåliga bevaringsförhållanden. På grund av att material i gruppen ”övrigt” inte är frön 

eller identifierbara frön, ingår de inte i procentjämförelsen mellan olika frögrupper.  
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Tabell 1: Presentation av den 

arkeobotaniska analysen från 

bosättningsområde 2 vid 

Eikebakken. Proverna kommer 

från 6 stolphål och 1 grop. 
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Tabell 2: Presentation av den 

arkeobotaniska analysen från 

bosättningsområde 2 vid 

Eikebakken. Proverna 

kommer ifrån 6 stolphål och 1 

grop. Skillnaden mellan 

”tabellen 1” och denna är att 

volymen analyserat material 

räknats om till samma mängd 

(i gruppen ”Avrundat till 130 

ml"). Mängde representerade 

frön har därefter räknats om 

efter det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

34 

 

Bosättningsområde 2 på Eikebakken innefattade 7 arkeobotaniska prover från stolphål och 

en grop. Figur 5 visar en bild över stolphålens och gropens position i förhållande till 

varandra. Stolphål 64 och 67 som innehöll ett fåtal linfrön ligger invid den potenciella 

eldstaden och några meter mot nordöst ligger stolphål 69 där den stora delen svinmålla 

och linfrön framkom. 

  

      
 Figur 5: Stolphålen inom bosättningsområde 2 på Eikebakkens position i relation till varandra. Foto: Even 

Bjørdal.  

                                  

 

Dateringar från Eikebakken 

C14 dateringen av materialet ifrån Eikebbakens bosättning utfördes med hjälp av sex 

linfrön (Linum usitatissimum) från prov 69 vilket resulterade i yngre bronsålder – 

övergången förromersk  järnålder (748 – 685 f.kr, 666 – 642 f.kr, 587 – 581 f.kr och 556 – 

402 f.kr, okalibrerat årtal, 2420 ± 30 BP, Beta 457174), (se figur 5). Ytterligare en 

datering utfördes via ett korn (Hordeum) från prov 68 (figur 7) för att stärka säkerheten av 

linfynds sammanhang och bosättningens eventuella komplexitet i tid. Kornets datering 

sammanfaller med linfrödateringen och hamnar även den inom yngre bronsålder – 
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förromersk järnålder (750 - 683 f.kr, 668 - 639 f.kr och 590 - 405 f.kr. Okalibrerat årtal 

2430 ± 30 BP, Beta 457173 : 2016/04 – 68).   

 

Figur 6: Dateringskalibrering av 6 linfrön (Linum usitatissimum) från stolphål med naturvetenskapligt nr: 

2016/04 – 69 

 

 

Figur 7: Dateringskalibrering av korn (Hordeum) från stolphål med naturvetenskapligt nr: 2016/04 – 68. 
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Morfometriska jämförelser med förkolnade linfrön från 

Eikebakken 
 

Punkt diagrammet i figur 8 visar den morfometiska mätningen av de förkolnade linfröna 

(Linum usitatissimum) från Eikebakken i jämförelse med andra liknande förkolnade 

linfröfynd i Nordeuropa och ett från Modena, Italien. Undersökningen utgör linfynd från 

12 lokaler med 17 prover och visar relationen mellan fyndens längd och bredd. Materialet 

i diagrammet visas i tabell 4, där det olika linfyndens land, lokal, fyndkontext, tidsperiod, 

antal mätta frön och medianvärde presenteras för att ge en överblick över den viktigaste 

informationen för alla värden i diagrammet.  

Jämförelsen mellan linfynden i figur 8 visas genom medianvärde. Medianvärdet är att 

föredra framför medelvärde i jämförelser med förkolnade frön eftersom påverkan av 

outliers kan vara missvisande (Drennan 2009). Anledningen till att extrema variationer 

framkommer är pågrund av förbränningsprocessens modifiering, bevaringsgrad och 

naturliga variation (Viklund 1998a). Outliers kan ge ett missvisande värde eftersom det är 

materialets normalväden som eftersträvas för en jämförbar undersökning. Medelvärde 

passar bättre till större undersökningsmaterial med homogena värden (Drennan 2009). 

Figur 8: Sammanslagning av morfometriska mätningar av förkolnat linfrön daterat till början av järnåldern.  
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Tabell 3: Information om proverna av förkolnade linfröfynd från ”figur 8”.

 

 

 

Utifrån tabell 3 kan ett problem uppstå angående jämförelseprovernas antal mätta frön. 

Endast sju av jämförelseproverna uppkommer till minst 50 frön medans nio är under 20 

frön (tabell 4). Det bidrar till en osäkerhet eftersom enstaka frön inte nödvändigtvis 

representerar hela materialets medianvärde. Jämförelseproverna med ett lågt antal frön 

räknas ändå med i den morfometriska jämförelsen som svagare antydningar eftersom även 

ett mindre antal frön visar indikationer till trender i större jämförelseundersökningar. Det 

förkolnade materialet från Eikebakken uppkommer till 60 frön vilket möjliggör statistiska 

iaktagelser (Drennan 2009).  
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Förkolningsexperiment av moderna linfrön 
 

 

Procentuell förminskning  

Tabell 5 visar förkolningsexperimentet av det moderna linets (Linum usitatissimum) 

procentuella förminskning i en timmes förbränning i det olika förkolningstemperaturerna. 

Breddens procentuella minskning sjunker något för att därefter öka igen till nästan 

ursprunglig bredd vid 400 grader och fortsätter därefter minska igen. Längdens 

procentuella minskning sjunker för att därefter plana ut på försöket i 600 grader.  

 

Tabell 4: Den procentuella förminskningen av experimentets förkolningstemperaturer. 

 

 

 

Boxplot 

Boxplotdiagrammet (figur 10) visar experimentets morfometriska mätningar av de 

moderna linets (Linum usitatissimum) bredd i temperaturerna 0°C (obrända linfrön), 

200°C, 300°C, 400°C, 500°C och 600°C i jämförelse med den morfometriska mätningen 

av linfyndet från Eikebakken. På X – axeln visas experimentets temperature och på Y – 

axeln linfröns storlek i millimeter. Boxplot i figur 9 visar linfröns längd från samma 

experiment och även här jämförs längdens förändring med Eikebakkens linfröns längd.  

Boxplot är ett bra diagram för att undersöka trender mellan morfometriska mätningar. 

Detta visas genom en blåfärgad ”box”. 50% av materialet representeras inom boxens yta 

och strecket i mitten av den visar materialets medianvärde. Yttligare två streck löper ut 

från vardera sida av lådan och representerar 25% vardera. Det runda cirklarna utanför 25% 

stecken representerar outliers och extrema outliers visas med en stjärna (Fletcher & Lock 

2005).  
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Figur 9: Boxplot visar experimentets moderna linfröns förändring i bredd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Boxploten visar experimentets moderna linfröns förändring i längd.  
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Visuell jämförelse mellan experimentets olika temperaturer  

Överst i figur 11 visas tre linfrön (Linum usitatissimum) från Eikebakken och den undre 

raden visar ett linfrö från vardera av experimentets undersökta temperaturer i stigande 

gradtal från vänster till höger: 0°C (obränt linfrö), 200°C, 300°C, 400°C, 500°C och 

600°C. Figur 11 visar en tydlig trend där linfröns längd minskar i takt med högre 

temperature. Det yttre skalets förändring varierar från glansig i lägre temperature, spricker 

vid 300 grader och slutligen en gradvis stigande matt yta i det tre sista 

förkolningstemperaturerna. Linfröns förändring i bredd visar ett ökat mått vid 400 grader 

för att därefter drastiskt minska i vid 500 och 600 grader.  

 

  

Figur 11: Översta raden visar tre frön från Eiebakken, i jämförelse med experimentets förkolnade moderna 

linfrön på den undre raden. Från vänster till höger: 0 °C (obränt linfrö), 200°C, 300°C, 400°C, 500°C och 

600°C. Foto: Ida Lundberg. 

 

 

Förändring i frömassan vid olika temperaturer 

Figur 12 visar ett halvt linfrö från varje temperaturs förkolningsexperiment och den 

gradvisa förändringen inuti fröet (Linum usitatissimum). Från vänster till höger visas 0°C 

(obränt linfrö), 200°C, 300°C, 400°C, 500°C och 600°C. Innehållet av oförkolnat lin visar 

sig som en oljerik stabil massa i en gul ton. Därefter vid 200 grader är massan oförändrad 

men i en mörkbrun nyans. Vid 300 grader börjar linfröna spricka upp, få en svart färg och 

dess innehåll blir mjukt men behåller sitt glansiga yttre. Vid 400 grader är innehållet 

fortfarande mjukt men börjar hårdna under skalet och det blir svårare att dela på fröet. 

Skalet förändras till en mattare, oljig yta med många små sprickor. Vid 500 grader syns 

inte innehållet som en oljerik massa utan har torkat och hålrum syns inuti fröet med en 
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gråfärgad yta. Vid den sista temperaturen är fröet snäppet mörkare i färgen, innehållet är 

på samma sätt som vid 500 grader, fyllt av hålrum.  

 

 

Figur 12: Experimentets moderna linfrön delade på mitten för att demonstrera innehållents och ytans 

förändringar vid stigande temperatur. Från vänster till högar: 0°C (icke bränt linfrö), 200°C, 300°C, 

400°C, 500°C och 600°C. Foto: Ida Lundberg. 

 

Fragmenterade linfrön från Eikebakken 

Figur 13 och 14 visar fragmenterade linfrön (Linum usitatissimum) från Eikebakken. De 

fragmenterade linfröna har inte en beläggning av jordpartiklar på fröets insida som täcker 

fröernas skal på utsidan (se figur 13 och 14). Därmed har fröerna troligtvis fragmenterats 

under eller efter utgrävningen och bevarades som hela frön i marken. Innehållet av det 

fragmenterade linfröna från Eikebakken är till stor del ihåligt och visar likheter med det 

moderna förkolningsexperimentets försök i mellan 400 och 500 grader (se figur 12). Dock 

är likheten störst mot 500 grader, eftersom hålrummen i linfröna från Eikebakken var 

mindre än i experimentets försök i 500 grader. Hålrummen började inte bildas vid 

experimentets försök i 400 grader och därefter dras slutsatsen att förbränningsgraden av 

Eikebakkens frön kan jämföras med experimentets försök mellan 500 och 400 grader.  
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Figur 13: Fragment av förkolnade linfrön från Eikebakken. Foto: Ida Lundberg, 2017. 

 

 

 

Figur 14: Närbild av fragmenterade förkolnade linfrön från Eikebakken. Foto: Ida Lundberg, 2017. 

 

Experimentets konglomerat 

Figur 15 visar det konglomerat som bildades vid förkolningsexperimentet i 400 grader, 

och det var enbart vid denna temperatur bildningen skedde. Figur 15 visar hur linfrönas 

(Linum usitatissimum) skal har spruckit och möjliggjort för oljan att fastna i sand och 

övriga linfrön. Det visade sig även att de linfrön som lades var för sig i 400 graders 
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försöket blev täckta med ett tjockt lager oljeblandad sand. Detta medförde att de behövde 

tvättas i fluorvätesyra (HF) för att möjliggöra mätningen.  

 

 

Figur 15: Konglomerat av förkolnade linfrön från experimentets försök vid 400 grader. Foto: Ida Lundberg, 

2017. 
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DISKUSSION 

 

Analysen och experimentets resultat har härmed lett fram till ett diskussionsavsnitt. 

Diskussionen kommer fläta samman uppsatsens frågeställningar med hjälp av analysens 

resultat, den morfometriska mätningen av lin från Eikebakken, den morfometriska 

mätningen av förkolningsexperimentet och litteraturen.  

 

Arkeobotaniska analysen 
 

Tafonomi och tolkning 

Tafonomiska aspekter av arkeobotaniska analyser är viktiga för att identifiera var brister 

och svårigheter till tolkning av det arkeobotaniska fyndmaterialet finns. Genom tidigare 

arkeobotaniska experiment har det framkommit att olika frön har varierande härdighet mot 

förkolning. Detta behöver tas i åtanke när tolkningar presenteras eftersom en jämförelse 

mellan proportioner av fröantal därmed alltid blir missvisande (Viklund 1998a, Gustafsson 

1989). 

I tidigare förkolningsexperiment har det framkommit att de frön med störst möjlighet till 

bevaring är korn (Hordeum), följt av vete (Triticum), råg (Secale cereale L) och havre 

(Avena sp) vilket även är dess storleksordning från största till minsta frö. Därefter bevaras 

svinmålla (Chenopodium. album), pilört (Polygonum lapathifolium) och åkerspärgel  

(Spergula arvensis) (Gustafsson 1989). Detta innebär att dessa arter kommer 

överrepresenteras i förhållande till frön som har sämre bevaringsgrad. 

Ogräsfrön var överlägset vanligast i analysen från Eikebakken och uppkommer till 89,5 % 

av det totala fröantalet. De ogräsarter som framkommer är de med högst bevaringsgrad: 

svinmålla, åkerspärgel och ett fåtal pilört. De sädeslag som förekom i analysen 

uppkommer enbart till 1,2% trots att sädeslag bevaras bättre än ogräs (Gustafsson 1989, 

Viklund 1998a). Denna fördelning ger indikationer till att det fanns en mycket större 

mängd ogräs i förhållande till sädesslag vid de analyserade stolphålen i Eikebakkens 

bosättning vid förkolningstillfället. 

Ännu en intressant aspekt i Eikebakkens arkeobotaniska analys är det höga antalet linfrön 

(Linum usitatissimum) som uppkommer till 171 frön i jämförelse med sädeslagens 36 frön 

(tabell 1). Lin har i tidigare förkolningsförsök bevisats ha svåra möjligheter till bevaring, 

exempelvis i Gustafssons experiment där det inte bevarades ett ända frö av lin (Gustafsson 
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1989). Varför lin trots detta dominerar i antal bland odlade växter i analysen (se tabell 1) 

kan visa att det fanns en stor mängd lin i stolphålen som provtogs, i förhållande till 

mängden sädesslag. Har huset brunnit kan det visa en process som pågick i bosättningen 

innan branden där lin kan ha tillretts, tröskats eller lagrats. Linets bevaring kan även peka 

på att det rådde en generellt bra bevaringsmiljö för arkeobotaniskt frömaterial i det 

analyserade proverna. 

Den flotteringsmetod som tillämpats under provförberedningen kan påverka 

fröfördelningen i analysens resultat. Flotteringsmaskiner, som användes för proverna från 

Eikebakken, är något hårdare mot frön i jämförelse med flottering utan maskin (Moulins 

1996) eftersom stenar i rörelse kan skada sköra frön. Flottering utan maskin kan ske 

genom att rinnande vatten tillförs till provet. Det organiska materialet flyter upp till ytan 

och kan därefter fångas upp i ett såll (Grabowski 2010). Även personen i fråga som 

flotterat kan bidra till variation i resultatet eftersom det kan utföras med varierad 

noggrannhet och erfarenhet. 

Arkeobotaniska offerfynd 

I arkeobotaniska analyser från tidig järnålder tenderar ett stolphål inom en bosättning att 

innehålla överlägset mer frön i förhållande till det övriga stolphålen (Regnell 1997, 

Viklund 1998a). Det är även fallet vid Eikebakkens analys där prov 69 innehöll 70,8% av 

analysens totala fröantal. Anledningen till tidperiodens fördelning har startat diskussioner 

kring ritualer vid bosättningars uppbyggnad och fall (Regnell 1997, Gustafsson 1997).  

Ett exempel från en förromersk järnåldersbosättning i Klörup, Skåne visar en hög 

koncentration av 3416 sädeskorn i ett stolphål inom en bosättning medans de övriga 

stolphålen innehöll mellan 0 – 6 sädeskorn. På grund av de förkolnade sädeskornens 

placering i förhållande till bränd lera i stolphålet kan dessa ha deponerats innan stolpen 

placerades i hålet. Denna fördelning av fröer i arkeobotaniska prover har därmed bidragit 

till en diskussion gällande rituell deponering av odlade växter i stolphål (Regnell 1997). 

Paralleller har dragits mellan andra arkeologiska fynd som tolkas vara rituella handlingar 

inom gravar och bosättningar, däribland flintdolkar, järnknivar, yxor och keramikkar 

(Regnell 1997). Det finns belägg för att måltider placerats i gravar, däribland gravbröd 

från Birkas vikingatida brandgravar (Viklund 2012). Däremot är det över 1000 år senare 

och det kan mycket väl ha framkommit nya traditioner mellan dessa perioder.  
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Mat har utan tvekan använts i olika rituella sammanhang men har en möjlighet till 

bevaring i förhållande till keramik, bergartsföremål och metall. Det finns däremot 

trovärdigare tolkningar till förhöjda värden av sädeskornen i Klörup och linet vid 

Eikebakken. 

En stolpe, exempelvis invid ett sädesförråd kan mycket väl bidra till en hög koncentration 

av sädeskorn inom bosättningen medans övriga stolphål inte påverkas. En aspekt gällande 

kvantitet är att 3000 sädeskorn enbart uppmäter 1,5 dl (Gustafsson 1998) och därmed är 

3416 sädeskorn, som hittades i bosättningen vid Klörup, inte en stor mängd i jämförelse 

med ett vinterföråd av säd. Det kan därmed inte med dagens kunskap bevisas att frön 

depponerats i stolphål av rituella skäl och det var inte heller fallet vid Eikebbakens, prov 

69 (tabell 1).  

En annan möjlighet till denna fyndsfördelning av frön kan bero på tafonomiska aspekter 

där det vid just denna stolpe utgjordes exemplariska förhållanden till bra bevaring. Miljöns 

påverkan genom årtusenden och markens specifika egenskaper kan ge stora variationen 

även mellan några meters mellanrum (Grabowski 2014). En andra möjlighet kan vara en 

stor mängd av linfrön vid en specifik plats i bosättningen. Stolphål 69 kan ha stått invid 

där skörden av linfrön förvarades och därmed resultera i en hög koncentration i stolphålets 

prov. En tredje möjlighet kan vara tröskning av linskörden. Tröskning skulle därmed 

kunna resultera i ett förhöjt antal linfrön vid ett stolphål invid där processen ägde rum 

(Viklund 1998a). En fjärde möjlig förklaring är den metod som användes under historisk 

tid där linet kammades för att lossa linfrön från stammarna (Fahlén 1981, Viklund 2012). 

Liknande processer bör även ha pågått i förhistorien. Det höga antalet av linfrön i stolphål 

69 kan vara rester efter en liknande arbetsmetod. Linfrönas spridning i bostättningen beror 

därmed störst sannorlikt på fördelaktiga taffonomiska förhållanden och mänskligt utförda 

processer inom bosättningen. 

Ogräs till mat?  

I den arkeobotaniska analysen finns, förutom kulturväxter, även en stor mängd ogräsfrön 

och en dominerande mängd svinmålla(Chenopodium album). I dagens samhälle anses de 

vara ogräs och därav hamnar de i den gruppen men det behöver inte vara fallet i forntida 

kontexter (Viklund 1998b). Arkeobotaniska fynd, mosslik, latriner och gravar är dock 

referenser som kan visa vilka icke odlade plantor som kan ha varit använt som en del i den 

dagliga kosten (Skoglund 1999, Grabowski 2014, Behre 2008, Helbaek 1959b). 
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Svinmålla, som utgör 89,5% av analysens totala fröantal från Eikebakken (se tabell 1) är 

en tydlig indikator på gödsling och förekommer som ogräs i sädeslagsodlingar och på 

boplatser (Myrhe & Øye 2002). För att separera ogräs och sädeskorn tröskas skörden 

vilket har diskuterats som ännu en möjlig anledning till den höga ogrässammansättningen 

som uppkommer under yngre bronsålder. Detta förekom mest troligt vid Eikebakken 

eftersom det är viktigt med ett rent utsäde. Däremot är det osannolikt att ogräsfrön därefter 

kasserades eftersom de är rika på näringsämnen (Myrhe & Øye 2002). De kan ha använts 

till att dryga ut sädessförådet under vintern eftersom de dominerande ogräsfrönas hårda 

skal möjliggör en långre förvaringstid (Skoglund 1999). 

Den ökade mängden ogräsfrön som uppkommer i de arkeobotaniska proverna från yngre 

bronsåldern har även ansetts bero på nya odlingsmetoder i takt med nya odlingsväxter som 

inkommer, däribland lin, skalklätt korn och havre. Dessa nya odlingsväxter har ansetts 

visa en förändring i jordbruket och ökningen av ogräsfröfynd i proverna som en möjlig 

följd efter introduktionen av kväverik gödsling (Myrhe & Øye 2002, Behre 2008, 

skoglund 1999, Halbeak 1959b). Den senaste tiden har den teorin ifrågasatts eftersom 

isotopanalyser visar att någon typ av gödsling skett även tidigare (Kaustrup 2013). 

Övergången till gödsling var troligtvis inte fullt lika drastisk som tidigare antagits och 

förklarar därmed inte helt den dominerande mängden ogräsfrön i de arkeobotaniska 

proverna från Eikebakken. 

Gruppen ”odlade växter” som hittades i det arkeobotaniska proverna från Eikebakken 

utgör enbart 7% av analysens totala fröantal i jämförelsen med gruppen ”ogräs” som 

utgjorde 92,5%. Eftersom experiment visat att sädeslag bevaras bäst efter 

förkolningsprocessen (Gustafsson 1989) medför det att kvantiteten inte stämmer om 

ogräsfröna enbart skulle röra sig om kontaminering av den odlade skörden. Detta innebär 

att ogräsfrön kan ha varit sparade eller insamlade till bosättningen med mening, för vidare 

användning (Behre 2008, skoglund 1999, Halbeak 1959b). Under den period som 

Eikebakkens bosättning daterats till, yngre bronsålder – och framåt, finns flera fynd som 

behandlar tolkningen av att ogräs kan ha använts som föda. Här nedan följer ett flertal 

exempel på detta:   

I Vallhagar undersöktes en folkvandringstida bosättning på Gotland där det hittades ett 

träkärl som innehöll 90% ogräs och enbart 10% korn (Skoglund 1999). Ogräset var därtill 

av varierande fröstorlek som även mognar under olika tidpunkter av sommaren och kan 

därför inte vara ett resultat av tröskning som insamlat från samma tidpunkt av sommaren. 
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Analysen från Eikebakkens sammanlagda förekomst av frön uppkommer med en ännu 

större andel ogräs, nämligen 92,5% vilket kan tyda på en trolig användning av dessa frön. 

Andra prover från samma bosättning innehöll nästintill uteslutande korn vilket är en tydlig 

indikation på frörensning och kan därmed (Skoglund 1999). Det skall tas i beaktning att 

Vallhagars bosättning är något senare villket innebär att kulturer troligtvis har förändrats 

under dessa tidsspan.   

I en förromersk järnåldersbosättning i Görding, Danmark hittades en behållare i trä som 

kan ha innehållit rester av en maträtt. Behållaren innehåll 66% korn, 18% svinmålla och 

sammanlagt 17 ogräsarter i mindre mängd. Kornet visar på en väldigt jämn storlek och 

troligtvis har tröskning skett för att rensa bort de små och stora kornen (Skoglund 1999). 

Närmare 20% frön från svinmålla är för stor proportion för att enbart vara naturlig 

förekomst från kornskörden (Helbaek 1959b) vilket medför att detta fynd troligtvis utgör 

en maträtt där det avsiktligen ingått ogräsfrön. Eikebakkens prov kan i förhållande till 

detta exempel även uppvisa en ännu större mängd svinmålla. Om prov 69 (se tabell 1) 

utgör en del av ett skördeförråd, vilket diskuteras i nästkommande rubrik, kan detta ge en 

svag indikation på att svinmållan medvetet sparades i skördeförrådet.  

Ytterligare förhistoriska fynd som kan klargöra ogräsets betydelse är mosslikens 

maginnehåll. Maginnehållet har visat sig innehålla en typ av gröt bestående av sädesslag, 

ogräsfrön och en vegetabilisk eller animalisk fettkälla. Av åtta undersökta nordeuropeiska 

mosslik hade sju en stor andel ogräsfrön i maginnehållet (Skoglund 1999). Ett argument 

mot mosslikens relevans i denna fråga är att det inte kan antas vara en representativ del av 

befolkningen eftersom de kan ha varit offrade, avrättade eller kanske trälar. De anses 

därav eventuellt ha ätit den sämsta delen av skörden som tröskats bort från de finare 

kornen (Skoglund 1999). Däremot finns det inget som bevisar att dessa mosslik inte fått ta 

del av kosten som resten av befolkningen vid denna tid fick. Snarare kan mosslik indikera 

på en kontinuitet av växtanvändningen över ett relativt långt tidsspann som mossliken 

representerar (Skoglund 1999, Helbaek 1959b).  

Det är framförallt tre ogräsarter som framkommer mest frekvent i mosslik och specifika 

fyndkontexter som presenterats i ovanstående exempel. Dessa är svinmålla (Chenopodium 

album), åkerspärgel (Spergula arvensis), och pilört (Polygonum lapathifolium) (Behre 

2008) vilka är bland de vanligaste att finna i arkeobotaniska analyser från järnålderns 

början (Viklund 1998b). Detta mönster visades även tydligt i Eikebakkens analys (se figur 

1). En anledning till arternas överepresentativitet jämfört med andra ogräsarters frön beror 
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troligtvis på deras hårda skal och stabila runda form som ger ett bättre skydd mot 

förmultning (Gustafsson 1998, Behre 2008). Däremot möjliggör även det hårda skalet att 

de lätt kan lagras över vintersäsongen (Behre 2008) och dessutom passa bra som föda för 

människor och eventuellt även djur.  

Det finns ett flertal indikationer i Skandinavien som pekar på att ogräsfrön ingick i kosten 

från slutet av bronsåldern (Behre 2008, Skoglund 1999, Helbaek 1959b). Däremot 

ingenting som indikerar på medveten odling av ogräs, trots detta kan ogräs ha varit en 

betydande del i kosten. Svinmålla, som i stor utsträckning, växte runt bosättningar kan 

därav ha varit en lättåtkomlig extra källa till föda för tidens befolkning (Myhre & Øye 

2002).  

Frörensning är nödvändigt, framförallt för att ta fram utsäde (Viklund 1998a) men enbart 

för att ogräsfrön rensats från sädeskornen innebär inte de att fröna kasserades. 

Människorna som bodde i bosättningen på Eikebakken använde förutom sin skörd av 

odlade växter, även ogräsfrön som en betydande del i kosten. Enligt de bevis som 

diskuterats från Skandinaviska bosättningar och mosslik är det inte längre oklart att 

ogräsfrön använts till mat vilket visar en bredare använding av naturens resurser i 

forntiden.   

Bosättningens funktionsindelning 

Med hjälp av arkeobotanik kan aktiviteter som pågått inuti bosättningar identifieras. Ett 

tydligt exempel demonstreras i Radoslaw Grabowskis avhandling där frösamansättningen 

tillsammans med jordkemiska metoder tydligt delar upp bosättningens funktionella delar 

(Grabowski 2014). Bosättningen på Eikebakken representeras av sju provtagna stolphål 

vilket mest troligt enbart är en dela av den ursprungliga ytan (se figur 5) (Bell & Denham. 

In prep.). Bosättningar minskade visserligen i storlek mellan övergången till yngre 

bronsålder i Skandinavien. Dock uppkommer bosättningen på Eikebakken till omkring 8 

meter i längd vilket troligtvis inte var den ursprungliga ytan (Bell & Denham. In prep.). 

Dessutom är den tolkade eldstaden inte centrerad till mitten av bostaden vilket den ofta 

var under denna tid (Skoglund 1999).  

Anledningar till att huset ej återfanns i sin helhet kan bero på geografiska faktorer. 

Eikebakken ligger på en höjd och bosättningsområdets placering är sluttande vilket 

medför en viss erotion under årtusendena sedan bosättningen var i bruk. Den höga 

nederbörden i Norge kan även den bidra till en snabbare urlakning av det oskyddade 
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området. Gravar och bosättningar från olika tidsperioder på Eikebakken visar även på en 

kontinuerlig påverkan av platsen under förhistorisk tid (Bell & Denham. In prep.). 

Utgrävningsmetoden som användes är också en möjlig orsak till att fler stolphål inte 

återfanns eftersom avbaning med grävmaskin kan missa grunda stolphål.  

De stolphål som analyserades visar trots husets ofullständiga yta på en relativt tydlig 

artfördelning i proverna och ger indikationer till två aktivitetsområden inom bosättningen. 

Proverna innehåller en betydande mängd sädeslag och linfrön som är en indikation till att 

det på platsen varit en tillredningsyta för mat eller förvaringsutrymme för säd. En tydlig 

markering är den potentiella eldstaden i mitten av bosättningens nedre del (se figur 5). 

Eldstaden är inte lika starkt kopplad till bosättningen som stolphålen eftersom den inte 

daterats eller samlats in som arkeobotaniskt prov, däremot ligger den tydligt i husets mitt 

och räknas med i tolkningen. Mest troligt är att eldstaden inte har placerats i mitten av ett 

förådsutrymme för säd eftersom skörden bör skyddas från brandrisken.  

I prov 64 vid eldstaden (se tabell 1) finns en förkolnad jordknöl, en eventuell knölkörvel 

(Conopodium majus) (se figur 13) vilket kan indikera på ännu en födokälla vid 

Eikebakkens bosättningsområde. Vid en mesolitisk boplats i Halsskov, Danmark innehöll 

en trolig kokgrop ett stort antal förkolnade rotknölar, däribland knölkörvel. Rotknölar är 

ovanliga fynd i arkeobotaniska prover som mest troligt kan bero på dåliga 

bevaringsegenskaper. Den messolitiska boplatsen i Halsskov antyder att rotknölar har varit 

insamlade under tidigare perioder (Kubiak - Martens 2001). Det är inte direkt jämförbart 

med fyndet från Eikebakken beroende på en stor variation i tid men kan ge en svag 

indikation till att knölkörvel kan ha samlats in även vid Eikebakken. 

 

Figur 16: Möjlig förkolnad rotknöl av knölkörvel (Cf. Conopodium majus) från prov 64. Foto: Ida Lundberg. 
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Hasselnötsskalbitar ingick i prov 64 och 66 som båda ligger i närheten av eldstaden (se 

figur 17). Skalet från hasselnötter bevaras dock väldigt bra i jorden och kan vara 

kontaminerat från tidigare perioder (López-Dóriga 2015) eftersom det enbart är tre små 

skalbitar. Dock påträffas hasselnötskal frekvent vid boplatser från bronsålder och äldre 

perioder i södra Norge (Myhre & Øye 2002) vilket stärker belägget för att de troligtvis var 

en återkommande föda. Hasselbusken är vanlig på betad mark vilket medför att den är 

lättåtkomlig och har även används som djurfoder och brasved (Myhre & Øye 2002). 

Odlade växter, ogräs, och insamlade växter som hittats runt eldstaden gör att tolkningar 

pekar mot att den delen av huset använts till matlagning. Tolkningen kan stärkas något 

eftersom hus från denna period ofta fokuserar matlagning till en härd innomhus (Skoglund 

1999). 

 

Figur 17: Hasselnötskal från prov 66. Foto: Ida Lundberg. 

 

 

Prov 69 visar också på en andra funktionsindelning i bosättningen. Stolphål 69 befinner 

sig längst bort från den potentiella eldstaden (se figur 5) och har ett överlägset antal frön i 

analysen där lin och svinmålla dominerar. Provet innehöll den största andelen av 

analysens sädesslag och det ända spåret av havre. Detta kan leda till en tolkning om att 

bosättningens del där prov 69 är placerat möjligen är ett sädesförråd där lin, odlade växter 

och insamlande växter förvarades.  

 

 

Åkerspärgel och lin 

I det prover som innehåller lin finns en stor mängd åkerspärgel (Spergula arvensis) (se 

figur 18). Framförallt i prov 69 (se tabell 1) där det ingår 161 frön från lin (Linum 
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usitatissimum) och 57 frön av åkerspärgel. Åkerspärgel är ett nyckelogräs till lin och 

medföljer därav linodling (Soltvedt 2014, Fahlén 1981). På norska har det även fått sitt 

namn, linbändel, av den anledningen (Soltvedt 2014). Under en undersökning i Gausel, 

Rogalands kommun hittades fem frön av lin som förklaras mer ingående under rubriken 

”Andra platser i Rogaland men fynd från lin”. I samma prov hittades 173 frön av 

Åkerspärgel och därav visar även fyndet från denna plats ett eventuellt samband mellan lin 

och åkerspärgel i arkeobotaniska prover (Børsheim & Soltvedt 2014). Åkerspärgel 

förekommer även som ogräs till andra ”odlade växter” och ska därav tolkas med 

försiktighet. I prover där linfrön är få kan däremot artspecifika ogräs ge en indikation till 

att linodling skett på platsen vilket åkerspärgelfrön kan göra i fallet vid Gausel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Åkerspärgel (Spergula arvensis) från analysen vid Eikebakken, prov 69. Foto: Ida Lundberg. 

 

Norges äldsta lindatering 

Fyndet av förkolnade linfrön (Linum usitatissimum) från Eikebakken daterades till yngre 

bronsålder – övergången förromersk järnålder ( 748 – 685 f.kr, 666 – 642 f.kr, 587 – 581 

f.kr och 556 – 402 f.kr) (se figur 6) vilket resulterar i Norges äldsta och ända direkta 

datering av linfrön.  

Dateringskurvan sammanfaller med en lång platå vid slutet av bronsåldern som medför att 

fyra möjliga sigman kan vara dateringens utfall. Det är en procentuell chans att linet 

förkolnades under alla årtal inom den aktuella dateringens sigman och visar en 

komplicerad datering, spridd över en längre tid. Det togs ut ännu en datering från stolphål 
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68 (se figur 5) av ett korn (Hordeum) som sammanfaller med linets datering. Dateringen 

av kornet stärker därmed tolkningen av bosättningens samband med linet och dess 

placering i tid. 

Det har tidigare antagits att lin odlats i små proptioner under yngre bronsålder – 

övergången förromersk järnålder (Myhre & Øye 2002, Soltvedt 2004) med hjälp av 

indikationer från indirekta dateringar vid grävningarna utförda i Gausel (Børsheim & 

Soltvedt 2002), Lunde (Soltvedt 2014) och Sørbø (Høgestøl et al. 1995) som beskrivs 

under rubriken ”Andra platser i Rogaland med fynd från lin”. 

Som dessa lokaler visar har det tidigare funnits indikationer på linanvändning under denna 

period men eftersom ingen direkt datering tidigare ägt rum var tolkningen osäker. 

Dateringen av lin från Eikebakken (figur 6) stärker de tidigare linfyndens indirekta 

dateringars trovärdighet eftersom det nu finns daterat lin som odlades i Norge från slutet 

av bronsåldern – övergången förromersk järnålder. Denna uppsats slutsatser angående 

oljelin eller spånadslin visar därmed det hittills äldsta användningsområdet för lin i Norge.  
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Morfometrisk jämförelse av förkolnade linfrön från 

Eikebakken  

 

Svårigheter med morfometriska mätningen 

De förkolnade linfröna (Linum usitatissimum) från Eikebakken var delvis gravt 

fragmenterade vilket medförde att ett stort antal frön fick uteslutas ur undersökningen. Av 

denna anledning användes enbart 60 frön till jämförelsen i figur 8, även fast fler frön fanns 

i provet. För att få en bra statistisk undersökning är ett större antal mätta linfrön att föredra 

men om mätningarna ej går att göra exakta på grund av skador i materialet är det bättre 

med ett minde antal linfrön. 60 mätta frön räcker för denna typ av undersökning och redan 

vid 20 mätpunkter visas trender i ett material (Drennan 2009).  

 

Morfometrisk jämförelse av förkolnat lin  

Punktdiagrammet (figur 8 och tabell 3) visar 17 förkolnade linfynds (Linum 

usitatissimum) medianvärde från 12 olika lokaler. Spridningen av punkterna fördelas via 

relationen mellan längd och bredd och det blir en relativt jämn stigande fördelning mellan 

linfyndens medianvärden. Diagrammet visar en relation där längre frön även blir bredare. I 

diagrammet finns ett kluster med de 4 största och framförallt bredaste värdena (se figur 8). 

Denna avikelse diskuteras under rubriken "Linfröns förändring i längd och bredd". 

I diagrammet kan ett lite större glapp skymtas vid 3,3 mm bortsett från ett linfynd från 

Uppåkra, hus 3 (se figur 8 och tabell 3) vilket kan vara en uppdelning mellan en större och 

mindre variant av linfrön. Dock syns inte två tydliga kluster i materialet vilket kan 

förklaras genom den morfometriska förändringen av linfrön som sker vid olika grader av 

förkolning (se figur 9 och 10) som beskrivs under rubriken ”Linfröns förändring i längd 

och bredd”.  

Diagrammet innehåller en outlier som är ett linfröfynd från Modena, Italien daterat till 

första årundradet e.kr (se figur 8). Fyndet utgör diagrammets minsta prov och tolkas som 

rester från spånadslin. Modena visar på en regional variation mellan fröns storlek eftersom 

resten av proverna är från Nordeuropa. Långa avstånd kan medföra att växtförädlingen 

gått i olika riktningar eller olika hastighet påväg mot samma mål, i spånadslinets fall mot 

växtfiberkvalité istället för fokus på stora frön. Linfröna från Modena kan även vara 

skördade i grönmognad och skulle medföra att fröna inte uppnår full storlek (Viklund 

2012).  
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Det förkolnade linfyndet från Eikebakken är ett av de kortaste värdena i diagrammet (se 

figur 4). Linfyndet är dessutom brett i förhållande till det övriga mindre linfröfynden. Den 

korta frölängden i relation till jämförelseproverna i tabell 3 indikerar därav att 

Eikebakkens lin var spånadslin. Däremot finns det yttligare faktorer som kan påverka 

linets längd. Linet kan ha skördats i grönmognad och har därmed inte uppnått full storlek 

(Viklund 2012). Beroende på i vilket land linet odlats kan spela in i fröets storlek. Lin 

odlat i länder längre söder ut där fler dygn med dygnsgrader passade för linets krav på 

värme möjliggör för en ökad skörd, större frön och en längre växtsäsong (Kaplan et al. 

2009).  
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Förkolningsexperiment av moderna linfrön 
 

Förkolningstemperaturer i experimentet med moderna linfrön 

Det är viktigt att vara medveten om att förloppet vid en husbrand i förhistorien som 

förkolnade linfrön utsätts för inte speglas av samma temperatur som detta experiment. 

Bosättningar kan glöda i dagar och medföra en låg, hög eller varierad temperatur under 

olika tidsrymder (Viklund 1998a, Gustafsson 1989). Därmed visar troligtvis inte 

experimetet samma förutsättningar som de förkolnade linfröna (Linum usitatissimum) från 

Eikebakken. Det betyder att andra morfometriska och innehållsmässiga aspekter kan yttras 

när andra förbränningstemperaturer spelar in som inte visas i detta experiment. En annan 

aspekt är om linfrön torkas i låg värme under en längre tid, därav kan chanserna till 

bevaring öka vilket kan ha varit fallet vid Eikebakkens förkolnade linfrön.  

 

Moderna linfröns ursprung och storlek 

De linfrön (Linum usitatissimum) som användes i förkolningsförsöken av modernt lin var 

konventionellt odlat i Sverige. Att föredra hade varit ekologiskt odlat lin från samma 

breddgrad, men pågrund av svårtillgängligt material inom begränsad tid gick det tyvärr 

inte att införskaffa. Ekologiskt odlade frön med mindre konstgödsel och 

bekämpningsmedel är mest troligt mer jämförbart än frön från moderna odlingar. En 

visuell jämförelse gjordes med krav-certifierade ekologiska linfrön från Polen av märket 

”Saltå kvarn” och jämförelsen visar att dessa var större än de svenska. En möjlig orsak till 

det kan vara temperaturskillnaderna mellan länderna. Polen har en längre period med 

dygnsgrader över linets krav på värme vilket kan möjliggöra större frön (Kaplan et al. 

2009).  

Oljelin kräver bra somrar för att hinna mogna i mellersta Sverige medans de i norra 

Sverige är för kallt för att hinna gå i frömognad. Därtill var det något varmare än idag 

under bronsåldern – början av förromersk järnålder i skandinavien (Grabowski 2014) 

vilket även kan påverka möjligheter till odling av oljelin i sydvästra Norge. Storleken av 

moderna oljelinfrön kan därmed inte ge mer än en svag indikation till oljelinfröns storlek 

under bronsålderns slut.  

 

Linfröns innehåll 

Figur 13 och 14 visar fragmenterade linfrön (Linum usitatissimum) från Eikebakken. 

Linfrönas insida visar störst likheter med förkolningsexperimentets linfrön som förbränts i 
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mellan 400 och 500 grader med en lutning mot 500 grader (se figur 12). Dock visar 

linfröna inte riktigt på samma skörhet och insida med stora hålrum som 500 - 600 grader, 

utan har istället mindre inre hålrum.  

Det kan även vara andra orsaker som påverkar innehållets förändring, som att linet kan ha 

torkats innan förkolningsprocessen eller skördats grönmoget vilket skett i historisk tid vid 

skörd av spånadslin (Viklund 2012). Förändringen i linfrönas inre vid Eikebakken kan 

även bero på att de utsattes för värme under en längre tid än en timme som experimentet 

utfördes i vilket skulle kunna ge andra resultat.   

Om Eikebakkens förkolnade linfrön förminskats motsvarande experimentet 400 – 500 

grader skulle det innebära en procentuell förminskning med mellan 15,6 – 26,0 % från sitt 

obrända tillstånd (se tabell 5). Storleken av Eikebakkens linfrön innan de förbrändes skulle 

därmed ha ett medianvärde mellan 3,7 - 4,02 mm. Fröna är i och med det mindre än de 

moderna oljelinfrön som ingick i experimentet vilka hade ett längdmedianvärde på 4,61 

mm. Detta är en svag indikation på att det snarare handlar om lin till textilproduktion än 

till oljeproduktion. Dock är det viktigt att komma ihåg vid en jämförelse som denna, att 

modernt lin kan ha förändrats mycket under 2500 år av växtförädling. 

Tafonomisk tolkning med utgångspunkt från experimentet  

Linfrön fragmenteras väldigt lätt vilket är ett tafonomiskt problem. Experimentet visade 

att de linfrön som bildat hålrum i fröet i försöken 500 - 600 grader, fragmenterades lättare 

än de lägre förbränningstemperaturerna i experimentet mellan 0 - 400 grader. Det märktes 

även via iakttagelser över den arkeobotaniska analysen från Eikebakkens linfrön. Linfrön 

var mer sköra i jämförelse med det övriga växtarternas frön som studerades och ett stort 

antal av analysens linfrön artbestämdes via fragment.  

De linfrön som genomgått en förkolningsprocess motsvarande temperaturer mellan 0 - 400 

grader kunde utsättas för en hårdare behandling utan att fragmenteras. Dock medför oljan 

som fortfarande är mjuk vid de temperaturna att fröna inte skulle bevaras i en liknade 

kontext som Eikebakkens eftersom oljerika frön lätt bryts ned (Viklund 2012, Viklund 

1998a). Eikebbakens linfrön är inte fullt lika ihåliga som experimentets två högsta 

temperaturer och inte oljefyllda som de lägre temperaturerna. Eikebakkens linfrön kan 

därmed ha bevarats på grund av att de förkolnats till ett stadie i mellan för mjuka, oljerika 

frön och för skörbrända, ihåliga frön. 
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Trots att linfrön överlevt förkolningsprocessen blir fröna mer fragila och kan lätt förstöras 

av de processer de utsätts för fram till idag (se figur 3). Följderna av skörheten, 

oljeinnehållet och flotteringsmetoder kan vara huvudorsakerna till att förkolnade linfrön 

sällan hittas i arkeobotaniska prover. Varsam förberedelse av arkeobotaniska prover är 

därav av yttersta vikt för möjligheten att finna förkolnade linfrön.  

Tidigaste odlingen av spånadslin 

De tidigaste bevisen för domesticering i centraleuropa visar att linfröns storlek generellt 

har ökat sedan neolitikum. Detta visas genom en morfometrisk undersökning av obrända 

linfrön från Tysklandsområdet som 4000 - 3400 f.kr var mellan 2,9 - 3,6 mm långa. I 

jämförelsen med denna uppsats Nordeuropeiska studie av förkolnade linfrön (se figur 8) 

visar att linfrön generellt var större i Nordeuropa 2000 år senare (Herbig & Maier 2011). 

Därtill visar Herbig och Maiers undersökning av icke bränt lin antydningar som pekar mot 

att linfrön redan under neolitikum, 4000 – 3400 f.kr börjat visa tecken på två skilda 

storlekskluster. Det kan indikera på två skilda användningsområden, till både spånadslin 

och oljelin (Herbig & Maier 2011). Linfröna i undersökningen från neolitikum var ej 

brända vilket gör mätningarna säkrare och bildade två väldigt tydliga kluster vilket medför 

att den undersökningen är en tydlig indikation till en tidig uppdelning. Om antydningarna 

från Herbig och Maier stämmer innebär det att det redan 2000 år före Eikebakkens 

bosättning fanns tekniker till att utnyttja växtens fibrer i Tysklandsområdet.  

Det tidigaste Skandinaviska fyndet från förädling av spånadslin kommer från Danmark 

och dateras till yngre bronsålder, 800 - 250 f.kr. Fyndet bestod av en grop där rester från 

stjälkar och frökapslar lämnats kvar. Även om växten lin inte förädlats till samma kvalité 

som dagens spånadslin, kan de starka fibrerna ha använts inom bosättningen. Linet från 

Eikebakken ligger i ungefär samma tidsspann som det danska fyndet av linrötningsgropen 

och medför att kunskapen till förädling av spånadslin fanns inte allt för långt bort 

(Andresen & Karg 2011). 

 När linfrön först uppkommer i Skandinaviska kontexter under yngre bronsålder, är det ett 

ovanligt arkeobotaniskt fynd ända in till mitten av järnåldern (Viklund 2012). 

Linrötningsgropar är svåra att urskilja från andra gropar vid utgrävningar utan att utföra 

nogranna arkeobotaniska och pollenprovtagningar, vilket kan förklara varför inte fler fynd 

som kan indikera på spånadslin hittats. Eftersom rötningsprocessen avger en stark doft 

(Viklund 2012, Fahlén 1981) är det troligt att groparna placerades på avstånd från 

boplatsen och gör de ännu svårare att finna arkeologiskt. De få fynden kan påverkas av 
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tafonomiska aspekter där färre frön bevarats i jämförelse med från senare tidsperioder. Det 

kan även visa att det var en ovanlig gröda som inte odlades av alla. Den tidiga 

undersökningen från Tyskland och den danska linrötningsgropen ger indikationer till att 

linets fibrer kan ha använts i linets första skede av odling i Skandinavien (Viklund 2012). 

Därmed kan även kunskaper om förädling av linfibrer ha införts när linet först 

introducerades som gröda till bosättningen vid Eikebakken.   

Det indikationer som framkommer från experimentet i denna uppsats visar att jämförelsen 

av de Nordeuropeiska linfynden i tabell 3 inte går att särskilja med säkerhet utan att 

närmare undersöka alla tabellens inräknade linfröns insida. Sammanställningen av 

resultatet från experimentet och mätningarna pekar mot att de linfrön som odlades på 

Eikebakken var spånadslin. De linfrön som blev en biprodukt i produktionen användes 

mest troligt i matlagning, möjligen som en ingrediens i bröd eller gröt. Kanske en gröt 

liknande mosslikens sista måltid där bland annat linfrön, svinmålla, åkerspärgel och 

sädesslag (Behre 2008, Skoglund 1999, Helbaek 1959b) var en måltid som Eikebakkens 

invånare tog del av.   
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Vidare forskning   
 

Den arkeobotaniska studien av Eikebakkens material hade kunnat bidra med än mer 

kunskap om boplatsens aktivitetsindelning, om jordkemiska prover hade inkluderats i 

detta arbete (Grabowski 2014). Dock fanns det varken tid eller resurser till detta.  

Resultatet från förkolningsexperimentet av linfrön visar att fröna förminskas under 

förkolningsprocessen och gradvis förändras i frömassan. Därmed skulle morfometriska 

jämförelser av förkolnat lin kunna utföras med högre precision genom kompletterande 

undersökningar av alla linfyndens frömassa för att räkna ut graden av förminskning. 

Linfröns obrända mått skulle därmed kunna uppskattas och ge säkrare indikationer till om 

oljelin eller spånadslin odlats vid olika lokaler. 

Förkolnade linfröns användningsområde och bevaringsmöjligheter skulle med vidare 

experiment kunna bidra till en säkrare uppskattning av frönas förminskningsgrad. 

Experimentet i denna uppsats innefattade förbränning i fem olika temperaturer i en timme 

vilket inte speglar en husbrands förlopp (Gustafsson 1989, Viklund 1998a). Experiment 

där både uppvärming och nedkylning under olika tidsintervaller räknas med skulle ge 

större möjligheter till en tolkning med högre trovärdighet.  

Förkolningsexperiment av frön från spånadslin skulle vara av stort värde i försök att 

bestämma linets användningsområde. Skillnaden utgörs av att spånadslin innehåller en 

lägre oljehalt än oljelin och har därtill mindre frön (Viklund 2012, Zohary et al. 2012) 

vilket kan påverka förkolningsprocessen. Experiment där dessa två jämförs skulle kunna 

bidra till en större förståelse av vilka skillnader som uppstår vid förkolningsprocessen och 

därefter bidra till tolkningen av vilken linvariant det förhistoriska linfynden utgör. Denna 

kunskap är viktig för förståelsen av vad växten användes till, spånadslin till 

textilieproduktion eller oljelin till oljeframställning. 
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Linfröns förändring i längd och bredd 

Det två boxplotdiagrammen i tabell 9 och 10 visar förkolningsexperimentets olika 

temperaturers bredd och längd i förhållande till varandra. figur 9 som visar linfröns längd 

har en S – kurva från lägsta till högsta förbränningstemperatur. Det betyder att linfrön 

(Linum usitatissimum) krymper i högre temperaturer i en stigande process som avtar i 

intensitet vid 500 grader. Över 600 grader planar kurvan troligtvis ut tills linfröna helt 

förbränts vilket inte går att säga med säkerhet utan att utföra fler experiment i högre 

temperaturer. Eikebakkens linfynd visas längst till höger i diagrammet och är det minsta 

värdet vilket visar att de troligtvis genomgått en hård förbränning eller ursprungligen var 

mindre än de moderna linfröna i experimentet. 

Figur 10 över förkolningsexperimentets bredd har en komplicerad relation mellan 

temperaturernas måttvärden i jämförelsen med längden. Linfröna börjar med att stiga i 

bredd till 400 grader som därefter gradvis förminskas. Tydlig visas 400 graders breda 

värde vilket kan kopplas till att skalet spricker i linfröets mitt redan vid 300 grader. 

Linfröna innehåller därmed fortfarande en stor mängd mjuk olja som expanderar och 

kokar (Herbig & Maier 2011) vilket ger ett bredare mått. Detta tyder på att oljan kommer 

ut från fröet och möjliggör att binda dem samman vid 400 grader.  

Det som sker med linfrön vid 400 grader kan hjälpa till att förklara jämförelseproverna i 

figur 8 där ett kluster av fyra förkolnade linfynd är något längre men framförallt bredare 

än det övriga. Det utgörs av två linkonglomerat, ett fynd i ett träkärl och ett vanligt prov 

från en grop. De ovanligt breda linfynden som ingick i konglomeraten i Larssons 

jämförelseprover kan kopplas till experimentets resultat i boxplotdiagrammen (se figur 9 

och 10) och konglomeratexperimentet (figur 15). Förkolningsexperimentet visar att 

bredden, bortsett från icke bränt lin, är som bredast vid 400 graders förkolning. 

Experimentet med försök att återskapa linkonglomerat visar att denna process enbart 

skedde vid den temperaturen. 

Klustret av bredare referensprover i tabell 3 kan efter vad experimentet visade ha varit 

utsatt för lägre värme än de andra proverna som också tolkas som oljelin. Det är därmed 

möjligt att klustret av bredare linfrön i sitt ursprungliga obrända tillstånd kan ha varit lika 

stora som de övriga proverna i tabell 3 som också tolkas vara oljelin. Det har tidigare 

diskuterats att de mindre proverna av oljelin från Uppåkra (tabell 4) kunde vara ett resultat 

av frörensning där större frön rensats fram för utvinning av olja och mindre frön som en 
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ingrediens i mat (Larsson 2013). Enligt denna undersökning pekar det mot att det största 

fyndens variation i diagrammet snarare beror på olika stadier av förkolning. 

Informationen från förkolningsexperimentet visar att morfometriska mätningar av 

förkolnade linfrön bör kompletteras med en visuell undersökning av alla 

jämförelseprovers innandömme för ett säkrare resultat. Linets innehåll förändras vid högre 

temperaturer vilket kan visa hur mycket linfröerna förminskats. Linfröns innehåll 

diskuteras mer ingående under nästkommande rubrik ”Linfröns innehåll”. Även bredden 

kan därmed ge indikationer till fröernas förkolningsgrad på grund av den ökade bredden 

vid försökens lägre temperaturer som syns i 400 graders försöket. Linfröna från 

Eikebakken kan därmed ha förkolnats i en temperatur i närheten av 400 graders försöket 

eftersom de har en något utåtstickande bredd i jämförelse med de minsta proverna i 

diagramet. 

 

SLUTSATSER 

Den arkeobotaniska analysen från Eikebakken visar ett stort antal frön från ogräs och 

framförallt svinmålla. Därefter innehåller analysen en stor mängd frön från lin, några 

sädesslag och enstaka gräs, betes och våtmarksväxter. Den del av bosättningen som 

bevarats runt den potentiella eldstaden tolkas utifrån den arkeobotaniska analysen som 

förberedningsyta för matlagning. Provet längst från eldstaden, där en stor mängd frön från 

lin och svinmålla ingick, tolkas som förrådsdel. Den stora andelen ogräs i analysen, 

rotknölen och hasellnötskalet visar möjliga källor till föda som inte enbart odlades utan 

även samlades från närliggande natur. Framförallt den höga andelen ogräs tolkas som en 

komponent i kosten för invånarna som bodde på Eikebakken under slutet av bronsåldern.  

Linfröna från Eikebakken som analyserades i denna uppsats daterades till Norges äldsta 

och ända direkta datering av linfrön till slutet av yngre bronsålder – övergången 

förromersk järnålder (se figur 6). 

I jämförelsen med förkolnade linfrön från andra lokaler i Nordeuropa (figur 8) tillhörde 

Eikebakkens linfrön ett av de minsta proverna. Små linfrön medför att tolkningen lutar 

mot spånadslin eftersom spånadslinets frön är mindre än oljelinets.    

Experimentet med förkolning av linfrön visa tydligt att de gradvis krymper i längd vid 

högre temperatur (se tabell 7). Bredden förändras däremot i ett annat mönster och blir 
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bredare vid 400 grader för att därefter minska i bredd (se tabell 6). Den ända temperatur i 

försöket där ett konglomerat bildades var vid 400 grader vilket speglas i jämförelsen av 

Nordeuropeiska linfynd (figur 8). Jämförelsprovernas två konglomerat från Uppåkra och 

Stoustrup som var avsevärt bredare än övriga provers frön kan därmed bero på graden av 

förkolning.   

Undersökningen av experimentets fröns insida visade att linfrön behåller oljans mjuka 

konsistens upp till 400 grader och över den temperaturen, i 500 – 600 grader bildas hålrum 

i fröet (se figur 12). Linfrönas innehåll från Eikebakken liknar experimentet vid mellan 

400 - 500 grader. Eikebakkens linfrön bevarades därmed bäst vid förkolning i högre 

temperaturer där oljan stelnat men inte i en så pass hög temperatur att de blir sköra. 

Linfröns skörhet i högre temperaturer och benägenhet till att förmultna vid låga 

temperaturer kan förklara varför de sällan hittas i förhistoriska kontexter.  

Det som kommer fram i denna uppsats är att det är möjligt att urskilja variationer av 

linfröns storlek i större jämförelseundersökningar och därefter få indikationer till dess 

användingsområde. Med experimentet, jämförelsen från andra lokalers linfynd och 

tidigare forskning framkommer att fyndet av förkolnade linfrön från Eikebakken troligtvis 

odlades till fiberframställning snarare än för linolja.   
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