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Förord 

Sedan barndomen har jag tidvis under som
rarna fått vistas i Lysekil. Den ursprungliga or
saken till denna förmån är att söka i min mor
fars, läkaren och klimatalogen CARL P. CuRMANs, 
halvsekellånga verksamhet för Lysekils kuranstalt 
och badort. De möjligheter, som han gav sina 
efterkommande att njuta av bohuslänsk natur, 
ha också utgjort en av förutsättningarna för 
genomförandet av denna undersökning. Med 
känslor av djupaste tacksamhet har jag därför 
ägnat min avhandling åt minnet av denne mång
frestande och vittfamnande person. 

lVIed Lysekil som utgångspunkt har jag så
lunda haft rika tillfällen att lära känna den 
kontrastfyllda bohuslänska naturen. Senare ha 
färdena sträckts längre in i land, och huvudvik
ten har alltmer kommit att läggas vid studiet av 
gångna tiders växtlighet. 

Vid framläggarrdet av denna undersökning, 
som samtidigt innebär avslutandet av mina alm
demiska studier, är det mig angeläget att med 
tacksamhet nämna några av dem, som haft bety
delse för min utbildning och för denna special
undersöknings genomförande. 

I mitt föräld�ahem i Bergianska trädgården 
vid Stockholm väcktes mitt intresse för naturen. 
Där hade jag rika men tyvärr ej alltid utnyttjade 
möjligheter att förkovra mig i botaniken. Den 
betydelse, som min far, professor RoBERT FRIEs, 

haft för min naturhistoriska och särskilt bota
niska utbildning, är för visso synnerligen stor 
men för mig svår att precisera. U n der uppväxt
årens vardagsliv och genom gemensamma natur
studier under givande färder bibragtes mig myc
ket av botanikens elementa, vilket sedermera va
rit mig till gagn under mina akademiska studier 
och över huvud av stort värde. Ä ven den före
liggande specialundersökningen, som ligger mera 
fjärran från de botaniska forskningsriktningar, 
åt vilka min far ägnat sig, har han följt med liv-

ligt intresse - delvis även aktivt i fält - och 
hans vetenskapliga erfarenhet och säkra omdöme 
ha varit mig en ovärderlig tillgång. 

Mina akademiska lärare inom de för mig mera 
centrala ämnesområdena, professorerna Nnjs 

SvEDELius, LENNART voN PosT, ELIAs MELIN, 
EINAR Du RIETZ och JOHN AxEL NANNFELDT samt 
laborator NrLs HöRNER, ha givit mig den veten
skapliga allmänbildning, som är förutsättningen 
för ett specialarbetes genomförande. Då det för 
en vegetationshistoriker är angeläget att vara för
trogen med den nutida vegetationen, har det varit 
en stor förmån för mig att ha fått följa professor 
EINAR Du RmTz ' inspirerande undervisning och 
under hans ledning i fält studera den nordiska 
växtvärlden. Hans omfattande vetande, rika lit
teraturkännedom och alltid positiva kritik har 
varit till stort gagn för mitt vetenskapliga arbete 
vid Växtbiologiska institutionen. 

Upprinnelsen till det föreliggande vegetations
historiska arbetet utgjordes av en seminarieupp
gift i geografi, som förelagts mig av professor 
�T OHN FRÖDIN och behandlade de skogsgeografiska 
förändringarna i Stångenäs härad under historisk 
tid. Mitt intresse väcktes härigenom också för den 
förhistoriska skogsutvecklingen. 

För skogshistorisk forskning är pollenanalysen 
en oumbärlig arbetsmetod. Jag hade förmånen att 
1944 få bevista en kurs i »mikroskopisk jordarts
analys» under ledning av professor LENNART VON 
PosT och sedermera åhöra hans föreläsningar vid 
Stockholms Högskola. Under inflytande av detta 
och tack vare den praktiska undervisning, som 
jag hade glädjen att i mitt undersökningsområde 
- och sedan i Viskadalen - få åtnjuta av l.JEN
NART VON PosT, började uppläggningen av mitt 
arbete att ta fastare form och målsättningen att 
klarna. Det förunnades mig icke att inför honom 
få framlägga mina resultat i slutgiltigt skick. 

Vid olika tillfällen har lektor GuNNAR ERDTMAN 
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haft vänligheten att hjälpa mig tillrätta vid iden
tifieringen av för mig oklara pollenslag. 

Vid fältarbetena har jag haft förträfflig hjälp 
av raska skolynglingar och studenter, av m1n 
hustru MARIANNE FRIEs f. GEJROT och av min 
broder fil. mag. SIGURD FRIEs. 

Ett relativt brett upplagt pollenanalytiskt ar
bete som det föreliggande kan, om det skall kunna 
avslutas inom rimlig tid, ej utföras av en person. 
Åtskilligt kan också - med viss urskiljning -
överlåtas åt medhjälpare, såsom prepareringar 
och vissa pollenanalyser, varvid givetvis kompe
tenskravet får sättas högt. Främst bland mina 
medhjälpare härvidlag vill jag nämna fil. stud. 
THOROLF CANDOLIN, som med utomordentlig nog
grannhet och skicklighet utfört den mikrosko
piska analysen av en mycket stor del av det här 
framlagda materialet. Dessutom har jag haft för
månen av en utmärkt god hjälp vid prepareringar 
och analyser av olika slag av fil. stud. MARIANNE 

ANGSTRÖM och BIRGIT LuNDIN-0LZON, fröken 
MrRDZA SrKSNA och fil. kand. AxEL DrLLSTRÖM. 

De omständliga och tidsödande procenttals
uträkningarna och uppritandet av vissa arbets
diagram ha utförts av min hustru. 

En på pollenanalys grundad historisk-växtgeo
grafisk undersökning leder lätt in på angrän
sande ämnen. De diatomeanalyser, som för vissa 
syften varit önskvärda, ha med stor beredvillig
het utförts av jägmästare ÅKE BERG. statsgeo
logen fil. doktor RAGNAR SANDEGREN, arbetande 
med nivåförändringarna i Bohuslän på pollen
analytisk grundval, har låtit mig ta del av sina 
resultat och i övrigt visat mitt arbete ett synner
ligt intresse. Under färder i Bohuslän tillsam
mans med docent IvAR HESSLAND har denne 
gjort mig förtrogen med detta landskaps kvartär
geologi. Docent C. C. \N ALLEN har haft vänlig
heten att ställa den av honom utarbetade neder
bördskartan över Sverige ( nu i trycket) till mitt 
förfogande. Den har delvis legat till grund för 
detaljen i pl. I. Fil . doktor K. E. SAHLSTRÖM har 
orienterat mig om Falbygdens fornhistoria, av 
betydelse för tolkarrdet av pollendiagrammen från 
Åsle mosse ( s. 59 ff. ) .  I sedimentologiska frågor i 
samband med den pollenanalytiska undersök
ningen av sedimentpropparna från Gullmars-

fjorden har Dr Phil. FRITZ Koczy lämnat mig 
värdefulla råd och upplysningar. 

Herr ÅRTHUR NrLSSON har med utomordentlig 
omsorg och skieklighet utfört renritningen av 
pollensymbolerna och pollenkurvorna. Andra rit
arbetei1 ha ävenledes med precision utförts av 
fru INGA THOMASSON, fil. kand. KARL BECHT, 
ingenjör ERHARD KösTER och herrar SvEN JANs

soN och BERTIL JoHNSON. Om något skulle brista i 
diagramritningarna eller övriga teckningar: är 
det ej deras fel. 

Genom tillmötesgående från den Paleontolo
giska institutionens prefekter, professor GuNNAR 

SÄvE-SöDERBERGH, docent ELsA W ARBURG och pro
fessor PER THORSLUND, har tillfälle beretts mig 
att utföra prepareringen av pollenproven och 
större delen av analysarbetet på denna institution. 

Genom professor HANs PETTERssoNs välvilliga 
förmedling erbjöds mig ett strålande tillfälle att 
få närvara ombord på Hydrografisk-biologiska 
kommissionens undersökningsfartyg » Skagerak>> 
(kapten G. Hm .. MSTRÖM) , då under docent BöRJE 

KuLLENBERGs ledning åtta sedimentproppar upp
hämtades ur Gullmarsfjordens mjukbotten, vilka 
helt ställdes till mitt förfogande för pollenanalys. 

Originalet till pollendiagrammet fig. 14 till
hör Sveriges Geologiska Undersökning. 

översättningen av sammanfattningen till tyska 
har utförts av Dr Jur. KoNRAD FLEX. 

Korrekturläsningen har som vanligt varit 
hustruns hårda lott. Goda hjälpare härvid voro 
också fil. mag. SvEN KrLANDER och pol. stud. PER 

MARKSTRÖM ävensom min broder SIGURD FRIEs, 

vilken också i övrigt varit en utmärkt rådgivare 
och användbar arbetskraft. 

Till dessa här nämnda och till alla andra per
soner, som på olika sätt varit mig behjälpliga 
med mitt arbete, frambär jag ett varmt tack. 

För denna undersöknings utförande och för 
redigering av dess resultat har jag med tacksam
het mottagit bidrag från statens naturvetenskap
liga forskningsråd, Hierta-Retzius' stipendiefond, 
stiftelsen Lars Hiertas minne och Längmanska 
kul turfond en. 

Uppsala universitets Växtbiologiska institution 
den 30 april 1951. 

Magnus Fries 



l. Återblick på vegetationshistorisk forskning 
före pollenanalysen 

För kvartärgeologisk och vegetationshistorisk Den Steenstrupska åskådningen blev efter vissa 
forskning - liksom för andra naturvetenskaper modifikationer (VAUPELL, E. CHR. HANSEN) -
- innebär 1800-talet en nydaningens tid. En, utbredningsföljden skulle i stället ha varit björk, 
som vi nu se det, i sina huvuddrag riktig upp- asp-tall-ek-bok - tongivande för det följande 
fattning av de kvartära nedisningarna i Norden halvseklets kvartärpaleontologiska forskning. 
växer fram, medförande ökade möjligheter att Den tillämpades på sydsvenska förhållanden 
studera och rätt tolka de glaciala bildningarna av bl. a.  GuNNAR ANDERssoN (1889, 1890, 1892 a 
och utreda de komplicerade nivåförändringarna. m. fl. ar b . ) ,  denna skolas främste målsman i 

De vidgade kunskaperna härvidlag gagnade Sverige, och efter komplettering även i större 
givetvis den begynnande kvartärpaleontologiska sammanhang (ANDERssoN 1906 ) . Lärobyg·gna
forskningen. JAPETUS STEENSTRUP hade redan den utsattes .emellertid under decennierna kring 
1841 på grundval av studier över växtlämningar sekelskiftet för en allt kraftigare kritik av 
i danska myrar lämnat en första framställning RuTGER SERNANDER. Han påvisad_e, · att en långt 
av vegetationsutvecklingen efter »rullstensforma- · driven generalisering hade lett till förhastad((, 
tionen» - en då vanlig benämning på de bild- stundom felaktiga och alltför vittomfattande 
ningar, som skulle visa sig härröra från senaste 
nedisningen. Han urskilde .en serie skogsgenera
tioner, som skulle ha avlöst varandra och i vilka 
i tur och ordning asp, tall, ek och al varit de do
minerande trädslagen. Detta skulle emellertid 
icke endast vara en till själva myrarna begrän
sad företeelse utan ett allmängiltigt drag i land
skapet. »De i Moserne hidtil vundne Resultater 
og disses Ddtryk kunne vi da overföre paa Lan
dets Vegetation ialmindelighed» ( s. 80 /64/) .

. 
A. G. NATHORST fann 1870 i senglacial söt

vattenslera i Skåne - och senare även annor
städes - spridda rester av en arktiskt betonad 
flora. Dessa märkliga upptäckter kompletterade 
den Steenstrupska lärobyggnaden och bekräftade 
den även på växtgeografiska grunder hävdade 
uppfattningen (F.  W. C. ÅRESCHOUG 1867 s .  
4 ff. ) ,  att den efter nedisningen frilagda marken 
i Skandinavien först koloniserats av köldhärdiga 
växter, som sedan ersatts av allt mera värme
krävande arter. 

slutledningar och att stor risk förelåg för felslut 
vid lärans praktiska tillämpning ( SERNANDER 

1892 s. 58, 19D-8 s. 92 ff. ,  1909 s. 423 ff. ,  1911 s. 
120, 124, m. fl. arb. ) .  Däremot är, som även SER
NANDER framhåller ( 1909 s. 425 ) , »kärnan af det 
Steenstrupska uppslaget, de resp . trädslagens in

vandringsföljd» - efter nämnda modifikationer 
·- riktig och av största betydelse. Detta har av 
senare tiders pollenanalytiska undersökningar i 
Sydskandina vie n bekräftats. 

Under tiden hade AxEL BLYTT framställt sin 
på växtgeografiska studier grundade »Theori om 
Indvandringen af Norges Flora under vexlende 
regnfulde og Wrre Tider» ( 1876 a o. b ) . Enligt 
denna skulle den norska floran vara sammansatt 
av ett antal klimatiska huvudgrupper med viss 
bestämd utbredning, nämligen den arktiska, sub
arktiska, boreala, atlantiska, subboreala och sub
atlantiska gruppen, invandrade i tur och ordning 
under motsvarande, omväxlande kontinentala och 
insulära klimatperioder ( s. 338 ff. resp. s. 63 ff. , 
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m. fl. arb. ) .  För denna uppfattning erhöll BLYTT 
även stöd i torvmarkernas och kalktuffernas la
gerföljdsväxlingar. 

RuTGER SERNANDER fann i denna klimatteori 
förklaringen till växlingen mellan de fossila växt
samhällen, som han iakttagit i de av honom stu
derade myrlagerföljderna (1890, 1891 m. fl. 
arb. ) .  Härmed erbjöd sig möjligheten att till den 
Blyttska kronalogien anknyta vegetationsutveck
lingen i Sverige, som man kände den vid 1800-

talets slut ( SERNANDER 1892 s .  58, 1894 S. 11) .  

Den nyvunna kännedomen om nivåförändring
arna särskilt inom Östersjöområdet (DE GEER 

1882, 1888, 1890, LINDSTRÖM 1886, MUNTHE 1887, 

1892) tillät SERNANDER ( 1889, 1892 s. 59 ff., 
1894, 1902; jfr ANDERSSON 1893 s. 5 O. 57) att 
förverkliga sitt inför Botaniska Sektionen av 
Naturvetenskapliga studentsällskapet i Uppsala 
1888 framlagda förslag om »att sätta den svenska 
vegetationens invandringshistoria i samband med 
de sen- och postglaciala nivåförändringarna>> 
( 1902 s. 128 ) . Oberoende av SERNANDER och del
vis i opposition mot denne sökte även ANDERssoN 

göra detta (se t. ex. 1893 s. 5 o. 57 ) .  Den sålunda 
å.stadkomna parallelliseringen - i viss mån även 
innebärande ett samband - mellan nivåföränd
ring, klimatväxling och vegetationsutvecklingen 
har sedan dess varit den kronologiska norm, till 
vilken de mest 1skiftande forskningsuppgifter, 
berörande senkvartära problem, anknutits såväl 
inom som även utom Norden. 

Under 1800-talets senare decennier hade också 
ett flertal iakttagelser gjorts, som tydde på att 
vissa regionförskjutningar ägt rum, vilka voro av 
den art, att man måste förutsätta, att det under 
ett skede efter inlandsisens försvinnande varit 
icke obetydligt varmare än nu (Br_,YTT 1876 a 
s. 312, 348, b s. 37, 73, HULT 1886 s. 65, SVENO

NlUs hos DusEN 1890 s. 44, ÖRTENBLAD 1891 a 
s. 6, 1891 b s. 52, HEDSTRÖM 1893, ANDERSSON 

1894, SERNANDER & K.JELLMARK 1895 s. 339 ff. 
m. fl. ) .  

Den fortsatta vegetationshistoriska forskningen 
fram till pollenanalysens genombrott kom att till 
avsevärd del domineras av den långvariga diskus
sionen mellan å ena sidan G. ANDERssoN (1910 ) 

och den s. k. paleofloristiska forskningsriktningen 

och å den andra SERNANDER (1910) och den paleo
fysiogno�iskt inriktade s .  k. Uppsalaskolan rö
rande bl. a. tolkningen av uttorkningsnivåerna i 
torvlagerföljder. Under tiden hade den De Geer '
ska geokronologien successivt vuxit fram (DE 
GEER 1884, 1908, 1912 m. fl. ar b . ,  LIDEN 1911 ) . 

Huvuddragen av den nordsvenska vegetationens 
postglaciala utvecklingshistoria skulle senare ge
nom SANDEGRENs undersökningar vid Ragunda 
(1914, 1924 ) och FROMMs i Ångermanland (1938 ) 

komma att konnekteras till den absoluta geo
logiska tidsskalan. En definitiv anknytning av 
den sydskandinaviska postglaciala vegetations
utvecklingen - redan tämligen väl åldersbestämd 
med arkeologisk hjälp - till detta system är en 
betydelsefull uppgift, som ännu väntar forsk-. 
ningen. 

I Bohuslän och angränsande områden - den 
landsdel som i fortsättningen kommer att stå i 
centrum för vårt intresse - hade några enstaka 
växtpaleontologiska iakttagelser gjorts (ANDERs

soN 1892 b s. 518 f. ,  1893 s. 20 ff., SERNANDER 

1902 s. 131 ff. ) .  ANDERSSON ( 1892 b s. 518 )  hade 
härigenom, ehuru delvis på felaktiga grunder 
( SERNANDER 1902 s. 462 ) ,  kommit till den upp
fattningen, >>att eken och de till ekfloran hörande 
arterna hade hunnit sprida sig längs hela södra 
Sveriges vestkust redan innan den postglaciala 
sänkningen begynte», dvs. före den s. k. post
glaciala transgressionen (jfr VON PosT 194 7 s .  
301 ) . Detta bekräftas, i stort sett, av pollenana
lysen. Genom j ämförelser mellan den dåtida, an
tagna utbredningen av ekfloran och den nutida, 
kommer ANDERssoN (1892 b s. 519 )  till den slut
satsen, »att den varmaste perioden i Skandina
viens klimat i stort sedt sammanfaller med tiden 
för den postglaciala sänkningen» . 

Av stort intresse äro ANDERssoNs fynd av 
Dryas och Bet·ula nana (1893 s. 28 ) ,  återfunna 
(jämte möj ligen Salix polaris ) av SERNANDER 

(1902 s. 138 ) ,  i en glacial sötvattenslera utan 
trädrester i Håle mosse (den östra delen av gene
ralstabskartans Kro mosse, ca 14 km S om Göte
borg) i Kållered socken, Västergötland, ca 49 m 
ö. h. Dessa äro hittills de · enda makrofossilfynden 
av arktiska växter från den svenska Västkusten. 
Härav kan dragas den slutsatsen, att en tundra-
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artad vegetation förekommit i isavsmältningens 
spår längs Västkusten åtminstone så nordligt som 
till Göteb�rgstrakten, och att den kunnat fort
leva där minst så lång tid, som det tog för ha vs
stranden att förskjutas från MG ca 90 m över 
nuvarande havsyta (SANDEGREN 1931 s. 77 )  till 
ca 49 m. 

Vid slutet av 1800-talet stod det alltså klart 
dels att på ett tidigt stadium (under senglacial 
tid) en sannolikt trädlös, mer eller mindre ark
tiskt betonad vegetation förekommit vid västkus
ten, dels att senare en ekblandskogsvegetation 

sannolikt varit rikt utvecklad under ett skede 
med i jämförelse med nutida förhållanden gynn
sammare klimat. Med andra ord voro redan före 
sekelskiftet de grövsta dragen i klirna t- och vege
tationsutvecklingen i sydvästra Sverige tecknade 
på grundval av ett fåtal spridda makrofossil
fynd. Några ytterligare, mera betydande bidrag 
till belysande av den västsvenska växtvärldens 
utveckling tillkommo ej , förrän andra paleonto
logiska urkunder, de fossila pollenkornen, ställdes 

den vegetationshistoriska forskningens tjänst. 

II. Pollenanalysen, dess möjligheter, inriktning 
och begränsning 

Före pollenanalysens genombrott som geolo
giskt dateringsmedel och vegetationshistorisk ar
betsmetod (voN PosT 1916 a) hade, som ovan 
nämnts, uppnåtts förnämliga och i flera avseen
den grundläggande och bestående resultat. På 
grund av undersökningsobjektens art, de s. k. 
makrofossilen (även de f. ö. ofta av mikrosko
piska dimensioner), v oro emellertid m ö j l i g
h e t e r n a till vegetationshistorisk forskning 
starkt begränsade. Pollenanalysen vidgade med 
ens dessa. Den gav i VON PosTs utformning im
pulsen till en ny livaktig utveckling på detta 
forskningsområde. Ett stort antal arbeten -
bland dem flera ypperliga verk - äro dess fruk
ter. De tillåta oss nu att blicka in i det förgångna 
och där icke blott klarare se de tidigare endast 
osäkert skönjda, grövsta konturerna i naturens 
utveckling, utan även urskilj a enstaka skift
ningar, · vilka, noggrant analyserade, äro nyck
larna till förståelsen av klimatförändringarna 
och deras orsaker. 

I pollenanalysen har kvartärgeologen och vege
tationshistorikern - och därmed klimatforska
ren - fått ett instrument, som kan tillåta en 
större skärpa i undersökningarna särskilt be
träffande fastmarkens vegetation, än vad den 

paleofloristiskt eller paleofysiognomiskt arbe
tande makrofossilanalysen i regel erbjuder. Skär
pan betingas av flera olika faktorer. Pollenkor
nen äro små och produceras i en oerhörd 
mängd. Härav följer möjligheten till kvanti
tativ behandling av pollenfossilen, till bestäm
ning av relativa mängder. Prov av jordarter, 
som av någon anledning äro intressanta, äro 
sällan för obetydliga för att man av den an
ledningen icke skall kunna utföra en pollen
analys. Under det att makrofossilen - i varje 
fall de i torv funna - till allra största delen här
stamma från på platsen befintlig vegetation, har 
i regel huvudparten av pollenfossilen därstädes 
kommit från den vegetation, som omger sjön 
eller myren ifråga - en fördel som i vissa fall 
kan ha sina nackdelar ! Man är med andra ord, 
när det gäller att studera vegetationsutveck
lingen i fornsjöarnas och myrarnas omgivningar, 
ej längre hänvisad till mer eller mindre slump
artat påträffade, kanske missvisande makrofos
siL Man kan alltså mycket mer målmedvetet gripa 
sig an ett visst vegetationshistoriskt problem i 
ett bestämt område. 

Det säger sig självt, att makrofossilundersök
ningar ingalunda ha blivit överflödiga genom 
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pollenfossilens utnyttjande. En kombination av 
bådadera kan vara my0ket lönande. Och för en 
fullständig utredning av ett sjö- eller myrbäc
kens egen utvecklingshistoria äro undersökningar 
över andra fossil än pollen oundgängliga. Så
dana detaljstudier kunna givetvis även belysa 
och klarlägga de större klimathistoriska samman
hangen. Härpå finnas många och lysande exem
pel ! 

Den i n r i k t n i n g pollenanalysen fått, har 
givetvis varit beroende av syftet med dess an
vändning. I Sverige har pollenanalysen varit 
starkt geologiskt inriktad, en naturlig följ d av 
den centrala ställning, studiet av nivåföränd
ringar och kvartära bildningar intar i svensk 
naturforskning. Den kunde avse att i torvlager
följder ange lednivåer, som vid sidan av strati
grafien skulle ge upplysningar om torvtillväxten 
och dennas kronologi (voN PosT 1909 s. 640, 1913 
s. 43,  1916 b s. 262,  m. fl .  arb. ,  GRANLUND 1931, 
1932) . Eller också kunde pollenanalysen tjäna 
synkroniseringen av strandlinjer, isoleringskon
takter o. dyl. från trakt till trakt ( THOMASSON 

1927, 1934, voN PosT 1928, 194 7 b ni. fl. ar b . ,  
S. FLORIN 1944, m. fl. ) .  Det är  här som pollen
kornens karaktär av l e d f o s s i l kommer till 
utnyttjande. 

Det är givet att pollenanalysen i sin ovan
·nämnda utformning också kunde utnyttjas i 
vegetations- och därigenom även klimathistoriska 
syften (voN PosT 1916 a, ERDTMAN 1921, voN PosT 

1924, samt en stor mängd andra arbeten) .  Natur
ligt nog kom s k o g a r n a s utvecklingshistoria 
att stå i förgrunden. Dels äro skogsträdpollen i 
regel lättigenkännliga och kvantitativt över
lägsna övriga poll_enslag och därför lämpliga led
fossil, dels kommo undersökningarna att gälla 
områden, som under den tid, de upptagna profi
lerna omspände, alltid varit mer eller mindre 
skogklädda. Först senare ha även andra vegeta
tionstyper än skogen blivit föremål för mera in
gående historiska studier, såsom tundra, hed, kul
turmark ( FIRBAS 1934, IVERSEN 1934, 1941, 
1942, 1949, NILSSON 1935, F lEGRI 1936, 1940, 
1944 a o. b, ATLESTAM 1942, AARIO 1944, ERDT
MAN 1946, 1949, m. fl. arb. ) .  Genom de vid Sve
riges Geologiska Undersökning utförda beskriv-

ningarna till de geologiska kartbladen ( SGU Ser. 
Aa) , innehållande bl. a. torvmarksbeskrivningar 
med pollenanalyser, ha under årens lopp ett stort 
antal pollendiagram från skilda delar av södra 
och mellersta Sverige publicerats. Många, särskilt 
de äldre av dessa, äro emellertid ur veg·etations
historisk synpunkt av begränsat värde. 

En viss b e g r ä n s n i n g vidlåder givetvis 
även pollenanalysens tillämpning. I vissa fall 
tillåter ett pollenanalytiskt material vidsträckta 
slutsatser, i andra minimala eller rent av inga 
alls. I senare fallet äro felkällorna så stora att 
materialet helt måste kasseras. Att avgöra, hur 

· tillförlitligt ett pollenanalytiskt material är, hur 
långt det kan pressas, är en omdömesfråga. Det 
skulle föra för långt att ta upp till behandling 
hela det komplex av felkällor, som i större eller 
mindre utsträckning är förknippat med en pol
l enanalytisk undersökning. För dessa frågor kan 
hänvisas till F lEGRis & IvERsENs Text-book 1950. 
Pelkällorna bliva dock ingalunda obeaktade i det 
följande. De komma att behandlas och diskuteras 
i olika sammanhang. Redan från pollenanalysens 
begynnelse var diskussionen om dess möjligheter 
och begränsning livlig · (voN PosT 1916 a s. 
450 ff. ,  HEssELMAN 1916, 1919, voN PosT 1924 
S. 99 ff. ,  MALMSTRÖM 1923 S. 141 ff. , m. fl. arb . ) . 
Ehuru det ej kan förnekas, att pollenanalysen 
understundom föres utanför möjligheternas ram, 
torde dock de begränsande faktorerna stå klara 
för dem, som allvarligt ägna sig åt dylik forsk
ning·. Ingen torde nu kunna förneka, att pollen
analysen, rätt utförd, är en hittills oöverträffad 
arbetsmetod för vegetationshistorisk forskning 
rörande senkvartär tid. 

Detta hindrar emellertid ej , att många frågor, 
delvis kanske olösliga, i pollenanalysens teori och 
praktik borde ytterligare utredas. Kunskapen om 
de grundläggande förutsättningarna för pollen-: 
analysen är ännu i väsentliga stycken ofullstän
dig. Detta gäller såväl pollenp1·oduktionen och 
pollenspridningen som sedimentationen och fos
siliseringen, alla lika betydelsefulla moment. Det 
gäller för en forskare att vid talkandet av sina 
pollenanalytiska resultat ständigt låta tankarna 
följa dessa led i händelseförloppet från pollenets 
tillblivelse till dess fossilisering och söka klar-
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göra för sig, hur dessa olika processer försiggått 
och verkat från fall till fall. över dessa grund
läggande företeelser ha i föreliggande arbete ej 
gjorts andra specialundersökningar än dem över 
vissa pollens sjunkhastighet ( se s. 107 ) . De an-

ledningar till felslut, som kunna tänkas förorsa
kas av variationer i ovannämnda processer, ha 
beaktats i detta arbete. De komma att beröras i 
den speciella delen i samband med tolkningarna 
av diagrammen. 

III. Pollenanalysen i utforskandet av 
norra västkustlandets vegetationsutvecl(ling och den föreliggande 

undersökningens syften 

Det pollenanalytiska utforskandet av den 
svenska västkusten inleddes av G. ERDTMAN 
( 1920, 1921 ) .  Ett stort antal pollendiagram från 
norra Halland ( jämte några smärre från Orust i 
Bohuslän) visa huvuddragen i den västsvenska 
skogsutvecklingen - med en härpå grundad re
lativ kronologi efter Br.JYTT-SERNANDERs tidsskala 
- från postglacialtidens början till våra dagar. 
Genom analys av y t p r o v från platser utan
för, vid och innanför grangränsen har ERDTMAN 
bl. a. visat, att Picea-pollen endast förekommer i 
låga %-tal (några få % )  i det granfria kustlan
det, under det att frekvensen är betydligt högre 
i granområdet. Härmed klarlägges alltså, att när 
det gäller pollenanalytiska undersökningar utan
för gränsen för spontan gran, man alltid måste 
räkna med att en långtransport av granpollen 
förekommer och att värden på åtminstone ca 
5 % ej alls behöva tyda på lokal granpollenpro
duktion, men att, slutligen, vad Picea-pollenet 
beträffar, långflykten dock är relativt obetydlig. 

På grundval av dessa ERDTMANs pollendiagram 
från norra Halland (jfr även HALDEN 1922 s. 8 
o. 26 )  och SANDEGRENs från Göteborgstrakten 
(1923 ) kunde VON PosT (1924 s. 94) u;rskilja och 
karakterisera v ä s t k u s t t y p e n av de då före
liggande fåtaliga svenska pollendiagrammen. 
Denna skulle skilja sig från de övriga sydsvenska 
diagramtyperna därigenom att Picea och delvis 
Fagus endast sporadiskt uppträda i gammal
subatlantisk tid för att nå sina maxima först 

därefter. Dessa huvudsakligen på diagram från 
Göteborgstrakten och Halland grundade iakt
tagelser ha också senare konstaterats och beskri
vits (voN PosT 1937, SANDEGREN 1944, 1945 ) , även 
om förhållandena i norra västkustlandet i dessa 
hänseenden anta en något annan prägel med t. ex. 
mera granpollen också under gammalsubatlantisk 
tid ( SANDEGREN 1944, j fr även nedan) . 

voN PosTs undersökningar kring Vänern 
( 1928 ) medförde, att nivåförändringsförloppet 
här med hjälp av pollenanalys kunde konnekteras 
till den tidigare kända sydbaltiska nivåföränd
ring·shistorien, till vilken vegetationsutvecklingen 
genom ett flertal undersökningar anknutits ( SER
NANDER 1894, VON PosT 1925 b ) . Det i detta sam
manhang betydelsefulla ligger dels däri, att en 
relativ kronologi i anslutning till de baltiska ske
'dena kunde införas för vissa postglaciala avsnitt 
av den central- och västsvenska vegetationsut
vecklingen, dels i att tvenne pollenanalytiska led
nivåer - Alnus-kurvans och Tilia-kurvans bör
jan (A 0 resp. T0) - kunde konstAteras vara syn
krona inom området Gotland-västra östersjö
kusten-Svea älv-Vänerbäckenet - detta grun
dat på ett visserligen glest men till synes bin
dande bevi smaterial ( se därom nedan s. 52 ff. ) .  

Genom direkt konnektering av pollendiagram 
från västkusten ( Göteborgstrakten) och östkus
ten (Kalmarsundstrakten) ,  kombinerad med dia
tomeanalys, kunde THOMAssoN i Sandarna-arbe
tet (1934) anknyta nivåförändringarna i öster 
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och väster med varandra och, stödjande sig på 
SAURAMO ( 1929 ) ,  på några punkter införa a b s o
l u t a tidsbestämningar : 

l) Göteborgstraktens friläggning från landis 
ca 1 1 000 f. Kr. ( SAURAMO) ,  2) Ancylus-maxi
mum A II, sammanfallande ungefär med Cory
Zus-kurvans början, ca 7 200 f. Kr. (MUNTHE) 

något före den rationella alpollenkurvans början 
A IV ( = voN PosTs pollenanalytiska lednivå A 0, 
se nedan) och 3 )  Litorina-maximum ca 4 500 

f. Kr. (MuNTHE) ,  föregånget av ett Pinus-maxi
mum (L I ) .  Även om beträffande dessa data del
vis andra meningar nu kunna framföras, innebar 
detta ett stort steg framåt i utforskandet av det 
senkvartära utvecklingsförloppet på västkusten. 

De senkvartära nivåförändringarna i Bohuslän 
äro föremål för en omfattande undersökning av 
R. SANDEGREN med hj älp av pollenanalytiska tids
bestämningar av isoleringskontakter. Några pre
liminära data rörande dessa frågor har SANDE
GREN ( 1943 b s. 13 f. ,  1947 a s. 122 ff. ) framlagt, 
varvid konstateras att norra och mellersta Bohus
län (norr om Hålta på Marstrands latitud) på 
grund av landhöjningens intensitet (f .  n. ca 
30 cm per århundrade i undersökningsområdet 
jBERGSTEN 1930/) aldrig varit utsatt för någon 
postglacial transgression så som förhållandet va
rit söder därom. Någon transgressionslagerföljd 
har man alltså enligt SANDEGREN ej att vänta 
inom undersökningsområdet, varför denna strati
grafiska hjälp till datering eller åtminstone kon
nektering av vissa pollendiagram härifrån ute
blir. De skogshistoriska resultat, som framkom
mit av pollenanalyserna i samband med dessa 
nivåförändringsundersökningar, har S�NDEGREN 

( 1944) sammanställt i några kartogramserier 
över vissa trädpollenslags uppträdande vid några 
olika tidpHnkter av postglacialtiden. De äro emel
lertid till stor del grundade på glesa provserier 
(i regel med 25 cm-intervaller ) , vilka insamlats 
under Sveriges Geologiska Undersöknings torv
inventering i samband med första världskriget 
( se Instruktion . . . 1921 s. 13 ) .  

Genom L. voN PosTs stora, nu avbrutna men i 
det närmaste avslutade undersökning - pollen
digrammen äro ej publicerade - över Hallands 
och södra Västergötlands ( särskilt Viskadalens) 

senkvartära nivåförändringar ha bl. a. tillförts 
a b s o l u t a tidsbestämningar för ett antal sen 
glaciala och äldre postglaciala pollenanalytiska 
lednivåer (voN PosT 1947 a s. 207 ff., 1947 b s. 
299 ff. ) ,  vilka daterats efter DE GEERs geokrono
logi och FROMMs geokronologiskt daterade ånger
manländska pollendiagram ( 1938 ) med M.-B. 
FLORINs komplettering ( se S. FLORIN 1944 s. 566, 

VON PosT 1947 a s. 209 ) .  Dessa lednivåer, a-y vilka 
nr 4 och 5 ofta komma att anföras i detta arbete, 
iiro följande underifrån räknade : 

l )  »P jB»,  dvs. en korsning av Pinus-Betula
kurvorna, sannolikt utmärkande den klimatiskt 
gynnsamma .A.llerödtidens slutstadium med till
tagande Pinus-pollenhalt, 10 000 a 9 000 f. Kr. 

2 )  »Pm2», dvs . .  ett Pinus-maximum ( långfluget 
pollen) sannolikt i gotiglacialens slutskede ( tiden 
för de mellansvenska ändmoränerna)  ca 8 500 

f. Kr. 
3) »Pm1 >> ,  dvs. ett andra, något svagare Pinus

maximum, utmärkande ett klimatiskt återslag 
( iiven här långfluget tallpollen) under finiglacial 
tid ca 7 300 f. Kr. 

4) »BM>> (BetttZa-maximum) eller »det stora 
subarktiska björkmaximet» ( SAURAMO) 6 800 a 
7 000 f. Kr. ,  »som anger skogens slutgiltiga ex
pansion över den senglaciala tundran» (voN 

PosT 1947 b s. 300 )  och alltså utgör den följande 
postglaciala skogsutvecklingens inledningsfas ( jfr 
S. FLORIN 1944 s .  566 ) .  

5 )  >>A0», dvs. den sammanhängande AZnus
kurvans markerade stigning vid tiden för voN 
PosTs VG 2 (Vänergränsen 2 ) ,  utmärkande Vä
nerns isolering ur Västerhavet, och efter FROMM 
( 193'8 ) daterad till ca 6 350 f. Kr. 

Det bör observeras - att voN PosT från denna 
trakt ej anför T0 ( den rationella Tilia-kurvans 
början) som pollenanalytisk lednivå. 

En över - 50 m djup borrkärna med en oavbru
ten lagerföljd genom Göta älvs bottensediment 
vid Göteborg har av MoRREN ( 1942, 1945 ) pollen
analytiskt konstaterats omfatta äldre postglacial 
och ett långt avsnitt av senglacial tid. Den ofant
ligt snabba sedimentationen har, trots den tilläm
pade ringa provtätheten, möjliggjort, att en de
taljerad kurvgång kunnat erhållas. Med stöd av 
de hydrografiska förhållandena, indicerade av 
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diatomefloran, har MoHREN ansett sig kunna tolka 

en Betula-kulmination långt nere i lagerföljden 
som orsakad av Allerödtidens gynnsamma klimat

förhållanden - den nordligaste svenska Alleröd

bildning, som dittills kunnat konstateras. BM 

(sensu VON PosT 1947 a) är även antytt. 

För speciella kvartärgeologiska och vegetations
historiska syften har även pollenanalysen kom

mit till användning vid norra västkusten. ATLE

STAM ( 1942 ) har i samband med historisk-geo

grafiskt be�rivna ljunghedsstudier, huvudsak

ligen grundade på pollenanalys, kommit in på de 

viktiga västsvenska växtgeografiska problemen 

om ljunghedarnas och barrskogsgränsens natur. 
Han hävdar ( s. 120 ff. ) ,  att det visserligen finns 

»urhedar» längs kusten, men att de flesta ljung

hedarna äro kulturprodukter, och att barrskog 

(både tall och gran) förr förekommit i det nu 

barrskogsfria kustlandet. 

För att ålderbestämma ett Balanus hammeri
fynd i norra Bohuslän och närmare precisera dess 

ståndortskrav har HESSLA rD ( 1949 a )  begagnat 

en kombination av pollenanalys och granulome
trisk analys av ifrågavarande marina lersedi

ment. För dateringarna härvidlag - liksom för 

åldersbestämningarna av kalkgyttjebildningar i 
norra Bohuslän ( HESSLAND 1949 b )  - användas 

de ovannämnda von Postska pollenanalytiska led

nivåerna. · A v dessa nordbohuslänska pollendia

gram framgår, att Bl\1: och äldre lednivåer eller 
andra karakteristika i pollendiagrammens sen

glaciala avsnitt ej framstå lika enhetligt och med 

samma pregnans som t .  ex. i de danska ( JEssEN, 

IvERSEN) ,  skånska (NILSSON 1935 ) och synbar

ligen även halländska (voN PosT 1947 a) dia
grammen. 

Den undersökning, vars resultat framlägges i 
denna avhandling, har flerfaldiga s y f t e n. Det 

torde av det ovanstående ha framgått, att de 
grova dragen i den svenska vegetationens ell er 
åtminstone skogens historia tack vare ett flertal 
makrofossilstudier och framför allt pollenanaly
tiska undersökningar redan äro tecknade. De hit
tills föreliggande fåtaliga vegetationshistoriska 
detaljarbetena (T .  NILssoNs stratigrafisk-pollen

analytiska undersökningar i Skåne /1935/, M.-B. 
o. S .  FLORINs kvartärgeologiskt och arkeologiskt 

2 - 51 6653 

inriktade forskningar i södra Mälartrakterna 
/bl .  a. 1944/, VON PosTs vittomfattande Viskan

undersökningar /ännu ej pu.blicerade/, m .  fl. ) 

bidraga till en klarare bild av utvecklingsförlop

pet men visa även, att beträffande detaljerna -

och då även rörande betydelsefulla sådana -

äro resultaten lokalt isolerade. Detta är givetvis 

i mycket beroende på de olika inriktningarna av 

ifrågavarande kvartärhistoriska arbeten, deras 

uppläggning och genomförande. Men de förefint

liga bristande överensstämmelserna och svårighe

terna till säkra anknytningar över större områ
den härvidlag ha huvudsakligen sin grund i 
vanskligheten att i ett sålunda relativt isolerat 

material urskilja vad som är av lokal, mer eller 

mindre tillfällig natur och vad som är av regional 

eller i varje fall begränsat regional räckvidd. 

Förhållandena äro för närvarande härvidlag så

dana - och komma nog ännu en tid framåt att 

så förbliva - att mycket av det vegetationshisto
riska resultat, som med mycken möda och tids� 

P.pillan framlagts i åtskilliga detalj erade pollen

diagram, är ett stumt material, sett ur annan syn
vinkel än den rent lokala, vilket emellertid i en 
framtid, när undersökningsnätet slutit sig tätare, 
kan visa sig vara talande nog. Möjligheterna bli 

samtidigt, undan för undan, större att sovra 

bland det då föreliggande, materialet och tillvara

taga, framhäva och sätta i system de fakta, som 
avspegla annat än rent lokala eller tillfälliga för
hållanden, med andra ord att . med allt större 

skärpa och detaljrikedom rekonstruera den växt

geografiska utvecklingen och de klimatiska för

hållanden, som denna indicerar. 

För att nå dessa syften är det sålunda ett 
önskemål att få så många vegetationshistoriska 

detalj undersökningar som möjligt, h u vudsakligen 
grundade på pollenanalys, utförda inom begrän

sade, lämpligt fördelade områden. Dessa arbeten 
äro alltså, sedda ur denna synpunkt, av grund

forskningskaraktär ; de utgöra ett samlande och 
presenterande av ett omfattande och ·detaljrikt 
primärmaterial. Men dessutom kunna de också 

beräknas lösa eller bidra till lösandet av vissa 

lokala eller mera begränsat regionala, historiskt 
växtgeografiska problem. Det föreliggande ar

betet kan ses som ett led i dessa strävanden. 
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»Det synes som om kvartärgeologien befinner 
sig i en kris» nödgas G. LuNDQVIsT medge i för
ordet till andra upplagan av »Sveriges geologi» 
(MAGNUSSON, GRANLUND & LUNDQVIST 1949 ) . 

Detta anser LUNDQVIsT närmast gälla uppfatt
ningen av de senkvartära nivåförändringarna 
och därmed förknippade problem men även is
recessionen och dess kronologi. Vid vegetations
historiska studier är det - i varje fall i fråga 
om trakter under högsta kustlinjen (HK) -

oundvikligt eller rättare sagt nödvändigt att be
röra traktens nivåförändringsförlopp. Antingen 
kunna därur hämtas data, som kunna tjäna den 
vegetationshistoriska tidsbestämningen, eller 
också kunna på annan grund tidsbestämda punk
ter i vegetationsutvecklingen vara nivåföränd
ringsforskningen till hj älp. Det är ur denna sist
nämnda synpunkt som även den historisk-växt
geografiskt inriktade pollenanalysen kan lämna 
ytterligare material till belysande av nivåför
ändringarna. 

Med denna avhandling framlägges sålunda ett 
vegetationshistoriskt material, huvudsakligen 
grundat på pollenanalys och redovisat i pollen
diagram, från ett avsnitt av den svenska väst
kusten, närmare bestämt från ett bälte mellan 
mellersta Bohusläns kust och södra Vänern ( se 
p l. I ) .  Detta går alltså från den relativt neder
bördsfattiga kusten över det nederbördsrikare 
höglandet ( 100-200 m ö. h. ) i det inre Bohuslän 
och västra Dalsland till Vänerbäckenet med mera 
kontinentalt präglat klimat ( se pi. I och VIII) . 

Härifrån sker anknytning till den kronologiskt 
bättre kända skogsutvecklingen på Falbygden. 

Tidigare ha, ' som ovan s .  15 ff. framhållits, 
spridda vegetationshistoriska bidrag lämnats från 
norra västkustlandet ( och från Dalsland av 
GRANLUND 1932 ) ,  vilka dock obetydligt beröra 
ifrågavarande undersökningsområde men som gi
vetvis varit av stort värde vid det föreliggande 
materialets behandling och tolkning. 

Undersökningen avser, 
att med pollenanalytisk metod b�skriva vege

tationens senkvartära utvecklingshistoria inom 
ifrågavarande område, varvid i f9rsta hand be
handlas förändringarna i skogens sammansätt
ning, men dessutom även i möjligaste mån annan 
vegetation under perioder, då sådan befunnits 
utgöra ett viktigt inslag i landskapsbilden ; 

att såvitt möjligt införa en absolut tidsskala 
för vegetationsutvecklingen genom anknytning 
till områden med åtminstone på vissa punkter 
tidsbestämd skogshistoria, varigenom vegetations
utvecklingen kan infogas i sitt större samman
hang ; 

att utreda i vad mån regionala (zonala) skill
nader - i likhet med nu - förelegat inom un
dersökningsområdet, dvs. fastställa eventuella 
regionförskjutningar ; 

att bidraga till belysandet av vissa sydväst
svenska växtgeografiska problem eller andra un
der ar betets gång framkomna frågor såsom be
träffande den av kulturen betingade vegetatio
nens avspegling i pollenspektra. 

IV. Geografisk orientering 

Denna geografiska översikt avser att framhäva 
huvuddragen . i det landskap, i vilket de vegeta
tionshistoriska händelser utspelats, vilkas beskri
vande är denna undersöknings mål. 

Rörande bohuslänsdelen av undersökningsom
rådet föreligga numera utmärkta översikter -
dalslandsdelen är däremot vanlottad - nämligen 
över de geografisk-geologiska förhållandena av 

A.. FRISENDAHL, över klimatet av F. HÅRD AV SE
GERSTAD och över florans växtgeografiska fördel
ning av R. STERNER, allt ingående i HARALD 

FRIEs ' Göteborgs och Bohus läns fanerogamer 
och ormbunkar ( 1945 ) .  Ett antal gradualavhand
lingar äro gTundläggande för kännedomen OID 

norra västkustlandets geografi : berggrundsmor
fologien av E. LJUNGNER ( 1927-30 ) ,  de glaciala 
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Fig. l .  )>Klippornas rike)> är en träffande benämning på den bohuslänska skärgården. Inlandsisen avlastade här ej  så 

mycket morän som längre österut. A v det som fanns spolade havet bort först finare sedan allt grövre material och 

avlagrade detta nedanför klippbranterna och på bottnen av sprickdalarna, vilka här fortfarande ligga under havsytan 

(se texten s. 23). I skrevorna på klipplatåarna blev dock en del löst material liggande kvar, vilket tillåter en sparsam 

växtlighet av örter, gräs, ris och buskar eller i djupare skrevor småträd. En bild som denna förklarar varför klipp

terrängen även längre in i land är skoglös. - Detalj ur Fotokarta över Sverige. Göteborgs och Bohus län. Un

gefärlig skala l : lO 000. Publicerad med tillstånd av försvarsstaben. 

Abb. l .  l>Reich der Felsem ist eine treffende Bezeichnung des Schärengebiets von Bohuslän. Das :fnlandeis hat hier nicht so viel 
Moräne abgelagert wie weiter östlich. Von dem vorhandenen Material spiilte das Meer zuerst das feinere und dann alles gröbere 
fort und lagerte es unterhalb der Felsabhänge sowie auf dem Boden der Spaltentäler ab, welche hier noch unter der Meeresober
fläche liegen (s. den Text S. 23) .  In den kleinen Spalten der Felsplateaus blieb jedoch etwas lockeres Material liegen, das eine 
spärliche Vegetation von Kräutern, Gräsern, Zwergsträuchern tmd Gebiisch oder in tieferen Spalten von kleinen Bäumen er
möglicht. Ein Bild wie dieses macht es verständlich, warum das Felsengelände auch weiter landeinwärts waldlos ist. - Detail 
aus der Fotokarta över Sverige. Göteborgs och Bohus län. Ungefährer Massstab l : 10 000. 

avlagringarna av N. BJÖRSJÖ ( 1949 ) och den ma
rina sedimentationen, särskilt skalavlagringarna, 
av I. HESSLAND ( 1943 ) . Det första arbete, vari 
det bohuslänska klimatet utredes och infogas i 
sitt större sammanhang, är c.  P. CuRMANS stu
dier öfver de skandinaviska Nordsjökusternas 
sommarklimat ( 1879 ) . Vegetationen i relation till . 
klimatet har ur olika synpunkter berörts av EN-· 

QUIST (1924) ', Du RmTz ( 1925 a o. b) DEGELrus 

( 1935, 1939 ) m. fl. Växtvärlden, särskiit skogen 
och heden, och dess förhållande till människan 
har fått sin monografiska behandling av LINDNER 

( 1935 ) och ATLESTAM ( 1942 ) . Kulturlandskapets 
utveckling kan följas i arbeten av O. FRÖDIN 

(1912) ' ENQVIST ( 1922 ) ' SJÖBECK ( 1932) ' ALIN, 

NIKLASSON & THOMASSON ( 1934 ) ,  THOMASSON 



20 M. FRIEs: Senkvartär vegetationsutveckling i nordvästra Götaland 

Fig. 2. I det inre kustlandet framstå kontrasterna mellan de båda huvudelementen i det bohuslänska landskapet, klipp

platåerna och lerdalarna, med utomordentlig tydlighet. Endast spridda rester av en förmodligen även tidigare gles häll

marksskog - av bergek (Quercus petraea) ,  björk, asp eller längre in i land tall - finnas kvar. Längs dalsidorna växer 

en utarmad kvarleva av den ädellövskog, som förr jämte kärrskogar täckt dalgångarna. - Detalj ur Fotokarta över 

Sverige. Göteborgs och Bohus län. Ungefärlig skala l : lO 000. Publicerad med tillstånd av försvarsstaben. 

Abb. 2. Im inneren Kustengebiet, treten die Gegensätze zwischen den beiden Hauptelementen der Landsehaft von Bohuslän, den 
Felsplateaus und den Tontälern, ausserordentlich deutlieh hervor. Nur verstreute Reste eines vermutlieb aueh fruher liebten Fels. 
bodenwaldes - von Traubeneichen (Quercus petraea), Birken, Espen oder weiter landeinwärts Kiefern - sind noch vorhanden. 
Längs den Talseiten wächst ein verarmtes Dberbleibsel des Edellaubwaldes, der friiber nebst Sumpfwäldern die Täler bedeckt 
hat .  - Detail aus der Fotokarta över Sverige. Göteborgs och Bohus län. Ungefährer Massstab l : lO 000. 

( 1936 ) ,  LJUNGNER ( 1938 ) ,  MuNTHE ( 1940 ) m. fl. 
En resume av Falbygdens geografi - miljön 

för Åsle mosse - lämnas i samband med redo
görelsen för Åsleserierna (s. 59 ff. ) . 

l. Terrängen 

Det kan vara praktiskt att införa vissa topo
grafiska distinktioner. I anslutning till DALENs 

naturgeografiska indelning av Bohuslän ( 1935 s. 
52 f . ,  karta I )  kan för.st 'inlandet ' urskiljas, dvs. 
höjdområdet i det inre Bohuslän och västra Dals
land (se översiktskartan pl. I ) . öster därom lig
ger som en mycket naturlig enhet 'Dalboslätten ' , 
vilken ligger endast obetydligt över Vä.nerns nivå 
( 44 m ö. h. ) och upplöses mot söder. Väster om 

� inlandet utbreder sig 'kustlandet ' .  Detta indelar 
DALEN i 'ler dalslandskapet ' och 'skärgården ' .  Till 
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Fig. 3. Inlandet i östra Bohuslän och sydvästra Dalsland är till större delen uppfyllt av barrskogar, myrar och sjöar. 

I de högsta partierna på 1 50 m nivå och mera äro ädla lövträd sällsynta. Nederbörden är betydande (se detalj i pl. 

I), och myrarna få ofta en excentrisk form med överst soligen och nederst orobrogen utbildning (se myrprofilerna 

s. 7 1 ,  73, 74 o. 77) . - Detalj ur Fotokarta över Sverige. Göteborgs och Bohus län. Ungefärlig skala l : 10 000. Publi

cerad med tillstånd av försvarsstaben. 

Abb. 3. Das Binnenland des östlichen Bohuslän und sudwestlichen Dalsland ist zum grässeren Teil mit Nadelwäldern , Mooren 
und Seen bedeckt. In den höchsten Partien, 150  m und höher, sind edle Laubbäume seJten. Der Niederschlag ist bedeutend (s. 
Detail auf Pl. I), und die Moore haben oft eine exzentrische Form mit proximal soligener und distal ambragener Ausbildung (s. 
die Moarprofile S .  7 1 ,  73 ,  74  u. 77). - Detail aus der Fotokarta över Sverige. Göteborgs och Bohus län. Ungefährer Massstab 
l : lO 000. 

den sistnämnda regionen räknas även de yttre de
larna av :fastlandet (näsen) och av de större 
öarna. För föreliggande undersökning är det 
mera praktiskt att för fastlandet i övrigt ( ler
dalsregionen) använda beteckningen 'kustlan
det ', alltså i mera begränsad mening än som ti
digare gjorts. Benämningar såsom 'kustlands
skog ' och 'kustlandsklimat ' äro smidigare och i 
detta sammanhang lämpl igare än motsvarande 

kombinationer enligt den andra terminologien. 
Av undersökningsområdet urskiljas alltså föl
jande naturliga delar, räknade från kusten in till 
Vänern (se pl. I ) : 
l. skär·gårdsområdet (skärgården inkl. kustban

det, dvs. skärgården och närliggande delar 
av fastlandet och av de större öarna) ,  skog
löst klippskärgårdslandskap (fig. l )  ; 

2. kustlandet (in till terrängtypsförändringen, 
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Fig. 4. Typisk klippskärgårdsterräng i den starkt kulturpåverkade bohuslänska skärgården. Mellan de lavklädda klip

porna, som havet en gång spolat fria från den sparsamt avlagrade moränen, växa ljung (Calluna) i skrevorna och Fes

tuca ovina på gruset i förgrunden, där de uppradade stenarna ange platsen för ett för länge sedan övergivet fiskeläge. 

Skållehus på Härmanö norr om Käringön (jfr J. PETTERssoN 1 950). Foto ORVAR ARVEDSON 1 950. 

Abb. 4. Typisches Felsenschärengelände in dem stark kulturbeeinflussten Schärengebiet von Bohuslän. Zwischen den flechtenbeklei
deten Felsen, die das Meer einmal von der spärlieb abgelagerten Moräne freigespUlt hat, wachsen Heidekraut (Calluna) in den 
kleinen Spalten und Festuca ovina auf dem Kies im Vordergrund, wo die Steine die Stelle eines vor langer Zeit vetlassenen 
Fischerdoris anzeigen. Skållehus auf Härmanö nördlich von Käringön (vgl. J. PETTERssoN 1 950). 

ungefär sammanfallande med Bohusbanans 
sträckning) ,  starkt kuperat, moränfattigt 
bergsplatå- och lerdalslandskap (fig. 2 )  
med 
a)  en yttre del med ädellövskogsrester och 
b) en inre del . med begränsade barr- och 

ädellövskogar ; 
3. inlandet, kuperat men i j ämförelse med före

gående flackare, mer eller mindre morän
klätt höjdområde med dominerande barr
skogar och i gynnsamma lägen begränsade 
ädellövskogar ( fig. 3) ; 

4. Dalboslätten. 

Terrängtypen varierar högst avsevärt mellan 
olika delar av undersökningsområdet. Dalboslät
ten (på 50-60 meters nivå) ,  till allra största de
len täckt av lösa j ordarter, och den ytterligt 
brutnå klippterrängen i Bohusläns kustland äro 
varandras motsatser. I det 50-100 (-150 ) m 
högre liggande mellanområdet ( inlandet) ,  en 
gång upplyftat i förhållande till Dalboslätten 
( LJUNGNER 1938 s. 5 ) , inta mer eller mindre kala 
hällmarker avsevärda arealer, men moränen är 
i j ämförelse med i kustlandet mycket mera ut
bredd över den kuperade men ej så sönderbrutna 
terrängen (se fig. 3 ) . Det från norr nedskju-
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Fig. 5. I det bohuslänska skärgårdslandskapet ligga de lösa jordlagren ännu under havsytan. Klipplatåerna ha, sedan 

de lyfts upp ur bränningszonen, varit nästan helt fria från löst material. De måste därför alltid ha företett i stort 

sett samma karga, skoglösa anblick som nu. Till höger Myrica gale. Vy mot nordväst från klipplatån på 40-50 m 

nivå nordost om Lysekil. Foto förf. 20. 6 .50. 
Abb. 5 .  In der Schärenlandschaft von Bohuslän liegen die lockeren Erdschichten noch unter der Meeresfläche. Die Felsplfl.teaus sind, 
seitdem sie sich aus der Brandungszone erhoben haben, fast ganz frei von lockerem Material gewesen. Sie mussen deshalb im
mer im grossen und ganzen denselben kargen, waldlosen Anblick geboten haben wie jetzt. Rechts Myrica gale. Blick nach NW 
von dem Felsplateau in 40-50 m Höhe nordöstlich von Lysekil. 

tand e Kroppefj ället i Dalsland kan ses som en 
fortsättning på det nordsvenska (nordskandina
viska) höglandet norr om norrlandsterrängens 
gräns mot det mellansvenska låglandet ( jfr KAR
VIK 1950 s. 72 och fig. 40 s. 168 i föreligg. ar b . ) . 

Ur terrängtypssynpunkt utgör kustlandet den 
mest särpräglade delen (se fig. 2 ) . Dess ut
formning är ytterligt viktig att beakta vid tol
karrdet av pollendiagrammen från detta område 
- särskilt i deras detaljer - liksom vid studiet 
av skogens lokala och regionala fördelning i 
gången och nuvarande tid. Det är särskilt två 
förhållanden, som framför alla andra sätta sin 
prägel på kustlandet : den ytterligt sönderbrutna 
klippterrängen och fattigdomen på lösa j ordar
ter. Ett rikt spricksystem har delat upp det pre
kambriska peneplanet i en mängd skarpt av
gränsade bergsplatåer. Dessa äro alltså föga vid
sträckta och g·enom ytterligare förklyftning ej 
ägnade att hålla större vattensamlingar eller my
rar. Högt belägna sådana äro därför mycket säll
synta i kustlandet. Det även primärt sparsamt 
deponerade moränmaterialet (BJÖRSJÖ 1949 s. 
13)  spolades i stor utsträckning ned från platå-

erna, när dessa under landhöjningen koinmo i 
bränningszonen, och deponerades som finsedi
ment i sprickdalarna eller som käglor av grövre 
material längs dalsidorna (HEssi .. AND 1943 s. 20 ) .  
Den sammanlagda arealen moräntäckt markyta i 
Bohuslän har beräknats utgöra endast 10 % av 
totala landarealen (BJÖRS,JÖ l. c. ) - inklusive 
det moränrikare inlandet ! De lösa j ordlagren äro 
alltså huvudsakligen begränsade till de oftast 
trånga sprickdalarna, vilka äro fyllda av mäk
tiga lager morän (i primärt läge) ,  glaciallera ( is., 
havssediment ) ,  yngre ler- eller lergyttjesediment 
j ämte direkt från omgivningen nedspolat finare 
eller grövre material ( jfr profilskisser hos LJUNG
NER 1938 s. 9 och HESSLAND 1943 s. 21) . Närmare 
kusten dyka dessa dalar (t. ex. Brodalen och 
Lysedalen) ned under havsytan. Skärgården är 
därför ytterligt fattig på lösa jordlager. »Klip
pornas rike» är en för såväl forna som nuvarande 
förhållanden tillämplig och träffande beteckning 
på denna trakt (se fig. l) . 

Kontakten hav-land är till följd av terräng
typen till största delen utbildad som mer eller 
mindre branta klippstränder, på enstaka platser 
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Hållö (Nvom Lysekil) 
N 

Mrg månad 1956 -1950 
o 2o 4o 60 80 too observ. %o 

Fig. 6. Vindriktning och vindfrekvens under maj månad 

1936-1950 vid mellersta Bohusläns kust och vid Vänerns 

sydända. (Jfr texten s. 24) . 

Abb. 6. Richtung und Frequenz der Winde im Monat Mai 1 93 6  
- 1 950 a n  der Kuste des mittieren Bohuslän und a m  Sudende 
des Vänersees. (Vgl. Text S. 24) .  

avbrutna av ursköl jda, blockrika partier. Vid 
åmynningar finnas deltan av finsediment, som 
bilda underlag för strandängsvegetation. 

2. Klimatet 

Ä ven klimatiskt uppvisar undersökningsområ
det ganska avsevärda skiljaktigheter såväl regio
nalt som lokalt. Bestämmande för klimattypen 
är givetvis mötet mellan Västerhavet, vars års
temperatursamplitud i ytan knappast överstiger 
20°,  och det från kusten stigande och sedan ånyo 
sjunkande fastlandet med varierande men betyd
ligt högre årsamplitud för marktemperaturen. 
A v betydelse härvidlag är den i mellersta Bohus
län starkt sönderskurna kusten med j ämförelsevis 
vida vattenytor trängande långt in i land. Om
rådet väster om vattendelaren Skagerack-Vä
nern kännetecknas av ett ur flera synpunkter 
maritimt klimat, trakterna öster därom av ett i 
j ämförelse med föregående kontinentalt klimat. 
Förutom av vindriktningen (övervägande väst
lig )  bestämmas de i dessa motsatta klimattyper 
ingående komponenterna ( temperatur och neder
börd) av skilda företeelser i naturen :  tempera
turen huvudsakligen av fördelningen mellan land 
och hav, nederbörden av höjdförändringarna.  För 
undersökningsområdet (profilen kusten-höj d
området-Dalboslätten) erhållas därför följande 
schema t i ska klirna tkonstella tioner : 

J .  för skärgårdsområdet ett utjämnat tempera
turklimat utan större extremer, nederbörds
fattigt, soligt, mindre humid klimattyp ; 

2. för kustlandet : temperaturklimat ungefär som 
i skärgårdsområdet, inåt land stigande ne
derbörd och något molnigare, humid klimat
typ ; 

3. för inlandet (höjdområdet i östra Bohuslän 
och västra Dalsland) :  j ämfört med föregå
ende områden kallare vintrar, nederbörds
rikt, tidvis molnigt, humid klimattyp ; 

4. Dalboslätten : temperaturklimat ungefär som i 
höjdområdet, nederbördsfattigare (regn
skugga) ,  mindre molnigt, mindre humid kli
mattyp . 

Isotermerna och isohyeterna löpa i stort sett 
parallellt med kusten ( se pl. I, detalj ) .  De först
nämnda göra i överensstämmelse med det ovan
stående en inbuktning i mellersta Bohuslän. Jäm
för kartor hos ÅNGSTRÖM ( 1946 ) ,  vilka delvis legat 
till grund för detaljkartan över årsnederbörden, 
som infällts i översiktskartan pl. I .  

Med tanke på den långtransport av pollen med 
vinden, som alltid i större eller mindre utsträck
ning förekommer, är det av vikt att konstatera, 
att markvindens riktning vid bohuslänskusten 
visserligen är starkt växlande (se vindrosor hos 
HESSLAND 1943 s. 50 ) men att de särskilt under 
sommaren f ö r h ä r s k a n d e v i n d a r n a ä r o 
v ä s t l i g a e l l e r  s y d v ä s t l i g a (jfr vindros 
från Hållö för juni-augusti hos CuRMAN 1879 
s. 70 o. Tafl. 4 ) . De äro även de relativt kraf
tigaste .  Under vår- och försommarmånaderna är 
den västliga tendensen däremot mindre utpräg
lad. En vindros (fig. 6) från havsbandet 
( Hållö )  för maj månad, då flera av träden 

blomma, visar visserligen övervägande sjövindar 
(från S medsols till NNV) men också en mycket 
markant rent östlig komponent, i föreliggande 
fall troligen något överdimensionerad. För vind
riktningen vid Vänersborg, representerande un
dersökningsområdets östra del, är terrängens ut
präglade huvudlinje i Vänerns SV -NO-sträck
ning avgörande (fig. 6 ) . Även i de högre luft
lagren råda växlande förhållanden. Dock är den 
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västliga luftströmmen övervägande ( ÖsTMAN till stor del skövlade, och där de mer eller mindre-
1933 ) .  trånga dalarna äro ypperliga miljöer för ädel-

Man bör alltså räkna med att en del pollen 
huvudsakligen från Danmark kan hamna på den 
svenska västkusten, där det långflugna pollenet 
dock torde vara av underordnad betydelse gent
emot det på platsen producerade. De ej sällan 
förekommande vindarna inifrån land kunna 
emellertid beräknas medföra mängder av pollen, 
som i ett skogfattigt landskap kraftigt influerar 
på pollenregnets sammansättning. Härpå äro 
pollendiagrammen från kusttrakterna tydliga 
vittnesbörd. Som nedan skall framhållas (s. 112)  

kan man antaga, at t  västvindsregimen varit den 
rådande ända från inlandsisens bortsmältande. 

3. Växtvärlden 

I en sam�anfattning som denna må det vara 
. tillfyllest att framhäva vissa växtgeografiska och 

fysiognomiska grunddrag inom undersöknings
området, vilka ha betydelse särskilt för förståel
sen av skogens regionala och lokala fördelning 
genom tiderna. 

S k ä r g å r d s o m r å d e t är huvudsakligen av 
edafiska och klimatiska orsaker skoglöst. Skär
gårdens öar och fastlandets mot havet expone
rade uddar (»huvuden» ) bestå till allra största 
delen av kala hällmarker - de lösa jordavlag
ringarna i sprickdalarna ha ännu ej

_ 
stigit ur 

havet - och vinden och saltimpregnationen 
hindra träden att nå annat än buskform nere i 
skrevorna. Björk, asp, rönn och berg ek ( Querc�ts 

petraea) äro vanligast, men i särskilt gynnsamma 
och skyddade lägen kunna även dungar av ädla 
lövträd, ofta kantade av snår av t. ex. slån, hag
torn eller vildapel, förekomma. Denna obetydliga 
träd- och buskvegetation är synnerligen starkt 
kulturpåverkad. Den· sparsamma högre vegetatio
nen i övrigt präglas av Västerhavets närhet. -
Endast obetydliga, topogena torvmarker finnas. 
Fig. l ,  4 och 5 .  

Därinnanför sträcker sig en  eller annan mil 
inåt land ett bälte - y t t r e d e l e n a v k u s t
l a n d e t - där bergsplatåerna intas av ett i 
skrevorna vindskyddat »ekekratt» (Qum·c�ts 

petraea - snår ) eller björk- och aspsnår, numera 

lövskog av mellan- och västeuropeisk karaktär 
(t. ex. Näverkärr, M. FRIEs 1946 ) ,  även denna 
skog till största delen avlägsnad genom uppod
lingar och starkt utarmad. Fig. 7, 9 och 10 .  

rropografis�t omärkligt övergår detta bälte i 
en i n r e d e l a v k u s t l a n d e t, karakterise
rad av barrskog på bergsplatåerna (mest häll
markstallskog) och här och var på moränkäg
lorna (mest gran) kring dessa. Längs de bördiga 
dalgångarna, vilkas lerslätter nu äro uppodlade 
(se. fig. 2 ) ,  frodas i skyddade lägen en ädel
lövskogsvegetation av en för ett uppsvenskt öga 
sydländskt yppig karaktär ( STERNER 1929, GRIM- · 

VALL 1946 ) . Växter som Fag�ts silvatica, Prun1ts 

spinosa, Rubtts plicattts och Lonicera periclyrne

nwrn (Bohusläns provinsblomma) växa här i 
kustlandet men saknas eller äro sällsynta i in
landet (se resp. utbredningskartor hos H. FRIEs. 

1945 s. 39, 41,  460 o. 477 ) . 

I n l a n d e t är ett barrskogslandskap med in
sprängd ekblandskog på gynnsamma platser i lik
het med förhållandet i Götalands övriga höj d
områden. I de högst belägna tralderna (på 150-

200 m nivå ) är ekblandskog mycket sällsynt, var
igenom landskapet antar en om norrlands- eller 
åtminstone bergslagsnaturen påminnande karak
tär ( se fig. 3 ) .  Den höga humiditeten ger de 
vanligt förekommande myrarna ofta en helt eller 
delvis ( excentriskt) soligen utbildnin_g. Lönn och 
rönn som vårdträd kring den glesa höjdbebyggel
sen göra också likheten med bergslagsförhållan
dena påtaglig. 

D a l b o s l ä t t e n ansluter sig skogsgeogra
fiskt till övriga slättområden kring södra Vänern, 
där de nu rikt uppodlade - slätterna fordom varit 
skogbevuxna - av allt att döma till stor del av 
lövskog, på de bättre markerna ekblandskog. Den 
:flacka terrängen men även det i förhållande till 
inlandet mindre humida klimatet har medfört 
uppkomsten av mäktiga, mer eller mindre kon
centriskt byggda om brogena myrar (t. ex. Eke
näsmossen, se s. 66 ff ) .  

I samband med denna vegetations9versikt -
med huvudvikten lagd på landskapsbilden och 
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Fig. 7. I skärgårdsområdet och det yttre kustlandet når skogen, då den överhuvudtaget finnes kvar, ej över de om

givande bergknallarna. I skogen ingå här bl. a. Quercus petraea, Tilia cordata och Populus tTemula. Näverkärr på Här

näset. Foto förf. 19 . 6.50. 

Abb. 7 .  Im Schärengebiet und im äusseren Klistenland reicht der Wald, wenn er iiberhaupt noch vorhanden . ist, nicht iiber die 
umgebenden Felsplateaus hinaus. Zu .dem Walde gehören bier u.  a. Quercus petraea, Tilia eardata und Populus tremula. Näver
kärr auf Härnäset . 

.skogsgeografien - kan det vara lämpligt att 
lämria en orientering· om den nuvarande före
komsten i undersökningsområdet (speciellt i kust
trakterna) av vissa i pollenspektra represente
rade ris, gräs och örter. Dessa uppgifter kunna 
tjäna som bakgrund till i det följande (särskilt i 
kapitlet om Gullmarpropparna s. 95 ff. ) förda 
diskussioner kring frekvensen av icke-trädpollen 
(non-arbor-pollen, NAP) och den därav indice-

rade skogfria markens vegetation. 
Med utgångspunkt från nuvarande förhållan

den vid bohuslänskusten kan beträffande fält
skiktväxternas (ris, gräs, örter) uppträdande 
följande framhållas, varvid - något oegentligt 
- skiljes på strand- och landvegetation. Härvid 
förutsättes, att strandvegetationen varit i stort 
.sett likartad genom hela den postglaciala - och 

kanske också den senglaciala - tiden. Strandför� 
skjutningen har givetvis under tidernas lopp för
ändrat strandlinjens sammanlagda längd och 
även ståndortsbetingelserna för strandvegetatio
nen. Inom området för Gullmarprofilerna (den 
markerade, djupa Gullmardalen) har dock den 
geografiska situationen i stort förändrat sig så 
obetydligt under de närmast aktuella, senaste 
tre-fyra årtusendena, att det knappast finns 
anledning att anta någon nämnvärd förändring 
av strandvegetationens utbredningsareal åtmin
stone under denna tid. Landvegetationen, vars 
sammansättning man med pollenanalysens hjälp 
söker rekonstruera, kan emellertid genom tiderna 
av olika orsaker ha mer eller mindre genomgri
pande förändrats. 

Ericales tillhöra ej strandvegetationen. Där-
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�H10t kunna de inta stora arealer på land i form 

av Calluna-, Empetru.m- eller i någon mån Erica

hedar. Särskilt V acc inium-arterna spela stor roll 
·som fältskiktsbildare i såväl barr- som lövskogar, 

·ehuru pollenspridningen här torde vara starkt 

begTänsad. - Ericales-pollen i marina sediment 

kunna alltså anses till allra största delen härröra 

från hedar. 

Cypera·ceae representeras på mer eller mindre 

grus-, sten- och blockrika ·stränder - sandsträn

der äro mera sällsynta - av enstaka bestånd 

av t. ex. Carex arenaria och clistans. På strand

ängarna förekomma ofta stora bestånd av Scirpus 

maritimus och Tabernaemontani, båda sannolikt 

rikt pollenproducerande och starkt influerande 
på cyperacekurvan särskilt i lagunlagerföljder 

(se t. ex. ser. 141 ) . Ä ven i landvegetationen ( i  

fukthedar eller på myrar ) äro cyperaceer van

liga : Eriophorum angustifolitt?n, Carex fusca och 

panicea m. fl. Som undervegetation i skogar spela 

halvgräsen ej någon större roll, och pollen

produktionen torde endast ha lokalt inflytande. 

- Marint deponerade cyperacepollen kunna 

alltså beräknas ha kommit från såväl strand

( strandängs- ) som land vegetation. Artbestäm

ningar kunna näppeligen utföras. 

G1·amineae spontaneae (vildgräsen) förekomma 

såväl med som utan skuggande trädskikt. Gräs

rika barrskogår höra till sällsyntheterna, och i 

lövskogarna med gräsundervegetation blir pol

lenbildningen begränsad. Gräsvegetationen blir 

rikare utvecklad utan trädskikt. På grus- och 
blockstränder växa Phalaris arttnclinacea och 

Elymus arenarius i enstaka bestånd. På strand

ängar förekomma rikligt låga gräs, bl. a. Pttcm:

nellia maritima. Den rikt pollenproducerande 

Phragrm:tes commttnis förekommer ofta vid åmyn
ningar i anslutning till strandängar. På land 

förekomma ofta, särskilt i skärgården, gräshedar 

(jfr J. FRÖDIN 1921 ) med Anthoxanthum oclora

tum, Agrostis canina, Deschampsia flexuosa, 

Fest1wa ovina m. fl. , vilka antagligen produ

cera åtskilligt med graminepollen, vilket kan göra 

sig gällande gentemot den övriga, sparsamma 
örtveg'etationens pollenproduktion. - Gramine

pollen i marina lager kunna tyda på maritima 

gräshedar men också, mera lokalt, på närvaro av 

Fig. 8. Vindpinad, subspontan ( ?) gran (Picea) och vind

klippt björk (Betula verrucosa) i klippterrängen vid Näver

kärr ytterst på Härnäset. Foto förf. 1 9 .6 .50.  
Abb. 8. Windverkriippelte, subspontane ( ? )  Fichte (Picea) und 
vom Wind abgeschnittene und niedergepresste Birke (Betula 
verrucosa) im Felsengelände bei Näverkärr ganz aussen auf Här· 
näset. 

strandängar och större Phragm1:tes-bestånd. Art

besfämningar äro praktiskt taget omöjliga på 

vildgräspollen. Förekomst av stora gräspollen

korn, som tolkas som sädesslagspollen (FIRBAS 

1937 ) , måste tyda på åkerbrukskultur ( huvud
sakligen med rågodling) i omgivningen. Risken 

för inblandning av Elymtts- och Phalaris-pollen� 
som äro likartade ( ERDTMAN 1943 b s. 59 ) ,  är 

minimal men torde dock någon enstaka gång 

föreligga (t .  ex. ser. 55 a nedanför 5,80 m) . 

Plantago-släktet representeras framför allt av 

P. maritima, som förekommer rikligast på strand

ängarna men även växer här och var längs strän

derna och i anslutning därtill på ruderatmark, 

och P. lanceolata, en som synarrtrop ansedd växt 
(jfr IVERSEN 1941 s. 40 f. ) ,  vilken förekommer 

allmänt på ruderatmark. De tillhöra ej skogens 
naturliga undervegetation (jfr IvERSEN l. c. ) . 
.2\.ven om artbestämningarna av Plantago -pollen 

i enstaka fall kunna vara osäkra, synes - un

der antagande av att P. lanceolata är kultur

spridd och att mängden producerat P. maritima. 

pollen i stort sett varit konstant genom åtmjn
stone medel- och senpostglacial tid - Plantago

pollenhaltens ökning upp mot yngre lager likväl 
tyda på att denna förorsakas av pollen från kul

turbetingade bestånd av P. lanceolata och i någon 
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mån P. maritima . Att ifrågavarande Plantago

pollen, som påträffats i inlandsseriernas medel

eller senpostglaciala avsnitt, även i morfologiskt 

tvivelaktiga fall tillhöra P. lanceolata, torde med 

kännedom om nuvarande utbredning för P. mari

tinta (H.  FRIEs 1945 karta 174) knappast kunna 

betvivlas. P. major - pollen äro betydligt sällsyn
tare i undersökningsmaterialet ( utom i ser. 

156 b ) . 

Chenopocliaceerna vid stranden och på land 

(marsklandsväxten Salicornia är ekologiskt av

vikande ) fordra mineraljord och frihet från kon
kurrens och beskuggning (jfr IvERSEN 1941 s. 

39 ) . I naturligt tillstånd är havsstranden deras 

förnämsta tillhåll , först i kulturlandskapet kunna 

de sprida sig in i land. Under antagande - som 
ovan beträffande Plantaga maritima - av unge

fär oförändrad pollenproduktion från ifrågava

rande strandväxter (tydligen mest Atriplex · li
tm�alis )  visar en ökning uppåt i diagramme

_
n en 

framskridande kulturutveckling i omgivningen. 

A.rte?nisia-pollenet har i denna undersökning 
ej artbestämts ( jfr IvERSEN 1941 s. 41 ) . Obetyd

liga ehuru märkbara skiljaktigheter finnas emel

l ertid mellan arterna enligt ERDTMAN ( 1949 s. 

49 ff. ) . Av de i våra dagar förekommande Arte

·m isia-arterna är det endast havsstrandväxten A. 

·maritima som med säkerhet är inhemsk i Bohus

län ( j fr H. FRIEs 1945 s. 407 ) .  Den är emellertid 

i våra dagar sällsynt och dess · pollen kan åtmin

stone i de yngsta lagren ej spela någon roll. De 

övriga (A.  cantpestris och vulgaris )  äro synan

troper ( jfr IvERSEN l. c . ) .  Huruvida de dessutom 
ha kunnat ingå i den spontana strandfloran torde 

vara ovisst . Pollendiagrammen tyda knappast på 

detta. Ett mer än tillfälligt uppträdande av 

ATtem·isia-pollen i postglaciala lager tyder emel
lertid avgjort på mänsklig kultur. - Beträffande 

det senglaciala, delvis rikliga uppträdandet av 
ATtem,1·sia-pollen kunna även andra arter tänkas 

ifrågakomma, t .  ex. A. rttpestris ( jfr ERDTMAN 

L c. ) . Det viktiga i detta sammanhang är emel

lertid att konstatera, att Adernisia-pollen indice

rar förekomst av mineralj ord, antingen det gäller 

havsstränder med lösa jordarter eller ett även i 

övrigt skogfattigt, moränklätt landskap ( jfr 

IVERSEN 1942 s. 138, 1945 s. 53 f . ) .  

Rttmex-pollen förekomma aldrig i större mäng

der i undersökningsmaterialet. Det mesta av Ru

mex-pollenet synes överensstämma med R. aceto

sella coll . - pollen, särskilt i yngre lager. Denna art 

tycks uppträda fullt spontant i strand- och klipp
springsvegetation men är för övrigt en synautrop 

växt. Förekomst av Rumex-pollen även i ä ldre· 

kärrtorvslag och sj ödy m. m. gör det sannoliktr 

att det åtminstone i sådana fall rör sig om pollen 
från någon av de större, hydrafila Rwm ex
arterna.  De fåtaliga Rttmex-pollenkornen i ma
rina sediment från tidig och mellersta postglacial 

tid torde kunna härröra antingen från strand

och klippvegetation (R. acetosella, crisptts) eller 

från hydrafila R wm.ex-arter, vilkas pollen trans

porterats ut i marin miljö. I Rmnex-pollenmäng

den i senare lager torde det synautropa elementet 
överväga ( jfr IVERSEN 1941 s. 42 f. ) .  Som kultur

indikator är Rumtex-pollenet för föreliggande un

dersökning sålunda av begränsat värde. Rumex
pollen i senglaciala lager torde tyda på förekomst 

av kalmark i en eller annan form. 
På förekomst av övriga N A.P ( »varia>> ) ,  i regel 

på sin höj d bestämda till familj eller släkte, 

kunna samma synpunkter anläggas som på Ru-

1nex-pollen : tilltagande antal uppåt i lagerserien 
tyder på vidgade arealer skogfri mark, huvud
sakligen kulturmark, förekomst i senglaciala la

ger ävenledes på mer eller mirrdre trädfattig 
vegetation och eventuellt dessutom på havsstran

dens närhet. 

4. Kulturlandskapet 

I ett gammalt kulturområde som det sydväst
svenska är det givet att människan varit en fak

tor vid utformandet av landskapet, som måste 

beaktas. De äldsta spåren av mänsklig verksam

het inom undersökningsområdet eller ang·rän
sande trakter kunna följas tillbaka till Ancylus

tidens bör j an eller obetydligt tidigare ( H  ens
backa- och Sandarnakulturerna, THOMAssoN 

1934 s. 99,  206 ff. ,  1936  s. 46, 54, 1937 s. 54, 

MuNTHE 1940 s .  153, 169 ff. ) . ( En viss osäker

het beträffande dessa äldsta kulturers ålder råder 
emellertid, jfr MUNTHE 1940 s. 153 . ) Skogshisto

riskt motsvarar detta ungefär det s .  k. preboreala 

björkskogsskedet eller dess övergång i den bo-
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reala tall-björk-hasselskogstiden. De i:frågava

Tande primitiva j ägar- och fiskarkulturerna :falla 

:sålunda i början av postg·lacial tid, då västkust

landet snabbt höjde sig ur havet, klimatet hastigt 
förbättrades och trädvegetationen slöt sig sam-
1llan till skogar. 

Hur utbredd denna ä l d r e, p r i m i t i v a  

.s t e n å l d e r s k u l t u r än må ha varit under 

.de följande årtusendena, kan den ej nämnvärt ha 

påverkat naturen, den anpassade sig i stället i 

hög grad efter denna. Endast i närheten av bo

platserna torde tillfälliga och begränsade skogs

r-öjningar ha ägt rum, vilka ej :förmått förändra 

landskapets av naturfaktorerna bestämda ut:form-

11mg. 

Det är först i och med åkerbrukets och boskaps
skötselns uppkomst, markerande den y n g r e 
s t e n å l d e r n s inbrott omkring 3 000 år f. Kr. 

med en permanentare bebyggelse till följd1 som 

röjningar i något större ehuru fortfarande rela

tivt begränsad omfattning och av mera stadig
varande karaktär för odling och beten uppträda. 

D etta mänskliga inflytande på skogsgeografien 

har iakttagits pollenanalytiskt i Danmark ( IvER

SEN 1941, 1949 ) - genom sin :flacka terräng· och 

Tika stenåldersbebyggelse väl lämpat för dylika 

undersökningar - i det att ställvis vissa ogräs
pollen uppträda och Betula- och Coryz,us-pollen

halten ökar på ekblandskogspollenens bekostnad, 

det sistnämnda tydande på uppkomsten av l ö v

ä n g s k u l  t u r  ( IvERSEN 1949 s.  1 6 ) . Av de 

danska iakttagelserna att döma skola dessa kul

turmarker, vilka :fortfarande mera äro att likna 

-vid gläntor i storskogen, tid efter annan ha vuxit 

igen (L c. ) .  De framträda som mer eller mindre 
kortvariga avbrott i den naturliga skogsutveck

lingen såsom denna registreras på pollendiagram

men ( op. c .  pl. I ) . 

I en starkt bruten terräng som den bohus
länska och delvis den dalsländska ställer det sig 

mycket svårare att i pollendiagrammen säkert 

konstatera liknande kulturorsakade företeelser. 

De lokala skogsförändringarna influera starkare 

på kurvgången, och en tillfällig naturlig oscilla
tion i ovannämnd riktning kan lätt felaktigt 

tagas för ett tecken på mänskligt ingrepp i natu
ren. Om eventuella sådana se kap . XI s.  158.  De 

fåtaliga torvmarkerna i det  för yngre stenålders
b�byggelse aktuella området ( särskilt kustlandet, 

jfr LJUNGNER 1938 s.  18 )  ligga för övrigt ej i 

anslutning till några kända boplatser. - På Fal
bygden gestalta sig förhållandena annorlunda 
och betydligt gynnsammare (se s. 59 ff. ) . 

På bebyggelsehistoriska grunder (LJUNGNER 

1938 s. 17 ) kan man anta, att skogsvegetationen 
på lerslätterna och dalbottnarna, i den mån dessa 

hade höjts över havet, varit orörd av människan 

fråm till stenålderns slut. Det synes troligt, att 
b r o n s å l d e r s människan i viss utsträckning 

möjligen för åkerbruk men sannolikast för bo
skapsskötsel kunde utnyttja lermarkerna ( op.  c. 

s. 54 :ff. ) . 
En bebyggelsegeografisk förändring, som tol

kats som klimatbetingad (LJUNGNER 1938 s.  51 ) ,  

äger rum vid övergången till j ä r n å l d e r n,  i 

det att en förskjutning kunnat konstateras dels 

från lermarkerna, som nu skulle ha blivit san
kare, tillbaka till torrare, högläntare marker 

(moränkäglor, skalgrusavlagringar m. m. ) ,  dels 
från kusten inåt land. Det är givet, att med tätare 

bebyggelse och effektivare redskap rovdriften i 

skogarna blev allt kraftigare. Det torde emeller
tid vara först i och med den äldre m e d e l t i

d e n s ( och del vis vikinga tidens) bebyggelse

expansion b l .  a. utåt kusten längs de av havet 
frilagda lerdalarna (LJu"rGNER 1938 s. 74, 127 ) , 

som de allvarligaste skogsskövlingarna togo sin 

början. De framtvungos av nyodlingar (de myc

ket vanliga namnformerna på -röd äro huvud
sakligen medeltida ) och behov av olika slags 

byggnadsvirke för inhemskt bruk och för export 

till det alltmer skogfattiga Danmark och andra 
länder (LINDNER 1935 s.  174 ff. ) . Av dessa an

ledningar gingo avverkningarna i kustlandet ut 
över storskogarna av ädla lövträd i dalgångarna. 

Decimeringen av dessa lövskogar har allt sedan 

dess fortgått - under sillfiskeperioderna i force

rat tempo - för att kulminera under 1800-talets 

mitt, varvid genomförandet av laga skiftet ej var 

minst ödesdigert. Endast spridda och oftast 
starkt utarmade rester av den forna härligheten 

återstå längs dalsidorna och på mera undan
gömda platser ( se fig. 9 ) . Dalgången vid Nä

ver kärr ytterst på Härnäset i Bro socken hyser 
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:Fig. 9. En typisk, bohuslänsk dalgång i det yttre kustlandet, inramad av kala bergknallar med ljung och ekekratt. 

( Quercus petraea) här och var. Lerdalen är uppodlad, och längs dalsidorna har man här lämnat kvar den ursprungliga. 

ädellövskogen, vilken växer på material, som havet en gång nedspolat från klipplatåerna. Vinden trycker sin prägel 

på trädkronorna och tillåter dem ej att nå över de skyddande klipporna. Den märkliga skogen vid Näverkärr på. 

Härnäset (jfr M. FRIEs 1946) . Vy mot nordost. Foto förf. 19 .6.50. 

Abb. 9. Ein typisches Tal von Bohuslän im äusseren Kiistenland, eingerahmt von kahlen Felsplateaus mit Heidekraut und. 
Eichengebiisch ( Querc·us petraea) bier und da. Das Tontal ist angebaut, und längs den Talseiten hat man bier den urspriinglichen. 
Edellaubwald stehenlassen, der auf Material wächst, welches das Meer einmal von den Felsplateaus herabgespiilt hat. Der Wind 
driickt den Baumkronen sein Gepräge auf und erlaubt ihnen nicht, sich iiber die schiitzenden Felsen zu erheben. Der bemerkens
werte Wald bei Näverkärr auf Härnäset (vgl. M. FRIEs 1 946) .  Blick nach NO . 

en jämförelsevis väl bevarad ädellövskog·, som 

tillsammans med den odlade marken visar en 
ålderdomlig, sannolikt om medeltida förhållan

den påminnande landskapstyp (M. FRIEs 1946 ) .  

Övergången till modernare lantbruksmetoder 

under 1800-talet medförde, att lermarkerna, som 

tidigare mest utnyttjats för slåtter och bete, la
des under plogen. Någon skogsgeografisk bety
delse medförde ej denna förändring annat än 
att en del avsides liggande, högläntare åkerlap

par skogsplanterades eller fingo växa igen. Ge

nom skogsplanteringar ( huvudsakligen av barr

träd) sedan senare hälften av 1800-talet ha 
spridda men tillsammantaget avsevärda arealer 

- även nära kusten - blivit skogklädda. - För 

utförligare uppgifter om skogen och kulturland

skapet hä:nvisas till J. LINDNERs »Skogens krönika 

i Göteborgs och Bohus län» ( 1935 ) .  

Från att före människans kolonisation och 
skogsavverkningar i större skala ha varit ett 

mosaiklandskap med ekblandskogsfyllda dal

gångar · och förmodligen buskskogskiädda bergs

platåer har det bohuslänska kustlandet övergått 
till att bli ett landskap med mer eller mindre· 

kala bergspartier och uppodlade dalbottnar som 
mosaikens huvudelement (fig. 2 ) . 

De höglänta skogstrakterna i inlandet ha länge 

varit och äro delvis fortfarande glest bebyggda 

(LJUNGNER 1938 s. 73 f . ) och ha därför utgjort 
gränstrakter mellan bygder och riken. Männi-
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Fig. 10.  Under medeltid och nyare tid fram mot mitten och slutet av 1 800-talet har en omfattande skogsskövling ägt. 

rum i de vindskyddade, lövskogsfyllda dalgångarna vid bohuslänskusten. Endast i mycket sällsynta fall har så mycket 

ursprunglig skog sparats som fig. 9 s. 30 visar. Oftare var skövlingen total. Kreatursbetet hindrade effektivt skogens 

återväxt, och marken försämrades avsevärt. Gångna tiders övergrepp mot naturen har man i våra dagar sökt gott

göra genom att på dylika ställen plantera mestadels inhemska granar eller tallar. 
· 

Foto CARL P. CuRMAN 1 880- eller 1 890-talet� 

Abb. 10. Im Mittelalter und in der Neuzeit bis gegen die Mitte und das Ende des 1 9 .  Jahrhunderts hat eine sehr weitgehende 
Abholzung in den windgeschiitzten, laubwaldbedeckten Tälern an der Kiiste von Bohuslän stattgefunden. Nur in sehr seltenen 
Fällen hat man so viel urspriinglichen Wald iibriggelassen, wie Fig. 9 S. 30 zeigt. Häufiger war die Abholzung total. Viehweide 
verhinderte das Wiederwachsen des Waldes effektiv, und der Boden verschlechterte sich erheblich. Die tJbergriffe vergangener 
Zeiten gegen die Natur hat man in unseren Tagen dadurch gutzumachen versucht, dass man an solchen· Stellen meist einheimi
sche Fichten oder Kiefern angepflanzt hat . 

skans inflytande på skogsvegetationen och förhål

landena mellan de olika skogstyperna har här 

varit vida obetydligare än i kustlandet, ehuru 

den sparsamma, mera permanenta uppodlingen 

givetvis · mest gått ut över marker med lövskog 
och särskilt ekblandskog. Dessa förändringar äro 

sålunda mer eller mindre lokala eller begränsade 

till vissa dalstråk, och i den mån de för pollen

analytisk undersökning använda torvmarkerna ej 

ligga i närheten av kulturmarker (såsom fallet 

är med särskilt ser. 141 ) ,  avspegla pollendiagram

men därifrån ett relativt ostört, huvudsakligen 
av naturfaktorerna betingat skogsutvecklingsför
lopp.  I ett par av inlandsdiagrammen ( otve

tydigast i ser. 66 från en öst-västlig genombrotts

dal genom höj dområdet) framträda vissa mycket 

kraftiga rubbningar i pollenkurvorna i de övre 

lagren (ser. 66 prov 775 och 783 ) .  De ta sig ut

tryck i plötsliga kast mellan å ena sidan barr

träds- och å andra sidan björkkurvorna, vilket 

ger anledning att misstänka mänskligt ingrepp i 

skogen. Det ligger nära till hands att i dessa 

skiftningar se ett utslag av det ända in i sen tid 
( fram till 1800-talets mitt) använda s v e d j e
b r u k e t ( se LINDNER 1935 s.  1 60 ff., ATLESTAM 

1942 s. 28 ff., SAURAMO 1942 s. 256, ARNBORG 

1949 ) . Efter det relativt kortvariga bruket av 

svedjan infann sig liksom på hyggen ett rikt 

björkuppslag (ARNBORG l. c. ) ,  vilket registrerat 

sig· i de ovannämnda topparna på Bet1�la-kurvan. 

I kustlandsdiagrammet ser. 10 kan man utläsa 

. upprepade skogsavverkningar under det senaste 
årtusendet eller mera ( se s. 87 ) . 

Av ovanstående orientering framgår, att pol-
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lendiagrammen från höjdområdet i det inre Bo

huslän och västra Dalsland böra - frånsett lo
kala avvikelser - avspegla den minst kultur

påverkade vegetationsutvecklingen inom under
sökningsområdet. Vår kännedom om kulturut

vecklingen i kustlandet är åtminstone i detalj 

alltför okänd för att tillåta oss att annat än 

grovt »subtrahera>> kulturinflytandet ur pollen
diagrammen från denna trakt. Gynnsammare 

kunna förhållandena härvidlag med tiden tänkas 

bli med pollenanalytiskt material från Falbyg
den ( jfr den nya Åsleserien s.  62 ff. ) .  

V. Undersökningsmaterialet 

Undersökningsmaterialet fördelar sig på två 

olika profill inj er, i princip likartade men prak

tiskt lämpligen isärhållna, nämligen en på land, 

kusten-Vänern (p l. I ) ,  och en från Gullmars

fjordens bottensediment från dess innersta del 
( Saltkällefjorclen ) till mynningen ( pl.  I o. VII 

samt fig. 31 s.  97 ) .  

l.  Pollendiagramkedja på land 1 

Synpunkter och krav på provtagnings
lokalerna och deras lagerföljder 

Terrängförhållandena och andra omständig

heter ha medfört, att undersökningsprofilen ej 

förlagts rakt från mellersta Bohusläns kust in 

till Vänern utan i en båge mot norr. Härigenom 
bli nordliga drag i vegetationsutvecklingen mera 

representerade i höglandsserierna (särskilt ser. 

141 ) . Bl. a. de i det följande framförda synpunk

terna och kraven på lagerföljdernas beskaffenhet 

ha resulterat i att provtagningslokalerna fått en 

oregelbunden fördelning. Diagramkedjan pekar 
även in mot det centrala Västergötland, där an

knytning sökes till det på några punkter arkeo

logiskt daterade pollendiagrammet från Åsle 
mosse på Falbygden ( GRANLUND 1932 s.  86 ) . En 

sammanställning av undersökningsmaterialet 
lämnas i tabellen s. 34 ff. 

För att i möjligaste mån uppfylla de i föregå-

1 De nummer, som tillagts de olika provtagningsloka
lerna och som sedan överförts på pollendiagrammen, ange 
platsernas höjd över havet i meter. 

ende kapitel angivna syftena med undersök
ningen ha vissa k r a v p å u t g å n g s m a t e

r i a l e t, dvs. lagerseriernas beskaffenhet, måst 

uppställas. Dessa äro huvudsakligen följande : 

1. !Jagerföljderna böra såvitt möj ligt omspänna 

hela den tidrymd man vill behandla, i förelig
gande fall helst ända från det att området fri

lagts från landis fram til l nutid. Det kan emel

lertid vara svårt att i fält avgöra, om de verk

ligen innefatta hela denna tid. Lagerföljelen kan 

dock i vissa fall ge anvisningar om lagrens ålder, 

t. ex. om mm1 når ned till marint sediment och 

känner höjden över havet och den ungefärliga 
landhöj ningskurvan. Först efter pollenanalysen 

visar det sig emellertid tydligare, om materialet 
håller måttet härvidlag eller eventuell t senare 

måste kompletteras - j den mån detta är möjligt . 

Dessa fordringar gå ej alltid att uppfylla inom 

undersökningsområdet. På lägre liggande lokaler 

(under ca 50 m ö. h. ) erhållas endast ofullstän

diga lagerserier, beroende på den relativt snabba 

landhöjningen även under postglacial tid (för 
närvarande ca 30 cm per århundrade jBERGSTEN 

1930/) och den i regel påfallande intensiva ma

rina sedimentationen. Från den yttre delen av 

kustlandet saknas sålunda i undersökningsmate

rialet senglaciala lager nära nog fullständigt. De 
högre liggande serierna, särskilt i inre Bohuslän 
och västra Dalsland, nå mer eller mindre långt 

tillbaka i senglacial tid . 

2. Man bör nå botten på lagerserien ell er de 

lager, man vill undersöka, på åtkomligt djup ( en 

praktisk fordran som hänger samman med det 



Undersökningsmaterialet 33 

föregående ) .  Men å andra sidan bör l agerserien 
vara nog mäktig för att tillåta en tillräckligt de

taljerad rekonstruktion av vegetationsutveck

lingen. 

I detta avseende variera förhållandena givet

vis betydligt inom undersökningsområdet. För 

det mesta ha de önskade lagren kunnat uppnås 
med den i regel använda borrlängden om 9 m 

( ibland mera ) . stundom måste emellertid, i den 

mån det går, en borrprofil kompletteras med en 

närliggande, som når ned till äldre lager ( jfr ser. 

55 o. 121 ) . Det kunde finnas anledning att sär

skilt från kustlandet, som är fattigt på mäktigare 

torvbildningar, ta med i undersökningen sådana 

i dessa trakter ej ovanliga, någon meter mäktiga 

kärrtorvmarker, som tydligen enligt pollenana

lysen kunna inrymma lager från nära nog post

glacialtidens början. Då dessa torvmarker i sin 
nedre del bestå av starkt ler-, sand- och även 

grusblandad dy, föreligger här så stor risk för 
felaktigheter i pollenspektra på grund av till

försel av pollen från ovanliggande lager eller om

givande morän, att dessa skikt lämpligen böra 
undvikas. Torvtillväxten har här också skett så 

långsamt, att kurvgången i ett pollendiagram, 

grundat på dylikt material, är föga detaljerad. 
För postglacialens senare skeden ge emellertid 

andra kärr- och ljungtorvbildningar vid kusten 

vissa upplysningar. 

3. Lagerföljderna böra, om de bestå av torv, i 

mesta möjliga mån vara uppbyggda av växtsam

hällen, som sj älva producera minsta möj liga 

mängd pollen eller sporer, dvs. som tillåta om

givningens pollen- och sporflora att så mycket 

som möjligt_göra sig gällande. Trädförande lager, 
där lokal överrepresentation av pollen kan befa

ras, böra sålunda helst undvikas. 

De allra flesta av undersökningsområdets forn

sjötorvmarker ha genomgått det vanliga utveck- . 

lingsförloppet med ett Phragrnites-, Equisetum

eller magnocaricetumsamhälle, varmed fornsjön 
växer igen och som efterföljes av ett lövkärr 

(björk- eller alkärr) ,  och sedan ett gungfly eller 

annan låghumifierad Sphagnum-torvbildning, 

transgredierande lövkärret i samband med en kli

matförändring i humidare riktning. Mängden av 

trä i denna lövkärrtorv men framför allt pollen-

3-51 6653 

analysen avslöjar ungefärligt graden av lokal 

överrepresentation av lövkärrvegetationens pol

len. Pollendiagrammen visa, särskilt ekbland

skogs- och hasselkurvorna, att i en del gynn
samma fall (t .  ex. ser. 141 och bitvis ser. 62 a :  

4,40-4,70 o .  4,80-5 m )  är överrepresentationen 

obetydlig, dvs. lövträdsskiktet har varit särskilt 
glest. I andra fall är övervikten för Betula- eller 

Aln'lts-pollen betydlig (t. ex. ser. 121 a, 66. o. 62 b )  : 

det har varit ett lövkärr med täta snår eller slu

ten skog av antingen björk eller al, synbarligen 

mera sällan båda trädslagen samtidigt. Dessa 
diagramavsnitt äro av föga värde ur allmän 

skogshistorisk synpunkt. - I ett fåtal fall har 
fornsjötorvmarkens utvecklingsförlopp varit så

dant, att en ombrogen Sphagn·um-torvbildning 

ägt rum direkt på ett gungfly, som vandrat ut på 

den igenväxande sjöns vattenyta. I dessa fall har 
pollensedimentationen hela tiden skett i trädfri 

miljö :  på havs- och sedan insjövattenytan, på 
gungflyet och slutligen på det praktiskt taget 

trädfria mosseplanet ( t .  ex. ser. 95) . I detta sam

manhang må förtjäna framhållas, att de mera 

högförmultnade skikt av rekurrensytenatur, som 
här och var avbryta den lågförmultnade, oro

brogena Sphrtgnttm-torven (mossetorven) ,  ej alls 

så ofta som i östligare områden äro utbildade som 

skogsmossetorv med tallstubblager. För bildande 

av en sluten tallskog på mosseplanet har klimatet 
här tydligen ej varit så gynnsamt. Detta minskar 
risken för lokal överrepresentation av tallpollen 

i ifrågavarande torvlager. 

4. Ur vissa synpunkter är en sådan lagerföljd 

Önskvärd, vilken ej är uppbyggd av alltför många 
och olikartade lager. I annat fall äro de olika 

skedena i utvecklingskedjan icke i lika hög grad 

jämförbara med varandra, som förhållandet är i 
mera homogena, inom hela området likartade 

lagerserier. Lagren ha bildats olika fort, pollen

regnet har fördelats och inbäddats proportionellt . 
olika i olika lager och kanske bevarats på skilda 
sätt. Att undvika en sådan omväxlande lager

följd är därför ett önskemål, som särsldlt upp

ställer sig vid kronologiseringe:q. Å andra sidan 

kunna ju stundom vissa skiftningar i lagerfölj 
den vara instruktiva, när det gäller att belysa 

andra frågor, såsom isolering, igenväxning och 

(forts. sid. 38)  
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l 
Lokal-nr på 
övers. -kartan 

pl. I 

156 

62 

69 

95 

66  

141  

121  
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2 

Läge, ev. namn 

Vg.,  Falbygden, Åsle 
mosse 
SGU Ser. D. 43/186  

Dalsl. ,  Frändefors sn, 
Ekenäsmossen (c. 4 km 
S om k:an) 
SGU Ser. D 52/§ 

Dalsl. ,  Frändefors sn, 
Kattholmsmossen (2 km 
OSO om V. Hästefj :s 
SO-ända) 
SGU Ser. D 42/339 

Dalsl. ,  Ödeborg sn, 
Lundebymossen ( 1 ,5  
km SV om k:an) 
SGU Ser. D 51 /37 

Dalsl., Torp sn, Ram
hultsmossen (3,5 km SV 
om k:an) 
SGU Ser. D 5 1 /2 8  

Dalsl. ,  Valbo-Ryr sn, 
myr min Småsjöarna 
(c. l l  km NO om k:an) 

Boh., Foss sn, stärke
stadsmossen ( 8 km 
NNO om k:an) 
SGU Ser. D 51 / 10  

3 

Lokalens beskaffenhet 

mosse i stort kärrstråk 

mosse, lokalt kraftig 
torvtäkt i V, f. ö. näs
tan orörd 

mosse, ngn torvtäkt, 
bergklack i mitten 

excentr. mosse, orörd; 
schem. profil s .  7 1  

excentr. mosse, obetydl. 
torvt. ;  schem. profil 
s. 73 

mosse ( i  stort ± soli
gent, orört myrkom
plex); schem. profil s.  74 

excentr. mosse, obetydl. 
torvtäkt; schem. profil 
s. 77  

4 
Ungefärlig 

storlek 
(l x br i m) 

10  000 x l 200 

3 000 x l 750 

750 x 500 

400 x 200 

600 x 400 

150 x 1 00 

450 x 250 

Översikt över undersök 

5 

Höjd ö.h. 
i m  

1 56 
(topogr. bl. 43)  

62 
(v. y. i fördjupad 
lagg i SV, ungef. 

= forna passtr. i 
N) 

69  
(v .  y. i laggen i 
SV, tub fr. 
fixpkt) 

95,5 
(tub fr. Ellenö 
stn) 

66 
(Valboåns nivå 
V om Elnesj . )  

1 4 1  
(tub fr. fixpkt) 

121  
(tub fr. fixpkt) 

Lokalerna anföras 

Upp�orrat l 
p

"
rofildjup i cm J vid borrpunkten 1 

a 650 

b 600 

a 900 

b l 000 

a 900 

b mera centralt 
(75 m fr. a) 

250 

850 

900 

a 1 100 

b invid a 
450 

a centralt 
695 

b perifert i SO 
900 
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ningsma terialet (landserierna) . 

med början i öster. 

7 8 
Analyserade lager
följdens ungefärl. 

tidsomfattning 

9 10 I l  12  
Lagerfölj d i cm 

(antal prov insaml. : antal 
prov anal . )  Prov nr 

Behandlas Pollenanalys Ant.-bok Huvudsak!. syfte, 
i avhandlingen av nr o. sid. övriga anm. 

Sph. 460 (53)  tallmosset. 30 (4),  värmetidens början s. 60 fi. SGU 
starrt. 15 ( l ) ,  kärrt. 25 (3) ,  kalkgy. -subrec.  tid p-diagr. hos GRAN· (C. Larsson) 
25 ( l ) ,  gy. 95 (5) ,  sd LUND 1932 S. 86; 

fig. 14 s.  63 

Sph. 486 (96 : 79) ,  starrt. 16 (4 : 4), högvärmetid
div. kärrt. (delv. m. Cladium) 98 subrec. tid 
(20 : 1 5) .  50/ 1933-2052 

s. 62 ff. 
p -diagr. pl. II 

Sph. 380 ( 1 53 : 80), gfly 25 ( 1 0 : 5), hela postglac. tiden s. 66 ff. 
lkt. 245 (99 : 26), Phr. 22 (8  : 4), (utom allra första p-diagr. pl. II 

sjödy 12 (5 : 2 ) ,  gy. 75 (30 : 16 ) ,  avsnittet) 
le. 141  (58 : 1 8 ) .  47/722-1082 

Sph. 550 (220 : 7 1 ) ,  gfly 50 (20 : 4),  
lkt. 215 (46 : 6) ,  Phr. 6 ( 2 : l ), gy. 
24 ( 1 0 : 2 ) ,  lergy. 140 (56 : 10) ,  
le. 1 5  (6  : 2 ) .  49/98 1- 1340 

d:o 

Sph. 230 (93 : 47), lkt. 290 senglac. :s  slut o. 
( l l 5 : 2 1 )

'
, sjödy 80 (32 : 1 6 ), gy. postglac. tid 

1 50 (60 : 2 1 ), lergy. 50 (20 : 10),  
le . 100 (40 : I l ) . 47/361-721  

Sph. 250 (5 1  : 26) .  50/ 1 882-1 932 eftervärmetid 

s. 68 
p-diagr. pl .  II 

s. 68 f. 
p-diagr. pl. II 

s. 69 f. 
p-diagr. pl. II 

Sph. 242 (97 : 49), gfly 28 ( 1 2 : 6), hela postglac. tiden s.  70 f .  
Eq .  30 ( 1 2 : 6) ,  gy. 490  ( 196 : 9 1 ), p-diagr. pl. II 
lergy. 1 0  (4 : 2 ) ,  le. 50 (20 : 10) .  
46/ 1 857-2 1 99 

Sph. 226 (9 1 : 42), gfly 20 (8 : 4),  senglac. :s slut o .  
lkt. 169 (67 : 1 0), Phr. 102 (40 : 12) ,  postglac. tid 
lergy. 253 ( 102 : 33), le. 130 
(52 : 1 0) .  46/775-1 135 

Sph. 334 ( 133 : 69) ,  lkt. 106 
(43 : 1 8 ), Phr. 20 ( 8 : 3) ,  sjödy 
1 10 (44: 22) ,  gy. 1 00 (39 : 20), 
lergy. 80 (32 : 1 5 ), le. 1 50 (60 : 34).  
46f l l36-1495.  Kompl. :  -, le. 375 
( 76 : 1 0) .  50/ 1 806- 1 88 1  

senglac. o .  post
glac. tid 

Sph. 331  (65 : 0), lkt. 99 (20 : O), fr. högvärmetid 
Phr. 1 6  (4 : 0) .  50/2053-2141  

Sph. 200  (39 : 39 ) ,  lkt. 320 fr. postglac. :s 
( 62 : 32),  sjödy 115  ( 1 2 : 12 ) ,  gy. början 
60 ( 6 : 6 ) ,  le. O. 45/143-261 

s. 7 1  ff. 
p-diagr. pl. III 

s.  75 ff. 
p-diagr. pl. III 

s. 78  
p-diagr. p l .  III 

-, gfly 16 ( 6 : 4), Phr. 18 ( 7 : 3), Allerödtid? - post- s. 78, l l 5  ff. 
gy. 32 ( 14 : 6), le. 534 ( 13 7 : 40). glac.:s början p-diagr. pl. III 
46f6l l-774 

TC 
MF 

AD 
TC 
MF 

TC 

TC 
MF 

TC 

TC 
MF 

TC 
MF 

MA 
TC 
MF 

AD 
TC 
MF 

MF 

14 : 44-58 

utgångspunkt för 
diagr. -kedjans kro
nologisering, se f. ö. 
GRANLUND 1932 
s.  85 ff . 

kompl. t. 156 a; 
stud. av syrrantrop
pollen i förh. t. kul
turutv. på Falbyg
den 

1 2 : 3 l l-334 s.  Vänerområdets 
veg.-utv. 

1 3 : 1 63-185 s. Vänerområdets 
veg. -utv. 

1 2 : 287-31 0  s. Vänerområdets 
veg.-utv. 

14 : 38-43 kompl. till a 

12 : 1 09-131  inlandets veg.-utv. 

I l  : 1 84-207 inlandets veg.-utv. 

1 2 : 43-67 ,  
14 : 3-1 0  

1 4 : 1 1-20 

1 0 : 25-34 

inlandets veg.-utv. 

till dr TH. GRos
PIETsCH (Plön i 
Holst. ) för rhizo
podanalys 

inlandets veg.-utv. 

I l  : 97-108 senglac. veg.-utv. 
i inlandet 
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l 2 3 4 5 6 
Lokal-nr på 

Läge, ev. namn Lokalens beskaffenhet 
Ungefärlig 

Höjd ö. h. 
Uppborrat 

övers. -kartan storlek 
i m  

profildjup i cm 
pl. I (l x br i · m) vid borrpunkten 

79 B oh. , K ville sn, Alnäs- excentr. mosse, torv- 600 x 300 l 79 a centralt 
mossen (V om Alnässj . ,

· 
täkt påbörjad (topogr. bl. 5 1  765 

c. 4 km so om Rab- l SV) 
balshede stn) l 
SGU Ser. D 5 1 /53  l 

b perifert i SO 
800 

l 
1 1 5  B oh. , Stångenäset, Bro mosse, nästan orörd; 300 x 1 00 1 15,0 a 900 

sn, Rörmyr (V om schem. profil s. 79 (tub fr. fixpkt) l 

Svartevattnet, 2,5 km 
N om Hallinden stn) 
SGU Ser. D 5 1 /! l 

b 700 

55 Boh. ,  Stångenäset, Bro mosse, till större delen 350 x 200 55 a 650 ( + 250) 
sn, Moltemyr (c. 4 km deform. av torvtäkt; (tub fr. fixpkt) 
NO om k:an) schem. profil s. 82 
SGU Ser. D 4 1 /1 05 
Orient. -skiss s. 81  

b 127,5 

c 650 

l 

l d 350 l l ! 
e 900 l 

l 

47 Boh., Stångenäset, Bra- f. d. mosse?,  totalt 400 x 100 47,2 800 
stad sn, O om Sämstjärn dekap., nu kärr (tub fr. fixpkt) 
(3 km NNO om k:an) 

l 
1 0  B o  h . ,  Bokenäset, delvis mosse, starkt o bet y dL l O  335 

Dragsmark sn, Rot- kulturpåverkad (bedömn. efter 
tjärnsmyr (2,5 km topogr. bl. 41 
NNV om k:an) NV) 

33 Boh.,  Sotenäset, Tos- trol. delvis mosse (A}, 900 x 250 33 a 900 
sene sn, c. l km SO kraftig torvtäkt, mest (topogr. bl. 41 
om k:an (Tossene myr) (mot S) dekap. ,  starr- NV) 
SGU Ser. D 41 / 104 kärr (B); provserie gm B 

b nära a 
1 100 



Undersökningsmaterialet 

7 
Lagerfölj d i cm 

(antal prov insaml. : antal 
prov anal. ) Prov nr 

8 
Analyserade lager
följdens ungefärl. 

tidsomfattning 

Sph. 245 (48 : 3 ) ,  gfly 90 (9 : l ) , fr. förvärmetid 
sjödy 1 1 5 (24 : 5) ,  gy. 315 (63 : 1 6) ,  
le .  O. 45/750-893 

-, gy. 2 1 6  (43 : 0), le. 234 (27 : 7). senglac. - tidigt 
50/ 1 736 A-1 805 postglac. tid 

Sph. 300 ( 1 2 1 : 6 1 ) ,  lkt. 220 senglac. - recent 
(48 : 44) , gfly 75 (30 : 15 ) ,  Phr. 1 7 ,5 tid 
(6 : 3 ) ,  gy. 55 (23 : 9 ) ,  le. 232,5 
(92 : 24) .  46/271-490, 5 1 1-6 1 0  

- ,  gfly > 4 4  ( 8 : 8 ) ,  Phr. 1 6  (4 : 4 ) ,  senglac. - tidig 
gy. 49 (9 : 9), le. 41 ( 9 : 3). 48/ l-30 postgla.c. tid 

Sph. 350 ( 1 3 1 : 59), gfly 80 ( 1 6 :  8), postglac. :s början -
Phr. 5 ( l  : 0 ) ,  sjödy o. gyttja subrec. tid 
205 (44 : 40), le. 1 2,5 (3 : 3 ) .  
44 : XV/l-195.  Kompl. :  gfly 3 
(O : 0),  Phr. 25 (2 : 0) ,  sjödy o. gy. 
1 85 (53 : 23) ,  le. 37 (9 : 8 ) .  50/ 
1 60 1- 1664 

Sph. 1 27 ,5  (51 : 5 1 ) .  42frörpr. 
79-129 

Sph. 325 ( 1 30 : 56) ,  gfly 1 6  (6 : l ) ,  
Phr. 59 (24 : 6 ) ,  gy.  1 43 (58 : 1 5) ,  
lergy. 1 3  ( 7  : 2 ) ,  le .  94 (38 : 6 ) .  
49/1-263 

-, gy. 2 8  ( 1 1 : 3), kalkgy. 26 
( 1 3 : 3), le. 46 ( 1 9 : 5). 49/264-306 

kärrt. 30 (9 : 3), lkt. 1 1 0  (44 : 1 2) ,  
Phr. 1 5  ( 6 : 3 ) ,  gy. 50 (20 : 10 ) ,  
l e  695  ( 139 : 37 ) .  47/ l -298, 339 
-358 

senvärmetid -
subrec. tid 

postglac. :s början-
eftervärmetidens 
början 

förvärmetid 

goti( ? ) -finiglac. -
tidig postglac. tid 

kärrmy. 43 (4 : 0),  lkt. 1 32 (27 : 0) ,  senglac. - värme
sjödy o. gy. 2 1 9  (87 : 1 6) ,  lergy. 6 tiden 
( 3 : l ) ,  le. 400 ( 1 1 0 : 1 1 ) .  49/750-
980 

Sph. 1 16 (23 : 23) ,  lkt. 71 ( 1 5 : 5) ,  fr. senvärmetid 
Phr. 7 ( l  : O), sjödy 1 00 (20 :· l o), 
gy. 24 (4 : 2) ,  sd 7 (2 : O). 
45/598-662 . 

starrt. 38 ( 7 : l ) ,  lkt. 207 (42 : 2 ) ,  
sjödy o.  gy.  337 (67 : 6 ) ,  le .  3 1 8  
(22 : 6 ) .  45/366-503 

tidig värmetid -
ett st. in i efterv. 
tid; p å  SGU e n  6 m 
ser. jämte p-diagr. 
fr. B med 25 cm 
provavst. 

-, gy. 2 1 6'  (22 : 0), le. 534 (54 : O). fr. förvärmetid? 
50/ 1 665-1 740 l 

9 

Behandlas 
i avhandlingen 

s. 1 72  
del av  p-diagr. 
s. 1 7 1  

s .  1 72 
del av p-diagr. 
s.  1 7 1  

s .  7 8  ff. 
p -diagr. pl. III 

s. 79  f. 
p-diagr. pl. III 

s. 82 f. 
p -diagr. pl. IV 

s. 83 f 
p-diagr. pl. IV 

s. 84 
del av p-diagr. 
s. 1 7 1  

s. 82, 84 
p-diagr. s. 83 

s .  84 f .  
p-diagr. pl. IV 

s. 48, 1 7 2  
del a v  p -diagr. 
s. 1 7 1  

s. 8 6  f. 
p -diagr. pl. IV 

s. 1 72,  bil. 2. 
del av p-diagr. 
s. 1 7 1  

1 0  

Pollenanalys 
av 

MF 

TC 

BL 
TC 
MF 

MF 

TC 
MF 

BL 
MF 

TC 
MF 

TC 

MF 

TC 
MF 

TC 

MF 

1 1  

Ant.-bok 
nr o.  sid. 

lO : 80-90 

37 

12 

Huvudsak!. syfte, 
övriga anm. 

vissa p . -anal. led
niv. :s läge i förh.t. 
isol. -kont. 

1 3  : 266-272 kompl. till a 

1 1 : 47-96 

1 3 : 3 1-33 

kustlandets veg. 
utv. 

kontroll av tidigt 
postglac. avsnitt i a 

. 

9 :  1 70-174, kustlandets veg. -
1 3  : 249-254 utv. 

9 : 3 1-33 

1 3 : 66-85 

1 3 : 92-95 

detalj . p-kurvgång 
gm övre Sph. , 
jämf. med a 

(kustlandets veg. 
utv. ) ;  tidsbest. av 
isol.-kont. 

dater. av kalkgy. 

1 2 : 233-254 senglac. veg.-utv. 

1 3 : 143-159 kustlandets tidi
gare veg. -utv.; tids
best. av isol.-kont. 

lO : 6 1-69 

lO : 43-52 

bokskogens utv. 
hist. på Bokenäset, 
kulturinverkan på 
skogssammansättn. 

(kustlandets veg. 
utv. ) ;  tidsbest. av 
isol.-kont. 

13 : 257-265 kompl. till a 
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l 2 3 4 5 6 
Lokal-nr på 

Läge, ev. namn Lokalens beskaffenhet 
Ungefärlig 

Höj d ö. h. 
Uppborrat 

övers. -kartan storlek profildjup i cm 
pl. I (l x br i m) 

i m  
vid borrpunkten 

23 Boh., Sotenäset, Askum trol. mosse, kraftig torv- 500 x 200 23 a 675 
sn, c .  l km NO om täkt, mest dekap. ,  upp· (topogr. bl. 41  
Gravarne (Dyremyr) odl., provser. gm kvarst. NV) 
SGU Ser. D 4 1 / 1 0 1  torrpartier 

b 250 

1 2  B oh. , Bro sn, Härnäset, tro l. mosse, kraftig torv- 300 x 100 1 2,5 a 900 
c. l km S om Kleva gd täkt, mest dekap. ,  prov- (tub fr. h. y . )  
(Kleva myr) ser. gm kvarst. torv-

partier; schem. profil 
s. 89 

b 1 50 

- Boh., Lyse sn, Träle- delta av minerog. fin- - o 700 
bergskilen, deltat vid sediment 
åmynningen 

42 Bo h. , Lysekil, c. l 00 m ljungtorvmark 
NO om Trötemyr 

1 1  Boh. , Lysekil, Stånge- kärr, orört ? 
huvud 

- Boh., Grundsund, c.  kärr, orört ? 
300 m VSV om k:an 

2 Bo h. , Käringön, c. 150 kärr, trampat, förr 
m SO om k:an betat och slaget 

torvbildning, med andra ord myrbäckenets egen 
utvecklingshistoria. 

I föreliggande material äro lagerföljderna va

rierande och inom de olika serierna brokigt sam
mansatta, ett oundvikligt förhållande åtminstone 

när det som i detta fall gäller att uppsöka så 

långt tillbaka i tiden gripande lager som möjligt. 
Det översta, huvudsakligen ambragena Sphag

nwrn-torvskiktet är emellertid i större torvmar
ker mycket mäktigt - ända till 5 1 l 2 m (ser. 
62 b) - och omspänner en avsevärd tid (3 000 

-4 000-5 000 år) .  Eventuella förändringar i 

klimatet, som påverka torvbildningen, kunna där

för beräknas yttra sig på ungefär samma sätt i 

o bet y dl. 42 50 
(aner. fr. Tröte-
myrs v. y. )  

obetydl. 1 1  90 
(tub fr. h. y . )  

obetydl. 2 1  260 
(aner. fr. h. y . )  

100 x 75 2,5 l 170  
(tub fr. h. y. ) l 

alla .Sphagnum-torvlager. Bl. a. ur denna syn
punkt utgör denna torv ett värdefullt under

sökningsmaterial. Serie 95 ger exempel på en 

ovanlig men mycket lämplig lagerföljd  med ett 
mäktigt lager lakustrin gyttja ( 5 m ) , nästan ome

delbart överlagrat av Sphagn'um-torv (2 1/2 m ) . 

Med hänsyn till vad som under denna punkt 
anförts borde långa profiler av homogena, ma

rina sediment vara eftersträvansvärda. Detta gav 
även anledning till insamlande av ett antal så

dana serier särskilt från det på fornsjötorvmar

ker fattiga kustlandet. Dessa visade sig emeller
tid ej motsvara förväntningarna. Framför allt 

har sedimentationshastigheten varit alltför stor, 



7 
Lagerföljd i cm 

(antal prov insaml. : antal 
prov anal. ) Prov nr 

l j ungt. o. Sph. 20 (8 : 5), lkt. o .  
annan kärrt. 87 (34 : 19 ) ,  Phr. 25  
( lO : 5 ) ,  sjödy o.  gy. 126 (5 1 : 25) ,  
lergy. 62 (24 : 12 ) ,  le .  355 (243 : 36) ,  
därunder skalgrus. 46/l-270 

l j ungt. o .  Sph. 35  ( 14 : 0 ), lkt. 
o. annan kärrt. 145 (42 : 0) ,  Phr. 
23 (4 : 0),  gy. 47 ( l O : O .  49/ 
620-689 

Sph. 72  (28 : 15 ) ,  lkt. o .  annan 
kärrt. 7 l (29 : 14) ,  Phr. 25 ( I l : 5 ) ,  
le .  732  (292 : 29 ) .  46/149 6-1856 

l j ungt. o. Sph. 57 (28 : 14) ,  lkt. 
o. annan kärrt. 73 (22 : 6 ) ,  Phr. 
20 (O : 0).  49/rörpr. l-50 

gyttjelera-lera, bitvis med 
grövre material 700 ( 1 04 : 0) .  
45/262-365 

ljungt. 49 ( 1 9 : 10) ,  sand l ( l : 1 ) . 
44: l / l-20 

kärrdy 90 (35 : 18 ) .  44 : XXIV/ 
1-35 

Sph. 20 (2 : l ), kärrdy 20 (5 : 2 ) ,  
lkt. 40 ( 1 6  :3), Phr. 75  (31 : 3 ), 
sjödy 32 ( 1 2 : 0),  gy. 50 (22 : l ) , 
lergy. 23 ( 8 : 1 ). 45/48-142 

kärrt. 40 ( 8 : 8), gy. 1 25 (24 : 24), 
lergy. 5 (2 : 2) .  45/ 14-47 

l kolumn 2 :  
Boh. = Bohuslän. 
Dalsl. = Dalsland. 
V g. = Västergötland. 
sn = socken. 
k: an = kyrkan. 

l 
l 

Undersökningsmaterialet 
-

8 
l 

9 l O  
Analyserade lager-

Behandlas Pollenanalys 
följdens ungefär!. 

tidsomfattning 
i avhandlingen av 

fr. högvärmetid s. 87 f .  l TC 
p-diagr. pl. IV 

? - -

fr. högvärme- s. 89  BL 
tiden ( ? )  MF 

fr. senvärmetid s. 89 TC 
p-diagr. pl. IV 

? - -

eftervärmetid s. 90 f .  TC 
p-diagr. s. 9 1  MF 

eftervärmetid s. 91 ff. TC 
p-diagr. s. 92 MF 

fr. högvärmetid - MF 

eftervärmetid s. 93 f.  BL 
p-diagr. pl. IV MF 

Förklaringar till några använda förkortningar. 
gy. = gyttja (i allm. ) .  
kalkgy. = kalkgyttja. 
kärrmy. = kärrmylla. 
kärrt. = kärrtorv (i allm. ) .  
le. = lera. 

SGU = Sveriges geologiska undersökning. 

lergy. = lergyttj a. 
ljungt. = ljungtorv. 
lkt. = lövkärrtorv. l kolumn 7 :  

Eq. = Equisetum-torv (sjötorv) .  
gfly = gungflytorv. 

Phr. = Phragmites-torv (sjötorv). 
sd = sand. 
Sph. = Sphagnum-torv (mossetorv) .  

39 

l l  1 2  

Ant.-bok Huvudsakl. syfte, 
nr o. sid. övriga anm. 

l l : 3-21 skärg. -omr. :s veg. -
u tv. 

-

1 3  : 1 32-137  kompl. till a. 

l l : 22-46, skärg. -omr. :s o . 
1 2 : 86-108 yttre kustlandets 

veg.-utv. 

1 3 : 96-99 kompl. till a 

1 0 : 35-42 yttre kustlandets 
veg. -utv., ersättes 
av Gullmarserierna 

9 : 1 06-107 skärg.-omr. :s  veg. -
utv. , försumpn. :s o. 
torvbildn.:s inträ-
d ande 

9 :  1 99 skärg. -omr.:s veg. -
u tv. 

lO : 1 6-22 skärg.-omr.:s veg. -
ut v. 

l O : 6-9 skärg. -omr.:s veg.-
u tv. 

i l 

starrt. = starrtorv. 
tallmosset. = tallmossetorv. 

l kolumn 10:  
AD = Axel Dillströ m.  
BL = Birgit Lundin. 
MA = Marianne Angström. 
MF = Magnus Fries. 
TC = Thorolf Candolin. 

så att · senglacialen och de äldre delarna av post

glacialen blevo orepresenterade i de med torv

borren tillgängliga profilerna. Men detta lermate

rial var även svårbearbetat och tidsödande att 

analysera. Det var även för att uppväga denna 

brist som de långa sedimentprofilerna från Gull

marsfjordens . botten upptogos ( se nedan ) . 

Till god hjälp vid uppsökandet av för prov
tagning lämpliga torvmarker har Sveriges Geo-
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logiska Undersöknings serie D (torvmarkskartor 
med beskrivningar) varit. Denna kvalitativa 
torvmarksinventering berörde större torvmarker 
(över 5 har) , vilka äro belägna inom 5 km av
stånd från j ärnvägar, större vattenvägar eller 
hamnplatser. Dett

'
a gör emellertid, att stora om

råden av de mera höglänta, torvmarksrika, bo
huslänsk-dalsländska gränstrakterna äro orekog
noscerade. De i detta sammanhang aktuella torv
markskartorna med beskrivningar äro nr 41, 42, 
51 och 52. 

Det bör i detta sammanhang omnämnas, att 
det redan på 1860-talet av Göteborgs och Bohus 
läns hushållningssällskap föranstaltades med en 
»omständlig undersökning af länets torfmossar» 
( OLBERS & LINDEBERG 1865 s. 49) . Senare · ut
förde ToLF för Svenska mosskulturföreningen 
vissa »torfmossundersökning·ar inom Bohus län» · 

( TOLF 1904) . 
Ett stort antal orienterande provborrningar ha 

likväl måst företagas inom hela undersöknings
området för att få tag i sådana torvmarker, som 
uppfylla så många av de ovannämnda fordring
arna som möj ligt. Sådana torvmarker ha också 
eftersträvats, vilka ej utsatts för kulturpåverkan, 
särskilt genom torvtäkt. Inom det skogfattiga 
kustlandet ha samtliga torvmarker utsatts för 
mänsklig åverkan. De flesta äro så totalt dekapi
terade, att frånsett några torvsträngar eller torv
grupper endast ett tunt torvlager (oftast löv
kärrtorv) sparats ovanpå gyttje- eller lersedi
menten ( jfr ser. 12 profil s. 89 ) .  Detta gör det 
dels omöjligt att rekonstruera myrtypen, dels 
svårt att annat än genom kvarstående torv
strängar få provserier genom de yngre torvlag
ren, vilka för övrigt i sådant fall kunna vara 
rubbade eller decimerade genom trampning med 
åtföljande erosion (jfr lok. 23, 12 o. 55) . De från 
bohuslänska inlandet och Dalsland utvalda torv
markerna äro emellertid icke eller endast delvis 
berörda av torvtäkt. 

Terrängförhållandena ha medfört, att de ana
lyserade provserierna äro hämtade från varie
rande höjder över havet, maximalt 141 m ö. h. 
Högsta marina gränsen . (MG) torde här ligga 
på 160-165 m ;  två MG-värden på 162 och 164 m 

(MUNTHE 1940 s. 3 1 ) . Härigenom har en dia
gramtrappa erhållits med möjlighet att på grund
val av pollenanalysen fastställa vissa ungefärliga 
data för nivåförändringsförloppet ; se vidare till
lägg 2 s. 172. - Höj derna över havet för fornsjö
bäckenens pasströsklar ha bestämts genom tub
avvägning från fixpunkter (med undantag för 
några smärre myrmarker i kustlandet) . Då pass
punkterna ofta sänkts genom dikesgrävning, äro 
de omedelbart erhållna höjdvärdena ej de ur
sprungligen riktiga. I de fall, då uppgifter kun
nat ernås om sänkningens belopp, ha värdena 
korrigerats därefter till att ungefär motsvara de 
ursprungliga. Höjdsiffrorna äro därför ej till
förlitliga mer än på ungefär en meter när. 

Den bifogade översikten över undersöknings
materialet omfattar sådana provserier (land
serier ) ,  av vilka pollendiagram föreligga publi
cerade i avhandlingen (i texten eller på plan
scherna) ,  j ämte upplysnjngar om några icke eller 
endast delvis undersökta men i avhandlingen ej 
medtagna serier. Uppgifterna i denna tabell äro 
summariska och flerstädes mycket ungefärliga. 
De olika pollendiagrammen diskuteras utför
ligare i kap. VII. 

Behandlingen av materialet 

a) i fält. 

Insamlandet av materialet i fält har skett på 
sedvanligt vis med Hillers torvborr (kanna 50 cm 
lång) . I ett par fall (ser. 12 b o. 55 b )  ha proven 
tagits direkt ur väggen i torvschakt. Proven ha 
fr .. o .  m. 1945 numrerats i löpande följd med ny 
början varje år. Provsamlingen förvaras på Växt
biologiska institutionen, Uppsala. 

Provtagningen har föregåtts av orienterande 
borrningar på ett erforderligt antal punkter 
( borrpunkter = BP) . De äro till god ledning vid 
uppsökandet av lämpliga platser för provtagning 
(P) . På grundval av orienterande borrningar och 
efteravvägning av torvmarkens yta (beträffande 
excentriskt byggda mossar från proximal- till 
distaländan) har en profil genom torvmarken 
kunnat uppritas. En del av dessa profiler har 

finnas inom 10 km avstånd från lokal 141 · publicerats i avhandlingen, då de kunna ha ett 
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visst intresse som exempel på de i trakten för
härskande myrtyperna och deras stratigrafi. 

Provtätheten har anpassats efter materialets 
beskaffenhet och andra omständigheter. I regel 
har ett provavstånd på 2,5 cm tillämpats. I vissa 
fall är av olika orsaker (t. ex. beträffande löv
kärrtorv och snabbt sedimenterat, mer eller 
mindre minerogent material ) detta mått onö
digt litet. I vissa speciella avsnitt ( långsamt bil
dade, hårt packade sediment, kring isolerings
kontakter eller andra lednivåer m. m. ) kan där
emot lämpligen tätare provavstånd tillämpas. 
Borrkärnans ringa diameter (ca 20 mm) gör, att 
man för att få någorlunda stora prov måste ta 
ut en torv- eller sedimentpelare på 1-2 cm höjd 
för varje prov. Härigenom kommer varje prov 
att representera ett mer eller mindre långt tids
avsnitt, vilket åtminstone vid en undersökning 
som den föreliggande måste betecknas som en för
del, i det att en sådan företeelse som en abnorm 
pollenproduktion under en följd av år ej kan 
göra sig gällande på samma sätt som fallet kan 
vara vid användning av mindre prov. 

Provtagningen har mera sällan hindrats av 
stubblager. Endast några enstaka gånger, och då 
i vissa lövkärrtorvlager, har borrkannan till stor 
del fyllts av ved, i den mån det över huvud taget 
gått att borra. Ett svårare hinder för goda och 
fullständiga pro-vserier har utgjorts av den ofta 
tätt under isoleringskontakten synnerligen lös
flytande marina leran. Denna har i sådant fall 
antingen ej förmått öppna kannan eller, om så 
skett, varit i så omrört tillstånd vid provtag
ningen, att hela innehållet måst kasseras. Det 
uteblivna materialet har stundom kunnat ersät
tas genom upptagning av motsvarande lager när-. 
mare sedimentationsbäckenets periferi ( lok. 55 o. 
121 ) . Efter pollenanalys ha de varandra kom
pletterande profilerna kunnat hopfogas, om så 
varit önskvärt. Liknande svårigheter ha ett par 
gånger yppat sig beträffande mycket blöt, låg
förmultnad Sphagnum-torv ( inkl. gungflytorv) ,  
detta i större torvmarker med särskilt mäktiga 
Sphagnum-torvlager ( t. ex. ser. 62 b) . Kannan 
fylls ej alltid fullständigt med torvmaterialet, 
varför vattnet i kannan, när denna under upp
tagandet är i vertikalläge, kan förflytta pollen 

till äldre lager i provpelaren. En mera omfat
tande omrörning kan emellertid i detta fall knap
past hinna äga rum. Men felkällan är påtaglig· 
och ofrånkomlig. 

Efter pollenanalysen har det några gånger 
framkommit, att ett eller annat pollenspektrum 
haft en från kringliggande spektra helt avvikande 
sammansättning. Efter förnyad provtagning på 
samma plats (några dm eller någon m från den 
gamla borrpunkten) och analys har denna av
vikelse kunnat konstateras vara högst lokal eller 
tillfällig (ser. 95 prov 2080-2082) . Antingen 
kan en lokal omröring av lagerföljden ha ägt 
rum vid bildningstiden t. ex. genom något djurs 
inverkan, eller också kunna lagren senare av en 
eller annan orsak ha förskjutit sig. Sannolikast 
torde det emellertid röra sig om föroreningar 
under provtagningen - trots all iakttagen för
siktighet (borttagande av borrkärnans ytterskikt) . 
I enstaka fall måste abnormiteten bero på tillfäl
lig, »makroskopisk» överrepresentation, i det att 
delar av hängen, hela ståndare el. dyl. inlagrats 
j ust där provet kom att tagas (ser. 62 a prov 
806 ) .  

b) i laboratoriet. 

A v de insamlade proven ha för preparering 
tagits antingen större delen eller stycken därav 
från olika delar av provet. Det uttagna materialet 
har finfördelats och omrörts. 

I de första provserierna tillämpades på torv
proven kalilutmetoden (uppvärmning i 10 %· 
KOR-lösning) .  För att vinna tid vid analys av 
mycket pollenfattiga torvprov måste dock stun
dom acetolysförfarandet ( G. o. H. ERDTMAN 1933,. 
ERDTMAN 1934, 1936, 1943 b m. fl. arb . )  användas .. 
Det visade sig snart, att analyserandet av ·ömsom. 
K O H -behandlade, ömsom acetolyspreparerade· 
prov ej var särskilt angenämt, .varför samtliga. 
prov därefter ha acetolyserats. Trots att det vis
serligen icke synes kunna påvisas, att acetolysen 
är skadlig för vissa pollenslag (jfr WENNER 1948-
s. 85 ff. ) ,  har det dock vid j ämförande analyser 
mellan KOR-behandlat och acetolyserat material 
i en del fall framkommit något avvikande resultat 
av de olika metoderna, i det att en del bleka pol
len (t .  ex. gramineer och cyperaceer) bli under-
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Tepresenterade vid analys av KOR-preparerade 
prov. Det förefaller som om orsaken härtill skulle 
ligga däri, att man lättare förbisåge dessa pollen 
i icke-acetolyserade prov. Acetolysmetodens för
·delar - anrikning, mer eller mindre stark brun
färgning och någon förstoring av pollenkornen 
- har varit avgörande för ett konsekvent till
lämpande av detta förfaringssätt på samtliga i 
.avhandlingen publicerade pollendiagram. Klore
ringen (blekningen) i samband med acetolysen 
har befunnits vara i regel onödig ; den leder lätt 
till för stark blekning och tar även den en viss 
tid . 

Sediment med mer eller mindre starkt minero
gent inslag ( leror och lergyttjor ) ha behandlats 
på vanligt vis (huvudsakligen efter AssARssoN & 

GRANLUND 1924) med fluorvätesyra och saltsyra 
(några minuters uppvärmning under omrörning 
med 30-35 % HF och därifrån hastig, . i regel 
upprepad sköljning i varm 8-10 % HCl) . En 
efterföljande acetolys gör pollenkornen i detta 
material fullt j ämförbara med de acetolyserade 
torvprovens eller, om så önskas, med »Dauerprä
parat» ur en pollentypsamling. 

Det färdigpreparerade materialet har överförts 
i glasrör ( 40 X 10 mm) med stark glycerin. Ur 
dessa kunna prov för analys tagas vid behov. 

c) vid mikroskopet. 

Vid analysen ha samtliga pollen och kärl-
lrryptogamsporer protokollförts. Icke-träd pollen 
(non-arbor-pollen eller NAP, Nichtbaumpollen 
jNBP /) - ris, gräs och örter ( land växter) -
ha i möjligaste mån bestämts till familj ,  släkte 
eller i enstaka fall art. Likaså har skett med vat
tenväxternas pollen (AqP ) , vilka givetvis ej in
räknas bland NAP. Det omfattande materialet 
har ej medgivit ett mera ingående morfologisk
systematiskt studium av NAP. Det är huvudsak
ligen beträffande den senglaciala vegetationen 
och den kulturbetingade floran som uppmärk
samheten särskilt riktats på NAP och deras iden
tifiering. Bestämningar till släkte eller art · av 
endast några få pollentyper kunna vara mycket 
upplysande om landskapsbilden (t .  ex. H elian
ihemttm, Artem.1:sia, Plantaga lanceolata, Cere-

alia) . Även andra förekommande, identifierbara 
fossil ha stundom protokollförts. 

Behovet av en tätare eller glesare fördelning 
av pollenspektra i diagrammet varierar alltefter 
torvens eller sedimentets tillväxthastighet och 
grad av sammanpressning. Dessa förhållanden 
visa sig emellertid först under analysarbetets 
gång. För övrigt bestämmes givetvis analystät
heten av syftemålet med respektive serier .  Inter
valler på 5 cm synas för de vegetationshistoriska 
syftena i regel vara tillfyllest. Analyser av mera 
närliggande lager äro stundom erforderliga, bl. a. 
för att säkrare belägga vissa mera avvikande vär
den. Ett extremvärde kan bero på en tillfällig 
överrepresentation av ett visst pollenslag, knap
past tre likartade värden i följd. Det är bl. a. 
detta förhållande som gör det önskvärt att i regel 
insamla prov på ett avstånd av högst 2 1/z cm 
(jfr ovan) . A andra sidan finnas vissa avsnitt i 
lagerföljderna, vilka enligt pollenanalyserna ofta 
ha bildats synnerligen snabbt, vilket tydligen gäl
ler särskilt de äldre (senglaciala och tidigt post
glaciala) ,  mer eller mindre minerogena sedimen
ten (t. ex. ser. 66, 95 o. 62 a o. b ) . I sådant fall 
räcker det alltså med att analysera ett färre an
tal prov, såvida ej vissa detaljer skola studeras i 
kurvför loppen. 

När det så rör frågan om hur många pollen, 
som böra räknas per prov, kommer man in på 
ett viktigt s t a t i s t i s k t  p r o b l e m inom pol
lenanalysen, som särskilt på senare tid har disku
terats i litteraturen (jfr F1EGRI 1947 och F1EGRI 

& 0TTESTAD 1949 och däri citerad litteratur) .  Den 
ofrånkomliga statistiska osäkerheten står i om
vänd proportion till antalet räknade pollen. Det 
blir därför i föreliggande liksom i andra fall när
mast fråga om en lämplig avvägning mellan vad 
som fordras för en acceptabel lösning av uppgif
ten och vad som kan vara skäligt att offra i tid 
och peng·ar på denna. I sådana fall, då variatio
ner av låga %-värden skola ligga till grund för 
slutsatser - såsom förhållandet kan vara med ek
blandskogskonstituenterna - är det mera ange
läget att räkna flera pollen än när det gäller 
medelstora % -värden ( op . c. ) .  I sistnämnda fall 
kan det t. ex. endast röra sig om att konstatera, 
huruvida ett genom flera . spektra gående kurv-
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maximum föreligger. Man behöver ej fästa större 
avseende vid om det når 70 eller 80 % (t. ex. be
träffande kurvförloppen mellan Pint�s och Be
tula under förvärmetid) .  I en del fall ha av denna 
eller annan anledning färre än 200 pollen per 
prov räknats. För övrigt håller sig antalet vid 
denna undersökning räknade trädpollen kring ett 
par-tre hundra och överskrider mera sällan 500. 
I pollendiagrammen har i en särskild kolumn 
införts antalet räknade, i 100 % -summan ingå
ende (se nedan) pollen per prov, varigenom den 
statistiska tillförlitligheten av %-värdeha för de 
olika proven kan bedömas (jfr F �GRI 194 7 s. 63 ) . 

d) vid ritbordet. 

Det protokollförda materialets vidare behand
ling, den grafiska framställningen, har skett en
ligt de von Postska principerna och metoderna 
( 1916 a, 1929 b ) ,  så som de på senare år tilläm
pats av bl. a.  F�GRI och IvERSEN i ett flertal ar
beten. 

Stratigrafien har betecknats på det sätt, som 
sedan länge varit brukligt i Sverige och med vil
ket FA<;GRIS och GAMs ' förslag ( 1937 ) i stort sett 
överensstämmer. Pollenslagssignaturerna äro de 
gängse eniigt voN PosT ( 1916 a s. 447, 1924 s. 87, 
1929 b s .  556 f .  m. fl. arb. ) ,  kompletterade med 
signaturer för NAP enligt ERDTMAN ( 1943 b s. 
157 ff. ) och FlEGRI & IvERSEN ( 1950 s. 70) med 
tillägg· av nya tecken för Trapa och Batrachium 
( se teckenförklaringarna på pl .  VIII ) . Även upp
lösta diagram ( med alla eller de flesta kurvorna 
frilagda) begagnas, varvid arealsignaturer an
vändas (pl .  V-VII) .  

Innan pollendiagrammen närmare beskrivas, 
torde det vara lämpligt att ge en orientering om 
de synpunkter, som ligga till grund för kurvkon
struktionerna i diagrammen. 

Den grundläggande principen för % -talsberäk
ning, framhållen flera gånger av VON PosT 
( 1916 a s. 442, 1929 b s. 557 ) ,  är att kurvförlop
pet skall i möjligaste mån avspegla relationerna 
mellan landskapets viktigaste vegetationstyper. 
Detta var vid den moderna pollenanalysens be
gynnelse (voN PosT 1916 a) liktydigt med att 
summan av de sinsemellan konkurrerande skogs-

typernas pollenproduktion lades till grund för 
%-talsberäkningen. Undersökningen rörde då 
trakter, som under den tidrymd (postglacial tid ) , 
den omspände, till allra största delen varit skog
klädda. Genom pollenanalysens tillämpning på 
mera skogfattiga trakter eller på senglaciala för
hållanden blev emellertid analys av icke-trädpol
len (NAP) alltmer aktuell (jfr FrRBAS 1934) . 
Därmed var det också enligt VON PosTs ovan
nämnda princip nödvändigt att överväga, huru
vida ej i dylika fall även sådana NAP-slag, som 
produceras inom skogfria områden, borde inne
slutas i den summa (s. k. 100 %-summan) ,  på vil
ken % -beräkningen grundas. Ehuru man visser
ligen i halvtannat decennium beaktat NAP vid 
diagramkonstruktionerna - beräknat olika fält
skiktsväxters frekvens på � AP eller på � N ... t\.P 
- är det först under senare år, som NAP sido
ställts med AP i ett totaldiagram ( IvERSEN 1941 
p l .  III, V, VI, 1942 fig. 2 o. 3 ,  1945 p l .  IV-VI, 
F lEGRI 1945 planschen, 1950 p l. I o .  III, EGEDE 
LARSSEN 1950) . Härvid gäller det att, som VON 
PosT tidigt framhöll ( 1929 b s. 557 f. ) ,  söka re
konstruera de regionala förskjutningarna mellan 
skogförande och skoglösa arealer, antingen de 
förorsakats av klimatförändringar eller genom 
människans inflytande. 

I fall som det i denna avhandling aktuella, då 
provserier föreligga, vilka omfatta tidrymder 
med så olika landskapsbilder som t. ex. senglacial 
tundra · eller hed och värmetidsskog, bör i konse
kvens av det ovannämnda den frågan ställas, 
huruvida resultaten böra redovisas på olika sätt 
(på olika % -beräkningsgrunder) alltefter de för
ändringar i det för härskande växttäcket, som man 
ansett sig kunna konstatera. Gränsfallen äro 
många, och för enhetlighetens skull synes det 
dock vara klokast att genom hela serien tillämpa 
en och samma grundval för %-beräkningen och 
som sådan använda trädpollensumman (l: AP ) .  
Detta grunddiagram (pl .  II-IV) bör emellertid 
i sådant fall lämpligen kompletteras med ett ( ev. 
flera) specialdiagram (t. ex. i form av totaldia
gram) över det eller de avsnitt av grunddiagram
met, varpå den vanliga 100 %-summan (== I: AP) 
rätteligen ej bort tillämpas ; jfr fig. 32 s. 116 och 
36 s .  136. 
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Det stod redan från pollenanalysens begynnelse 
(voN PosT 1916 a s. 442 f. ) klart, att det innebar 
en viss inkonsekvens att för det boreala skedet 
utesluta Coryltts ur 100 % -summan ( L  AP) ,  
eftersom av allt att döma hasseln då till större 
delen förekom utan överskuggande trädskikt. Det 
har dock ansetts lämpligt att för enhetlighetens 
skull ej göra undantag för detta begränsade av
snitt av det postglaciala pollendiagrammet (voN 
PosT l. c . ,  1929 b s. 551 f . ) . Detta av praktiska 
hänsyn dikterade tillvägagångssätt har fört med 
sig en överdimensionerjng av de boreala »hassel
skogarna» eller, rättare sagt, en på · många håll 
överdriven uppfattning om dessas storlek och be
tydelse ( se vidare kap. IX s. 133 ) . För att i 
detta avseende ge en riktigare bild av den ti
digboreala skogsfördelningen och därmed land
skapsbilden ha boreala avsnitt ur tvenne grund
diagram (ser. 55 a o. 141 ) utvalts och omredige
rats med Corylus innesluten i 100 %-summan 
(fig. 36 s. 136 ) .  

I � AP inneslutas även Salix och Hippophae 
(jfr FlEGRI 1935 s. 8 ) .  Detta ej alltid brukliga 
förfarande är berättigat med hänsyn till att 
Sal?:x- och II ippophae-snår äro fysiognomiskt vik
tiga växtsamhällen, vilka ej förekomma som un
dervegetation i skog. Balix-pollenfrekvensen in
föres endast i diagrammens senglaciala avsnitt ; i 
de postglaciala pollenspektra är den fullkomligt 
betydelselös. 

Dessutom införes i sen- och postglaciala avsnitt 
av grunddiagrammet en kurva för L NAP (jfr 
F lEGRI 1935 s. 6 ) ,  i vilken alltså inräknas samtliga 
bestämda eller obestämda NAP och icke endast 
som i totaldiagrammet vissa utvalda NAP. Un
dantag utgöra givetvis pollen av vattenväxter. 
Medräknats ha emellertid gramine- och cyperace
pollen, vilka såsom ej närmare bestämbara kunna 
härstamma från såväl land- som vattenvegeta
tion. Gramine- och cyperacemaxima i anslutning 
till isoleringskontakten eller under senare insjö
stadier äro säkerligen orsakade av Phragmites
eller Scirpus-vegetation i vattnet. 

FLEGRI har (1935 s. 7, Taf. I o. II) lanserat en 
ny metod för behandling av icke-trädpollen 
( NAP ) : de olika N AP-slagen % -beräknas på 
egna sammanlagda antalet, dvs. på L NAP, och 

få bilda ett eget N AP-diagrarn. Förutsättningen 
härför är för det första, att tillräckligt antal 
NAP föreligger, så att %-beräkning någorlunda 
tillfredsställande kan utföras, och för det andra 
att man har intresse av att få förändringarna in
bördes mellan NAP-konstituenternas fördelning 
belysta, med andra ord mellan t. ex. rished, gräs
hed, äng (jfr FJEGRI 1950 s. 31 ) . I föreliggande 
undersökning är införande av särskilt NAP-dia
gram vid sidan av AP-diagrammet mindre ak
tuellt av den anledningen, att tillräckligt stora 
mängder NAP endast förekomma inom ganska 
begränsade avsnitt av serierna (i regel under 
senglacialens slutfas med dominans av den när
belägna strandvegetationens pollen produktion) .  
För övrigt redovisas NAP, fördelade på ett antal 
karakteristiska eller särskilt intressanta typer, 
genom kurvor, som % -beräknats på L AP. När 
det ga.ller senglaciala förhållanden, är detta för
farande, att beräkna % -värden på en ringa 
mängd troligen till största delen långflugna träd
pollen, i och för sig dubiöst ( jfr IvERSEN 1936 
s. 12)  men torde av nämnda anledning och prak
tiska skäl kunna försvaras. Då beräkningsgrun
den är densamma för alla NAP-slag, framträda 
likväl relationerna mellan dem tydligt, vilket i 
detta sammanhang är det väsentliga. 

De i landdiagrammen (pl. II-IV) i regel med 
särskilda kurvor registrerade icke-trädpollen
slagen (NAP ) tillhöra följande växtgrupper : 
C erealia eller Gramineae C'Ltltae ( GC ) ,  Gramineae 
( exkl. GC ) ,  Cype1·aceae, Rumex, Chenopodiaceae, 
Ericales, Plantaga och Artemisia. Plantago-kur
van omfattar pollen från samtliga Plantago-arter. 
I kustdiagrammen (t. ex. ser. 2, 11 o. 23 ) före
komma huvudsakligen P. maritima - pollen, sa
kerligen bestående av en blandning av pollen från 
strand- och ruderatmarksbestånd. I övriga dia
gram är Plantago-kurvan till största delen sam
mansatt av P. lanceolata - frånsett diagramav
snitt som representera skärgårdstid för respek
tive trakter, . då P. maritima - pollen uppträda. I 
dessa landdiagram ha dock förutom ett fåtal 
P. maj or - pollen enstaka P. maritima - pollen no
terats ( jfr ovan s. 28 ) .  Det är möjligt att det 
här rör sig om felbestämningar av andra Plan
taga-pollen. 
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l Gullmardiagrammen äro med särskilda kur
vor införda pollenmängden av E1·icales, Gram1:
neae och Cyperaceae samt övriga NAP, till vilken 

. grupp · förts alla övriga landväxtpollen. Bland 
dessa kunna emellertid en del kärrväxter ( t. ex. 
umbelliferer ) finnas, vilka helst bort uteslutas. 
Halten av dylika ovidkommande NAP är emel
lertid här försvinnande liten. 

I den synkroniserade diagramkedjan pl. V och 
VI har i en särskild kolumn införts en kurva för 
summan av pollen från sådana fältskiktsväxter, 
som äro och kunna antagas ha varit konkurrens
känsliga, mer eller mindre utpräglade m i n e-. 
r a l j o r d s v ä x t e r  och som därför kunna an
föras som indikatorer på skogfri fastmark, an
tingen denna är natur- eller kulturbetingad. Till 
denna i övrigt heterogena grupp ha för�s Poly
gonaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Crtt
ciferae, Ilippophae, Plantaga spp. och Compo
sitae ( inkl. Artemisia) ävensom Gramineae cttl
tae ( GC ) .  Hit höra i vissa situationer växter så
som Empetrttm och andra ericaler, vilka emel
lertid även äro typiska torvmarksväxter och fält
skiktsväxter i skog och därför måst uteslutas ur 
ovannämnda grupp mineraljordsväxter. 

Inom de avsnitt av lagerföljderna, som omfatta 
torv av olika slag, representerar den fossila 
Ericales-pollenmängden till allra största delen 
den vegetation av Calluna, Empetrum m. m., som 
förekommit på myrytan. Värdet av att registrera 
frekvensförändringarna av Ericales-pollen i dessa 
torvlager är därför begränsat till studiet av my
rens egen utvecklingshistoria. Av den anled
ningen har det synts mest kons�kvent - och även 
mest praktiskt - att införa Ericales-kurvan i 
lagerföljdskolumnen. Överensstämmelsen mellan 
hög- och låghumifierad mossetorv och maxima 
respektive minima för Ericales-kurvan är i 
flera fall påtaglig ( obs. den reducerade procent
skalan) .  Beträffande Sphagnum-sporfrekvensen 
hade samma förfarande varit motiverat. Då det 
är mindre lämpligt att belasta lagerföljdskolum
nen med ännu en kurva och Sphagntltm-kurvan 
dessutom synes kunna vara mycket oregelbun
den, har den uteslutits med undantag för i serie 
156 b pl. II. 

För att belysa uppodlingens gång har i de 

flesta diagram en särskild summakurva (cul t. ) ,  
motsvarande F.1EGRIS »Cultivation» -kurva ( 1950) , 
införts för pollen av synarrtroper i vidsträckt be
märkelse (sädesslag och ogräs) . Hit ha räknats 
Gramir,eae cultae, Rum.ex, Chenopodiaceae, Plan
taga lwn.ceolata och major, Artem,isia samt Cen
tauTea cyan'us. Om dessa växter vet man, att de 
- frånsett några mer eller mindre sällsynta in
digena typer (se s. 159 ) - äro införda av män
niskan. Ä ven många andra växter borde givetvis 
räknas hit, t. ex. vissa caryophyllace-, crucifer
och compositeogräs ( jfr ovan om mineraljords
växter ) ,  vilkas pollen dock äro omöjliga eller 
vanskliga att skilja från närstående vilda arter. 
Vad uppodlingens återgivande i pollenspektra 
beträffar är det nya Åslediagrammet särskilt in
struktivt (se s. 63 ff., 160) . 

Totaldiag1·wmrnet (se ovan) avser att ge en 
åskådlig bild av relationsförändringarna mellan 
skogsmark och skoglösa arealer, såsom tundra) 
hed, stepp, kulturmark m. m. D ärmed är dess 
existensberättigande begränsat till de avsnitt av 
provserierna, som representera perioder, då dy
lika förhållanden verkligen förefunnits. En jäm
förelse mellan AP- och NAP-kurvorna i grund
diagrammet ge upplysningar därom. Det visar 
sig, att totaldiagrammet äger en relativt begrän
sad tillämpning i föreliggande fall . Det är fram
för allt aktuellt beträffande seriernas seng'laciala 
avsnitt, då NAP-mängden är j ämförelsevis myc
ket stor. Fig. 32 (s .  116 )  visar ett totaldiagram 
för det senglaciala och begynnande postglaciala 
skedet i serie 121 b. När det gäller profiler från 
trakter, där av en eller annan anledning även 
senare förändringar av skogsarealerna ägt rum, 
kan ett totaldiagram vara instruktivt, såsom be
träffande Gullmarprofilerna (pl. VII) . 

Det uppställer sig givetvis alltid vissa svårig
heter, när det gäller att utvälja sådana pollen
slag, som äro karakteristiska för den trädskikts
fria markvegetationen (jfr IVERSEN 1936 s. 
12 ff. ) .  Urvalet beror på vilken eller vilka vegeta
tionstyper man önskar ställa i motsatsförhållande 
till skogsträdsvegetationen. Det kan vara den 
senglaciala tundrans ris, gräs och örter ( ericaler, 
cyperaceer, gramineer, Artemisia m. fl. ) ,  den ma
ritima hedens ris och gräs ( Call�.ma, cyperaceer, 
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gramineer) elier kulturmarkens sädesslag och 
ogräs. Den omfattning, som ovan givits gruppen 
mineraljordsväxter, innebär helt visst en stark 
generalisering. Härigenom illustreras likväl tyd
ligt såväl fältskiktsvegetationens dominans under 
senglacial tid, antingen det är strand- eller 
tundravegetation, · som kulturmarkens under de 
senaste årtusendena ökade betydelse i landskapet 
(se p l. V o. VII ) .  

Värdet av NAP-materialet är - hur det än 
redovisas - emellertid vad det rör kusttrakter 
begränsat därigenom, att  det är vanskligt att av
göra, vilka NAP som producerats av ett träd
skiktsfritt växttäcke uppe på land och vilka som 
härröra från strandvegetationen. Denna om
ständighet är ju särskilt · aktuell, när det gäller 
marina sediment. 

I en sista avdelning av grunddiagrammet infö
ras kurvor för ett antal vattenväxtpollen ( »Aqua
tic-plant-Pollen» l AqP / ) . Flera av vattenväx
terna ha lyckligtvis relativt lättidentifierade pol
len, såsom Typha-arterna, Nyrnphaea alba coll. ,  
Myriophyllwn-arterna och Trapa, av vilka några 
äro goda klimat- eller sjötypsindikatorer. Dess
utom förekomma bl. a. Sparganittrn- och Pota
rnoge�n-pollen, svåra att hålla isär och omöjliga 
att bestämma till arten, Alisrna- och Sagittaria
pollen. I senglaciala (och tidigt postglaciala) lim
niska sediment uppträder stundom rätt rikligt 
ett Ranu,nculus-pollen, tydligen från någon vat
tenranunkel (B atrachiurn) , cfr R. con f ervoides 
( se vidare s. 164) . 

Ur ekologisk synpunkt vore det intressant att 
på ett AqP-diagram kunna följa utvecklingen av 
relationerna mellan några instruktiva V'atten
växter. En %-talsberäkning på � AqP är emel
lertid praktiskt ogenomförbar utom för mycket 
begränsade diagramavsnitt. Pollenmängderna äro 
på grund av lokala förhållanden i hög grad va
rierande. För övrigt kunna såväl � AP som 
� NAP komma ifråga som grundval för %-tal s
beräkningen. Då emellertid huvudparten av de 
limniska sedimenten och därmed AqP falla inom 
postglacial tid, har mängden AqP % -beräknats 
på � AP. För senglaciala förhållanden har F 1EGRI 

( 1935 s. 8 )  däremot begagnat � NAP som % 
beräkningsgrund för A q P .  

Mängden a v  förekommande »Hystrix» - den 
ännu ej avslöjade, mystiska, utskottsförsedda 
organismen ( jfr bl. a. IvERSEN 1936 s. 7,  MoRREN 

1942 s. 23, 1945 s. 253 ) - har % -beräknats p å  
� AP och dess kurva har införts efter AqP
kurvorna i landdiagrammen (pl. II-IV) . Om 
dess betydelse som saltvattensindikator se s. 169. 

Förekomst av sektmdärt pollen - av prekvar
tärt eller interglacialt ursprung och redepone
rade i senkvartära sediment - är i vissa trakter 
en källa till åtskilligt bekymmer, särskilt vad 
senglaciala leror beträffar ( IVERSEN 1936, SAu

RAMO 1949 s. 4 f . ) .  Detta beror därpå, att de flesta 
sekundärt uppträdande pollenkornen (och spo
rerna) tillhöra arter, som äro företrädda i den 
senkvartära floran, och att de därför äro prak
tiskt taget omöjliga att särskilja från de pri
märt inlagrade pollenkornen. 

Förekomst av prekvartära pollenslag (och spo
rer ) är emellertid ett säkert kriterium på att 
sekundärt material och därmed för ifrågavarande 
senkvartära lagerföljder främmande fossil kunna 
föreligga ( IvERSEN 1936 s. 6) . Att detta är aktu
ellt för det bohuslänska undersökningsmaterialet 
visas av de däri gjorda fynden av kretaceiska 
pollen och sporer (FRIEs & Ross 1950) .1 Dessa 
äro alltså ett stöd för sannolikheten av att de i 
senglaciala lager mer eller mindre rikligt före
kommande pollenkornen av värmetidsträden 
verkligen äro sekundärt deponerade, dvs. ej pro
ducerade vid tiden för de senglaciala lagrens av
sättning. 

I det senglaciala materialet från undersök
ningsområdet är mängden otvetydigt sekundärt 
pollen ( Ulrnus, Tilia, Quercu,s, Alnus, Corylus, 
Fagus, Carpinus, Picea m. fl. ) sällan överskri
dande 10 % av � AP, dvs. i genomsnitt obetyd
ligare än i Danmark. Härav följer, att också en 
del av Pinus- och Behtla-pollenmängden är se
kundär (IvERSEN 1936 s.  8 ff. ) .  Ett korrigerings
förfarande enligt IvERSEN (l .  c. ) synes knappast 
vara genomförbart på grund av det sekundära 
pollenets fåtalighet men också därför att sekun-

1 Kartan över fyndlokalerna för kretaceiska pollen i 
mellersta Bohuslän och södra Dalsland hos FRIEs & Ross 
Hl50 fig. 2 kan nu kompletteras genom att ett fynd gj orts 
även på lokal 53 ( = 55 i denna avhandling) i senglacial 
lera (ser. 55 e prov 47/250 ) .  
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därpollenspektra ej , som i Danmark, äro likar
tade genom en hel seng·lacial profil, en förutsätt
ning för metodens genomförande (jfr ser. 115 a 
o. 121 b med tab. II hos IvERSEN 1936 ; jfr även 
de prekvartära pollenkornens ojämna fördelning 
i Gullmarprofilerna /FRIEs & Ross 1950 fig. 3/ ) .  

Orsakerna till den relativt underordnade roll, 
sekundärt pollen likväl spelar, kunna vara flera 
och torde delvis vara outgrundliga. Man bör dock 
observera, att särskilt det bohuslänska kustlan
det är primärt moränfattigt (B.röRSJÖ 1949 s .  
13 ) .  A v delvis outredd anledning har den senaste 
landisen här ej avlastat så mycket löst material, 
och tillförseln av interglaciala eller äldre pollen 
och andra fossil måste därför ha blivit ringare. 
Dessutom har åtskilligt av det ojämnt fördelade 
moränmaterialet på höjdpartierna, när dessa be
funna sig i bränningszonen, vräkts ned i de in
tilliggande, djupa sprickdalarna (HESSLAND 1943 

s. 20) . 

Förekomst av sekundärt pollen i de undersökta 
profilerna är likväl en allvarl ig felkälla. Den 
torde emellertid knappast vara större än de fel
källor, som den statistiska osäkerheten och de 
lokala förhållaridena i den oregelbundna ter
rängen tillsammans innebära. - Den geografiska 
utvecklingen i undersökningsområdet ( obetydliga 
arealer över MG) har medfört, att senglaciala, 
organogena jordarter praktiskt taget saknas, var-

för man för studium av den tidigaste vegeta-
tionsutvecklingen är hänvisad till minerogena se-· 
diment. 

Vid allt arbete med pollendiagram måste stän-· 
digt hållas i minnet det sj älvklara förhållandet, 
att pollendiagrammen ej direkt avspegla vegeta
tionen och dess förändringar utan endast det på. 
respektive lokaler fallna p o I l  e n r e g n e t s re
lativa fördelning på vissa urskilda arter eller· 
grupper av arter. Pollenproduktionen, pollen
spridningen och sedimentationen äro så varie-· 
rande faktorer, att en formel för att korrigera 
dessa - göra pollendiagrammen till spegelbilder· 
av vegetationen - aldrig kan lämnas. Talkandet 
av pollendiagram är en på botanisk och geologisk 
erfarenhet grundad bedömningsfråga. 

2. Pollendiagramkedja från Gullmars
fjorden 

Som ett komplement till de ovannämnda prov-· 
serierna från land har material från Gullmars-· 
fjordens bottensediment pollenanalytiskt under
sökts. På grund av materialets speciella karaktär· 
är det lämpligt att åt det ägna en särskild, från 
det övriga fristående beskrivning. För en pre
sentation av såväl materialet som undersöknings
resultaten hänvisas därför till kap . VIII s. 95 ff_ 

VI. Hjälpmedel för tolkande av pollendiagrammen 

Målet med en vegetationshistorisk undersök
ning, grundad på pollenanalys, är - som det i 
denna avhandling uppfattats - en beskrivning, 
ett j ämförande studium och slutligen en tidsbe
stämning av vegetationsutvecklingen i undersök
ningsområdet, så långt omständigheterna kunna 
tillåta detta. För att man skall kunna nå målet, 
dvs. så mycket som möjligt förmå tillgodogöra 
sig· resultaten av pollenanalyserna så, som de 
framträda på pollendiagrammen, måste vissa spe-

ciella förfaranden tillgripas, vilka kunna sam
manfattas under benämningarna : konnekteringr 
synkronisering och datering av diagrammen. Det 
gäller med andra ord att söka anknyta de olika 
diagrammen med varandra och - för att få eru 
bättre överblick över materialet - parallellisera: 
diagrammens utvecklingsskeden sinsemellan samt 
att slutligen i möjligaste mån införa absoluta 
åldersbestämningar i diagrammen. Dessa förfa
randen kunna emellertid ej utföras (i tur och 
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Drdning) med mindre än att det föreligger vissa, 
i alla eller de flesta diagrammen återkommande 
lednivåer. Dessa kunna vara såväl stratigrafiska 
som pollenanalytiska. De sistnämnda begränsa 
pollenanalytiska zoner. 

l. stratigrafiska lednivåer 
Vid undersökningar av lagerserier under högsta 

marina gränsen (lVIG) utgör övergången mellan 
saltvattens- och sötvattensavlagringar, d e n m a
r i n o - l  i m n i s k a k o n t a k t e n (»marino
limnic boundary>>, HEsSLAND 1949 b ) , under vissa 
förutsättningar en god lednivå. Om man har 
fastställt ett bäckens, närmare bestämt dess pass
tröskels, höjd över havet och man känner strand
förskjutningskurvan för trakten, kan man gan
ska exakt ange tidpunkten för ifrågavarande 
bäckens isolering ur havet. Om någon karakteris
tisk utformning av pollendiagrammets kurvsy
stem föreligger just på isoleringskontaktens nivå, 
erhålles sålunda en tidsbestämning av en punkt 
i pollendiagrammet, som sedan kan överföras på 
andra diagram. 

Inom undersökningsområdet är emellertid 
strandförskjutningskurvan ofullständigt känd. 
Några MG-värden söder om de stora fennoskan
diska israndlinjerna äro kända (MUNTHE 1940 
s . . 30 f.) . Värdena ligga mellan < 141 och 
> 170 m ö. h. och stiga från sydväst mot nordost 
men visa fallande tendens vid ändmoränstråken. 

Nästa geologiskt bestämbara, fasta punkt i 
strandförskjutningsförloppet är den s. k. post
glaciala gränsen jPGj ( SANDEGREN 1923 s. 249, 
m. fl. ) ,  Tapesgränsen ( THOMASSON 1934 s. 178)  
eller PG l (voN PosT. 1947 b s. 301 ) ,  ingående i 
det komplex av postglaciala transgressioner, som 
inträffat vid Västkusten (voN PosT op. c . ) . Söder 
om Hål ta (O om Marstrand) är denna gräns ut
bildad som en transgressionsstrandlinje ( SANDE
GREN 1943 b s. 14, 1946 s. 124) , norr därom 
stundom som ett erosionshak, uppkommet genom 
en mer eller mindre utpräglad stagnation i 
strandförskjutningen. Nivåvärdet 36,0 m för PG 
på Bokenäset ( SANDEGREN 1923 s. 249 ) anger, att 
denna gräns i det härvidlag aktuella kustlandet 
inom undersökningsområdet ligger på 35 a 40 m 
ö. h. Tiden för PG-maximuin i Bohuslän kan 

numera ganska säkert anges till någon gång mel
lan >>6 300 och 5 500 f. Kr., sannolikt närmare 
den sistnämnda tidpunkten» (voN PosT 1947 b s .  
301 ) .1 Bildandet av denna strandnivå infaller 
synbarligen några århundraden före tiden för 
den rationella Tilia-pollengränsen ( T0 )  ca 5 000 
f. Kr. ; om denna se s. 54. 

Ytterligare en daterad strandlinje - mellan 
MG och PG ehuru betydligt närmare den sist� 
nämnda - föreligger från Vänern vid undersök
ningsområdets östgräns. VON PosT ( 1928 s. 57, 
1929 a s .  210 ) anger den just isolerade Storvä
nerns nivå vid Göta älvs avflöde till 48 m ö. h. 
Bildandet av denna strandlinje (VG eller VG l 
och VG 2 enl. voN PosT 1929 a) sammanfaller till 
tiden ungefär med den baltiska Ancylustrans
gressionens maximum (i VON PosTs mening 1928 
s. 41 ) och (VG 2)  med den stora .A.lnus-expansio
nen, dvs. enligt FROMM ( 1938 s. 380)  inträffande 
ca 6 350 f. Kr. Med tanke på att landhöjningen 
sannolikt varit både olikvärdig och olikformig 
inom undersökningsområdet, bör största försik
tighet iakttagas vid tillämpningen av dessa nivå
värden. Pollendiagrammet för kustlandslokalen 
47 ( alltså på VG-nivån) visar sålunda, att detta 
bäckens isolering . skedde tidigare än Vänerus 
(fig. 42 s. 171 ) .  

D e  här och var i torvlagerföljderna uppträ
dande r e k u r r e n s y t o  r n a jRY/ ( GRANLUND 
1932 s. 70 ff. ) kunna i vissa fall vara till ledning 
för konnektering av olika lagerföljder med var
andra. Såsom utgörande en övergång - genom 
höjning av grundvattennivån - från mindre 
blött ( ofta som hedtorvskikt) till blötare stadium 
äga rekurrensytorna regional utbredning. Som 
närmare framkommer av beskrivningarna till pro
filerna och pollendiagrammen (kap. VII ) ,  synas 
utbildningen och uppträdandet av RY åtminstone 
i undersökningsområdets torvmarker ej vara så 
regelbundna som det framställts av GRANLUND 
( 1932) . I den förhärskande mer eller mindre 
brutna terrängen är den lokala hydrografien så 

1 Hos VON PosT (l. c. ) anges >> . . .  mellan . . .  VG 2. och 
den baltiska 'L l '  - Clypeus-gränsen - dvs. mellan 6 300 
och c. 5 500 f. Kr.>> Då Clypeusgränsen enligt FROMM 
( 1938 s. 378)  och FLORIN ( 1944 Pl. IX) fastställts till 
5 100-5 000 f. Kr., torde värdet 5 500 böra ersättas med 
5 100-5 000. 
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varierande från plats till plats, att denna stundom 
har dominerat i betydelse för försumpningens 
gång över de regionala, klimatiska förhållandena. 
Det är därför omöjligt att enbart på torvstrati
grafien avgöra, vilken av de Granlundska RY 
man i olika tillfällen har att göra med. Däremot 
kan stratigrafien med stöd av det parallella pol
lendiagrammet stundom underlätta talkandet av 
vegetationsutvecklingens kronologi. Dylika fall 
relateras i diagrambeskrivningarna (kap. VII) . 

I detta sammanhang förtjäna några ord näm
nas om l a g e r f ö l j d e n s m ä k t i g h e t s o m 
m å t t p å b i l d n i n g s h a s t i g h e t e n. För
sök att begagna denna i kronologiskt syfte ha 
stundom förekommit (se litteraturuppgifter där
om i FIRBAS 1949 s. 106 ) .  Det blir mest fråga om 
att använda denna metod, när övriga möjligheter 
till tidsbestämning saknas. Och då måste förfa
randet tillämpas med stor försiktighet. Det ligger 
ju i sakens natur, att de olika sediment- eller 
torvslagen, som ingå i en lagerföljd, ej ha bildats 
lika fort och att de därefter ej komprimerats i 
samma utsträckning. NILssoN ( 1935 s. 487 ) har 
dock på grundval av pollenanalytiska dateringar 
funnit, att tillväxthastigheten - eller rättare 
sagt tillväxthastigheten med korrektion för föl
jande kompression av lagerserierna - varit rela
tivt enhetlig· i Skånes organogena jordarter. Det 
är med andra ord endast iriom enhetligt utbil
dåde lagerserier eller delar av sådana ( organo
gena sediment eller torv) som denn·a metod kan 
komma ifråga. Den kan däremot sällan eller 
aldrig tillämpas på minerogen sedimentation, vil
ken kraftigt influeras av lokala faktorer ( ero
sionsmöjligheter, erosionsintensitet, strömförhål
landen m. m. ) .  Ej heller har den om brogena 
Sphagnum-torven bildats med samma hastighet 
hela tiden ; lokala och regionalklimatiska förhål
landen men även artsammansättningen av Spha.g
n��rn-torvbildarna äro faktorer, som kunna verka 
förändrande på torvtillväxten. De här och var 
uppträdande högförmultnade skikten - rekur
Tensytor eller kraftigare hedytar, ofta svåra a t t 
särskilja - ha bildats långsammare, de lågför
multnade lagerpackarna snabbare. Bevisen här
för äro dels teoretiska ( GRANLUND 1932 s. 70 f f. ) ,  
dels empiriska ( se diagramkommentarerna) . 

4 - 5 1 6653 

Vid synkroniseringen av de olika diagrammen 
sinsemellan (se nedan) utgöra de tidsbestämda 
pollenanalytiska lednivåerna de fasta punkter, 
mellan vilka diagrampartierna få alltefter om
ständigheterna tänjas ut eller komprimeras. Detta 
har tidigare så tillgått, att ifrågavarande dia
gramparti fått undergå en likformigt fördelad 
längdförändring (t. ex. NILssoN 1935 s. 486 ) . I 
föreliggande arbete har detta förfarande tilläm
pats med en viss urskiljning, i det att det kom
mit ifråga endast beträffande likartat utbildade 
lagerpartier. Då, som ofta är fallet, avsnitten 
mellan tvenne lednivåer ej äro stratigrafiskt ens
artade, har hänsyn tagits till lagerutbildningen. 
Ett sediment- eller torvskikt, som kan antas ha 
vuxit fortare (t. ex. låghumifierad Sphagnum
torv) än ett över- eller under lagrande parti inom 
samma pollenanalytiska zon, har givits ett mera 
begränsat utrymme än det sistnämnda i förhål
lande till originalmäktigheten. I bådadera fallen 
uppnås givetvis ingalunda någon fullt riktig kro
nologisk placering av de olika pollenspektra inom 
en zon, men genom det här begagnade förfaran- · 

det kommer man sannolikt det rätta förhållandet 
närmare. 

2. Pollenanalytiska lednivåer 

De i detta sammanhang viktigaste lednivåerna 
äro de pollenanalytiska. De avspegla förändringar 
i vegetationen, som ha inträffat samtidigt i ett 
ej alltför begränsat område, dvs. som äro av re
gional eller begränsat regional karaktär. I ett 
pollendiagram kunna lednivåerna ta sig uttryck i 
att en kurva för e t t visst pollenslag företer en 
karakteristisk utformning : början, uppgång, kul
mination, nedgång, minimum, slut el. dyl. Eller 
också kunna de kännetecknas av flera samtidiga 
kurvförändringar, av vilka dock var och en för 
sig kanske ej så regelbundet återkommer från 
diagram till diagram. Följden blir givetvis också, 
att en lednivå av detta slag ej alltid är så distinkt 
som den förstnämnda typen. Olika trädslag kunna 
ju ej beräknas reagera lika snabbt för en klimat
förändring, som för övrigt kan vara mycket kom
plicerad. Någon principiell skillnad föreligger 
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naturligtvis ej mellan de båda slagen lednivåer. 
Ä ven i det förstnämnda fallet kunna för övrigt 
andra beaktansvärda förändringar i kurvsyste
met äga rum samtidigt med den, på vilken karak
teristiken av lednivån grundats. 

I de föreliggande diagrammen ha sålunda ur
skilts 

dels några förut begagnade, mer eller mindre 
vedertag·na och mera allmängiltiga lednivåer, 
vilka betecknats efter karaktärsdrag hos den 
kurva, på vilken lednivån grundats (jfr VON PosT 

1947 a s .  207 ff. ) ,  
dels ett antal nya nivåer (a-g) med avgjort 

mera begränsat regional räckvidd, grundade på 
en eller i regel flera kurvors karakteristiska ut
formning och bundna till de senare årtusendenas 
skogsutveckling. 

Det är givetvis ett önskemål att erhålla så 
många och ur kronologisk synpunkt så jämnt 
fördelade lednivåer som möjligt. Beträffande 
tidsbestämningarna är ju även största möjliga 
precision eftersträvansvärd. Dessa önskemål gå 
emellertid ej mer än i viss utsträckning att upp
fylla. 

skogsvegetationens utvecklingsförlopp är i 
Sydvästsverige under en lång tidrymd (ett par 
årtusenden) av den postglaciala värmetiden av 
sådan karaktär, att någorlunda tydliga, allmän
giltiga lednivåer för närvarande äro mycket svåra 
att urskilja. Vissa klimatoscillationer kunna vis
serligen antagas ha förekommit under högvärme
tiden ( S .  FLORIN 1944) men synas ha haft mera 
obetydliga växtgeografiska konsekvenser inom 
undersökningsområdet. Ä ven om man stundom 
kan urskilja en viss oscillation hos kurvorna för 
de olika ekblandskogskonstituenterna, saknas 
hållpunkter för att konnektera dessa variationer 
med liknande i andra diagram. De arkeologiska 
dateringarna från denna tidrymd - över fyra
fem tusen år tillbaka - äro fåtaliga och antingen 
»rena skattningar eller grundade på mer eller 
mindre osäkra geologiska premisser» (voN PosT 

1947 b s. 319 ) . Liksom i övriga Norden, Mellan
europa och annorstädes blir därför högvärmeti
den en kronologiskt särskilt svårgripbar period. 

För tiderna före och efter den centrala delen 
av värmetiden ge pollendiagrammen däremot 

större möjligheter till erhållande av goda pollen
analytiska lednivåer. De efter varandra invand
rande trädslagen, konstituerande nya skogstyper, 
kunna utnyttjas i detta syfte. Dessa äldre led
nivåer (P /B, BM, C0, A0, T0) ha tidsbestämts på . 
geologisk väg ( jfr FROMM 1938 s. 380, S� FLORIN 
1944 s. 566 ff., VON POST 1947 a s. 210, 1947 b 
s. 299 f. ) .  Dessa bestämningar grunda sig ytterst 
på den De Geer - Lidenska tidsskalan ; de stå 
och falla med denna. KuLLING ( 194'8 s. 119)  har 
påvisat, att DE GEERs konnektering av de äldre 
finiglaciala lervarven norrut (framåt i tiden) är 
bristfällig. Därmed förlora de senglaciala abso
luta tidsbestämningarna i värde, t. ex. dateringen 
av P jB. De senare dateringarna (från sen fini
glacial tid och postglacialen) beröras ej av det 
påtalade förhållandet. Beträffande dessa före
ligger ur sydvästsvensk synpunkt en viss osäker
het såtillvida att de flesta (BM, A0 och T0)  grun
dats på iakttagelser i Ångermanland (FROMM 

1938 ) och T0 på östsvenska förhållanden (voN 

PosT 1925 b s. 112, 124 f . ) . De absoluta tids
bestämningarna äga giltighet endast i den mån 
de kunna överföras även på andra områdens p ol
lendiagram. Detta problem kommer närmare att 
diskuteras nedan. 

Likaså avspegla sig det avtagande klimatopti
mets synbarligen etappvis skeende (voN PosT 

1944 b s. 81 ff. ) skogsförändringar i en serie mer 
eller mindre markanta och mer eller mindre kon� 
nekterbara kurvsvängningar. Dessa företeelser, 
vilka i föreliggande form sannolikt äga en ganska 
begränsat regional tillämpning, ligga till grund 
för de här preliminärt lanserade lednivåerna, 
vilka betecknats med a-g. Den absoluta ålders
bestämningen av dessa utgår från arkeologiska 
dateringar (voN PosT 1925 a, GRANLUND 1932, 

AREMAN 1945 s .  119 ) ,  geokronologiskt komplet
terade (FROMM 1938 ) .  De yngre av dessa ledni
våer äro tydligare och säkrare daterade än de 
äldre. 

I den följande översikten behandlas ledni
våerna i kronologisk ordning nedifrån och uppåt 
i lagerföljden, varigenom nivåerna a-g ej 
komma i bokstavsordning - en omvänd beteck
ning av dessa är ur praktisk synpunkt mindre 
lämplig. 
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Endast en senglacial ledn1:vå har medtagits. 1  
Den· är dessutom konstaterad blott i ett par fall 
( ser. 121 b o. 141 ) och även då med en viss osä
kerhet : 

P /B. »Pin'us-Bet1tla-korset» (preliminärt be
skrivet av voN PosT från Viskadalen i 1947 a 
s. 207 ) . 

Pinus ökar och Betula avtar uppåt, vilket tar 
sig uttryck i en korsning av Pin'lts- och Betula
kurvorna. 

P jB är en osäker lednivå i undersökningsom
rådets äldsta pollendiagram. Det är givet, att 
denna lednivå ej nödvändigtvis måste registrera 
sig som en korsning mellan Pinus- och Betula
kurvorna. I vissa fall kan situationen ha varit 
sådan, att t .  ex. Pinus blivit starkt överrepresen
terad i pollenspektra och kurvorna därför ej kor
sats. De kunna emellertid förete sådana lägeför
ändringar sinsemellan, att samma vegetations
historiska samband som i förra fallet kan antagas 
ha förelegat (jfr t. ex. MoRREN 1945 fig. l ) .  

Den motsvarar sannolikt zongräns II/III i mel
laneuropeiska och danska diagram (FIRBAS, JEs
sEN, IvERSEN m. fl. ) och zongräns XI/X enligt 
NILssoN ( 1935 ) . Den anger i så fall den klima
tiskt gynnsamma Allerödtidens övergång i den 
yngre Dryastiden med dess hårdare klimat och 
infaller i gotiglacialens slutskede (voN PosT 
1947 a s. 210 ) , då inlandsisens front enligt den 
hävdvunna uppfattningen (DE GEER) stagnerat 
vid de efterlämnade stora fennoskandiska isrand
bildningarna. Dess absoluta tidsställning har an
givits (voN PosT 1947 b s. 300) till ca 8 500 f .  Kr., 
ett värde som med hänsyn till KuLLINGs ovan
nämnda (s .  50) p åpekande måste tagas med en 
viss reservation. 

Mellan P jB och 
·
den följande lednivån BM 

framträder i en del diagram ett mer eller mindre 
Pin·us-dominerat parti, vilket enligt VON PosTs 
iakttagelser i Viskadalen ( 1947 a s. 207) sönder
faller i två markerade Pinus-kulminationer ( led
nivåerna Pm2 och Pm1) , avspeglande mera ut
präglade tundraförhållanden. Dessa äro emeller
tid otydligt utbildade i undersökningsområdets 

1 BM med BM0 räknas här till den (klimathistorisht) 
postglaciala tiden så som 

'
varit brukligt i klimat- och ve

getationshistorisk litteratur (jfr NILSSON 1935 s. 389 not, 
VON POST 1947 b s. 3 00, FIRBAS 1949 s. 49) . 

senglaciala diagram av orsaker, som skola disku
teras i kap. IX s. 109 ff. Närmast under BM före
kommer emellertid regelbundet ett mer eller 
mindre utpräglat och utdraget Pinus-maximum, 
som kan parallelliseras med Pm 1, tillhörande »ett 
framskridet skede av finiglacialen» (voN PosT 
1947 a s. 211 ) .  

D e  postglaciala lednivåerna äro flera. Tidigare 
använda lednivåer äro BM, C0, A0 och T0 (se 
ovan s. 16 ) ,  nya äro lednivåerna a-g (s .  55 f f. ) .  

BM. Det stora Betula-maximet (voN PosT 
1947 a s .  207 ) . Dess inledning markeras av BM0 
(Bet'ltla-maximets begynnelse ) .  

Bet,ula-kurvan kulminerar till ett kraftigt 
maximum, oftast med värden på 70-80 % eller 
mer. Pinus-kurvan bildar automatiskt ett mot
svarande minimum. 

Detta stora Betula-maximum är en av de mest 
utpräglade och betydelsefulla lednivåerna, iden
tifierbart inom största delen av Nordeuropa och 
nordvästra Mellaneuropa (FIRBAS 1949 s� 308 f f. ) .  
I regel har det en relativt begränsad utsträck
ning i lagerföljden (t. ex. ser. 115 a o. b, 121 b 
och 141 ) ,  stundom är det mera utdraget - be
roende på lokala sedimentationsförhållanden -
och då ej lika distinkt och tjänligt som lednivå 
(t. ex. ser. 79 o. 95) . 

I östersjökronologien är platsen för BM säkert 
fastslagen. THOMAssoN konstaterade ett markant 
Betula-maximum (E II )  under Echineistid 
( 1927, bl. a.  Mossbergadiagrammet s. 56-57 ) ,  
vilket lät sig konnekteras med ett Betula.-maxi-
mum på Västkusten ( THOMAssoN 1934 s. 158 ) . 
Från Finland föreligger ett flertal diagram (SAu
RAMO 1947 s. 102 ff. ,  1949 ) - även norr om 
Salpausselkä - vilka visa motsvarande Bet'ula
maximum från samma tid, dvs. något före eller 
vid övergången mellan Rhabdonema- och An
cylusstadium (sensu SAURAMO) .  En komplettering 
bakåt i tiden (M.-B. FLORIN hos S. FLORIN 1944 
s. 566)  av FROMMs geokronologiskt daterade pol
lendiagram från Ångermanland ( 1938 ) har pla
cerat ett Betu.la-maximum, som synes vara iden
tiskt med det ovannämnda, i slutet av finiglacia
len och givit det en absolut tidsbestämning av 
ca 6 900 f. Kr. (FLORIN 1944 s. 566 ) . Hur långt 
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ned 1 lagerfölj den detta Bet,ula-dominerade av
snitt här sträcker sig är emellertid okänt. Mot
svarande fullständigare diagramparti från un
dersökningsområdet och andra håll tyder - vid 
j ämförelse med lagerföljdsutbildningen och med 
hänsyn tagen till den då sannolikt starka erosio
nen och därigenom hastiga �edimentationen - på 
relativt kort varaktighet för denna Bet ula-perioQ., 
förmodligen ett halvt till högst ett årtusende. 
Skedet har i tidsskalan för den synkroniserade 
diagramsammanställningen (pl. VI o. VII ) -
med godtycklig början (BM0) - inpassats mel
lan 7 300 a 7 200 och 6 800 a 6 700 f. Kr. 

Synkroniteten mellan de nämnda Betula
maxima kan diskuteras och borde styrkas av yt
terligare, särskilt mellansvenska och sydnorr
ländska belägg, som kunna anknyta till Medel
pad-Ångermanlandsdiagrammen. BM: s  ställning 
i vegetationsutvecklingen styrker dock i sig självt 
antagandet av synkronitet. VON PosT har beträf
fande sydvästsvenska förhållanden betonat 
(1947 a s. 208 ) - med aktualitet även för vida 
större områden - att den omständigheten, att 
i frågavarande björkskogsvegetation o m e d e l
b a r t efterföljes av bl. a. ekblandskogens före
gångare hasseln i rika bestånd, är ett indicium 
på en synnerligen snabbt skeende klimatförbätt
ring, som nödvändiggör antagandet av en simul
tan vegetationsförändring över vida arealer. 

Eftersom BM ofta kan vara mycket utdraget 
i vissa mer eller mindre minerogena seelimen t 
( t. ex. ser. 55 c o. 95 ) ,  kan det vara svårt att av
göra var det absoluta maximet verkligen ligger. 
t ppgången till och nedgången från BM äro där
emot lättare urskiljbara. Det är därför mera 
praktiskt att begagna sig av Bet,ula-kurvans upp
gång, förslagsvis benämnd BM0, för konnekte
ringarna mellan diagrammen. BM0 kommer där
igenom samtidigt att utgöra g'ränsmärket mellan 
sen- och postglacial tid i vegetations- och klimat
historiskt hänseende. 

C0• Den rationella Garylus-pollengränsen 
(NILSSON 1935 s. 489, VON PosT 1947 a s. 207 ) . 1  

1 Trots att Garylus brukar förkortas C o  och Cm·pinus 
C ( ERDTMAN 1943 b s. 157 ) har här - i likhet med hos v. 
PosT ( op. c. ) - Cor·ylus-pollengränsen av praktiska skäl 
betecknats med 0°. Någon förväxling med Carpinus kan i 
varj e fall ej riskeras. 

Oförmedla t eller från låga % -värden stiger 
C orylus-kurvan kraftigt, stundom nående värden 
på 100 % ( av trädpollensumman) eller mera. 
Pinus-kurvan stiger till sitt boreala maximum 
och närmar sig eller möter samtidigt den sjun
kande Betula-kurvan. 

C0 är sålunda oftast distinkt utbildad. Den är 
lätt identifierbar inom vida områden från Syd
finland ( SAURAMO 1949 ) ,  Mellansverige (FLORIN 

1944) - här mindre markant - och Västnorge 
(F.tEGRI 1940 ) över Sydsverige (NILssoN 1935)  

och Danmark (JESSEN 1935 a)  till västra J\'lellan
europa ( NILssoN 1948 b, FrnBAS 1949 ) och Brit
tiska öarna ( GoDWIN 1940, JEssEN 1949 ) .  Place
ringen i vegetationsutvecklingen gör - i likhet 
med vad fallet är med BM (se ovan) - att dess 
karaktär av synkron . lednivå är styrkt. C0 är 
särskilt värdefull som lednivå, då BM av en eller 
annan anledning är otydligt utbildad. 

Kronologiskt faller C0 mycket nära BM. Abso
lut åldersdatering saknas, men avståndet i lager
följderna mellan BM ( alltså mitten eller toppen 
på Bet1tla-kulminationen) och C0 är så obetyd
ligt, att det knappast kan motsvara mer än ett 
eller annat århundrade. Med utgångspunkt från 
BM = 6 900 f. Kr. kan C0 alltså ungefärligt anges 
till 6 800 a 6 700 f. Kr. 

A0• Den rationella A ln11,s-pollengränsen (voN 

PosT 1925 b s. 112, 1928 s. 16, 1947 a s. 207, 

NILSSON 1935 s. 490, FROMM 1938 s. 380, S. FLO· 

RIN 1944 s. 566 ) . 

Oförmedlat eller i regel från låga % -värden 
stiger Alnus-kurvan kraftigt och når raskt höga, 
ofta till och med sina högsta postglaciala värden. 
De boreala Pinus- och Garylus-värdena minska ; 
kurvorna korsa den uppåtgående Alntts-kurvan. 

A 0 är en markant lednivå · och kan i regel l ätt 
. identifieras inom vida områden (ungefär de
samma som för Garylus med undantag för vissa 
västliga och sydvästliga mellaneuropeiska delar, 
jfr FIRBAS 1949 karta s. 197 ) .  

Den stigande alkurvans ställning i Öster
sjöutvecklingen är klar genom VON PosTs Got
lands-, THOMAssoNs Kalmarsunds- och LUND
QVISTS ölandsundersökningar ( 1925 b, 1927 resp. 
1928 a) . Den faller vid eller omedelbart efter 
( S. FLORIN 1944 s. 566 ff. )  AG (sensu voN PosT 
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1925 b, 1928) eller A2 (FLORIN op . c . ) .  För syn� 

kroniteten av A 0 mellan öst- och västkust ha 
framlagts tungt vägande skäl (voN PosT 1928 s. 
43, 45, 57, THOMASSON 1934 s. 175 ) . Det kring
liggande kurvsystemet tyder nämligen på att 
synkronitet föreligger mellan A0 i de skilda trak
ternas diagram. De olika kurvorna - särskilt de 
ovannämnda Pin��s- och Coryl�ts- men även ek
blandskogskurvorna - visa omkring A 0 ett över
allt överensstämmande förlopp ,  tydande på en 
likartad konstellation av klimatfaktorerna över 
vidsträckta arealer. Det verkar i så fall synner
ligen otroligt, att s a m m a konstellation kan ha 
inträffat vid s k i l d a tillfällen under den på
gående klimatförbättringen. 

Den stigande Alnus-pollenkurvans början fal
ler i FROMMs geokronologiskt daterade Anger
manlandsdiagram ( 1938 s. 379 f. ) vid ca 6 350 
f. Kr. Det är emellertid ännu ej bevisat, att det 
rör sig om samma Alnus-art (A. gltdinosa) i 
Ångermanland som i Syd- och Mellansverige. 
AZnus-kurvans i stort sett konforma förlopp i 
diagram från hela detta område (jfr även dia
gram hos VON PosT 1930 b) ger anledning att för
moda, att i de berörda norrländska pollenspektra 
åtminstone till en betydande del ingå pollen av 
samma art som i de sydskandinaviska spektra, 
dvs. A. gl��tinosa,j att det i sistnämnda fall rör 
sig om denna art är på  växtgeografiska grunder 
fullt uppenbart .. Klimathistoriskt och växtgeo
grafiskt sett är det dessutom ingalunda omöjligt, 
att A. glutinosa då kunnat förekomma i det norr
ländska kustlandet, där recent A. glutinosa före
kommer (ANDERssoN & BIRGER 1912 s. 186, HuL
TEN 1950 karta 598 ) .  

Att överföra denna nämnda tidsbestämning på 
mellan- och sydsvenska pollendiagram utan en 
tillräckligt säker diagramkedja från Ångerman
land söderut till Mellansverige är i och för sig 
förhastat. Åtskilliga representativa pollendia
gram fordras ytterligare i området mellan Svea
land och mellersta Norrland för att få den an
tagna synkroniteten säkert belagd. I de syd- och 
mellansvenska diagrammen är det ett praktiskt 
taget genomgående drag, att Aln�t.s-pollen upp
träder - i otvivelaktigt primärt läge - i smärre 
mängder även före A0 (se ser. 141, 62 a m. fl . ) .  

Alnus har synbarligen därför redan under tidig 
boreal tid - i samband med den språngartat 
snabba klimatförbättring, som resulterat i succes
sj onen subarktiskt betonad björkskog-hassellun
dar - invandrat på den nuvarande skandina
viska halvön. Där har den av klimatiska orsaker 
tydligen ej kunnat nå en allmännare spridning 
utan begränsats till lokalklimatiskt speciellt 
gynnsamma ståndorter. Vid ett något senare till
fälle - vid eller något efter A G ( A2) - har 
konstellationen av de olika klimatfaktorerna 
ganska plötsligt blivit gynnsam för en allmän
nare spridning med de nämnda begränsade Al
n'us-förekomsterna som spridningscentra. Sprid
ningen av AZn�t.s-frukterna med vattendrag kan 
ha skett snabbt nog, även om det tagit ett par, 
tre århundraden innan expansionen fullbordats. 
( Det förbluffande resultatet av införandet av . 

Elodea canadensis till Europa under förra år
hundradet förtjänar i detta sammanhang ihåg
kommas . )  Kolonisationsbetingelserna böra dess
utom ha varit särskilt goda : växtsamhällena hade 
ännu ej stabiliserat sig så som senare, och den 
efter Ancylustransgressionen ånyo inträdda 
snabba tillandningen erbjöd i rask takt nya 
strandremsor. Det finns sålunda allra minst för 
alen anledning att anta, att den spritt sig en 
eller annan mil per generation ; unga Aln�ts 
glutinosa - bestånd fruktificera redan efter 6-
15 år (KuJALA 1924 s. 286 ) . Det är tvärtom myc
ket naturligt att anta, att den spritt · sig, geo
logiskt sett, som en löpeld över södra och mellersta 
Sverige och troligen även upp längs norrlands
kusten. Då nya, lättockuperade marker erbjödos, 
är dess spridning närmast att likna med ogrä
sens i våra dagar. 

En omständighet, som styrker att FROMMS A.0-
datering i stort sett är giltig även för Syd- och 
Mellansverige, utgöres av läget för A 0 i lager
följderna i förhållande till närmast äldre (BM 
och C0)  och närmast yngre ( T0)  pollenanalytiska 
lednivåer. Som ovan framhållits och nedan ytter
ligare skall omnämnas, äro dessa lednivåer att 
anse - givetvis med en felmarginal på ett eller 
annat århundrade - som jämförelsevis säkert 
daterade (ca 6 900, 6 700 resp . 5 100-5 000 
f. Kr. ) .  I detta arbetes pollendiagram - och även 
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andra i detta sammanhang tillämpliga diagram 
(jfr S. FLORIN 1944 diagram s.  567 m. fl. ) -
faller Å 0 i en för ifrågavarande avsnitt ensartad 
lagerföljd mer eller mindre mitt emellan BMjC0 

och T0, stundom närmare BMjC0 (t. ex. ser. 55 a 
och 121 a o. b ) , stundom närmare T0 ( t. ex. ser. 
95 ) . De lokala sedimentationsförhållandena 
kunna givetvis ha förändrat sig avsevärt under 
denna tvåtusenåriga tidrymd, varför för date
ring ej alltför stor vikt får tillmätas Å 0-läget i 
detalj . Ur denna stratigrafiska synpunkt kunna 
sålunda inga v ä s e n t l i g a r e invändningar 
g·öras mot tidsbestämningen 6 350 f. Kr. för A0. 
Vissa smärre kronologiska justeringar torde dock 
härvidlag så småningom bli aktuella och i så fall 
förmodligen i riktning framåt i tiden (jfr s. 70 

om ser. 95) . En specialutredning av dessa med 

. A 0 sammanhängande problem vore synnerligen 
önskvärd. 

T0. Den rationella Tilia-pollengränsen (voN 

PosT 1925 b s. 112, 1929 a s. 201, NILssoN 1935 s. 
491, s .  FLORIN 1944 s. 569 ) . 

Från låga, ofta spridda % -värden stiger TiZia
kurvan j ämförelsevis kraftigt för att snart nå sin 
kulmen (se diagr. 66 o. 95) . UZmus-kurvan kul
minerar i anslutning till T0� Ekblandskogskurvan 
går upp mot sina högsta och Pin�"s- och Betula
kurvorna nå sina lägsta värden. T0 anger den 
sista etappen i klimatkurvans stigning mot kli
matoptimum i undersökningsområdet. 

T0 är en i regel markant lednivå. Den är, såsom 
den här fattats, användbar åtminstone inom om
rådet Gotland (voN PosT 1925 b s. 112 ) , Kalmar
sund ( THOMASSON 1927 s. 41, LuNDQVIsT 192S a 
s .147 ) ,  mellansvenska låglandet ( S. FLORIN 1944 

s. 569 ) ,  Vänerbäckenet (voN PosT 1928 s. 13 )  och 
norra Västkustlandet (voN PosT 1925 b s. 124 f., 
1929 a s .  201, SANDEGREN 1931 s. 136 ) . VON PosT 

( 1924 s. 97, 1928 s. 58 f. ) har påpekat att öster
sjö- och Vänerområdet intar en historisk-växt
geografisk motsatsställning mot i viss mån Väst
kusten och i högre grad sydligaste Sverige. Här
vid är Tilia-kurvan särskilt karakteristisk. Det 
visar sig nämligen, ått t. ex. i Skåne börjar den 
sammanh.ängande TiZia-kurvan - först visser
ligen låg - ungefär samtidigt med eller obetyd
ligt efter de övriga värmetidsträdens kurvor (Al-

nus, Ulmus, Q1wrcus) , vilken företeelse är mest 
påtaglig i södra Skåne ( NILssoN 1935 s. 490 f. ,  
T af. IX o. XI) . Denna tendens kan spåras längs 
Västkusten, ehuru i försvagad form, i det att det 
nämnda låga avsnittet av TiZia-kurvan ( »TiZia
svansen» ) t. ex. inom undersökningsområdet upp
träder som en serie Tilia-pollenstänk (stundom 
delvis sammanhängande) nedanför den stigande 
Tilia-kurvan (jfr ser. 55 a, 141, 66 o. 9 5 ) . På så 
sätt kommer norra Västkustlandet att inta en 
mellanställning med tydliga drag av både öst
svenska och sydsvenska förhållanden. Denna för
sening av lindens spridning till Östersjö- och Vä
nerområdet får sin naturliga och av allt att döma 
riktiga förklaring (voN PosT 1925 b s. 125, 1928 

s. 52)  däri, att östersjö- och kanske också väner
vattnet varit så relativt kyligt, att sommartem
peraturen ej nått en sådan nivå som linden ford
rar. voN PosT (L c . )  har anfört som möjlig orsak 
ännu kvarliggande isrester i det inre av skandi
naviska halvön. Därom vet man dock intet. Att 
ett samband hydrografi-skogsgeografi på ett 
eller annat sätt föreligger är dock påtagligt. 

En första relativ kronologi för lindens uppträ
dande gavs av SERNANDER ( 1894 s. 62, 86 ) , i det 
han fann Til,ia först representerad i Litorinalager 
efter bildandet av Litorinavallen på Gotland, dvs. 
efter tiden för den s. k. Litorinagränsen eller LG 
(voN PosT 1925 b s. 75 ) .  Pollenanalytiskt kunde 
voN PosT (op. c. s. 112)  också konstatera, att 
Tilia börjar regelbundet uppträda »närmast före 
och vid Litorina-maximet» (L e. ) .  Denna pollen
analytiska lednivå kunde även följas - med stöd 
av nivåförändringsdata - till fastlandet ( Gu
snm) och vidare till Vänerbäckenet (voN PosT 

1928 s. 45, 57 ) .  Dess synkronitet i öster och väs
ter indiceras av Tilia-kurvans karaktär, som den 
ovan beskrivits, och dess förhållande till de andra 
p ollenkurvorna. 

Som absolut tidsbestämning för LG och även 
för T0 har länge gällt ca 4 500 f. Kr. ( MuNTHE 

1925 s. 72, 76 ) .  Genom FROMMs geokronologiska 
och diatomologiska datering av saltvattnets in
brott i Bottenhavet till 5 100-5 000 f. Kr. ( 1938 

s. 378 ) och FLORINs fastställande av T0 : s  sam
manfallande med »begynnande Litorinatidsdiato
maceer» ( 1944 s. 569, Pl. IX) har alltså för T0 i 
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Södermanland erhållits en relativt säker absolut 
tidsbestämning ( 5 100-5 000 f. Kr. ) ,  vilken en
ligt här gjort antagande (jfr ovan) äger tillämp
ning på förhållandena i undersökningsområdet. 

De pollenanalytiska lednivåerrna g-a i det 
s e n p o s t g l a c i a l a a v s n i t t e t ( zon VIII 
och IX) t, vilka införts i detta arbete, ha urskilts 
på grundval av det föreliggande diagrammateria
let och daterats med ledning av kronologiskt 
bättre kända diagram från andra håll, huvudsak
ligen diagrammet från Åsle mosse ( GRANLUND 
1932 s. 86) , voN PosTs diagram från Hjortmossen 
på Gerumsberget, fyndplatsen för den s. k. Ge
rumsmanteln (1925 a) , S. FLORINs från södra 
Kilsbergen ( 1944 s. 567) samt scanodaniska dia
gram. En del av dessa lednivåer kunna följas 
vidare till andra trakters diagram, men man 
måste då räkna med en regional förskjutning vad 
deras pollenstatistiska karaktärsdrag beträffar. 

De flesta av dessa lednivåer äro i regel tydligt 
framträdande i diagrammen och därför lätt ur
skiljbara. Nivåerna b och c äro de bäst marke
rade, men även a och d framträda i regel tydligt, 
under det att f och g äro osäkra delvis på grund 
av att Betula-kurvan, som är en i övrigt viktig 
kurva för identifieringen av nivåerna, förlorar 
sin betydelse som karakteriserande inslag i dia
gramsystemet in mot värmetidens kulminations
period (zon VII ) . I vissa fall äro lednivåerna be 
och e markanta. De synas dock ej  motsvara lika 
genomgripande händelser - i varje fall ej be 
som övriga nivåer. Förutom Betula-kurvan spela 
samtliga övriga kurvor mer eller mindre stor roll 
för urskiljandet och karakteristiken av lednivå
erna ( se följande översikt över lednivåerna) . 
Härvidlag är Picea-kurvan särskilt betydelsefull 
vad nivåerna a, b och c (samt be) beträffar. För 
de äldre lednivåerna äro vid sidan av Betula
kurvan Pin1�S'-, Alntts-, QM- och Garylus-kur
vorna viktiga. 

I.�ednivåernas placering i den absoluta tidsska
lan - här liksom hos GRANLUND ( 1932) angiven 
efter MoNTELIUs ' kronologi - visar sig vara rela
tivt invändningsfri för de yng're lednivåerna a, 
b och c men i viss mån även för d. Konnekte-

1 Om zon- och periodindelningen och dess terminologi 
se s. 120 ff. 

ringen till det tämligen säkert tidsbestämda, 
yngre avsnittet i Åslediagrammet är nämligen 
ganska klar. 

Den sista större Picea-uppgången, där lednivå 
a införts och där stundom en rekurrensyta 
(RY I )  är utbildad, har angetts till ca l 200 
e. Kr. ( GRANLUND 1932 s. 183, 157 ) . Eftersom 
människan vid denna tid börjat kraftigt inverka 
på skogssammansättningen ( t. ex. genom svedj
ning, se s. 31 ) ,  är kurvförloppet här ofta oregel
bundet, mera avspeglande lokala än regionala 
drag. Nivå b kan på grund av arkeologiska fynd 
(se GRANLUND 1932 s. 87 f., AREMAN 1945 s. 119 ) 
fixeras till tiden för RY II ( ej utbildad i nämnda 
Åsleprofil ) ,  vars ålder numera kan preciseras till 
ca 300 e. Kr. ( ARBMAN l. c. ) .  Lednivå c samman
faller ungefär med RY III (markerad i GRAN
LUNDs Åsleprofil ) ,  vilken nivå med något år
hundrades felmarginal daterats till ca 600 f. Kr. 
( GRANLUND 1932 s. 157 ) .  Mellan b och .c är en 
lednivå införd, som ger sig tillkänna i alla repre
sentativa diagram. Den synes emellertid repre
sentera en skogsförändring av mera underordnad 
betydelse och har därför givits beteckningen be. 
Den infaller tydligen ungefär mitt emellan ca 
600 f. Kr. och ca 300 e. Kr., dvs. 100 a 200 f. Kr. 
eller på ett avstånd av en 440-årsintervall (voN 
PosT 1929 a s. 235, 1944 a s. 99, 1944 b s. 104, 1946 
s. 211, S .  FLORIN 1944 s. 593 ff. ) från nivåerna b 
och c. 

Med ledning av VON PosTs diagram från Hjort-
mossen och den närbelägna fyndplatsen för 
Gerumsmanteln och av uppgifter om dennas san
nolilm ålder (voN PosT 1925 a s. 25 :  äldre brons
ålder, s. FLORIN 1944 s. 602 : l 500 a 1 400 f. Kr. )  
kan lednivå d grovt tidsbestämmas till mitten av 
andra årtusendet f. Kr. På grundval av den san
nolikt med ungefär 880-årsintervaller periodiskt 
undulerande Betnla-kurvan ( se s. 144 ff. ) erhålles 
med utgångspunkt från närmast ovanför befint
liga, relativt säkert daterade Betula-minimum 
vid lednivå c kring 600 f. Kr. alltså l 500 f. Kr. 
som ungefärligt årtal. Detta stämmer ganska bra 
med nämnda åldersangivning för Gerumsman
teln, vars fyndnivå faller nederst i ett utpräglat 
Betula-maximum och vid eller strax nedanför en 
markerad ekblandskogs- ( Quwrcet1t1n mixtum,., 
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QM-) depression. Man torde härvid dock göra klo
kast i att räkna med en felmarginal på ett eller 
annat århundrade. stundom uppträder i anslut
ning till lednivå d en uttorkningshorisont, vilken 
kan vara identisk med S. FLORINs RY IV A (1944 

s. 567, 614, FRÖMAN 1944 s. 674 ) . 

För de tidigare lednivåerna e, f och g bli t ids
bestämningarna ännu ungefärligare. Den i och 
för sig föga distinkta nivån g får dock ge led
ning till de andras datering. I.Jednivå g karak
teriseras av en del förändringar inom en zon av 
pollenspektra, vilka i flertalet föreliggande dia
gram tyvärr äro influerade av lokal trädpollen
produktion. Omslaget visar en, delvis tillfällig, 
tillbakagång av vissa för klimatoptimum karak
teristiska trädslag, såsom särski]t Tilia och Ulmus 
men stundom även övriga mediokrata element, 
med en uppgång av Betula- (men i regel ej 
Pinus-) kurvan till följd. I dessa förändringar 
avspeglar sig det synbarligen första mera djup
gående klimatomslaget i ogynnsam riktning efter 
klimatkulminationen, en första etapp i den serie 
förskjutningar, som skulle leda till alltmer ut
präglade eftervärmetidsförhållanden och som 
stratigrafiskt ta sig uttryck i skiftning·arna mel
lan hög- och låghumifierade torvlager och pol
lenstatistiskt i en troligen motsvarande periodi
citet för bl. a. Behtla-kurvan ( 0RDING hos VON 

PosT 1 944 b s. 104 )  och därmed även i de här be
handlade lednivåerna. Samma nedgång för QM
kurvan, varvid Ulmus-kurvan är . särskilt karak
teristisk, återfinnes i ett flertal diagram från syd
ligare delar av Skandinavien ( JEssEN 1935 b, 
1938 a, NILSSON 1935, 1948 a O. b, IVERSEN 1941, 

TROELS-SMITH 1942, m. fl. ) men även i t. ex. S. 
FLORINs normaldiagram från Närke ( 1944 s. 567 ) . 

Dessa förändringar - grafiskt oregelbundna och 
ganska utdragna och till sin natur troligen kom
plicerade (jfr diskussionen mellan NILssoN 1948 a 
s. 40 ff. och IVERSEN 1949 s. 19 ff. ) - kunna på 
arkeologisk men även geokronologisk-skogshisto
risk grundval förläggas till i runt tal 3 000 f. Kr. 
( S. FLORIN 1944 s. 573 ff., Pl. IX, JESSEN 1949 s .  
245 f., Pl. XVI ) . 

För de hittills utförda dateringarna av de pol
lenanalytiska lednivåerna ha rekurrensytorna ej 
utnyttjats. Dessas natur och kronologi äro ännu 

långt ifrån utredda. För tidsbestämning av led
nivå f, som infaller någon gång mellan ca 3 000 

och ca l 500 f. Kr. - av lagermäktigheterna att 
döma troligen närmare det förstnämnda dah1m 
- måste rekurrensytesystemet tillgripas. Nivå 
f visar sig i representativa torvprofiler ligga i an
slutning till den näst understa rekurrensytan. 
Om man utgår ifrån att den understa rekurrens
ytan - vid eller något ovanför lednivå g - är 
RY VI ca 2 900 f. Kr. (LuNDQVIsT 1932 s. 307 f., 
S. FLORIN 1944 s. 567, Pl. IX) , varpå pollenana
lysen i flera fall tyder ( jfr t. ex. NILssoN 1948 a 
s. 47) ,  kan den följande, relativt närbelägna RY 
tänkas vara RY V ca 2 300 f. Kr. ( GRANLUND 1932 

s. 157 ) . I så fall får man för lednivå f ca 2 300 

f. Kr. som ungefärligt tidvärde. Detta datum 
stämmer med en ytterligare fortsättning bakåt i 
tiden (närmast från ca l 500 f. Kr. ) av 880-års

intervallerna. 
Lednivå c, som framträder särskilt tydligt i 

diagrammet från Småsjöarna ( 141 ) ,  infaller mel
lan d och f, oftast närmare den förstnämnda led
nivån. I detta fall kan det vara fråga om en 
periodisk oscillation av närmast lägre s.torleks
ordning med intervallängd av ca 440 år, dvs� 
lednivån bör infalla ungefär mittemellan 1 400 

a l 500 och ca 2 300 f. Kr. eller ca l 900 f. Kr. 
Den borde därför ha en annan beteckning i över
ensstämmelse med nivå be.  Orsakerna till lednivå
ernas upprepning och deras absoluta kronologi 
äro emellertid i detta avsnitt så oklara, att den 
anförda beteckningen kan vara motiverad. Det 
är j u  också tänkbart, att tidsskillnaderna mellan 
de olika nivåerna från d till g verkligen äro av 
samma längd, i så fall ungefär 600 år. Under så
dana omständigheter äro Betula-depressionerna 
och de andra pollenstatistiska karaktärsdragen 
vid både d och e utslag av oscillationer av lägre 
storleksordning än i varje fall c och f (motsva
rande GRANLUNDs RY III resp. V) . Lednivå e 
sammanfaller med eller snarare föregår en even
tuell rekurrensyta, den närmast över RY V be
lägna, vilken sålunda möjligen kan vara identisk 
med den från Mellansverige beskrivna RY IV B 
( S. FLORIN 1944 not s. 5'81 f. ) .  

Dessa kronologiska detaljspörsmål äro visser
ligen av ett visst klimathistoriskt intresse men för 
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det aktuella huvudsyftet - upprättandet av en 
kronologisk skala för de synkroniserade diagram
mens redigerande (Pl. V o. VI ) - av mindre 
betydelse, eftersom det ej heller inom avsnittet 
före lednivå c (ca 600 f. Kr. ) rör sig om diffe
renser på mer än några få århundraden. 

De senpostglaciala pollenanalytiska lednivåer
nas kronologi är i översikt följande : 

Event. RY 
PollenanaL i förhåll. till 

lednivå 
lednivåerna 

a RY I 

b RY II 

te RY Il A 

c RY III 
RY IV 

d RY IV A 

e RY IV B 

f RY V 

g RY VI 

Ungefärl. 
tidpunkt 

1 200 e. Kr. 

300 e. Kr. 

100 f .  Kr. 

600 f. Kr. 

1500 f. Kr. 

1 900 f. Kr. 

2300 f. Kr. 

3000 f. Kr. 

Ungefär l. 
intervall 
mellan 

lednivåerna 

900 

400 } 
900 

500 

900 

400 } 
800 

400 

> 700 

Med utgångspunkt från att den ovannämnda 
kronalogien är riktig - och det bör den vara åt
minstone på några århundraden när - finner 
man, att (i de fall då RY VI bildar övre gränsen 
för lövkärrtorv) torvtillväxten (Sphagnum-torv, 
j mossetorv / )  är måttlig till RY V men tilltar 
snabbt och är i avsnittet RY V-RY IV A (  n ,  
dvs. lednivå f-lednivå d eller ca 2 300-1 500 

f. Kr., allra intensivast för att sedan avta något 
uppåt. Lagerföljdspartiet RY I-ytan (lednivå 
a-nutid eller från ca l 200 e. Kr. )  är emellertid 
i de flesta fall abnormt tunt på grund av hop
sjunkning genom dikning, trampning eller dylik 
åverkan - för såvitt icke ytskikten bortgrävts 
eller eroderats. 

De senpostglaciala lednivåerna g-a visa föl
jande karakteristika :  

g. Karakteriseras av  den första mera tydliga 
nedgången av Qucrcetum mixt1Mn - ( QM-) kur
van ; framför allt gå Ulm1ts- och Tilia-kurvorna 
ned från sina högvärmetidsvärden. 

Denna lednivå är i föreliggande material i re
gel otydlig eller felande (undantag ser. 55 a, 95 

o. 156 b ) ,  beroende på att den ofta infaller under 
eller vid slutet av ett lövkärrstadium i lager-

följdsbildandet. Ofta förändrar torven här karak
tär : lövkärrtorven övergår i en sannolikt i blö
tare miljö avsatt Sphagnum-torv. Härmed inle
des den mäktiga senpostglaciala, orobrogena torv
tillväxten. Det är möjligt att denna stratigrafiska 
förändring kan rubriceras som RY VI (LUND

QVIsT 1932 s. 307 f. ,  NILSSON 1935 s. 552, S. FLO

RIN 1944 fig. 6 s. 567 ) . Lednivån kan efter j äm
förelser med scanodaniska diagram infalla i när
heten av 3 000 f. Kr. (se ovan s. 56 ) .  

f. Karakteriseras av någon nedgång för QM
och Coryhts-kurvorna samt i regel av Betula

minimum och Alnus-maximum. 
Lednivån är stundom otydlig eller felande (jfr 

ovan under g )  . Den sammanfaller mestadels med 
en rekurrensyta, vilken antagits vara identisk 
med GRANLUNDs RY V ca 2 300 f. Kr. (GRANLUND-

1932 s. 83, 157 ) . 

e. Karakteriseras av ytterligare nedgång för 
QM- och Coryl1�s-kurvorna. Stänk av Picea-pol
len bli vanliga uppåt. 

Lednivån är ofta otydlig. Stundom infaller i 
närheten ( eller något ovanför) en uttorknings
horisont, vilken kan vara av rekurrensytenatur 
och då möjligen bör tolkas som RY IV B ( S. FLo

RIN 1944 not s. 581 f. ) .  Åldersbestämningen l 900 

f. Kr. kan ej arkeologiskt styrkas och är mycket 
osäker (se ovan) ; tidpunkten l 700 f. Kr. är även 
tänkbar (jfr FRÖM�-\N 1944 s. 674 ) . 

d. Karakteriseras av följande : 
QM-kurvan har strax ovanför denna nivå ett ut
präg'lat minimum. 
Coryltts-kurvan visar understundom en något ti
digare inträffande nedgång, vilken kan efterföl
jas av tillfällig (kulturorsakad n uppgång. 
Bet1tla-kurvan visar ett ofta tydligt minimum 
med i regel högre värden efter än före detta. I 
nedre delen av det efterföljande långa Betula

maximet ligger nivån för Gerumsmanteln, vilken 
synes vara äldre än ca l 000 f. Kr. (voN PosT 

1925 a s. 25, S. FLORIN 1944 pl. IX) och yngre 
än l 400 a l 500 f. Kr. ( S. FLORIN 1944 s. 602) . 

Pinus-kurvan företer här ofta ett maximum. 
Lednivån är i regel tydlig. Den är stundom ut

bildad i anslutning till en rekurrensyta, vilken 
avgjort ligger före RY IV ( GRANLUND 1932 s. 
157 ) och synes kunna parallelliseras med FLo-
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RINs RY IV A ( 1944 fig. 6 s. 567 ) ca 1 400 f. Kr. 
( FRÖMAN 1944 s .  674) . Lednivå d har d ärför här 
angivits till ungefär l 500 f. Kr. ( se ovan ) . 

c. Karakteriseras av en kraftig »kurvknut» : 
QM-, Alnus- och Cm·ylus-kurvorna gå i regel 
kraftigt men ofta endast tillfälligt ned. Minsk
ningen av QM-kurvan är närmare kusten ej all
tid så stark (t. ex. ser. 115 ) .  Den minskar i regel 
från 10-15-20 % till resp . 5-10-15 % ,  Al
nus- och Corylus-kurvorna visa ett oroligt för
lopp med en i det stora hela fallande tendens. 
Betula-kurvan visar en inknipning med i regel 
högre % -värden efter än före denna. 
Picea-kurvan blir tydligt sammanhängande men 
stiger relativt obetydligt, från O eller ett par % 
( lokalt och tillfälligt mera) till ca 5 % (lokalt 
n1era eller mindre ) . 
Pin-us-kurvan ökar samtidigt (men mest tillfäl
ligt) något. 
Fag�ts uppträder oftare. 

Lednivån är mycket karakteristisk. Den faller 
i reg·el i närheten av en i lagerföljden tydligt ut
bildad uttorkningshorisont

, 
(eller en serie tunna 

sådana) ,  vilken otvivelaktigt bör tolkas som RY 
III ca 600 f. Kr. ( GRANLUND 1932 s .  157 ) , mot
svarande ca 500 f. Kr. enligt ÅBERG ( 1935 s. 
153 ) .  

be .  Karakteriseras av följande : 
En oftast tydlig (men ej samtidig) nedgång av 
QM-, Corylus- och framför allt Alnus-kurvorna 
( särskilt tydligt i ser. 66) . QM-nedgången tycks 
vara mycket tillfällig ; en kulmination följer 
:strax därpå, vilken sedan mer eller mindre succes
sivt avtar upp mot b .  
Svag inknipning i Betula-kurvan i dess långa 
maximum. 
En obetydlig men dock påtaglig uppgång av 
Picea-kurvan (från värden på ca 5 %  till ca 
10 % eller något mer ) . 
.Fagus- och earpinus-frekvensen kulminerar möj 
ligen här. 

Lednivån är ej alltid så tydligt utbildad. Den 
lir stundom stratigrafiskt igenkännlig i en anty-

dan till rekurrensyta mellan RY III och II (ser. 
121 a och möjligen ser. 69, 95, 66 och 115 a) , vil
ken synes vara av lägre valör än de under- och · 

överliggande RY III och II, som motsvara de tyd
liga pollenanalytiska lednivåerna c resp. b. Den 
kan preliminärt betecknas RY II A. Dessa för
hållanden motivera övergångsbeteckningten be. 
Lednivån torde infalla omkring 100 f.  Kr. ( se 
ovan ) . 

b .  Karakteriseras av följande : 
QM-, Corylus- och (men ej alltid) Alnus-kur
vorna gå ned till de låga värden, som bli i stort 
sett gällande fram till nutid. Den hittills mesta
dels sammanhängande Til·ia-kurvan upphör. 
Betula-kurvan sjunker kraftigt och mer eller 
mindre plötsligt men stiger ånyo. 
P��cea-kurvan ökar kraftigt och i regel plötsligt 
och når % -värden, som därefter bli i huvudsak 
bestående. 
Pinus-kurvan stiger samtidigt och mer eller 
mindre parallellt med Picea-k�rvan och ökar se
dan i stort sett fram mot nutiden. 

Lednivå b är i föreliggande material kanske 
den markantaste och historisk-växtgeografiskt 
betydelsefullaste ( se kap. IX s. 149 ) av de yngre 
postglaciala pollenanalytiska lednivåerna (g-a) . 
Sambandet mellan denna och en rekurrensyta 
(synbarligen RY II)  i lagerföljden är oftast på
tagligt. Tidpunkten för lednivån kan anges till 
ca 300 e.  Kr. (ARBMAN 1945 s. 119, enl. GRANLUND 

/1932 s. 157 l ca 400 e. Kr. ,  jfr ovan) .  
a. Karakteriseras av följande : 

QM-, Alnus- och ( eller) Corylus-kurvorna sjunka, 
QM ofta till O. 
Bet�tla-kurvan går plötsligt ned ( liksom vid b 
joch ej) men ökar i representativa diagram (t. ex. 
ser. 62 b) ånyo. 
Picea- och Pin'us-kurvorna stiga båda, mer eller 
mindre parallellt . 

Lednivån är mindre tydlig· än b och c - kul
turinflytanden ·ha rubbat det naturliga förloppet . 
Lednivån kan antagas infalla ca l 200 e. Kr. ( se 
ovan) .  
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VII . Pollendiagrammen 

Beskrivning och kommentarer 

Pollendiagrammet avser att i överskådlig form 
ge en bild av ett visst områdes vegetationsutveck
ling· så som denna framstår av pollenregnets sam
mansättning genom tiderna. Härför är pollen
diagrammet ett utmärkt medel, som nått allt 
större fulländning. Det kan emellertid - av tek
niska och andra skäl - ej innehålla alla de upp
lysningar som förtjäna framhållas. En del kom
pletterande beskrivningar och förklaringar till 
den grafiska framställningen äro därför på sin 
plats tillika med förklaringar av vissa företeelser 
i pollendiagrammen. 

Den följande presentationen av pollendiagram
men sker i stort sett i geografisk ordning efter 
provplatsernas läge från öster till väster. Dia
grammen från trakterna närmare kusten äro 
nämligen svåra att tolka utan en föregående 
kommentar av inlandsdiagrammen. För diagram
mens konnektering och synkronisering utgör dess
utom den östligaste länken i diagramkedjan (pl .  
V-VI) till en viss del utgångspunkten ( C. 

LARssoNs diagram hos GRANLUND /1932 s. 86/ 
från Åsle mosse på Falbygden, reproducerat på 
fig. 14 och kompletterat med ett nytt diagram 
från samma mosse j p l. II o.  V-VI/) . 

Uppträdandet av vattenväxternas och synan
tropernas pollen kommer närmare att beskrivas i 
särskilda kapitel (XI o. XII) och beröres därför 
ej mer än tillfälligtvis i de följande diagram
kommentarerna. 

Beträffande den begagnade periodindelningen 
och dess terminologi - i vissa avseenden av
vikande från den i Sverige förut tillämpade 
hänvisas till kapitel IX s. 120 If. 

Asle mosse ( 156 m ö. h. ) .  PI. II. 
( SGU Ser. D 43/186)  

Västergötland, Åsle m. fl. s :  nar på Fal bygden, 
8 km öster om Falköping; 156 m ö . . h. ( topogr. 

kartbl. 43 ) ,  ungefär vid MG ( 156 m strax SO om 
Broddetorp l mil NNV om Åsle mosse /MUNTHE 

1928 s. 112/) . Västerhavet har emellertid icke 
nått in i Åsle�mosse-bäckenet ( MUNTHE 1928 
tavla 2 ) . Detta har först intagits av en isdämd 
sjö, Åsle-issjön ( l. c. ) .  Efter dennas avtappning 
vidtog insjöstadiet med en grund, kalkrik, sanno
likt om gotlandsträsken påminnande sjö, vars av
lagringar ingå i GRANLUN!>� _ pollendiagram (fig. 
14) . Under senare årtusenden har Åsle-mosse
bäckenet (Åsledalen) intagits av en långsträckt 
myr ( ca lO X l a 2 km) ,  centralt utbildad som 
en mosse och i övrigt som kärr. Mossen är endast 
obetydligt exploaterad, kärrarealerna däremot 
uppodlade. 

Åsledalen bildar en nord -sydlig, milslång ränna 
i den västgötska kambro-silurberggrunden och 
når ned till urberget (MuNTHE 1928 tavla 1 ) .  I 
omgivningen ligga diabasklädda, till större delen 
skogbevuxna platåberg. För övrigt är terrängen 
flack (på drygt 200 m nivå) och den kalkhaltiga 
moränmarken har länge varit starkt uppodlad. 
Den omgivande slätten, Falan, ligger sålunda 
omkring 50 m högre än mosseplanet. Här och var 
går kalkberggrunden i dagen, och alvarmarker 
med en särpräglad, i huvudsak ursprunglig vege
tation av lavar och mossor, gräs och örter samt 
enstaka buskar förekomma (\VITTE 1906 s. 46 ff., 
1910, ALBERTSON 1946, Du RIETZ 1950 s. 45 ff. ) .  
Det förhållandet, att vissa arealer skogfri mark 
alltid förekommit i det västgötska kambro-silur
området, är av vikt att beakta vid tolkningen av 
NAP-förekomster i äldre pollenspektra. 

Falbygden är ett urgammalt kulturlandskap. 
En ovanligt stor mängd fasta och lösa fornföre
mål från trakten visar detta ( SAHLSTRÖM 1940) . 
>>Här ligger som en mäktig utpost av stenålderns 
åkerbrukskultur i Sydskandinavien den största 
samlingen av gånggriftsbyggnader i Norden, in
neslutande även de största stenbyggnader av 
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Fig. I l .  Åsle mosse och Falbygden med omgivningar i 

Västergötland. Helt horisontalstreckat: mossedelen av Åsle 

mosse. Avbrutet streckat: kärrdelen (nu mest uppodlad) 

av Asle mosse. (Andra myrar ha ej införts på kartunder

laget, Turistkartan över Sverige bl . 5 . )  Rutade arealer: 

mer eller mindre nakna kalkhällmarker av till stor del alvar

karaktär. Punkter: gånggrifter. Ring: provtagningsplatsen 

för provserien 1 56 b. Kryss: fyndplatsen för bronsålders

manteln från Gerumsberget (voN PosT 1 925 a) . Gråa ytor 

inom pricklinjer i ljusare fält: skog mellan öppna marker 

(mest åker) .  

Abb. l l .  Das Åsle-Moor und die Landschaft Falbygden mit Um 
gebung in Västergötland. Harizontal schraffiert: der Hochmoor
teil des Asle-Moors. Gebrochen gestrichelt: der Flachmoorteil 
(jetzt meist angebaut) des Asle-Moors. (Andere Moore sind 
nicht in die Kartenunterlage, die Turistkartan över Sverige Bl. 
5, eingetragen. )  Karierte Flächen: mehr oder minder nackte 
Kalkfelsböden von grosseuteils Alvarcharakter. Punkte: Gang
gräber. Ring: Entnahmestelle der Probenserie l 5 6  b. Kreuz: Fund
ort des Bronzezeitmantels vom Gerumsberget (voN PosT 1925 
a) .  Graue Flächen innerhalb punktiarter Linien in hellerem Feld: 
Wald zwischen offerrem Gelände (meist Acker) .  

detta slag som äro kända» ( op. c .  s. 3 ) . Såväl 
yngre stenålderns som senare tiders odling av
speglar sig i pollenspektra (se Åslediagrammet 
pl. II och kommentarerna s. 62 ff. o.  160 ) . 

Åsle mosse är mer eller mindre utförligt be
skriven av MuNTHE ( SGU Ser. Aa 125 s. 130, 
1906 ) , SANDEGREN ( 1916 s. 12 ff. ) ,  SMITH ( 1918 ) , 

GRANLUND ( 1932 s. 85 ff. ) ,  Du RrETZ ( 1950 s. 
4'8) samt i beskrivningen till torvmarkskartan 
SGU Ser. D 43 s. 24 ff. (D 43/186 )  . 

. GRANLUNDS POLLENDIAGRAM 1932 
En provserie för pollenanalys har insamlats 

från mossens centrala del av G. LuNDQVIsT och 
analyserats av C. LARssoN 1930. Pollendiagram
met har publicerats av GRANLUND ( 1932 s. 86)  
med utförliga kommentarer i samband med de 
arkeologiska dateringarna. ( Obs. feltryck i GRAN
LUNDs diagram beträffande djupsiffrorna för la
gerfölj den, vilka i regel skola fördubblas, . så att 
t. ex. totalmäktigheten sålunda blir 6,4 m i stäl
let för 3,2 m ! ) .  Åslediagrammet utgör med sina 
många arkeologiska dateringar en hörnsten i 
GRANLUNDs stratigrafiska system med åldersbe
stämda rekurrensytor. Diagrammet har repro· 
ducerats på fig. 14 och i omarbetad form in
förts i den synkroniserade diagramsammanställ
ningen (pl .  V-VI) .  Då några absoluta date
ringar i detta diagram överförts på det nya Åsle
diagrammet och på de västligare diagrammen i 
kedjan ut mot kusten och då det därför delvj s 
legat till grund för synkroniseringen, äro några 
kommentarer här motiverade. 

Den ca 6 1/2 m mäktiga lagerföljden ( gyttjor
kärrtorv m. m. - tallmossetorv - Sphagnwn
torv) vilar med gyttja i botten oförmedlat på 
sand. Då av pollenspektra att döma gyttjeavsätt
ning'en ej började förrän ett stycke fram i äldre 
postglacial tid (ungefär vid A 0) , lämnar dia
grammet ( liksom mossens lagerföljd f.  ö . )  ej 
upplysning om den senglaciala eller den äldre 
postglaciala vegetationsutvecklingen. Lagerföljds
bildningen har i början tydligen varit jämförelse
vis snabb ( 6,40-ca 5,50 m, dvs. ungefär A0-
T0) . Därefter har tillväxten successivt stagnerat 
under utbildning av bl. a.  tallmossetorv ovan 
· starrmyrtorv och annan kärrtorv (ca 5, 50-
4,40 m) , omfattande tidrymden från T0 ( ca 5 000 
f. Kr. ) till RY V (ca 2 300 f.  Kr. ) ,  en i och för 
sig ingalunda säregen utveckling. Ovanför 4,40 m 
har torvbildningen (om brogen Sphagnum-torv) 
skett mycket snabbt, avbruten av ytterligare 
tvenne tydliga rekurrensytor (RY IV och III 
på 1 ,80 resp . 0,80 m)  ; på ca 3,25 m synes i lager-
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Fig. 12 .  Vy från Falan mot nordost över Åsledalen. Åsle mosse i centrum. I bakgrunden t .  h. Varvsberget. 

Foto ERIC OLAUssoN 20.6.50. 

Abb. 12. Blick von der Ebene Falan nach NO iiber das Asletal. In der Mitte das Asle-Hochmoor. Im Hintergrund rechts Varvs
berget. 

följdsbeteckningen en antydan till övergång från 
något högre till obetydligt l ägre humifierings
grad. 

Åtskilliga lednivåer äro urskiljbara : 
A 0 torde ligga vid eller omedelbart nedanför det 
understa pollenspektret. Aln'us-kurvan är i bör
jan relativt låg, till skillnad mot vad fallet bru
kar vara i mera västliga diagram. Genom insväm
ning av Pinus-pollen kan dock tallen ha blivit 
lokalt överrepresenterad, varigenom övriga kur
vor i motsvarande mån pressats ned. 
T0  ligger i kalkgyttjan på 5,40 a 5,50 m. 
g är med utgångspunkt endast från detta diagram 
omöjlig att placera. Med ledning av det nya pol
lendiagrammet ( se nedan ) , som är lätt att kon
neldera med GRANLUNDs, bör g infalla på nivå 
4,80 m. Den nedanför liggande diagramdelens 
abnorma utformning gör, att denna lednivå alls 
ej framträder. 
f faller troligen vid den tydliga stratigrafiska 
lednivån RY V på 4,40 m. Efter ett markerat 
QM-mini.mum m. m. följer en betydlig och ut-

dragen Quercus-kulmination upp till omkring 
2,40 m. 
e ligger möjligen mitt i denna - vid en nedgång 
i Querc1ts-, :L'ilia-, Alnus- och Corylus-kurvorna 
och ett förnyat, tillfälligt uppträdande av Picea
pollen - på 3,20 a 3,30 m. 
d faller på ca 2,40 m vid ett Pinus-maximum, nå
gon Picea-uppgång och ett strax därefter inträf
fande utdraget QM-minimum och ett motsvarande 
Bet,ula-maximum, i vars nedre del fyndnivån för 
Gerumsmanteln (voN PosT 1925 a) ligger (bättre 
på ca 2,30 än på 2,50 m) . 
c sammanfaller med den stratigrafiska ledniv:ån 
RY III på ca 0,80 m :  Betula-minimum och någon 
Picea-uppgång ; är i övrigt ej så markant utveck
lad. - Ovanför c är lagerföljden, troligen på 
grund av dränering av hela myrbäckenet, relativt 
komprimerad. 
b ligger på ca 0,45 m efter en betydande Betula
nedgång, vid den kraftigaste Picea-stigningen och 
vid QM-fallet. b är här ej stratigrafiskt igenkänn
bar. 
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Fig. 13 .  Vy från Åsle mosses plan (med Eriophorurn vaginaturn, Calluna, Ernpetrurn och enstaka Erica) mot nordost med 

delar av Varvs- och Gerumsbergen till höger. Foto G. E. Du RIETZ 3 .7. 50.  

Abb. 1 3 .  Blick von der Fläche des Åsle Hochmoors (mit Eriophorum vaginatum, Calluna, Empetrum und einzelner Erica) gegen 
NO mit Teilen des Varvs- und des Gerumsberges rechts. 

a torde falla på ca 0,25 m och markeras av bl. a. 
en Betnla-nedgång och en Pinus-ökning, det sist
nämnda åtminstone delvis en indirekt följd av 
den ökade uppodlingen. 

Ett stort antal fornfynd, delvis arkeologiskt 
daterade, från Åsle mosse och från andra platser 
i trakten ha med större eller mindre säkerhet in
passats i pollendiagrammet, varigenom detta och 
de stratigrafiska lednivåerna kunnat ungefärligt 
åldersbestämmas. Det är dock att märka att 
GRANLUND vid dessa inpassningar utgick ifrån 
existensen av endast RY I-V, fastslagna i Upp
land och stockholmstrakten ( 1931,  1932 s .  75 ff. ) . 
Då det senare framkommit, att även andra rekur
rensytor (möjligen av lägre valör) och sannolikt 
även äldre sådana finnas (LUNDQVIsT 1932, S. 
FLORIN 1944 m. fl. ) ,  kommer det kronologiska 
systemet i en något annan situation. GRANLUNDs 
inpassningar av RY III, IV och V i Åslediagram
met synas dock vara invändningsfria - även 
med hänsyn tagen till den nya Åsleprofilens · i 
detaljerna delvis avvikande lagerföljd och ana
lysresultaten av denna serie (jfr nedan ) . Åsle
diagrammet är ett av de bäst daterade svenska 
pollendiagrammen. 

De ovannämnda pollenanalytiska lednivåerna 
och deras stratigrafiska motsvarigheter i GRAN
LUNDs rekurrensytebeteckningar få därigenom 
absoluta tidsfixeringar - en del visserligen ännu 
ganska osäkra -, som sedan kunna överföras på 
diagrammen i undersökningsområdet. Arkeolo
giskt säkrast tidsbestämd synes lednivå b vara 
tack vare fyndet av eldslagningsstenen (300-500 
e. Kr. , se AREMAN 1945 s. 118)  och i viss mån av 
påsvanten ( GRANLUND 1932 s. 87 f. ) .  Gerums
manteln fixerar d ganska väl ( se ovan) och övriga 

· bronsåldersföremål lednivå c. Inpassningarna av 
de arkeologiskt daterade stenåldersföremålen äro 
dock mindre säkra. Placeringen på ca 4,80 m av 
den tunnackiga flintyxan ( döstid ) från Åsle 
mosse verkar dock tämligen pålitlig och anger 
därmed det ungefärliga läget i pollendiagram
met för den begynnande yngre stenåldern. 

ÅSLEDIAGRAMMET 1 56 b 
Med hänsyn till den betydelse som GRANLUNDs 

Åslediagram har för de vegetationshistoriska tids
bestämningarna av här och annorstädes publice
rade diagram, har det visat sig önskvärt att få 
vissa avsnitt av Åslediagrammet förtydligade. 
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Det gällde då särskilt den översta metern av pro
filen, som av diagrammet att döma inr..3håller 
långsamt tillkomna eller senare komprimerade 
lager. Men även andra avsnitt voro beaktans
värda, t. ex. omkring de övriga rekurrensytorna. 
Om dessutom övergången från högvärmetid till 
eftervärmetid ( se s. 127 ) ,  dvs. partiet närmast 
under RY V, kunde få en klarare pollenstatistisk 
utformning, innebure detta ett framsteg av be
tydelse för kronalogien och - som det skulle visa 
sig - för belysarrdet av kulturinslaget i pollen
spektra. Dessutom skulle mot bakgrunden av 
nyare erfarenheter om lagerväxlingen i mosse
torv en skärpt uppmärksamhet ägnas åt hedytor
nas och de eventuella rekurrensytornas uppträ
dande. 

Redan de första orienterande analyserna vi
sade, att denna Åsleserie kunde vara särskilt 
lämplig, när det gällde att studera den av män
niskan beroende vegetationens avspegling i pol
lenspektra genom tiderna och därigenom söka bi
draga till att belysa kulturutvecklingen i trakten. 
Detta var givetvis vad man kunnat vänta med 
tanke på · att denna relativt vidsträckta torvmark 
ligger mitt i en urgammal och rik kulturbygd.  
Den föreliggande undersökningen är i detta av
seende ingalunda fullständig. För att uppnå ut
tömmande resultat härvidlag fordras givetvis ett 
större material (ytterligare ett par provserier) 
och framför allt mera omfattande analyser av de 
olika proven. Undersökningen av den nya Åsle
serien har dock visat, att pollenanalysen i denna 
form är användbar för kombinerat studium av 
Falbygdens vegetations- och kulturhistoria. Det 
har också framkommit vissa fakta, för vilka när
mare skall redovisas i kap. XI s .  158 ff. 

Den nya provserien är hämtad från en punkt 
belägen ungefär centralt på norra mossedelen (N 
om den övertvärande iandsvägen) .  Förmodligen 
ligger denna borrpunkt endast ett eller annat 
hundratal meter från platsen för den äldre Åsle
profilen ; dennas exakta läge går nu ej att fast
ställa. 

Den nya profilen på 6 m når ned till fornsjöns 
igenväxningsstadium. Lagerföljden börjar här 
med en magnocaricetum- och Clad1;�tm-torv upp 
till 5,65 m. Under detta stadium har åtminstone 
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Fig. 14. Pollendiagram från Åsle mosse (ur GRANLUND 

1932 s. 86) . Kolumnen längst till vänster VON PosTs zon

indelning ( 1 925 a), nästa kolumn GRANLUNDs zoner och 

rekurrensytor (RY). 

· Abb. 1 4. Pollendiagramm von Asle mosse ( Asle-Moor).  Aus 
GRANLUND 1932 S. 86. Ganz links voN PosTs Zoneneinteilung 
( 1925 a), danach GRANLUNDs Zonen und Rekurrenzflächen 
(RY). 



·64 M. FRIEs: Senkvartär vegetationsutveckling i nordvästra Götaland 

tidvis vattenytan stått ganska högt, så att bl. a. 
_Pinus-pollen kunnat driva in bland Cladium-rug
garna och där anrikas (se Pinus-kurvan i avsnit
tet 6-5,65 m) . Ett lövkärr, av makro- och mikro
iossilen att döma ett björkkärr, har sedan utbrett 
:sig på starr- och Cladium-torven under en tid, 
som möj ligen är längre än vad lagermäktigheten 
låter påskina. En vattenståndsökning har tyd
- ligen sedan inträffat, medförande en dränkning 
av lövkärret och invandring av trädfria kärr
:samhällen (Menyanthes-pollen på 5,15 m) av tills 
vidare obestämbart slag ; av vedrester innehåller 
kärrdyn här endast några obetydliga, icke iden
tifierbara, kolbitar. Uppåt övergår kärrdyn suc

· cessivt i starrtorv med björkved överst (till ca 
4,85 m) . Här vidtar det mäktiga och i början 
mycket snabbt och orobrogent bildade Sphagnum

· torvlagret, i sina grövsta drag stratigrafiskt kon-
nekterbart med motsvarande skikt i den äldre 
profilen ( 4,40 m till ytan ) . Utbildningen av den 
här beskrivna lagerföljdens nedre del, som av-
viker från motsvarande i den äldre Åsleprofilen, 
kan vara en relativt lokal företeelse. Jämförelser 
med de av SMITH ( 1918 ) meddelade profilerna 

,göra det troligt, att den nya borrningen ej träffat 
fornsjöns och sedermera mossens centrala del, där 
tallmossetorv och tallved böra påträffas, utan 
kommit något excentriskt, där starrmyren synes 
ha direkt övergått i trädlös mosse ( jfr SMITH 
1918 fig. 48 o. 49 ) .  

Det mäktiga mossetorvskiktet ( 4,85 m till ytan) 
. är ej heller möjligt att omedelbart konnekter a 
·med motsvarande del i den äldre profilen. Lager
följden har befunnits mera omväxlande än så 

: som den, kanske något schematiskt, uppgivits hos 
GRANLUND ( 1932 s. 87) . Det skarpaste omslaget 
från hög- till lågförmultnad Sphagnwrn-torv (den 
tydligaste rekurrensytan )  ligger på 2,14 m och 
:kunde antas motsvara GRANLUNDs RY IV på 
1,80 m. I övrigt har pollendiagrammet fått till

:gripas i konnekteringssyfte. Vissa hedytor ha 
·därigenom kunnat identifieras som sannolika re
:kurrensytor i GRANLUNDs av andra sedermera 
utökade rekurrensytesystem ( se nedan) .  

Lagerföljden är ur pollenanalytisk synpunkt 
:gynnsam, enär den endast i mycket ringa 
.mån inrymmer störande skogstorvskikt ( 5,50-

5,60 m) . Pollenspektra bli därför i stort sett re
presentativa för den omgivande trakten. över
representationen av Pintts i avsnittet 5,65-6 m, 
vilken medför en nedpressning av övriga kurvor, 
har ovan beskrivits. 

Det nya pollendiagrammet visar samma grund
drag som det gamla och låter sig ganska lätt kon
nekteras med detta. Därigenom har det blivit 
möjligt att till det nya diagrammet överföra de 

- pollenanalytiska lednivåer, som kunnat urskiljas 
i det äldre diagrammet, och vidare att med stöd 
av de åldersbestämda fornföremålens inpassning 
även i det nya diagrammet erhålla en någorlunda 
säker absolut datering av detta. 

Några kommentarer till pollendiagrammet 
kunna här vara på sin plats. 

Den lednivå (g) , som kännetecknas av en i re
gel betydande nedgång av Q1\f-kurvan, särskilt 
Ulmus- och Tilia-kurvorna, infaller därför med 
ganska stor säkerhet kring nivå 5,50 m. Hit ned 
i lagerföljden men sannolikt ej längre förekomma 
enstaka .Fagtts-pollen. Picea- och Carpinus-pollen 
uppträda ett stycke ovanför. Denna placering av 
g stödes av den tämligen säkra inpassningen nå
gonstans mellan 5 och 5,50 m av den tunnackiga 
flintyxan från döstid ( j fr GRANLUND 1932 s. 
91 f . ) .  - Lednivån sammanfaller med en lager
följ dsförändring, som möjligen kan tollras som 
RY VI, villren antas ha utbildats omkring 2 900 
f .  Kr. (LuNDQVIsT 1932 s. 308, NILssoN 1935 s. 
552, s. FLORIN 1944 P l. IX) .  

Här inträffa även andra förändringar i pol
lendiagrammet, vilka enligt senare pollenanaly
tiska arbeten särskilt i Danmark ( IvERSEN 1941, 
1949, TROELS-SMITH 1942) kunna ledas tillbaka 
på den åkerbrukande och boskapsskötande m ä n
n i s k a n s i n v e r k a n på den förut nästan 
orörda storskogens sammansättning. För att få  
ängar för hö- och lövtäkt och åkrar för  sädes
odling brände man och högg i den ädla lövskogen. 
Björken koloniserade den nya, brända eller efter 
en tids odling övergivna marken, och hasseln 
friställdes och blommade därigenom rikligare. 
Den höga Behtla-pollenfrekvensen på 5,55 m är 
sannolikt orsakad av lokala björkbestånd. Cory

ltts-toppen på 5,35 m kan däremot, om den ej är 
en tillfällig makroskopisk överrepresentation, av-
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spegla en kortvarig förekomst av lövängskultur 
i närheten. Kurvan för synantroper ( sens. lat. ) 
börjar strax nedanför denna nivå men är låg till 
5,05 m, där den stiger något, samtidigt med att 
Corylns-kurv:;tn visar en kulmination. Omkring 
g-nivån ha även ett par sädesslagspollen påträf
fats. 

Placeringen av lednivå f ( en förnyad nedgång 
av QM-kurvan, ofta kombinerad med ett Alnus
maximum och motsvarande Beht.Za-minimum) är 
också tämligen säker. Från ca 4,80 m och ett 
stycke uppåt, vilket avsnitt synbarligen bildats 
snabbt, föreligger en dylik kurvkonstellation. 
Motsvarande parti i den äldre profilen utmärks 
av en övergång från tallmossetorv till låghumi
fierad Sphagnum-torv, villren förändring GRAN
LUND identifierade med RY V. Synkron med 
denna är i den nya profilen enligt pollendiagram
met övergången från starrmyr med enstaka träd
grupper eller buskar till öppen mosseyta. Här
ifrån och uppåt bli stänken av P1:cea-, Fagus- och 
Carpin�ts-pollen vanligare. Vidare ökar inslaget 
av syrrantroppollen något. 

Inpassningen av lednivå e i pollendiagrammet 
ger sig ej omedelbart. Nivåerna 4,30 m och 3,10 m 
kunna ifrågakomma, där på båda ställena lik
nande rubbningar (Alnus- och Coryl�ts-kulmina
tioner, tillfälliga Betula-minima m. m. )  uppträda 
i diagrammet. Med hänsyn till den säkra place
ringen av den ovanför liggande lednivå d och till 
lagermäktigheten är inpassningen vid 3 , 10 m den 
sannolikt riktiga. Den infaller här efter ett av
snitt med ganska hög · Tilia-kurva och inleder ett 
parti med Betula-dominans och synbarligen rik
ligare uppträdande av Fag'tts. Ävenledes blir in
slaget av sädesslags- och ogräspollen kraftigare. 
Sålunda börja Rttmex cfr acetosella - pollen först 
här förekomma. Motsvarande föregående Tilia
kulmination är tydligare markerad i GRANLUNDs 

diagram omkring 3,30 m. - En ganska markant 
stratigrafisk förändring, en tydlig rekurrensyta, 
ligger på samma nivå, vilken möjligen kan vara 
RY IV B ( se s. 57 ) .  

Lednivå d faller otvivelaktigt omkring 2,45 m.  
Den visar några kraftiga kurvkastningar av det 
slag, som förekommer vid tidigare beskrivna led
nivåer, och efterföljes av den mycket typiska 
5 - 5 1 6653 

sensubbareala QM-depressionen, där Tilia är sva
gare representerad än någonsin förr. Picea-kur
van blir sammanhängande men ·myc�et låg. Led
nivån efterföljes av ett markerat, utdraget Be
tula-maximum. En konnexion med VON PosTs 
Gerurnsdiagram ( 1925 a) , vilken är lätt utförd 
- avståndet till Gerullisberget är endast 6 km 
- visar att fyndnivån för Gerumsmanteln · lig-
ger i nedre delen av denna Bet1tla-kulmination. 
Dateringen av lednivå d till äldre bronsålder är 
därigenom klar (se s. 57 ) .  - En svagare mar
kerad hedyta med underliggande högförmultnad 
torv på samma nivå skulle möjligen kunna mot
svara RY IV A ( S. FLORIN 1944 s. 567) . Strax 
ovanför (på 2,14 m) ligger mosselagerföljdens 
skarpaste omslag (övergång från humifierings
grad 8 till 3 ) ,  utan tvivel parallelliserbart med 
RY IV i GRANLUNDs diagram. 

Lednivå c är likaså tydlig, och den är lätt att 
placera omkring 1 ,60 m. QM-kurvan, som efter 
det subboreala minimet åter stigit något, faller 
ånyo för att snart nog öka igen. Alntts- och Gary
lus-kulminationerna mötas av ett tydligt Betula
minimum, även kraftigt markerat i det äldre 
diagrammet. Picea-kurvan ökar till ett par pro
cent eller något mer, och Fagtts och Carpinus bli 
något kraftigare representerade. Sädesslagspollen 
(nu tydligen mest råg ) uppträda i varje prov. 
Inslaget av ogräspollen är oförändrat eller något 
kraftigare. Gentaurea cyantts - pollen har påträf
fats tillsammans med ·secale-pollen på 1,35 m 
( äldre j ärnålder) . - Mellan 1 ,80 och 1 ,45 m är 
torven mer eller mindre höghumifierad med. ten
dens till hedytor på 1 ,64, 1,54 och 1,45 m. På 
någon av de tvenne sistnämnda nivåerna skulle 
med utgångspunkt från GRANLUNDs bestämning 
RY III kunna inpassas. 

Ovanför lednivå c är lagerföljden och pollen
diagrammet mera detaljerat än i GRANLUNDs 
serie, varigenom denna kompletteras. Den sub
atlantiska torven är här omkring 1 1/2 m mot 
75 cm i den äldre profilen. 

Lednivå b kan utan vidare inpassas mellan 0,80 
och 0,70 m, där Picea-kurvan har sin kraftigaste 
uppgång samtidigt med en Pinus-ökning och 
Betula-nedgång och en mer eller mindre utpräg
lad minskning av de mediokrata elementens pol-
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lenfrekvens ( QM, Alnus, Corylus ) ,  varvid TiZia
kurvans upplösning och försvinnande äro sär
skilt anmärkningsvärda, ett för denna trakt och 
det egentliga undersökningsområdet mycket ka
rakteristiskt drag (se pi. V) . Den för daterings
ändamål av GRANLUND behandlade eldslagnings
stenen från 300-500 e. Kr. (jfr ÅREMAN 1945 
s. 118 ) kan införas omkring nivå 0,85 m. D ärmed 
får riktigheten av placeringen av lednivå b ett 
stöd. - Omedelbart under den pollenanalytiska 
lednivån ligger i lagerföljden ett halvdecimeter
tj ockt högförmultnat torvlager. Detta hedskikt 
kan vara lokalt begränsat - det anges ej i GRAN

LUNDs profil - och ha uppkommit som resultat 
av mossens normala tillväxt under växling mellan 
höljor och tuvor med hedvegetation. Hedskiktet 
kan emellertid ha fått en mer än vanligt marke
rad utformning under de torrare förhållanden, 
som annorstädes ha gett upphov till bildande av 
ett mäktigare och mera utbrett högförmultnat 
lager, begränsat uppåt av RY II. 

Mellan de tvenne sistnämnda lednivåerna c och 
b - ett avsnitt som är starkt komprimerat i 
GRANLUNDs profil - kan kring 1 ,30 m införas en 
lednivå be (se s. 58) , vilken markeras av en viss 
ökning av Picea-frekvensen, efterföljd av en myc
ket karakteristisk och i här behandlade diagram 
nästan alltid återkommande nedgång för Aln�ts
kurvan j ämte någon minskning av QM-pollen
frekvensen. Det höghumifierade, decimetertjocka 
skiktet kan vara av rekurrensytenatur och av
spegla klimatförändringar av i jämförelse med 
dem kring RY II, III etc. underordnad karaktär. 

Lednivå a kan med en viss tvekan inpassas på 
ca  0,45 m vid en förnyad, samtidig Picea-Pinus
uppgång och motsvarande Betula-nedgång samt 
avtagande QM-, Fagus- och Carpinus-frekvens. 
Hur mycket dessa skogsgeografiska förändringar 
äro orsakade av kulturingrepp - den efterföl
jande, synbarligen medeltida frekvensökningen 
av synautroppollen tyder på omfattande sådana 
- är emellertid vanskligt att avgöra. Motsva
rande nivå fin�er man på 0,30 a 0,25 m i GRAN
LUNDs diagram. 

Då detta pollendiagram i vissa avseenden är 
mera detaljrikt än det föregående och t. ex. i det 
nedersta, Pinus-dominerade avsnittet lyckligare 

utformat, kompletterar det på ett lämpligt sätt 
det äldre diagrammet som utgångspunkt för kon
nekteringarna västerut till det · egentliga under
sökningsområdets pollendiagram. Det visar tyd
ligast av de här publicerade pollendiagrammen 
odlingens återspegling i pollenregnet genom ti
derna. 

Ekenäsmossen (62 m ö. h.) .  Pl. II. 
, ( SGU Ser. D 52/5) 

Dalsland, Frändefors socken. Vattenytan i för
djupad lagg i sydväst har avvägts till ca 62 m 
ö. h. ,  vilket värde torde motsvara den forna pass
tröskeln i norr. Mossens centrala parti ligger ca 
6 m högre. En av Dalslands största mossar (ca 
3 000 X l 750 m) , koncentriskt uppbyggd och 
trädlös, till största delen orörd (huvudsakligen 
Calluna, Empetntm, Erica, E1·iophorum vagina
tum, Scirp1.ts caespitosus, Rhynchospora alba) ; 
kraftig torvtäkt i väster har lokalt sänkt mosse
planet en eller annan meter. Ekenäsmossen ligger 
på Dalboslättens södra del i ett j ämförelsevis 
flackt landskap med barrskogar och vidsträckta 
odlade arealer. Den är en fornsjötorvmark med 
marina lager i bottnen (se nedan) . Den behand
las i SGU : s  beskrivning till torvmarkskarta Ser. 
D 52. 

Tvenne provserier ha insamlats : den ena ( 62 a) 
300 a 400 m ONO om torvströfabriken, den andra 
(62 b) i samma riktning nästan centralt på mos
sen ( något närmare västra sidan) på ca 500 m 
avstånd från föregående. Mer eller mindre full
ständiga analyser av två serier från denna mosse 
ansåg·os önskvärda för att fullständigare fast
ställa vegetationsutvecklingen i undersöknings
områdets östligaste del och säkrare belägga kon
nekteringen med diagrammen från Åsle mosse 
på Falbygden. En jämförelse mellan pollendia
grammen från två på något avstånd från var
andra belägna torvmarksprofiler har dessutom ett 
visst teoretiskt intresse. 

Den mera perifera profilen (62 a) på 9 m når 
ett gott stycke ned i en lera, som av pollendia
grammet (läget under A0) och lagerföljden att 
döma har avsatts mycket hastigt under Väner
fjärdstid, motsvarande förvärmetid, som denna 
här uppfattats ( se s. 127 ) .  Leran hyser enligt 
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analyser av  Å. BERG nederst (prov 1080 ) en  blan
dad diatorneflora av söt-, brackvattens- och (spar
samt) marina arter (bl .  a. Epithemia sorex, E.  
turgida, Melosira sulcata, Nitzschia navicularis, 
Rhoicosphenia cur'vata ) ,  överst (prov 1032 ) 
eutrofa sötvattensarter (bl. a. Cymatopleura el
liptica, Melosira ambigua, M. granulata, Ste
phanodiscus astraea var. minutula) .  H ystrix har 
ej påträffats ( se f. ö .  s. 170) . Det s. k. preboreala 
Betula-maximet (BM) uppnås ej i profilen men 
ligger med hänsyn till Corylus-kurvans utbild
ning ( C0 troligen ungefär på 9 m) sannolikt 
strax under 9 m. (En omedelbar förlängning av 
profilen har omöjliggjorts genom att ett nytt 
torvschakt upptagits just på platsen för 62 a. ) 

Övergången på ca 7,60 m till gyttjan (med sär
skilt nederst minerogent inslag) markerar isol e
ring·en ur Vänerfj är den, som ägde rum en tid 
( någTa århundraden n före A0 på 7 m. På 6,85 m 
påträffades en stor tagg av Trapa-nöt. Här och 
i de närmast ovanför liggande proven ha Trapa
pollen iakttagits ( se f. ö. kap . XII s. 166 ) .  A0 och 
Trapas uppträdande markera värmetidens inbrott 
(se s. 125 ) . Så följer mellan ca 6,50 och 4,05 m 
lövkärrtorv. T0 blir därför otydligt utbildad men 
torde ligga på ca 6,15 m. Kärret har till att börja 
med varit ganska tätt bevuxet med framför allt 
björk. Kärrskogen har synbarligen senare glesnat 
(ovanför ca 5 m) , varigenom de omgivande 
värmetidsträdens pollenproduktion tidvis (på 5 
-4,80  m och 4, 70-4,40 m eller längre) kunnat 
göra sig gällande i pollenregnet ute på kärret. 
Avsnitte� 5-6,50 m är sålunda - frånsett T0 -
värdelöst. I det överlagrande, 4 m mäktiga mosse
torvskiktet är pollendiagrammet säkerligen re
presentativt för trakten. 

I avsnittet från 4 m och uppåt med torvlager 
från sen- och eftervärmetid, är kurvförloppet 
snarlikt motsvarande i Åslediagrammen. QM
kurvan går i sina huvuddrag konformt, bildande 
en långt utdragen kulmination, som slutar med 
QM-minimum mellan lednivåerna d och c, och 
företer även uppåt samma, i de olika diagram
men återkommande grunddrag. Också för de öv
riga kurvorna - den så småningom samman
hängande Picea-kurvans etappvisa stigningar, 
Alnus: och Bet,uZa-kurvornas maxima och minima 

- äro överensstämmelserna i det stora hela till
fredsställande. Vissa tydligt återkommande ka
raktärsdrag, belagda även i andra dalsländska 
diagram, kunna därför på goda grunder tolkas 
som regionala företeelser, på vilka diagramkon
nexionerna kunna baseras. 

Lednivå g kan ej med säkerhet placeras, enär 
diagrammet närmast under 4 m kan vara, ehuru 

· troligen obetydligt, lokalt påverkat. Förmod
ligen ligger g i anslutning till lagerföljdsföränd
ringen vid 4,05 m eller möjligen något lägre om
kring 4,25 m. - Lednivå f torde med ganska stor 
säkerhet kunna inpassas ·på ungefär 3,50 m. Möj
ligen kan den stratigrafiska förändringen på 
3,50 m motsvara RY V ;  skillnaden i förmult
ningsgrad ovan och nedan denna nivå är dock 
obetydlig. - Lednivå e kan endast osäkert in
fogas vid QM-nedgången på 2,90-2,80 m. 

Lednivå d faller ungefär på 2,10 m vid ett 
Pintts-maximum - Picea-toppen på 2,10 m torde 
vara en relativt lokal företeelse - och strax före 
det kraftiga Betula-maximet med Gerumsman
telnivån och före QM-kurvans karakteristiska sen
subbareala minimum. - Lednivå c ligger unge
fär vid 1 ,40 m, kännetecknad av en efterföljande 
kraftig nedgång av värmetidsträdens pollenkur
vor, inknipning i Betula-kurvan m. m. På 1,50 m 
ligger ett tydligt omslag från hög- till låghumifie
rad torv, vilket kan tolkas som RY III. - Nästa 
klara lednivå är b, vilken faller på 0,90 a 0,80 m 
och utmärks genom den stora Picea-stigningen 
och Bet1tla-fallet j ämte decimering av QM- och · 

Garylus-kurvorna (obs. att t. ex. Tilia-pollenet 
praktiskt taget försvinner ur pollenspektra ) .  
Quercus-kurvans förlopp är särskilt beaktansvärt 
i avsnittet c-b på · grund av de stora variatio
nerna, vilka i detta diagram speciellt framhävas 
genom en relativt obetydlig lagermäktighet. Dock 
synes här ett mellanled med en underordnad 
fhtercus-kulmination vid lednivå be ( se nedan) 
ha blivit dåligt företrätt, likaväl som AZnus-kur
van fått en troligen lokalt betingad, kraftig repre
sentation kring 1 ,20 m (jfr diagram 62 b ) . Samma 
tendens i kurvgången för Quercus kan iakttagas 
i flera andra av dalslandsdiagrammen ehuru ej 
i så extrem utbildning. Någon stratigrafisk paral
lell till b tycks ej föreligga här.  Lednivån av 
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lägre valör be kan möjligen tänkas infalla på 
1,20 m, där även en antydan till kraftigare hed
yta finnes. - Lednivå a ligger sannolikt på ca 
0,40 m, där Picea- och Pinus-kurvorna stiga och 
Betula- och QM-kurvorna gå ned. stratigrafisk 
motsvarighet saknas. 

Den centrala profilen ( 62 b) på 10 m omfattar 
allra nederst ( 10-9,90 m) en lera, motsvarande 
Vänerfjärdsleran i föregående profil, med enligt 
Å. BERG en diatorneflora av sötvattensarter och 
enstaka nordliga brackvattens- och marina arter 
(i prov 1340 bl. a.  Epithemia t�trgida var. Wes
termannii, Melosira ambig1ta, M. islandica subsp. 
helvetica, Nitzschia navicularis) .  I understa ler
provet finnes obetydligt med Hystrix se f .  ö. 
s. 170) . Leran övergår successivt i lergyttja, mar
kerande isoleringen, och sedan i gyttja, bådadera 
alltså avsatta i fornsjön. I nedre delen av ler
gyttjan har Å. BERG påträffat en diatorneflora 
av oligotrofa och svagt eutrofa sötvattensarter 
med inslag av några halofila arter, tydligen kvar
levande efter isoleringen. Fornsjön växer här ute 
i centrum igen senare ( efter T0)  än perifert. Ett 
lövkärr (8 ,15-6 m) med i början al och sedan 
björk utbreder sig. Från 6 m och upp till ytan 
följer Sphagmim-torv av olika slag och förmult
ningsgrader. 

C0 har ej uppnåtts i profilen. A 0 faller i ler
gyttjan ungefär på 8,90 m. På 887,5 cm har ett 
Trapa-pollen påträffats (jfr ovan ser. 62 a o. 
s. 165 ) . Den i början snabba sedimentationen har 
så småningom avtagit. T0 ligger redan på 8,50-
8,40 m i gyttjan-lergyttjan. 

I den mäktiga Sphagnum-torvdelen ovanför det 
värdelösa avsnittet med lövkärrtorv äro de un- · 

dersta tre meterna svåra att i detalj anknyta till 
den andra serien - därför hade en täthet på 
5 cm mellan de analyserade proven varit önsk
värd. Det följande avsnittet, om vilket säkrare 
kronologiskt grepp kunnat erhållas och som där
för tills vidare är intressantast, låter sig väl kon- · 

nekteras med ovannämnda serie men visar i flera 
hänseenden detaljrikare förlopp : torvtillväxten 
har varit intensivare, och någon hopsjunkning av 
de övre lagren har på grund av det stora avstån
det till närmaste dränerande torvgrav ej ägt rum. 
Lednivå d bör infogas någonstans kring 2,50 m 

sti·ax före Betula-kurvans stigning (med Gerums
mantelnivån) och QM-kurvans bottenläge kring 
2,25 m. - På ca 1,90 m visar kurvsystemet de 
flera gånger ovan anförda karaktärsdragen för 
lednivå c. På samma nivå föreligger en tydlig 
rekurrensyta, som alltså bör vara RY III. - Den 
som alltid markanta lednivån b faller ungefär på 
1 ,20  m. Möjligen kan en hedyta på 1 ,15 m tolkas 
som RY II.  - Den mellan c och b speciellt in
tressanta Quercus-kurvan visar icke blott en mar
kant topp vid eller omedelbart före vardera av 
lednivåerna c och b utan även en mittemellan, 
vilken faller just vid en obetydlig men dock på
taglig stigning av Picea-kurvan på 1 ,60 m och 
en samtidig, kar.akteristisk nedgång för Alnus
kurvan, allt utmärkande läget för lednivån be. -
På ca 0,60 m visar sig en upprepning av kurv- . 
konstellationerna från tidigare · lednivåer samti
digt med utbildandet av en uttorkningsnivå. Det 
rör sig otvivelaktigt här om lednivå a och RY I .  

Det är  tack vare den även långt före tiden för 
lednivå c ( RY III) välutbildade och från lokal 
pollenöverrepresentation befriade lagerfölj den, 
som Ekenäsmossen genom sina båda pollendia
gram lämpat sig särskilt väl för anknytning av 
skogsutvecklingen i undersökningsområdet till 
motsvarande på Falbygden. 

Kattholmsmossen (69 m ö .  h. ) .  Pl. II. 
( SGU Ser. D 42/339 ) 

Dalsland, Frändefors socken, 2 km öster om 
Hästerjordens sydända, strax söder om Dalboslät
tens södra del. Vattenytan i laggen i spder har 
avvägts till ca 69 m ö. h.  Passpunkten torde ligga 
obetydligt lägre och mosseplanet ett par meter 
högre. En medelstor, huvudsakligen trädlös och 
endast delvis söndergrävd mosse (huvudsakligen 
Calluna, Empetrum, Rubus chamaemorus, Erio
phorum vaginatum) med kantskog i sydväst. Den 
i jämförelse med Dalboslätten obetydligt hög
läntare terrängen är småkuperad, barrskogsklädd 
och här och var uppodlad. 

En provserie ( 69 a)  har insamlats på mosse
planet ca 60 m från kantskogen i sydväst och en 
annan ( 69 b ) ,  för att komplettera den först
nämnda i dess övre del, ytterligare ca 75 m mot 
mossecentrum. 
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Profilen 6.9 a på, 9 m når ej  morän eller berg. 
Den utgöres nederst av senglacial lera från Vä
nerfjärdstid (äldre än i Ekenäsprofilerna) med 
en påtagligt låg halt av otvetydigt sekundärt pol
len. Icke desto mindre är kurvgången Pinus
Betula orolig. Leran hyser enligt Å. BERG överst 
eutrofa sötvattensdiatomeer med inslag av brack
vattenselement ( i  prov 685 bl. a. Carnpylodiscus 
noricus var. hibernicus, Gyrosigma attenuatum, 
Opephora marina, Rhoicosphenia curvata) . I ler
gyttjan är diatornefloran av eutrof sötvattens
karaktär ( i prov 675 o. 665 bl. a.  Campylodiscus 
noricus j665j, C. noricus var. hibernica, Epithe
mia turg�da j665/, Surirella biseriata /675/, S. 
C apronii, S. elegans ) . Likväl torde isolerings
kontakten av jåmförelser med serierna 62 och 66 
att döma ligga närmare lergyttjans övre ( ca 
7,50 m)  än nedre gräns. Hystrix förekommer 
mycket sparsamt ett stycke upp i leran (jfr s. 
170) . � NAP-kurvan är missvisande på grund 
av graminekurvans ökning upp mot fornsjösta
diet. En sammanslagning av övriga NAP-kurvor 
visar svagt den vanliga nedgången vid skiftet 
senglacial-postglacial tid (ca :8,10 m) . 

Lergyttja förmedlar övergången till ett mäk
tigt gyttje- och sjödyskikt ( 7,50-ca 5120 m) om
fattande avsnittet från C0 och nästan fram till 
rro. sedimentationen, såväl minerogen som orga-

. nogen, har åtminstone fram mot tiden för A0, 
under förvä1�metiden, varit relativt snabb. Det 
stora Betula-maximet (ca 8,05-ca 7,50 m, ev. 
ända till 7,20, med topp på 7,70 )  är uppdelat av 
en Pinus-topp på 7,90 m, vilken sannolikt har sin 
orsak i en vid bäckenets isolering inträffande an
rikning av Pinus-pollen (jfr M.-B. FLORIN 1945 ) . 
Det bo reala Pinus-C oryltts - maximet är likale
des relativt utdraget ( ca 7,50-ca 6 m) . Hip
lJophae finnes kvar på platsen långt fram i bo
real tid. - C0 kan anges till ca 7,60, A0 till ca 
6,05 och T0 (med någon osäkerhet, lövkärrtorv ! )  
till c a  4,75 m. 

Vid och närmast ovanför A 0, där värmetiden 
p å  allvar bryter in, ha rikligt med delar av 
Trapa-frukter erhållits och Trapa-pollen iakt
tagits ( se f. ö. kap. XII s. 166 ) .  Inom avsnittet 
5,60-5,20 m synes en vattenståndsförändring 
vara registrerad :  fornsjön växer igen, alsnåren 

komma närmare och vattenväxterna, Nymphaea 
alba och Trapa natans, trängas undan (5 ,60-
5,40 m) ; vattenståndet stiger, alsnåren dränkas 
och vattenväxterna komma åter ( 5,40-5,20 m) . 

Det stora avsnittet med lövkärrtorv 5,20-2,30 
är - frånsett T0 - ganska värdelöst på grund 
av en mer eller mindre kraftig överrepresentation 
av ömsom Betula, ömsom .Alnus. Lednivåerna g 
-d falla därför totalt bort. Partiet c-ytan, re
presenterande eftervärmetiden, är däremot väl
utvecklat i Sphagnum-torv med ett intressant 
men i förstone svårtolkat kurvförlopp (jfr dia
gram 69 a o. b ) . 

Lednivå c ligger otvivelaktigt i avsnittet kring 
2,30 m, varifrån Picea-kurvan stiger något och 
QM-konstituenternas kurvor visa successivt fal
lande tendens (se t. ex. Tilia-kurvan) .  Den sam
manfaller alltså med omslaget lövkärrtorv
Sphagnum-torv, vilket måste tolkas som RY III. 
De på lövkärrtorven följande 10-15 cm av hög
humifierad Sphagnum-torv torde ha tillkommit 
under soligent blöta förhållanden och därför nått 
en annan och högre förmultningsgrad än den 
överlagrande, ombrogena Sphagnum-torven. På 
1,55 m äro efter upprepade antydningar till hed
ytor karaktärsdragen för lednivå be tydligt fram
trädande. 

Vid en första anblick synes lednivå b böra in
passas vid ca 0,55 m, där Picea-kurvan stiger 
starkt och Betula-kurvan faller (jfr övriga dia
gram) . En j ämförelse mellan QM-konstituenter
nas och AZnus-kurvans detaljförlopp med motsva
rande i de övriga diagrammen ger vid handen, 
att en god överensstämmelse härvidlag före
ligger, t. ex. beträffande Alnus-kurvans karak
teristiska nedgång vid lednivå be och TiZia-kur
vans upplösning i anslutning till Querctt,.s-kur
vans sista kraftiga nedgång omkring l-meters
nivån. Det verkade därför snarast som om Picea
och Bet1f,Za-kurvorna i detta avsnitt skulle av 
någon anledning ha ett onormalt förlopp . 

För att klarlägga detta förhållande insamlades 
och analyserades en ny provserie ( 69 b), tagen 
ca 75 m från den föregående. I det nya detalj
diagrammet (pl. II)  faller lednivå c någonstans 
kring 1,90, be tydligt på ca 1 ,25, b på 0,85 och a 
lrring 0,35 m. 
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Härig·enom blev det efter jämförelser uppen
bart, att den eljes för lednivå b så karakteris
tiska, kraftiga Picea-uppgången och det samti
diga, tillfälliga Betula-minimet ej råkat bli repre
senterade i diagram 69 a. Lednivå b bör följ akt
Iigen dölja sig någonstans mellan 1,15 och 1,05 m. 
På den först antagna nivån för b borde i stället 
lednivå a inpassas. 

Kattholmsdiagrammet 69 a visar klart en nor
mal senglacial och-_ tidigt postglacial vegetations
utveckling och, efter komplettering med diagram 
69 b, ett detaljerat och instruktivt kurvförlopp, 
belysande eftervärmetidens skogshistoria i södra 
Dalsland. 

Lundebymossen (95 m ö .  h. ) .  Pl. II. 
( SGU Ser .  D 51/37 ) 

Dalsland, Ödeborgs socken, 1,5 km StV om kyr
kan. En ungefär 400 X 200 m stor, excentrisk, 
nästan trädlös och orörd mosse, bildad genom 
igenväxning av en vik av Lundebysjön ( 95,4 m 
ö. h. enligt topogr. bl. 51 SO ) .  Profilskissen (fig. 
15) visar ett mot sjön mer eller mindre jämnt 
sluttande mosseplan. Mossen dräneras av lagg, 
villren i proximaländan är svagt markerad och 
vid särskilt kraftigt tillflöde från fastmarken ej 
torde kunna förhindra, att en del soligent vatten 
rinner ut på mosseplanet. N ederbördsvattnet drä
neras av de rikligt förekommande dyflarkarna, 
ofta bevuxna med Rhynchospora alba och 
stundom kantade av Myrica. För övrigt mest 
Calluna, Ernpetrum, Erica, Er_iophontm vagina
tum och Scirpus caespitostls. Terrängen är rela
tivt höglänt och kuperad, mest barrskogsklädd 
och i dalstråken uppodlad. 

En provserie har insamlats på mosseplanet ca 
70 m från sjön. Profilen omfattar 8 1/2 m, där
under alltför lös lera för att kunna upphämtas 
med borrkannan. Lagerföljden är såtillvida myc
ket fördelaktig, som den ej inrymmer skogstorv 
av något slag. Dess trädpollenhalt kan därför 
väntas genom hela lagerserien avspegla traktens 
skogsvegetation. Vidare är det ända till 5 m mäk
tiga gyttje-sjödylagret även ur praktisk syn
punkt eftersträvansvärt. Isoleringen ur havet 
sker ungefär vid 8 m med marin lera därunder 
och limnisk gyttja uppåt, bildade under snabb 

sedimentation. Övergången är kontinuerlig, för
medlad av ett tunt lager lergyttja. Även finde
tritusgyttjan innehåller åtskilligt med fina mi
neralkorn. Viken har vuxit igen med huvudsak
ligen Eqniset'ltm flttviatile och gungfly-Sphagna, 
varefter den ombrogena Sphagnum-torvtillväxten 
satt in, här och var bildande hedtorvskikt. In
slaget av Eriophor'ltm vaginatum i Sphagnu·rr"
torven är här bitvis kraftigt. 

Nederst iakttages ett mycket långt utdraget, 
kraftigt Betttla-maximum (upp till 7 m ) , avbru
tet av en tillfällig Pinus-topp på 7,95 m just vid 
isoleringskontakten, varigenom dess natur av till
fällig pollenanrikning avslöjar sig (jfr M.-B. 
FLORIN 1945 ) .  Var BM börjar ( läget för BM0) 
är svårt att säga ; möjligen nedanför 8,50 m, men 
med hänsyn till NAP-kurvornas nedgång till 
8,20 m troligen på sistnämnda nivå. Halten av 
sekundärt pollen är ringa i leran liksom i den till 
en obetydlig del minerogent uppbyggda gyttjan. 
Hystrix är synbarligen ytterligt sparsamt före
kommande i den marina leran (jfr s. 170 ) . 

Ä ven det boreala Pintts-Betula-Corylus-maxi
met ( ca 7-ca 5,15 m) är långt utdraget. C0 kan 
anses ligga omkring 7,20 m. På 5, 60-5,50 m 
torde en förorening föreligga : Alnus- och QM
kurvorna stiga och sjunka parallellt. A 0 ligger 
otvivelaktigt på ca 5,20 m. sedimentationsinten
siteten bör sedan ha hastigt avtagit. r_ro faller så
lunda redan på ca 4, 70 m. Dessa lagermäktighe
ter ge emellertid anledning att misstänka, att tid
punkten . för A 0 bör förskjutas framåt några år
hundraden från ca 6 300 f. Kr. En kraftigare 
erosion och därmed sedimentation i början av 
postglacialtiden än senare är likväl endast vad 
man har att vänta. 

Värmetidens pollenkurvor visa särskilt i detta 
diagram ett mycket vackert förlopp. QM-kurvan 
stiger från A 0, kulminerar efter T0 ( ca 4,50-
ca 3,75 m) och sjunker ned till det karakteris
tiska, utdragna, subbareala minimet ovanför led
nivå d. Betula-kurvan ( och även Pinus-kurvan) 
visar ett motsatt förlopp (se pi. V o. VI diagr. 
95) . Detta är ett vackert exempel på revertens i 
den skogshistoriska utvecklingen (VON PosT 
1930 a s. 21 ) .  

Lednivåerna g, f och e kunna - visserligen på 
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Fig. 15 .  Något schematiserad profil genom den excentriskt utbildade Lundebymossen (95 m ö. h. ) i inlandet. P = prov

tagningsplats för ser. 95. Teckenförklaringar på pl. VIII. 

Abb. 1 5 .  Etwas schematisiertes Profil durch das exzentrisch ausgebildete Lundebymossen (95 m ii. M . )  im Binnenland. P = Ent
nahmestelle der Ser. 95. Zeichenerklärungen auf PI. VIII. 

svaga grunder - införas på nivåerna 3,85, 3,60 
resp . 3,35 m. - På 2,80-2,70 m föreligger en 
kurvkastning, som man bör bortse ifrån, då den 
tydligen förorsakas av den vid igenväxningen så 
ofta förekommande Pinus-pollenanrikningen (jfr 
M.-B. FLORIN 1945 ) . Den stundom så karakteris
tiska subboreala Pin,us-kulminationen, varpå led
nivå el delvis baseras, infaller sålunda ungefär 
mellan 3 och 2,80 m, varefter det markanta Be
fula-maximet (med Gerumsmantelnivån nedtill ) 
tar vid. 

Eftervärmetidens skogsutveckling framstår 
klart och detaljerat. Kurvknuten på 2-1,70 m 
visar de drag, som känneteckna lednivå c. Den 
tydliga hedytan på 2 m är synbarligen utslag av 
samma klimatrubbning - eller serie av klimat
rubbningar - som ger sig till känna i den av 
efterföljande kurvförlopp antydda vegetations
förändringen. - De utpräglade karaktärsdragen 
för lednivå b äro synnerligen tydligt utbildade 
på 0, 60-0,50 m. Möjligen kan en skiftning till 
något lägre humifierad torv på 0,50 m, vilken 
upprepar sig på 0,40 m, äga samband med skogs
-och klimatförändringen och alltså utgöra RY II. 
Mittemellan c och b (på 1,10 m) ligger i den låg
humifierade Sphagn'ttm-torven ett obetydligt, 
mera förmultnat skikt, sammanfallande med en 
påtaglig stigning av Picea-kurvan. Lednivå be 
torde följaktligen kunna förläggas hit. - Led-

nivå a ligger synbarligen på 0,20-0,15 m vid en 
tillfällig nedgång för Bet-zr,la-kurvan och stigning 
av Picea- och Pin'Us-kurvorna. Efter b (romersk 
järnålder) och a ( 1200-talet e. Kr. )  har ekbland
skogen nära nog spelat ut sin roll i landskapet. 

· Lundebydiagrammet är ett ur flera synpunkter 
idealiskt diagram: det influeras ej av lokal träd
pollenproduktion, det illustrerar med sin QM
kurva, i viss mån kompletterad med Alnus- och 
Gorylus-kurvorna, den postglaciala klimat- och 
särskilt temperaturkurvans gång i stort, det visar 
vackert de terminokrata och mediokrata elemen
tens revertens i såväl enkel som flerledad form 
(jfr s. 153 ff. )  och låter även en del detaljer i 
vegetations- och klimatutvecklingen framkomma. 

Ramhultsmossen (66 m ö. h. ) .  PI. III. 
(SGU Ser. D 51/28)  

Dalsland, Torps socken, 3,5 km sydväst om kyr
kan. En ungefär 600 X 400 m stor, excentrisk, 
till större delen trädlös och orörd mosse, bildad 
genom igenväxning av en utbuktning av Valboån 
väster om Einesjön ( 66 ,6  m ö. h. ) .  Även beträf
fande ytformen ( se fig. 17)  och dräneringen på
minner den starkt om Lundebymossen med ett 
mer eller mindre jämnt sluttande mosseplan, 
svagt utvecklad l�gg vid proximaländan, ömsom 
nakna, ömsom Rhynchospora alba - bevuxna 
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Fig. 16 .  Mosseplan med Scirpus caespitosus (mest) och Eriophorum vaginatum. Vy mot nordost över Ramhultsmossen 

( 66 m ö. h.)  i den öst-västliga dalgången genom inlandet. Foto förf. 1 8 . 6.50. 

Abb. 1 6. Hochmoorfläche mit Scirpus · caespitosus (meist) und Eriophorum vaginatum. Blick nach NO iiber Ramhultsmossen (66 
m ii. M .) in dem ost.westlichen Tal durch das Binnenland. 

längsgående dyflarkar m. ·m.  På mosseplanet för 
övrigt mest Calluna, Erica, Eriophorurn vagina.
tum och Scirpus caespitosus (fig. 16 ) . Mossen lig
ger i .en ca 2 mil lång, öst-västligt förlöpande, 
delvis uppodlad, bred dalgång 64-67 m ö. h., 
som skär igenom det omgivande, kargare, barr
skogsklädda höjdområdet på 100 a 150 meters 

· nivå. Under det marina stadiet utgjorde denna 
dalgång först ett sund mellan Vänerfjärden och 
Västerhavet, sedan under en relativt kort tid 
(från kustläget vid 7H m /LJUNG NER 1927-30 p l. 
III/ till ca 65 m) en fj ord, varpå det limniska 
skedet följde. Det i diagrammet registrerade 
marina utvecklingsförloppet torde helt eller nära 
nog helt representera fornfjordstadiet. 

En provserie på 9 m har insamlats centralt på 
mosseplanet ca 140 m från vägen, som skär över 
mossens distala del. Den marina leran, som fort-

sätter nedåt, övergår vid 7,70 m (isoleringen) i 
en mäktig limnisk lergyttja. Överst i leran tyder 
enligt Å. BERG diatornefloran på svagt bräckt 
vatten (i prov 1093 .bl. a.  Cymatopleura elliptica, 
Gyrosigma attenuatum, Nitzschia tryblionella) .  
I lergyttjan ett stycke ovanför isoleringskontak
ten förekomma sparsamt sötvattensdiatomeer av 
delvis eutrof k.araktär (i prov 1075 bl. a. Gyro
sigrna atten�tat'l.lm, lJ!lelosira arenaria, M. distans, 
Pinn�tlaria nob?:lis ) . Viken har vuxit igen med 
Phragrnites och på den därav bildade torven har 
ett lövkärr med björk utvecklats ( 4,15-2,45 ) ,  
vars lämningar ur pollenanalyssynpunkt äro 
värdelösa. En nederbördsökning medför efter
följande försumpning med gungflybildning och 
orobrogen Sphagnum-torvtillväxt. 

Den marina leran är synnerligen pollenfattig, 
varigenom de sekundärt deponerade pollenkornen 
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framträda procentuellt starkt. Åtminstone av
snittet 9-8,20 m är därför pollenanalytiskt föga 
givande. Partiet 9-8,30 m har därför uteslutits 
ur pollendiagTammet. Den senglaciala tidens 
NAP-kurva sjunker dock tydligt mot 8 m, där 
ett Betula-maximum vidtar, synbarligen iden
tiskt med det s. k. preboreala Betttla-maximet, 
efterföljt av Corylus-kurvans stigning. 

Zonerna BM-A0 och A0-T0 äro genom kraf
tig sedimentation ganska utdragna. Hippophae 
förekommer även här på platsen ett stycke fram 
i boreal tid. A 0 faller på ca 6,80, inledande värme
t,iden, och T0 på ca 5,45 m, föregången av en 
» Tilia-svans» (jfr s. 54 o. 166 ) . T rapa-pollen 
uppträda i lergyttjan, ditförda från någon vik 
med dybotten, i anslutning till Tilia-kurvans 
kraftiga stegring ( se kap. XII ) .  Värmetidens 
QM-kulmination (däri särskilt Tilia) är ovan
ligt kraftig (maximum 38 % QM och 20 % Ti
lia) , vilket får ses mot bakgrunden av dalgångens 
klimatiska och edafiska särställning gentemot det 
omgivande kargare höglandet (jfr t .  ex. ser. 95, 
141 och 121 a) . Den avtagande värmetidens nor
mala kurvförlopp rubbas totalt av den lokala 
Betttla-överrepresentationen i lövkärrtorvavsnit
tet. Först när detta hindrande lokala trädskikt 
försvinner ( nivå 2,45 m ) , gör sig ånyo traktens 
pollen pro d uktimi gällande. 

Det är något osäkert vad det avgjort klimatiskt 
betingade torvslagsskiftet lövkärrtorv-gung
flytorv på 2,45 Ih motsvarar i rekurrensytesyste
met. Med tanke på placeringen av lednivå c och 
ev. RY III (se nedan) synes det naturligast att 
identifiera omslaget på 2,45 m med RY IV. På 
ungefär 2-1,85 m uppträda de vanliga karak
tärsdragen ( >>kurvknuten» ) för lednivå c, marke
rande inledningen till den följande eftervärm,e
tidens skogsutveckling ; särskilt Qttercus och Tilia 
visa här en markant nedgång. En hedyta är svagt 
antydd på 1,85 m, vilken kan ha samband med 
den klimatrubbning, som förorsakat nämnda för
ändring i skogssammansättningen, och därför kan 
vara en ovanligt svagt utvecklad RY III. - På 
nivå 1,20 m eller något ovanför - i anslutning 
till ett par antydningar till hedytor - :faller 
otvivelaktigt lednivå be (obs. den karakteristiska 
AZmts-kurvans nedgång) . - De för lednivå b 
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Fig. 18 .  Provtagningslokalen vid Småsjöarna 1 4 1  m ö.h. i inlandet. Provserien är tagen hitom sjön. Denna är uppdämd 

av en mosse. Bortom sjön fortsätter t. v. och t. h. myren i soligen utformning med bl. a. Myrica och Narthecium 

(se fig. 20). Vy mot norr. Foto förf. 1 6 .6 .50. 

Abb. 1 8 .  Entnahmestelle bei den Småsjöarna 141 m ii. M. im Binnenland. Die Probenserie ist diesseits des Sees entnommen. Dieser 
ist durch ein Hochmoor aufgestaut. Jenseits des Sees setzt sich das Moor nach links und rechts in soligener Ausbildung mit u.  
a .  Myrica und Narthecium fort (s. Fig. 20) .  Blick gegen N. 

karakteristiska dragen uppträda mellan 0�80 - och· 
0,60 m utan någon makroskopiskt iakttagbar för
ändring i lagerföljden. - Lednivå a faller syn
barligen på 0,10 m, varefter tillväxten gått lång
samt eller lagermäktigheten reducerats, sannolikt 
genom hopsjunkning på grund av olika artifi
ciella dräneringar mot distaländan. De våld-

samma kasten i kurvgången allra överst få ses 
som utslag av människans kraftiga ingrepp 
skogen, sannolikt genom svedjning ( se s. 31 ) .  

Ramhultsdiagrammet är intressant för de me
diokrata elementens speciellt rikliga representa
tion under värmetiden. Större delen av den även 
i andra diagram dokumenterade senpostglaciala 
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Fig. 1 9. Något schematiserad profil genom en del av myrkomplexet kring Småsjöarna ( 1 4 1  m ö. h . )  i inlandet. Orobrogen 

myr (mosse) till vänster, soligen till höger. Tjärnen i centrum uppdämmes av mossen. P = provtagningsplats för ser. 

141 .  Teckenförklaringar på pl. VIII. 

Abb . 1 9 . Etwas schematisiertes Profil durch einen Teil des Moarkomplexes um die Småsjöarna ( 141 m ii. M . )  im Binnenland. Oro
brogenes Moor (Hochmoor) links, soligenes rechts. Der kleine See im Zentrum ist von dem Hochmoor aufgestaut. P =  Entnahme
stelle der Ser. 1 4 1 .  Zeichenerklärungen auf Pl. VIII. 



Pollendiagrammen 75 

Fig. 20. Erica, Myrica, Narthecium och Molinia i soligen 

.del (profil fig. 19 t. h., s. 74) av myrkomplexet kring Små

sjöarna i inlandet 141  m ö. h. Foto förf. 23.7 .49. 

Abb. 20. Erica, Myrica, Narthecium und Molinia in einem soli
genen Teil (Profil Fig. 19  rechts, S. 74) des Moarkomplexes um 
-die Småsjöama ( 1 41 m ii. M.) im Binnenland. 

utvecklingen återfinnes, varigenom allmängiltig
heten av dennas karaktärsdrag får ytterligare 
bekräftelse. 

Småsjöarna ( 141  m ö. h. ) . Pl. III. 
Dalsland, Valbo-Ryrs socken, ca 11 km NtO om 

kyrkan. Vattenytan på den större av sjöarna 
(punkt 146 på topogr. bl. 51 SO ) ,  mot vilken 
mossen bildar en erosionsbrant, ligger enligt tub
avvägning från fixpunkt på 141,06 m (lågt som
marvattenstånd) .  Mossen ligger mellan tvenne 
.små sjöar, varav den ena är en av mossen upp
dämd tjärn, i · ett stort soligent, orört myrkom
plex i en utpräglat höglänt (kring 150 m ö. h. och 
däröver ) ,  ganska kuperad trakt med norrlands
eller bergslagsdrag. Ett fåtal begränsade odlingar 
ligga spridda på stort avstånd från mossen, den 
n ärmaste bortåt l km avlägsen. Barrskog är helt 
dominerande, och ädla lövträd äro inom stora om
råden sällsynta. Myrarna äro i regel mer eller 
mindre soligent utbildade : långsluttande, ofta an
slutande mot fastmarken utan någon mera mar
kerad lagg och åtminstone på vissa partier eller 
längs vissa stråk bevuxna med bl. a.  M olinia, 
JYiyrica och Narthec·ium ( se fig. 19 t. h. och 20) , 
för övrigt mest med Calluna, Erica, Eriophorttm 
vaginatum och Scirptts caespitosus. Mossens pass
punkt ligger endast drygt 20 m under MG, vilken 

Fig. 2 1 .  Dyhölja med Drosera intermedia, omgiven av tuvor 

med Erica, Oalluna, Myrica och Eriophorum vaginatum. 

Myrkomplexet kring Småsjöarna i inlandet 141  m ö. h. 

Foto förf. 23.7 .49. 

Abb. 21.  Torfschlammschlenke mit Drosera intermedia, uingeben 
v on Bulten mit Erica, Galluna, Myrica und Eriophorum vagina
tum. Der Moorkomplex um die Småsjöama ( 141 m ii. M.)  im 
Binnenland. 

observerats i trakten på 162 och 164 m ö. h .  
(MUNTHE 1940 S. -31 ) .  

E n  provserie har insamlats från en 9 m borr
ning 4 m från den mindre av sjöarna och för
längts 1950 ned till 11 m utan att nå ned till 
bottnen av lagerfölj den. Lämpligaste platsen för 
provtagning är i närheten av tjärnen (se pro
filen fig. 19 ) . 

Det synbarligen mycket mäktiga och hastigt av
satta marina lerskiktet övergår i lergyttja, bildad 
under ett lagunstadium (»fladstadium» enl. TEI
LING 1930 ) ,  då isoleringen ur havet inträffat. 
Å. BERG har konstaterat brackvattensdiatomeer 
överst i leran (i prov 1439 bl. a. Cymatopleura 
elliptica, Gyrosigma attenuatum, Nitzschia du
bia och tryblionella) , eutrofa sötvattens- och 
brackvattensarter nederst i lergyttjan (i prov 
1429 bl. a. Epithemia turgida, Gyrosigma Wans
beckii, Jlt!elosira arenaria) , mindre eutrofa sötvat
tensarter överst i detta lager (i prov 1409 bl. a. 
Gymbella cistula, Etmotia alpina, Pinnularia bo-
1·ealis, major och streptoraphe var. styliformis) 
och oligotrofa sötvattensarter nederst i gyttjan 
( i prov 1400 bl. a.  Pirmularia dactylus, P. nobi
Us, Tabellaria fenestrata) .  Hystrix förekommer, 
ehuru ej rikligt, till nederst i lergyttjan. Isole
ringskontaktens läge är sålunda svårt att fast-
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ställa. Förmodlie-en rör det sig snarare om en · 
isoleringszon ( jfr s. 93 )  ett stycke upp i ler
gyttjelagret. Omslaget från lergyttja till fin
detritusgyttja på ca 6,70 kan äga samband med 
den samtidiga klimatförändringen, vilken, indi
cerad av den första skogens inbrott, medförde av
tagande erosion och minskande minerogen men 
ökande biogen sedimentation. 

Efter bildandet av ett 2 m mäktigt gyttje- och 
sjödylager har fornsjön vuxit igen med Phrag
mites, varef�er en lövkärrvegetation invandrat 
med ett bl. a. av den relativt höga QM-kurvan att 
döma glest trädskikt, bestående mest av björk. 
Lövkärrtorven överlagras av över 3 m mäktig 
Sphagnum-torv, här och var med hedtorvskikt. 

Lokalens avsevärda höjd över havet ( 141 m)  
och dess läge strax under MG gör att den marina 
leran måste vara avsatt under senglacial tid. Be
träffande det senglaciala avsnittet hänvisas för 
ö·vrigt till kap. IX s. 117.  Det bör dock här fram
hävas, att mängden otvetydigt sekundära pollen 
( QM, Alnus, Cm·yl1ts) är jämförelsevis obetydlig, 
och vidare att NAP- ( och Salix-) kurvan ökar 
(av lokala orsaker ) fram mot senglacialens slut 
för att vid det stora Betula-maximets kulmina
tion gå ned till ett minimum. Möjligen är Al
lerödtiden representerad i avsnittet 11-9,70 m. 
Ett Dryas-pollen har påträffats överst i lergytt
jan ( se s. 118 ) . 

Förvärmetidens vegetation utmärkes av ett 
synnerligen vackert . utbildat Betula-maximum 
och därpå av ett i lagerföljden föga utsträckt 
barealt avsnitt med sedvanliga Pinus- och Cory
lu,s-maxima. NAP-kurvan domineras samtidigt av 
gräspollen sannolikt från närstående vassruggar. 

Värmetidens inbrott anges av A0 ( se s. 125) 
på 5,80 m. T0 kan synbarligen inpassas någon
stans omkring 5 m. I samband med igenväx
ningen uppträder ett Pinus-maximum, som måste 
förklaras som lokal pollenanrikning nära stran
den ( jfr M.-B. FLORIN 1945 ) . Kurvsystemet inom 
lövkärrtorvavsnittet ( 4,40-3,35 m) är icke domi
nerat i så hög grad av t. ex. Betula-kurvan som 
vanligtvis är fallet. QM-, Pinus- och Garylus
kurvorna ligga påfallande högt. Kurvgången är 
dock något orolig genom de varandra avlösande 
Behtla- och Alnus-topparna, i någon mån in-

fluerande även på de övriga kurvorna (t. ex. 3,95 
-3,85 m) . 

I likhet med förhållandet i t. ex. Ekenäsmossen 
( 62) markerar sannolikt omslaget lövkärrtorv
Sphagnum-torv början av senvärmetiden. Den 
inledande pollenanalytiska lednivån g synes dock 
kunna inpassas något längre ned i lövkärrtorven 
(möjligen på 3,75 m) , vars pollenflora som 
nämnts ej är så starkt lokalt påverkad som i van
liga fall. Den stratigrafiska förändringen på 
3,50 m bör av allt att döma vara RY VI. - Led
nivå f torde med ganska stor säkerhet kunna in
passas på ca 3 m (någon QM-nedgång, Alnus
maximum och Betttla-minimum) .  En antydan till 
högre förmultningsgrad upp mot 3 m ger anled
ning att förmoda, att RY V ligger här. - Led
nivå e synes kunna införas omkring 2,50 m, där 
karaktärsdragen för f upprepas. - Pinus-maxi
met och Betula-minimet - karakteristika för led
nivå d - föreligga tydligt utbildade kring 1,90 m 
med efterföljande sensubbareala QM-fall. En re
kurrensyteliknande lagerföljdsförändring på ca 
1 ,60 m kan vara identisk med RY IV. 

På 1,30 a 1 ,20 m upprepar sig samma karak
tärsdrag, vilka här - med stöd av Picea-kurvan 
- tyda på platsen för lednivå c, markerande 
eftervärmetidens början. På ungefär samma nivå 
är en tydlig hedyta utbildad, vilken säkerlig·en 
bör tolkas som RY III. Picea-Betula - kurvmötet 
på 0,60 m (med ansatser tidigare) utmärker läget 
för lednivå b. Från denna tid (romersk järnål
der) försvinna Ulmus och Tilia praktiskt taget 
helt ur pollenspektra, och eken blir svagt eller ej 
alls represen te rad i diagrammet från denna 
karga trakt. Möjligen motsvaras b av en strati
grafisk skiftning· på 0,62 m, vilken i så fall skulle 
vara en svagt utvecklad RY II. - Lednivå a fal
ler antagligen på ca 0,35 m med de vid behand
lingen av andra diagram framförda karakteri
stika. 

Diagrammet från Småsjöarna visar ett av lokal 
pollenöverrepresentation nästan helt oberört ut
vecklingsförlopp genom ett gott stycke senglacial 
tid och hela postglacialen. Kurvförloppen kring 
övergången mellan dessa - från skoglös till skog
klädd mark - äro särskilt beaktansvärda och in
struktiva. I det senpostglaciala avsnittet visar -
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Fig. 22. Något schematiserad profil genom den excentriskt utbildade Stärkestadsmossen ( 1 2 1  m ö. h . )  i inlandet. P 

a o. b : = provtagningsplatser för ser. 1 2 1  a o. b. Teckenförklaring på pi. VIII. 

Abb . 22. Etwas schematisiertes Profil durch das exzentrisch ausgebildete Stärkestadsmossen ( 1 2 1  m ii. M.) im Binnenland. P a 
u. b · = Entnahmestellen der Ser. 1 2 1  a u. b. Zeichenerklärungen auf Pl. VIII. 

liksom i en del andra diagram - Betula-kurvan 
en intressant periodicitet med Pinus- och Alnus
kurvorna som spegelbilder, samtidigt som den 
etappvis gående förskjutningen mot en alltmer 
utpräglad norrlands- eller bergslagsbetonad skog 
klart kan utläsas ur diagrammet. 

Stärkestadsmossen ( 121  m ö. h . ) .  Pl. III . 
( SGU Ser. D 51/10 ) 

Bohuslän, Foss socken, 8 km NNO om kyrkan. 
Enligt tubavvägning från fixpunkt ligger pass
punkten ( avloppet i norr) 120,29 m ö. h. men 
har enligt uppgift sänkts åtminstone 1 j 2 m, var
för i detta sammanhang värdet 121 m är tillämp
ligt. Mosseplanet ligger 3 a 4 m högre. Mossen är 
excentriskt uppbyggd med proximaländan längs 
ett höjdområde i nordväst, där en föga markerad 
lagg skiljer mossen från fastmarken och där vid 
särskilt kraftig·a tillflöden vattnet troligen här 
och var fortsätter ut på mosseplanet i vissa svagt 
antydda dräneringsbanor i stället för att dräne
ras genom laggen (se profilen fig. 22 ) .  Planet 
sluttar mer eller mindre j ämnt mot distalbranten 
i söder och öster. Den västra mossedelen (väster 
om en central bergklack) är på grund av ställvis 
kraftig· torvtäkt torrare och Calluna-klädd, den 
östra delen är en typisk västsvensk Eriophorum 
1...1aginat�t/nt - Scirpus caespitosus - mosse med bl. a. 
Galluna och Erica koncentriskt utmed distalbran-

ten och M yn:ca fläckvis längs ansatser till dräne
ringshölj or. 

Stärkestadsmossen ligger i ett utpräglat höjd
område i bohuslänska inlandet 100 a 150 m och 
mer över havet med sannolikt avsevärd neder
börd. Ett par km väster därom löper den mar
kanta branten från Kärnsjön till Uddevalla fram, · 
vilken tolkats som en förkastnings- och överskjut
ningsbrant ( LJUNGNER 1927 s. 217 ff. )  och som 
skiljer det högre belägna och något flackare in
landet från det genomsnittligt lägre och starkt 
sönderbrutna kustlandet (se terrängprofilen pl. 
I ) .  Terrängen är liksom det övriga inlandet mest 
barrskogsklädd, men i gynnsamma lägen finns 
här och var även ädel lövskog. Mossen är behand
lad i SGU : s  beskrivning till torvmarkskarta Ser.  
D 51. 

Bäckenet täckes i botten av ett mäktigt lager 
marin lera och däröver ett tunt limniskt gyttje
skikt och sjödy i centrum. Fornsjön har vuxit 
igen med Phragmites och delvis gungfly
Sphagna . Därefter har ett lövkärr invandrat och 
bildat en ett par-tre meter mäktig lövkärrtorv. 
En förändring i den hydrografiska situationen 
har medfört en dränkning av lövkärrvegetatio
nen och uppkomsten, möjligen etappvis, av en 
täckande Sphagnum-matta, övergående i en oro
brogen Sphagnttm-iorvbildning. 

Två provserier för pollenanalys ha insamlats 
och analyserats mer eller mindre ingående ( ser. 
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121 a och b) . Den ena ( 121 a) har tagits med en 
7 m borrning från den östra mossedelens cen
trum, där även de limniska bildningarna äro 
mäktigast. Den marina leran är emellertid där så 
lös, att den ej kan upptagas med borrkanna. 
Denna provserie når alltså ned till isoleringskon
takten på 7 m djup.  För att komplettera denna 
serie tillbaka i tiden har upptagits en andra prov
serie ( 121 b )  på distalbranten med början strax 
ovan isoleringskontakten och omfattande ca 
5 1/z m marin lera ( se fig. 22) . De av dessa båda 
provserier erhållna diagrammen gå lätt att sam
manfoga med varandra tack vare den karakteris
tiska kurvgången vid och kring BM, vilket åter
finnes underst resp. överst i diagrammen. Hu
vudsakligen av praktiska skäl publiceras de som 
separata diagram. 

Det centrala diagrammet ( 121 a) redovisar 
hela det postglaciala utvecklingsförloppet på 
platsen. Nederst är BM (tidig förvärmetid) tyd
ligt utbildat, vars kulmination troligen döljer sig 
på ca 6,70 m, dvs. vid basen av den från sengla
cial tid fallande NAP-kurvan. sedimentationen 
har sedan tydligen försiggått långsamt. C0 ligger 
på 6,65 a 6,60 och A0 på ca 6,50 m. Garylus-maxi
met (sen förvärmetid J är påtagligt ehuru relativt 
svagt utbildat ( inlandskaraktär) .  Sjödybild
ningen har sedan skett snabbare. Det centrala 
värmetidsavsnittet rubbas tyvärr genom det mäk
tiga lövkärrstadiet och särskilt partiet 5,20-
3,20 m, där den lokala överrepresentationen av 
Bettda-pollen är avsevärd. Härigenom är T0 
omöjlig att säkert fastställa. Ovanför 3,20 m an
tyder kurvgången ett ej fullt så tätt björkträd
skikt. Quercus-pollen t. ex. kunna ånyo göra sig 
mera gällande gentemot den lokala pollen_rroduk
tionen. Icke desto mindre visar Tilia-kurvan ett 
markant fall, vilket ger anledning förmoda, att 
någon av lednivåerna g eller f möjligen kan in
passas här. 

Den därnäst med säkerhet fastställbara sen
postglaciala lednivån är c med sedvanliga karak
teristika. Den ligger på l, 70 m, sammanfaller 
med en markant rekurrensyta, dvs. RY III, och 
inleder eftervärmetiden. Den stratigrafiska för
ändringen lövkärrtorv - gungflytorv på ca 2 m 
kan därför möjligen tolkas som RY IV. - Den 

stora stigningen av Picea-kurvan med motsva
rande karakteristiska Betula-fall, utmärkande 
lednivå b, äger rum kring 0,90 a 0,'80 m utan 
någon tydlig, av gemensamma orsaker fram
kallad stratigrafisk motsvarighet. -:----- Mittemellan 
c och b ligger emellertid i lagerfölj den ett rela
tivt tydligt hedtorvskikt med yta på ca 1,35 m1 
ovanför vilken nivå Picea-kurvan stiger något 
och en inknipning på Betula-kurvan kan iakt
tagas, allt drag som i denna avhandling ansetts 
vara karakteristiska för en mellan RY III och II 
infallande klimatförändring av liknande slag1 
ehuru av lägre valör, pollenstatistiskt markerad 
av lednivå be .  - Lednivå a ligger sannolikt vid 
Picea- och Pinus-stigningen och Betula-fallet 
ovanför 0,40 m. stratigrafisk motsvarighet sak
nas. Q'uercus-kurvan är ovanför lednivå b sam
manhängande och något högre i jämförelse med 
förhållandena i det karga höglandet längre ös
terut ( t. ex. kring Småsjöarna) .  Likaså före
komma här oftare stänk av Ulmus- och. Tilia-pol
len. 

Det andra, kompletterande pollendiagrammet 
( 121 b) kommenteras i samband med behand
l ingen av den senglaciala utvecklingen (kap . IX 
s. 115 ff. ) . Dess översta, tidigt postglaciala (pre
boreala och boreala) avsnitt med bl. a.  vackert 
utbildat Betula-maximum visar de typiska drag1 
som ovan ett par gånger beskrivits. 

Tillsammantagna . omspänna dessa båda dia
gram den längsta tidrymd, som ur praktisk syn
punkt är lämplig och möjlig att behandla pollen
analytiskt inom ett område, där allra största de
len av de senglaciala sedimenten är avsatt i marin 
miljö. Värdet av det postglaciala diagrammet 
förringas avsevärt av de rubbningar i kurvsyste
met, som det mäktiga avsnittet med skogstorv 
medfört för den centrala delen av värmetiden. 
Det senpostglaciala partiet ansluter sig närmast 
till övriga inlandsdiagram, av vilka detta är det 
västligaste. Quercus-kurvan visar dock drag från 
kustlandsdiagrammen (ser. 115 a Rörmyr) .  

Rörmyr ( 1 15 m ö.  h.) . PI. III. 
(SGU Ser. D 51/4) 

Bohuslän, Bro socken, invid tjärnen Svarte
vattnet ( 2,5  km norr om Hallindens j ärnvägs-
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Fig. 23.  Något schematiserad profil genom den koncentriskt utbildade mossedelen av .R örmyr ( 1 15 m ö. h . )  i det inre 

kustlandet. P a o. b = provtagningsplatser för ser. 1 15 a o. b. Teckenförklaringar på pl. VIII. 

Abb. 23 .  Etwas schematisiertes Profil durch den konzentrisch ausgebildeten Hochmoorteil des Rörmyr ( 1 15 m ii. M . )  im inneren 
Kiistenland. P a u. b = Entnahmestellen der Ser. 1 15 a u. b. Zeichenerklärungen auf pl. VIII. 

station) .  Enlig.t tubavvägning från fixpunkt är 
höjden över havet för passpunkten i OSO ( dvs. 
Svartevattnets yta) 115 m ( 115,3 ) .  Den mer eller 
mindre koncentriska mossen utgör en del av ett 
myrkomplex av kärr och mossar. Mosseplanet är 
relativt torrt, sannolikt som följd av någon arti
ficiell grundvattensänkning. Tillrinningsområdet 
är emellertid ej stort. Mossen är rikligt bevuxen 
med bl. a. martallar, Galluna och Rubtts chamae
mortts samt något Eriophorttm vaginatum. Lag
gen är mycket olika utbildad på olika håll. Längs 
sydvästsidan är förändringen från torrare till 
blötare miljö vackert utbildad med följande lagg
samhällen : Carex patwiflora - Eriophorum an
gustifolium - Narthecittm; Phragmites; Phrag
mites - Menyanthes. Annorstädes i laggen upp
träda bl. a. Equiset1.tm flu'l.n:atile, Potamogeton 
oblongus (= P. polygonifolius) , Molinia, Carex 
lasiocarpa, Myrica och Drosera intermedia. 

Av profilen framgår, att bäckenet tidigare ute
slutande haft avloppet åt VNV och först sedan 
mossen dämt upp Svartevattnet även avtappats 
åt OSO. Mossen är praktiskt taget orörd, belägen 
i en otillgänglig, speciellt höglänt trakt ( Skott
fj ället) i kustlandet med en sannolikt avsevärd 
nederbörd. Höj dområdet är starkt kuperat och 
sönderskuret av ett tätt spricksystem. I svackor 
och på planare mark växer högskog av barrträd 
eller ädla och oädla lövträd. I de kala bergknal
larnas skrevor trycka vindklippt bergek ( Qtter
cus petraea) , asp, björk, tall och gran. 

Bäckenet täckes av marin senglacial lera, varpå 
följer insjögyttja av växlande mäktighet. Forn
sjön, vars rest är nuvarande Svartevattnet, har 
centralt över en förhöjning i bottnen vuxit igen 
med Phragmites och gungfly-Sphagna och från 
VNV med ett lövkärr med al och björk, vilket 
kom att utfylla allt större delar av bäckenet med 
ett mäktigt lövkärrtorvlager. En höjning av 
grundvattenytan dränlde lövkärret, som täcktes 
av gungfly. Detta övergick sedan i en uppåt oro
brogent bildad Sphagnttm-torv, som dämde upp 
tjärnen och tvang till ett avlopp i OSO. 

En fullständig provserie har upptagits med en 
9 m borrning ca 60 m från tjärnen på det ställe, 
där på grund av en upphöjning i underlaget även 
ett 2 m mäktigt marint lerlager kunde nås och 
där lövkärrtorvskiktet är som tunnast. 7 m nord
väst om denna borrpunkt har även upptagits en 
provserie genom ett avsnitt kring och närmast 
ovanför isoleringskontakten för kontroll av mot
svarande parti av huvudserien. 

Det senglaciala avsnittet sammanfaller prak
tiskt taget precis med det marina lerlagret. Iso
leringen sker omedelbart före det stora Betula
maximets början (BM0) , vilken kännetecknar 
den postglaciala skogens inbrott. Partiet nedan
för BM karakteriseras också av höga NAP-kur
vor (bl.  a. Artemisia ) . Halten av otvetydigt se
kundärt pollen ( t. ex. av QM, Alnus och C ory
lus) är ganska hög. Den avtar vid övergången till 
limnisk gyttja - liksom i andra liknande dia-
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gram - vilket tydligt visar, att företeelsen är 
bunden till minerogena sediment. Om det sen
glaciala skedet se f. ö. kap. IX s. 110 ff. 

Den postglaciala skogsutvecklingen inledes med 
ett tydligt utbildat BM och en samtidigt bör
j ande låg Corylus-kurva, som omedelbart ovan
för BM stiger till mycket höga värden (ett mari
timt drag) .  Denna förvärmetid sammanfaller med 
gyttja-sjötorv-gungfly-lagren. Hippophae har 
vuxit på fornsjöns stränder under tidig för
värmetid (preboreal) och in i sen förvärme
tid ( tidig boreal) .  Det Corylus-Pinus-Bet��la 
dominerade partiet upp till A 0 på 5,25 m utmär
kes dessutom av låga QM-, Alnus- och även en
staka Picea-värden. I det ·med  skärpt försiktig-

. het insamlade materialet, som ligger till grund 
för kontrolldiagrammet 115 b, återfinnes samma 
företeelse. T. o. m. Tilia-pollen uppträda i nästan 
varje prov redan i Corylus-maximets början. 
Detta tillika med Picea-pollenförekomsterna gör · 
det troligt, att här trots allt tyvärr föreligger en 
viss grad av förorening - av hittills oförklarlig 
anledning. Bakom särskilt Ulm'US- och Alnus-vär
dena ligger dock någon realitet. 

Lövkärrtorvlagret och nedre delen av moss·e
torven ( upp till ca 2,30 m)  representera värme
tiden. Pollenspektra i den understa, mera kärr
dyartade delen av lövkärrtorven (upp till ca 
4,50 m) äro sannolikt ej nämnvärt influerade av 
lokal trädvegetation. T0 framträder tydligt på 
ca 4,80 m. Avsnittet 4,50-3,60 m domineras helt 
av lokalt producerat Betula-pollen, vilket totalt 
förrycker de övriga kurvornas gång. Det översta 
partiet av lövkärrtorven karakteriseras av höga 
Pinus-värden, vilket skulle tyda på tallförekomst 
på myren, något som motsäges av vedrester av 
lövträd i detta lageravsnitt Möjligen kan detta 
Pin11-s-maximum vara identiskt med den i tidigare 
diskuterade diagram mer eller mindre tydligt 
framträdande, subboreala Pinus-kulminationen, 
till vilken lednivå d anknutits. Den följande ut
vecklingen av kurvsystemet med det utdragna 
Bet'Ula-maximet upp till c stämmer med detta 
antagande. 

Den närmast följande, klart urskiljbara pol
lenanalytiska lednivån är »kurvknuten» - med 
tydligt klimatisk bakgrund - kring 2,30 m, dvs. 

lednivå c, varifrån bl. a. de låga Picea-värdena 
bli sammanhängande. Mellan 2,50 och 2,25 m 
ligga några mer eller mindre tydliga hedytor i 
lagerföljden, som antagligen äro resultat av 
samma klimatförändring och sålunda äro en form 
av RY III. Rekurrensytan på 3 m är, sedd mot 
denna bakgrund, otvivelaktigt RY IV. 

Något under l m visa sig de tecken, som tyda 
på lednivå b - Picea�Betula - kurvornas möte, 
Tilia-kurvans upphörande m. m. Stratigra:fisk 
motsvarighet (RY II ) saknas. - Picea-kurvan 
visar från 1,75 m en svag stigning samtidigt med 
en tendens till minimum i Betula-kurvan, ett 
övergående Corylus-maximum och den karakteris
tiska Alnt�s-nedgången, allt tydande på någon 
klimatisk orsak. Dessa drag visa, att lednivå · be 
bör inpassas här. - Lednivå a synes - utan 
stratigrafisk motsvarighet - böra förläggas till 
0,40 a 0,30 m, varefter QM- (Quercus-)kurvan 
spelar en mycket underordnad roll, något som i 
dessa trakter kan ha sin orsak i människans in
grepp i skogen under medeltiden (jfr kurvan för 
� cult. ) . 

Rörmyrdiagrammet ger en god bild av skogs
utvecklingen särskilt under senpostglacial tid i 
det högläntare inre kustlandet. Det sticker tyd
ligt av från de förut behandlade inlandsdiagram
men genom en del mera kustbetonade drag, såsom 
mycket höga Co1·yl1.�s-värden under borealen och 
avsevärt lägre Picea-värden under senpostglacial 
tid med mindre kraftiga kurvsprång vid de pol
lenanalytiska lednivåerna, dvs. punkterna för 
mera markanta klimatförändringar. Dessa sist
nämnda förhållanden äro att tolka som utslag av 
det maritima klimatets utjämnande egenskaper. 

Moltemyr (55 m ö. h. ) .  Pl. IV. 
(SGU · Ser. D 41/105 ) 

Bohuslän, Bro socken, · ca 4 km nordost om Bro 
kyrka. Den nuvarande, i norr belägna, konst
gjorda passpunktens höjd över havet är enligt 
tubavvägning från fixpunkt 53,1 m ö. h. Den ur
sprungliga passpunkten i söder har legat betyd
ligt högre, att döma av nivån för myrytans an
slutning till fastmarken i söder åtminstone 2 m 
högre (se profilen fig. 25) . Den naturliga nivån 
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bör alltså ligga ca 55 m ö. h. Mossen är ca 300 X 
200 m vidsträckt och belägen i en svacka, där ett 
öst-västligt dalstråk korsar ett kraftigare ·nord
sydligt. I »strömlä», dvs. öster om pasströskeln 
för dalstråket mot väster, har skalgrus depone
rats (se kartskissen fig. 24) . På omgivande 
bergklackar, - nående över 100 m ö. h., mest barr
skog, i dalstråken åker och här och var lövskog. 

Omgivningen och särskilt trakterna längre ut 
mot kusten äro synnerligen torvmarksfattiga. 
Mossen är därför genom kraftig torvtäkt starkt 
kulturpåverkad. Under 1800-talet, då framför 
allt kusttrakterna hade blivit som allra mest 
skogfattiga, blev den föremål för intensiv torv
täkt. Enligt uppgift på orten kunde sålunda 
vid mitten av förra seklet ett hundratal perso
ner ända ute från Lyse samtidigt ses gräva och 
»stampa» torv på Moltemyr. För ett 80-tal år 
sedan lär en plötslig sättning - »Moorausbruch» 
- ha ägt rum, tydligen som följd av de föränd
rade tryckförhållandena genom torvtäkten ( och 
avloppsändringen ? ) .  Ännu kvarstår dock, särskilt 
i sydost, en ganska stor yta med till synes av 
torvtäkt orört, ehuru stagnerat mosseplan (t .  ex. 
kring borrning a, se fig. 24 ) ,  täckt huvudsak
ligen av Calluna. Av lagerfölj den (Sphagwum
torvens karaktär ) och pollendiagrammen fram
går även, att åtminstone den översta metern t0rv 
är ovanligt starkt sammanpressad. I samband 
med det intensiva trampandet på mossen har 
givetvis också en kanske ej obetydlig vinderosion 
ägt _ rum på nakna torvytor, något som ställvis 
även nu kan iakttagas. Större delen av mossen 
är starkt dekapiterad och -intas av magnocarice
tumkärr med björk eller av yngre torvgravar. 

Av nämnda orsaker är det omöjligt att få en 
god uppfattning om mossens utseende före män
niskans ingripande. De återstående, mer eller . 
mindre naturliga resterna, lagerfölj den som den 
framträder vid profilborrning och framför allt 
terrängen med ett obetydligt tillrinningsområde 
tyda på att Moltemyr varit en koncentriskt byggd
mosse, helt omgiven av lagg med - avlopp mo.t 
söder. 

Bäckenet täckes av ett sannolikt mäktigt lager 
marin lera av till största delen senglacial ålder . 
Efter isoleringen · har i fornsjön gyttja avsatts. 

6 - 51 6653 

Fig. 24. Moltemyr (55 m ö. h. ) _ med omgivningar. Hori

sontalstreckade ytan: myren. Rutade fältet med skal

tecken: kalkgyttja underst i den låkustrina lagerserien. 

Nord-sydliga linjen: profillinjen med borrpunkter (profilen 

fig. 25).  a-e borrpunkter för provtagning (P) .  Sk�:�.lgrus 

förekommer t. h. om passpunkten ca 80 m ö .. h. och i en 

torvfylld svacka ca 1 00 m ö. h. i berget i nordväst. 

Abb. 24.  Moltemyr (55 m ii. M . )  mit. Umgebung. Harizontal 
schraffierte Fläche: das Moor. Karierte Fläche mit Schalen
zeichen: Kalkgyttja (Kalkmudde) zuunterst in der lakustrinen 
Lagerfolge. Nord-stidliche Linie: die Profillinie mit Bohrpunkten 
(Profil Fig. 25, S. 82) .  a-e Bohrpunkte fiir Probenentnahme (P) .  
Schalenvorkommen rechts vom Passpunkt ca .  80 m ii .  M. und . 
in einer torfgefiillten Binsenkung ca. 1 00 m ii. M. auf .dem Berg 
im NW. 

Denna är i nordvästra delen underst utbildad 
som kalkgyttja ( se vidare nedan) . Igenväxningen 
har skett med Phragmites, Equisetum och gung
fly-Sphagna. I de perifera delarna, särskilt sö
derut, · verkar den följande · lagerfö;ljden vara 
komplicerad med omväxlande gungflytorv, starr
torv och mer eller mindre utpräglad lövkärrtorv. 
Denna del saknar likväl intresse i detta samman
hang. Mossens centrala del intas av ett Sphag-
11/ltm-torvlager på 3-4 meters · tjocklek - ur
sprungligen mäktigare - vilande på Phragmites
eller gungflytorven. På omkring l m och 2 m 
dj up uppträda mer eller mindre mäktiga skikt 

. högförmultnad torv med tallvedsrester. Man har 
alltså här centralt på mossen att göra med en ur 
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Fig. 25. Något schematiserad profil genom Moltemyr (55  m ö. h.) ,  som till stor del är söndergrävd genom torvtäkt, 

i det inre kustlandet. P a-d = provtagningsplatser för ser. 55 a-d. Teckenförklaringar på pi. VIII. 

Abb. 25.  Etwas schematisiertes Profil durch das Moltemyr ( 55 m ii. M.} ,  das durch Torfstich zergraben ist, im inneren Kiistenland. 
P a-d = Entnahmestellen der Ser. 55 a-d. Zeichenerklärungen auf PI. VIII. 

pollenanalytisk synpunkt gynnsam lagerföljd :  
små möjligheter till lokal överrepresentation av 
träd pollen. 

Den ovannämnda förekomsten av kalkgyttja 
förtjänar en viss uppmärksamhet .  Denna typ av 
sötvattenssediment har studerats och beskrivits 
från norra Bohuslän av HESSLAND ( 1949 b) . Före
komsten betingas av skalgruskalk inom fornsjöns 
tillrinningsområde ( op . c .  s. 107) . Vid borrningar 
i undersökningsområdets fornsjöar har kalkgyttja 
endast påträffats på denna lokal. I norra Bohus
län synas förutsättningarna (förekomst av vat
tensamlingar i anslutning till skalavlagringar) 
för kalkgyttjebildning ha varit gynnsammare. 
Den horisontella utbredningen av kalkgyttja i 
Moltemyr har fastställts genom borrningar (se 
fig. 24) . Dess sammanhang med skalgrusföre
komsten i slänten i väster är påtagligt. Kalk
gyttjeskiktet når ej ända fram till nuvarande 
fastmarken. En zon av synbarligen ungefär den 
ursprungliga laggens bredd skiljer denna från 
kalkgyttjan. Att vattenståndet under kalkgyttje
bildningen skulle ha varit betydligt lägre - och 
sjön då avloppslös - stämmer ej med den kon
tinuerliga lagerföljden i profil 55 e i den kalk
gyttjesaknande zonen. Orsaken är snarare att 
söka i den av LUNDQVIsT ( 1940, 1942) från Got
landssjöar konstaterade omständigheten, att 
»kalkhalten sjunker mot djupet och i horisontell 
led in mot yppiga vegetationsbälten av vissa ty
per>> (1940 s. 60 ) eller in mot myrstränder ( 1942 

s. 14 ) ,  där humussyror skulle förhindra kalkut
fällningen (jfr HESSLAND 1949 b s. 108 ) .  

Kalkgyttjebildningen ägde rum omedelbart 
efter bäckenets isolering ur havet, dvs. vid den 
boreala tidens början (tidig Ancylustid ) ,  då den 
dåvarande skärgården kläddes av björk, tall och 
hassel, men innan värmetidens rika ekblandskogs
vegetation konstituerats (se pollendiagrammet 
fig. 26) . Humusbildningen hade ej fortskridit 
så långt, att humusämnena kunde förhindra, att 
den ur skalgruset urlakade kalken ( Ca (HC03h)  
utfälldes som kalciumkarbonat i fornsjön ( jfr 
HESSLAND 1949 b s. 108 ) . Uppträdandet av Hip
popltae på platsen fram i boreal tid ( se fig. 2 6  
och pollendiagrammen pl. IV) tyder på före
komst av naken mineraljord vid tiden för kalk
gyttjans första avsättande, och fråga är om skal
banken på detta tidiga stadium erhållit ett täc
kande torvskikt. 

Från Moltemyr - det första objektet för torv
marksundersökningarna - ha insamlats flera 
provserier (55 a-e) med olika syften. Deras lä
gen ha inlagts på kartskissen fig. 24, där de 
betecknats med a-e. 

Serie 55 a utgör en längre provserie (MF 
44 : XV) ned till marina leran, vilken på grund 
av sin lösa konsistens ej fyllde borrkannan. Vid 
en senare kompletterande borrning ett par meter 
därifrån kunde dessutom 37 cm (men ej mera) 

. lera upphämtas. De analyserade serierna ha hop
skarvats med T0 som konnekteringspunkt . Det 
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erhållna diagrammet är avsett att vara ett nor
rnaldiagrarn för trakten. 

Diagrammet visar hela den postglaciala utveck
lingen utom den senaste under medeltid och 
nyare tid. Den åtkomliga delen av marina leran 
representerar det allra första stadiet av postgla
cialen, med förvärmetidens stora Betula-maxi
mum (BJ\.I) . Halten av otvetydigt sekundärt, i le
ran deponerat pollen är relativt ringa. Samtidigt 
uppträda j ämförelsevis rikligt med 1-lippophae
pollen ; ävenledes sköldhår ha iakttagits. Hippo
plwe har synbarligen vuxit ganska ymnigt på 
den omgivande mineraljorden, som hastigt för
nyats tack vare den starka landhöjningen. Den 
synes ha förekommit på platsen ett gott stycke 
fram i boreal tid. Även Salix visar samtidigt rela
tivt höga värden. 

Isoleringen inträffar ungefär vid Garylus-kur
vans kraftiga uppgång ( C0) eller något nedom 
slutet av BJ\.L Enligt De Geer-Liden-Fromm
ska kronologien skulle detta motsvara ungefär 
6 700 år f.  Kr. Under borealen dominera som 
vanligt Pinus och Betula vid sidan av ett myc
ket kraftigt Coryl1.t,s-maximum, sönderfallande i 
tvenne mindre maxima (tillfällig eller lokal före
teelse n samt ett mindre utpräglat efter Å0. Se
dimentationshastigheten har ej varit fullt så stor 
som i en del tidigare beskrivna, större sedimenta
tionsbäcken. Å 0 infaller på ca 5 ,60 m. 

Den följande värmet1:dsutvecklingen åskådlig
göres av ett av lokal överrepresentation ostört 
kurvförlopp. Ulmus och även Quercus visa 
maxima före T0• QM-kulminationen motsvaras av 
låga kurvlägen för Pinus och Betttla, varigenom 
revertensen i den allmänna postglaciala kurv
gången framhäves. Högvärmetidens skogsutveck
ling visar som vanligt en relativt variationsfri 
kurvgång, ej ägnad att ligga till grund för en 
ytterligare kronologisk differentiering. 

Vissa nedgångar i QM-konstituenternas kur
vor - j ämte sporadiskt uppträdande p�·cea-pol
len - på ca 3 och 2,50 m förebåda den senpost
glaciala utvecklingen. Lednivåerna g resp . f 
kunna eventuellt infogas på dessa nivåer. - Led
nivå e går knappast att placera. Lednivå d där
emot är tydligt utbildad på 1 ,50 m eller något 
därunder, nedanför det första utpräglade Bet,ula-
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Fig. 26. Det i nordvästra delen av Moltemyr utbredda 

kalkgyttjelagret (se fig. 24 s. 8 1 )  har med pollenanalys 

åldersbestämts till tiden för Garylus-maximets början, 

d. v. s. tidig boreal tid. - OBS. I proven 2,98-3,50 m 

äro Hippophae-pollenvärdena ( l-5 % ) av misstag ej in

ritade. 

Abb. 26.  Die Kalkgyttjaschicht im nordwestlichen Teil des 
Moltemyr (s. Fig. 24, S. 8 1 )  wurde durch Pollenanalyse auf den 
Beginn des Corylus-Maximums, d. h.  fr\.ihe boreale Zeit, be
stimmt. -NB. In den Proben 2,98-3,50 m sind die Hippophae
Pollenwerte ( 1-5 % ) versehentlich nicht eingetragen. 

maximet. Det efterfölj ande, i östligare diagram 
tydligt utbildade QM-minimet är här svagt fram
trädande. Tilia-kurvan går dock ned till obetyd
liga värden. En uttorkningshorisont på ca 1,50 m 
kan vara RY IV eller RY IV Å. 

Nästa »kurvknut» på ca 0,90 m visar samma 
drag, som tidig·are angetts karakterisera lednivå 
c .  Fagus och Carpin'US börja uppträda regelbun
det .  På samma nivå är en tydlig rekurrensyta 
utbildad, vilken sålunda bör vara RY III. I den 
andra, stora senpostglaciala Betula-kulminatio
nen är en tillfällig inknipning av Betula-kurvan 
(på 0,50 m) utbildad, villren j ämte andra sam
tidigt inträffande förändringar anger läget för 
lednivå be.  På ca 0,30 m infaller slutligen den 
viktiga och karakteristiska lednivån b (Bet�tla
kurvans fall, Pi.cea-kurvans stora stigning m. m. ) .  
Någon ytterligare lednivå ä r  e j  utbildad. D e  se
nast bildade · torvlagren äro sannolikt genom 
trampning och vinderosion försvunna. 

Serie 55 b är en kortare serie från en skärning 
i en torvgrav i centrum av mossen ca 50 m från 
platsen för normaldiagrammet. Pollendiagram
met avser att med en täthet av 2,5 cm mellan pol-
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lenspektra ge en relativt detaljerad bild av den 
senpostglaciala vegetationsutvecklingen i trakten. 

Pollendiagrammet ger vid handen, att lager
följden här är ännu något mera komprimerad än 
på platsen för normaldiagrammet (55 a) . Trots 
den dubbelt så stora vertikalskalan (obs. ! )  ger 
kurvförloppet i sin helhet ett med normaldia
grammet och framför allt övriga, tidigare be
handlade diagram likartat och j ämförbart intryck. 
Frånsett att diagrammet mera i detalj å�kådlig
gör de senaste årtusendenas vegetationsutveck
ling i trakten, har det ett visst intresse genom att 
det visar, i vilken grad diagram på dessa avstånd 
från varandra gå att konnektera inbördes, dvs. 
i vad mån strängt lokala eller (begränsat) regio
nala drag framträda i pollenspektra från en föga 
vidsträckt torvmark i en så starkt bruten ter
rängtyp som den ifrågavarande. En jämförelse 
ger vid handen, att en konnektering· mycket lätt 
låter sig göra vad de här använda fasta punk
terna, lednivåerna, beträffar. Men även i de 
flesta detaljer däremellan råder god överensstäm
melse. Att likväl vissa ol ikheter i detaljer före
ligga beror antingen på tillfälliga eller lokala 
förhållanden ( det mer excentriska läget för serie 
55 a) eller på skillnaden i spektrumtäthet mellan 
diagrammen eller på övriga med det tekniska 
förfarandet förknippade, slumpartade faktorer. 
Diagram 55 b ger intryck av att vara i mindre 
grad påverkat av närmast intill myren produ
cerat pollen än motsvarande avsnitt i diagram 
55 a, där t. ex. Picea-kurvan företer ett par ore
gelbundenheter (på 1,25 o. 0,85 m) . De goda 
överensstämmelserna tyda på att den omgivande 
traktens pollenproduktion överväger över den 
strängt lokala. Diagram 55 c från en plats ej 
långt från den forna laggen i norr präglas där
emot i sin övre del av pollenet från den allra 
närmaste omgivningen (se nedan ) . Det är tyd
ligt, att en centralt tagen serie på en mosse av 
ungefär ifrågavarande storlek i den brutna kust
landsterrängen har alla utsikter att ge ett för 
trakten representativt diagram. En serie från en 
betydligt mindre torvmark (t. ex. ser. 10) - och 
en serie tagen nära laggen eller fastmarken -
kan ge ett diagram, som i ett större historisk
växtgeografiskt sammanhang är av mindre värde 

men som för vissa speciella frågor kan ha ett 
visst intresse. 

Serie 55 c är en 6,5 m lång serie, vilken nederst 
omfattar även ca l m marin lera (nedanför 
6,50 m är leran för lös för att kunna upphämtas 
med borr kannan) . Den är tagen i norra delen av 
mossen ca 50 m från den ursprungliga laggen. Då 
serien samtidigt omfattade j ämförelsevis mycket 
av den marina leran och, som det från början an
togs, hela torvserien, underkastades den pollen
analys. Den avsågs skola lämna material till ett 
andra normaldiagram från Moltemyr, vilket 
skulle stödj a eller komplettera det föregående 
( 55 a) . Då diagrammet emellertid i sin övre hälft 
visar starkt lokal prägel, framkommet bl. a.  vid 
j ämförelse med serierna 55 a och b, är det av 
reducerat värde för belysande av traktens sen
postglaciala utveckling. Det har därför uteslutits. 
Endast diagrammets nedre del ( 4, 10-6,35  m) 
har publicerats i diagramsammanställningen . s. 

171.  Nedåt visar nämlig·en diagrammet allt obe
tydligare drag av lokalt inflytande ; kurvgången 
blir j ämnare. Nedanför ungefär 4 m kan dia
grammet anses som ett gott traktdiagram ; den 
påfallande höga Garylus-kurvan torde knappast 
kunna tolkas som en strängt lokal företeelse. Om 
de tidigare skedena gäller i stort sett vad som 
härvidlag sagts om serie 55 a. BM är, som ofta 
är fallet i marin lera, starkt utdraget. Det kan 
lätt konnekteras med motsvarande företeelse i 
serie 55 e .  

Serie 55 d (fig. 26)  är en kort serie för fast
ställande av kalkgyttjesedimentets ålder. Lednivå 
C0 ligger vid eller strax under den marino-lim
niska kontakten på 3,04 m. A 0 torde infalla vid 
eller omedelbart ovanför diagrammets överkant. 
Kalkgyttjan har sålunda bildats under tidig bo
real tid. Myriophyllu,rn spicatwrn uppträder i 
brackvattnet strax före isoleringen, H ystrix upp 
till denna. Om kalkgyttjan i övrigt se ovan s .  82 . 

Serie 55 e utgör en längre provserie från nord
västra delen av mossen, endast 15 m från fast
marken. Den tangerar eller faller omedelbart 
utanför kalkgyttjans utbredningsområde (se f. ö. 
s. 82 ) .  Här kunde ett mäktigt lager marin lera 
upphämtas i borrkannan, varigenom senglacialen 
blir representerad. Den överlagrande torven är 
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till största delen dekapiterad. Återstoden är dess
utom överst (ca 30 cm) omrörd och därför värde
lös för pollenanalys. A0 ligger redan på ca 0,50 m 
och C0 vid isoleringen på ca 2,05 m. sedimenta
tionen och framför allt kärrtorvbildningen måste 
här ha varit mycket snabb ( jfr det boreala av
snittets vertikala utsträckning i ser. 55 a och c ) . 
Det stora Betula-maximet är ävenledes utsträckt 
och omfattar partiet ca 2,00-3,00 m. Kurv
gången i detalj går även att konneldera med BM 
i den ca 100 m därifrån belägna serien 55 c (s .  
171 ) .  Ovanligt höga Hippophae-värden (maxi
malt 8 % ) förekomma - liksom Salix-värden 
under tidig förvärmetid (BM-tid ) och även un
der det angränsande senglaciala avsnittet. Be
träffande den senglaciala vegetationen i övrigt 
se s. 110 ff. 

I diagramkedjan Falbygden-södra Dalsland 
-bohuslänskusten utgöra Mol temyrdiagrammen 
den yttersta länken. De visa tillsammantagna 
vegetationsutvecklingen · under hela postglacial
tiden och dessutom åtminstone slutfasen av sen
glacialen i den inre delen av kustlandet .  De torv
och sedimentbildningar närmare kusten, som un
dersökts pollenanalytiskt, avspegla ofta relativt 
lokala förhållanden och omfatta endast delar av 
den postglaciala utvecklingen, därigenom att pro
filerna ej nå ned till nog gamla bildningar - i 
detta fall marina sediment - eller genom att 
torven är så starkt dekapiterad, att den senpost
glaciala utvecklingen är mer eller mindre ofull
ständigt representerad. Genom sitt läge ge Molte
myrdiagrammen vissa · anknytning·smöjligheter 
till diagrammen ur serierna från Gullmarsfjor
dens bottensediment. På grund av de vitt skilda 
sedimentationsmiljöerna för pollenregnet på 
fjordbottnen och i ett litet fornsjöbäcken eller på 
en torvmarksyta äro dessa möj ligheter dock på
fallande begränsade. Landdiagrammen från plat
ser närmare kusten (t. ex. ser. 23 pl. IV) äro, 
eftersom de längre bland de ifrågavarande se
rierna omfatta mäktiga marina lerlager, till sin 
allmänna karaktär mer lika Gullmardiagrammen 
än de övriga landdiagrammen. Konnekterings
möjligheterna mellan de på vissa punkter rela
tivt eller absolut daterade landdiagrammen från 
Mol te myr, Rörmyr m. fl. lokaler och kustdia-

grammen äro därför tyvärr ävenledes begrän
sade. Tidsbestämningarna av kustdiagrammen 
äro följaktligen också j ämförelsevis osäkra och 
måste ofta ske på andra indicier (andra pollen
analytiska karaktärsdrag) än beträffande de hit
tills behandlade landdiagrammen. · 

De i det föregående behandlade pollendiagram
men äro alla fullständiga ( eller i det närmaste 
fullständiga) .  Härmed ha avsetts sådana, som 
omfatta hela den postglaciala utvecklingen dvs. 
återge hela skogshistorien eller med andra ord 
landskapets förändringar i vad avser . trädtäckets 
sammansättning under den tid skogsvegetation 
förekommit .  De senast behandlade diagrammen 
representera platser, som ligga 15 a 20 km från 
havet. Det har tyvärr ej varit möjligt att föra 
denna kedja av fullständiga diagram ända ut 
till kusten av orsaker (kustbandets ringa höj d 
över havet, snabb avsättning av minerogena sedi
ment m. m. ) ,  som närmare utredas vid behand
lingen av sedimentprofilerna från Gullmarsfjor
dens botten (s. 98 f. ) .  Serierna från Kleva myr 
( 12,5 m ö. h. ) på Härnäset och från Dyremyr 
(23 m ö. h . )  vid Gravarne på Sotenäset insamla
des i avsikt att ge fullständiga diagram. De ha 
emellertid visat sig endast representera vissa se
nare postglaciala avsnitt. En ytterligare profil
fördjupning och fortsatt analys, vilket synes vara 
möjligt med Klevamaterialet, skulle innebära ett 
avsevärt arbete och helt visst ej ge annat eller 
värdefullare resultat än vad de yttre Gullmar
profilerna lämna. 

Kleva- och Dyremyrdiagrammen j ämte några 
andra ofullständiga diagram från kustbandet pu
bliceras här för att belysa vissa senpostglaciala 
avsnitt av vegetationsutvecklingen i denna trakt.  
Denna uppvisar och har uppvisat en så särpräg
lad fysiognomi i j ämförelse med skogstrakterna 
längre in i ] and, att pollenspektra här få en myc
ket speciell sammansättning, en blandning av 
lokala, ofta mycket lokala pollenelement och lång
transporterat material från trakter med avsevärt 
större pollenproduktion. Xn kan det ena, än det 
andra inslaget dominera, och kurvsystemet visar 
därför stundom tvära kastningar mellan höga och 
låga % -värden ( se t. ex. Kleva- och Dyremyr-
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diagrammen ) ,  vilka företeelser alltså ej böra till
mätas någon regional betydelse. En jämförelse 
mellan flera kustdiagram gör det möjligt att i 
någon mån eliminera de avvikelser, som den 
strängt lokala vegetationen, t .  ex. kärrbjörksnår, 
förorsaka. Det bästa materialet i detta avseende 

• lämna de i klippterrängen här och var förekom
mande, tidvis mycket blöta kärren (Sphagriurn
mjukmatta med Cmnarttrn, Typha m. fl. kärrväx
ter ) , vilka aldrig varit bevuxna med träd- eller 
buskvegetation. De äro emellertid oftast mycket 
grunda, och deras lagerföljder representera all
tid en relativt kort tidrymd. Ett sålunda synner
ligen tidsbegränsat diagram, som uppgjorts på 
material från en dylik lokal, är, fristående, prak
tiskt taget omöj ligt att tolka och av ringa värde. 
En datering av en eller annan punkt på diagram
met är möjlig först efter jämförelse med andra 
diagram från likartade lägen och med sådana 
kustdiagram, vilka kunna förmedla övergången 
till de inlandsdiagram, som äro bättre kända till 
sin kronologi. Härvidlag visa sig diagrammen 
från Gullmarprofilerna i viss mån användbara. 
Då kustdiagrammen likväl i mycket stor ut
sträckning avspegla den närmast inåt land be
lägna skogstraktens pollenproduktion, äro de 
även som daterade av ganska begränsat värde. 
De kunna emellertid vara instruktiva för att be
lysa vissa allmänna företeelser, såsom pollenlång
flykten, eller vissa speciella historisk-växtgeogra
fiska problem, t. ex. frågan om barrskogens ställ
ning vid Västkusten. 

Rottjärnsmyren ( 1 0  m ö. h. ) .  Pl . IV. 
Bohuslän, Bokenäset, Dragsmarks socken, mos

separti mellan Rottj ärn och Oxögat ( ca 2 ,5  km 
NNV om kyrkan) i ett dalstråk i NNV-SSO. 
Efter bedömning från den närbelägna punkt 11 
på konceptbladet 41  NV ligger Rottjärns yta på 
ca 10 m ö. h. Partiet mellan tjärnarna är en obe
tydlig (ca 50 X 40 m) , kulturpåverkad och ut
torkad Calluna-Erica-mosse med ( senare inkom
men ? )  Myrica .. Avståndet till fastmarken (berg
klackar, moränmar k, smärre odlingar) är alltså 
obetydligt. Omkring 200 m sydväst därom ligger 
på en grusbacke den av JOHAN ALIN ( 1935) un
dersökta stenåldersboplatsen Rotekärrslid, vilken 

på en nivå av 34-36 m ö. h. härrör från Erte
bölletid (o p. c .  s. 25 f f. ) .  

Serien insamlades i avsikt att ge ett pollen
diagram, som skulle kunna belysa skogsutveck
lingen i den del av det fortfarande bokskogsrika 
Bokenäset - söder om det bokfattiga stånge
näset - � vilken den yttre gränsen för spontan 
barrskog 1 våra dagar löper fram. Dessutom skulle 
diagrammet tjäna som stöddiagram till de när
liggande Gullmardiagrammen. 

Torv- och sedimentlagren vila på morängrus 
ca 3 1 j 4 m under ytan. I det avsnörda bäckenet 
avsattes g'yttja (underst finsandig och lerig) och 
sjödy (ca 3,25-2,05 m) . En dös vid Kärr, Boke
näs sn, på 22,8  m (ALIN 1935 s. 31 )  anger maxi
miläget för stranden under döstid. Genom inter
polation mellan arkeologiskt konstaterade kust
linjeförhållanden i södra och norra Bohuslän 
(ENQVIST 1922 s. 44 o. 51 och O. FRÖDIN 1912 s. 
470 ) kan gånggriftstidens strandlinje antagas 
här ha legat 15 a 20 m över nuvarande havsytan. 
Isoleringen torde ha skett någon gång under (slu
tet av ) bronsåldern. Igenväxningen skedde med 
Phragrwdes, varpå ett björk- och alkärr utbredde 
sig, i sin tur avlöst av ett synbarligen orobrogent 
tillväxande Sphagnum-torvskikt ( ca 1 ,15-ytan) .  

Diagramavsnittet .f rån gyttje-sjödylagret över
ensstämmer med motsvarande partier i ovan be
handlade östligare diagram. Den pollenanalytiska 
zonen VIII visar sig här i stänk av Fa.gus- och 
(uppåt ) Picea-pollen. Någon nämnvärd lokal pol
lenöverrepresentation har ej förekommit. Några 
stänk av sädesslagspollen ( G C )  och Plantaga 
lanceolata -, Chenopodit�rn-, A.rtemisia- och Ru
rnex-pollen, av vilka åtminstone en del måste vara 
ogräspollen, tyda på att en åkerbrukande brons
ålderskultur förekommit någonstans i omgiv
ningen. 

Lövkärrtorvsavsnittet är givetvis rubbat ge
nom lokal överrepresentation av Betula- oGh Al
nus-pollen. Kärret har periodvis översvämmats 
av vatten medförande Nymphaea-pollen från de 
· angränsande tj ärnarna. 

Den stratigrafiska förändringen vid över
gången mellan lövkärrtorv och Spha.gnttm-torv 
kan avspegla en klimatförändring och i så fall 
vara en rekurrensyta, möjligen RY III (eller 
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eventuellt senare RY) .  För att helt utesluta 
eventualiteten av att här föreligger en lokalt be
tingad förändring i torvbildningen måste en mera 
omfattande undersökning göras. Picea- och Fa
gtts-kurvornas uppgång vid denna nivå kan så
lunda avspegla en samtidig gran- och boksprid
ning, men företeelsen kan också vara orsakad av 
plötsligt ökade möjligheter till pollenrepresenta
tion, sedan björk- och alkärret försvunnit på 
platsen. 

Det närmast ovanför .följande avsnittet (upp 
till 0,80 m) visar ett till synes normalt pollen
diagram för trakten utan nämnvärd lokal över
representation eller annat störande inslag. I jäm
förelse med förhållandena längre mot norr och 
nordost ( t .  ex. på Stångenäset, jfr diagram 55 a)  
är den starka Fagns-representationen iögonen
fallande. Carp·inus däremot är ej starkare före
trädel här än annorstädes inom undersöknings
området. 

Vid O, 75-0,80 m ändrar diagrammet helt ka
raktär : kurvgången blir våldsamt oregelbunden 
med tvära kastningar mellan höga och låga %
värden, särskilt märkbara p å  Pinus-, Betula-, 
Fagtts- och (överst) Corylt{,s-kurvorna. Inled
ningen till dessa förändringar - QM-kurvans 
kraftiga nedgång - kan givetvis i någon mån 
vara klimatorsakad ( lednivå b vid klimatföränd
ringen ca 300 e. Kr. )  men synes i varje fall vara 
accentuerad av människans ingrepp . Björken, 
pionjärträdet på hyggen, visar omedelbart en 
starkare representation (0,75 m) . Efter en tid 
har björkbestånden möjligen genom mänsklig in
verkan decimerats och boken, det klimatiskt mest 
gynnade trädet, ökat ( 0,65 m ) . Ånyo har en av
verkning skett, vilken denna gång gått ut över 
boken, björken har spritt sig på nytt ( 0,60-
0,55 m) och likaså i någon mån ek och hassel. 
Samma utvecklingsförlopp upprepar sig tvenne 
gånger : bokuppblomstring (0 ,50-0,40 resp.  0,25 
-0,20 m ) ,  bokavverkning (0,35 resp . 0,15 m) , 
björk- och hasselspridning (0,30 resp. 0, 15-
0,05 m ) ,  sista gången med en lokalt ofantlig över
vikt för hassel (0,10-0,05 m) . Denna växling 
mellan bok och björk kan studeras i våra dagar 
och har beskrivits av MAIJMSTRÖM ( 1937 s. 364)  
från Tönnersjöheden i Halland. Företeelsen är 

även belagd i historiska urkunder därifrån ( op. c. 
s. 366) . Samtidigt med denna utveckling ökar Pi
ntts-pollenhalten undan för undan - dock med 
vissa avbrott. Detta antyder, att under det att 
nyssnämnda oscillationer 1 skogssammansätt
ningen äg'a rum, sker en annan skoglig föränd
ring, även den i huvudsak kulturorsakad i dessa 
trakter, nämlig'en en decimering av skogen som 
helhet ; skogen utarmas och kalmarkerna, men 
även den odlade jorden, tillta i omfattning. 

Miljöförhållandena kring platsen för den be
handlade provserien göra, att det framkomna dia
grammet avspeglar skogsutvecklingen i ett rela
tivt begränsat område, och i så måtto är diagram
met alltigenom lokalt betonat. Det torde icke desto 
mindre vara representativt för yttre Bokenäset 
- även om Fagtts synes vara väl kraftigt före
trädd - med dess så småningom alltmer kultur
påverkade skogsutveckling. Lokal- och kultur
inflytandena försvåra eller omöjliggöra date
ringar av pollendiagrammet. - Som stöddiagram 
för Gullmardiagrammen är det - av orsaker 
som torde ha framgått av ovanstående - föga 
tjänligt. 

Dyremyr vid Gravarne (23 m ö. h . ) .  Pl. IV. 
(SGU Ser. D 41/101 )  

Bohuslän, Sotenäset, Askums socken, ca l km 
nordost om Gravarne, 23 m ö. h. (enl. topogr. bl. 
41 NV) , i en nord-sydlig sprickdal mellan kala 
bergknallar. Myren mäter ungefär 500 X 200 m. 
Den är till största delen dekapiterad och uppod
lad. I mitten finnes ett kvarstående mosseparti, 
som emellertid är starkt söndergrävt och vars yta 
enligt pollendiagrammet knappast kan vara den 
ursprungliga 

'rvå provserier ha insamlats från borrningar i 
det centrala, kvarstående mosseområdet. Endast 
den längsta serien har analyserats (pl.  IV, diagr. 
23 ) .  

Lagerföljden för den analyserade serien börjar 
med en mycket skalrik lera (bl.  a.  Mytil'us ) ,  så 
småningom övergående i en lergyttja, som uppåt 
blir alltmer skalfattig'. Den slutliga isoleringen 
ligg'er på ca 2,60 m och markeras i lagerföljden 
av omslaget mellan lergyttja och findetritusgyttja 
och i pollendiag-rammet av Pinus-kurvans ned-
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gång från ett kraftigt maximum under ett 
»lagunstadium».  I-Iystrix upphör på denna nivå. 
Fornsjön uppgrundas och övergår i ett kärr, tid
vis bevuxet med björk och alltemellanåt över
svämmat (Nymphaea-pollen upp till 1 ,10 m) . 
Ovanpå kärrtorven följer ett tunt skikt, som när
mast kan rubriceras som ljungmylla men som 
sannolikt är en starkt komprimerad och överst 
även sekundärt förmultnad Sphagnum-torv (mos
setorv) . Något mera givande pollendiagram är 
sålunda knappast att förvänta av det terrestri
ska avsnittet av lagerföljden. 

Det mäktiga ler- och lergyttj elagret visar 
samma pollenspektra som motsvarande Kleva
lager ( se nedan) .  De äro naturligt nog även lik
artade dem från Gullmarsedimenten (pl.  VII ) : 
mer eller mindre hög Pintts-kurva men även täm
ligen hög Qtterc,us-kurva. Denna torde vara ett 
uttryck för det yttre kustlandets forna, rika ek
skogar. Ej heller här har A0 eller ens T0 nåtts 
på 6, 60 m. 

Isoleringen torde av myrens höjd över havet 
( 23 m) att döma ha inträffat under eller något 
efter döstid ( jfr s. 86) , dvs. något före eller 
kring 2 500 f.  Kr. Man kunde därför möjligen 
vänta att någonstans strax nedanför isolerings
kontakten finna en antydan till minskning av 
ekblandskogsrepresentationen, eventuellt med 
efterföljande första sparsamma uppträdande av 
P'icea-, Fagtts- och Car·pintts-pollen (karaktärs
dragen för lednivå g) . . Trakten kring Dyremyr 
kan visserligen knappast antas ha erbjudit några 
större möj ligheter för skogsvegetation för en 
fem-sex årtusenden sedan, då det mesta av de 
lösa j ordlagren här lågo under havsytan. Men det 
närmast innanför liggande yttre kustlandets sä
kerligen frodiga ädellövskogar böra som nämnts 
ha avspeglat sig i pollenspektra från kustbandet. 
Pollendiagrammet är inom ifrågavarande avsnitt 
så påverkat av en något oregelbunden, lokal P1:
nus-pollenanrikning ( 4-2,60 m ) ,  att nedgången 
för QM-kurvan omkring t. ex. 4 m och 3,20 m 
endast kan vara en följd av nämnda företeelse. 

Det följande diagramavsnittet (2,60-1,30 m) 
torde vara mera representativt för trakten, möj
ligen med någon lokal AZnus-överrepresentation. 
I vilken utsträckning Pinus-pollenmängden be-

står av långfluget pollen är omöjligt att säga . 
Tall har under ett något senare stadium i varje 
fall vuxit på mossen ; tallstubbar synas här och 
var på den dekapitm�ade myrytan (obs. läget 
utanför den nutida spontana barrskogsgränsen, 
jfr s. 106 ) .  Det Pinus-pollenrika partiet 1 ,25-
1 m kan emellertid tolkas som en under igenväx
ningen inträffad anhopning av tallpollen, som 
fortsatt genom tillfälliga översvämningar även 
ett stycke fram i lövkärrtorvstadiet Skikten med 
björkved motsvaras i pollendiagrammet av Be
tula-maxima. Möjligen kan övergången från ved
förande till vedfri kärrtorv på 0,85 m utgöra 
RY III. De högt upp börjande Picea- och Fagus
pollenförekomsterna tyda på att mossetorven är 
dekapiterad. 

En del synautroppollen uppträda överst. Be
träffande detta liksom övriga kustdiagram (och 
Gullmarserierna) torde det vara omöjligt att av
göra, i vad mån t. ex. chenopodiace- och Plantago 

marifinta - pollen härröra från den spontana 
havsstrandvegetationen ell er från ogräs. En ök
ning av sådana pollenslag fram mot nutid - ofta 
i sällskap med sädesslagspollen - bör säkerligen 
uppfattas som ett tecken på tilltagande kultur
inslag i landskapet. 

Kleva myr ( 1 2,5 m ö. h . ) . Pl. IV. 
Bohuslän, Bro socken, Härnäset, ca l km söder 

om Kleva gård. A v den ursprungliga myren (tro
ligen en mosse ) kvarstå endast ruiner, ett tunt 
torvtäcke ovanpå det mäktiga marina lerlagret. 
Profilen genom myren har endast publicerats för 
att visa ett typiskt nutida tillstånd för kusttrak
ternas kraftigt exploaterade torvmarker (fig. 
27 ) .  l\i[yren uppfyller en nord-sydlig sänka mel
lan kala bergknallar. Avloppet mot söder går 
över en pasströskel ca 12,5 ö. h. ( enl. tubavväg
ning från havsytan) .  Tillrinningsområdet är obe
tydligt. 

Före isoleringen ur havet, som bör ha skett 
någon gång· under bronsåldern ( jfr om Rottjärns
myren s. 86 ) , hann bäckenet nästan helt utfyl
las med lera. Tunna lergyttje- och Phragmites
torvlager förmedla övergången till ett lövkärr
torvlager med björkvedrester. Den överlagrande 
Sphagn-um-torven torde representera ett mosse-
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Fig. 27 .  Något schematiserad profil genom den totalt söndergrävda Klevamyr ( 1 2,5 m ö. h.) i skärgårdsområdet (eller 

det yttre "4.-ustlandet) .  P a o. b = provtagningsplatser för ser. 1 2  a o. b. Teckenförklaringar på pl. VIII. 

Ab b.  27. Etwas schematisiertes Profil durch das total zergrabene Klevamyr ( 12 ,5  m u.  l\1.) im Schärengebiet (oder äusseren Kusten
land). P a u. b = Entnahmestellen der Ser. 12 a u. b .  Zeichenerklärungen auf Pl. · VIII. 

stadium. Denna mossetorv kvarstår endast på 
begränsade arealer och är  av pollendiagrammen 
att döma även då mer eller mindre dekapiterad. 
Nederst är mossetorven högre humifierad och in
nehåller rikligt med tallstubbar (utanför den nu
tida barrskogsgränsen t) . 

En provserie (12 a) · på 9 m har insamlats unge
fär centralt på myren och analyserats. Pollen
diagrammet, som i princip ej ger något utöver 
Dyremyrdiagrammet ( se ovan) och därför ej pu
blicerats, tyder på en snabb marin sedimenta
tion. Å 0 har ej nåtts på 9 meters djup och tro
ligen ej heller T0• Isoleringen avspeglar sig i pol
lendiagrammet genom en relativt hög och sedan 
fallande Pinus-kurva ( jfr ser. 23 ) .  Samtidigt för
svinner H ystrix. Vid och under denna nivå upp
träda pollen av havsstrandväxter, såsom Cheno
podiaceae, Rurnex, Pla.ntago maritima och Arte
misia (maritima ?) . Dessa pollen uppträda ånyo 
i de övre lagren, då de, åtminstone delvis, kunna 
antagas härröra från ogräs. Lövkärravsnittet har 
stark BetttZa-överrepresentation och är värdelöst. 
Vid övergången från hög- till låghumifierad 
Sphagnum-torv uppträda Picea- och Fagus-pol
len ( lednivå c n '  något högre upp (lednivå b n 
med stigande frekvens - samtidigt med fallande 
Tilia-kurva -, för att senare ånyo avtaga ; dia
gram · 12 a når något längre fram i tiden än 12 b. 
På 0,05 m har ett sädesslagspollen påträffats. 

Serie 12 b omkring 30 m ifrån den föregående 
omfattar nedifrån räknat : lergyttja ( 1,50-

1,35 m) , Phragmites-torv ( 1,35-1,30 m ) ,  kärrdy 
( 1,30-1,15 m) , lövkärrtorv ( 1,15-0,57 m ) ,  mer 
eller mindre höghumifierad Sphagnum-torv (0,57 
-0,35 m) och mer eller mindre låghumifierad 
Sphagnum-torv (0,35 m-ytan) .  Pollendiagram
met börjar på l m ooh visar genom lövkärrtorven 
en kraftig BetttZa-överrepresentation. Å vsnittet 
därifrån och uppåt visar en orolig kurvgång, ty
dande på starka lokala inslag. I tallstubblagret 
dominerar P1:nus men även senare och då sanno
likt beroende på den ökade skoglösheten i trakten 
med större möjligheter för långfluget Pintts-pol
len att göra sig gällande. Samtidig tall- och björk
vegetation på olika delar av myren är ju även 
tänkbar. Lednivå c kan möjligen inpassas på 
0,35 m vid övergången från hög- till låghumifie
rad mossetorv (RY III � ) ,  lednivå b någonstans 
kring 0,10 m ( ökande Picea-, minskande TiZia-fre
kvens) .  Överst finnas obetydliga inslag av synan
troppollen. 

De senast behandlade serierna, de från Kleva 
myr och Dyremyr, äro hämtade från ovanligt 
stora kusttorvmarker. De kunde därför tänkas 
ha lämnat material, som kunnat belysa omg'iv
ningens vegetationsutveckling på ett mindre lo
kalbetonat sätt än prov från de mindre kustkär
ren ( jfr nedan ) .  Myrarnas egen tillväxthistoria 
har emellertid varit sådan, att skog tidvis varit 
utbredd över myrytorna. Denna har med sin pol
lenproduktion totalt förryckt pollenregnets nor
mala sammansättning. 
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Fig. 28. Klippterrängen i skärgårdsområdet och det yttre kustlandet är primärt fattigt på lösa jordarter (jfr texten s. 

23) .  Den sparsamt avlagrade moränen har av havet spolats ned i dalarna, som ännu endast till en del höjt sig ur 

havet. En del morängrus har dock stannat kvar i skrevorna, där en vindpinad, nu mestadels helt borthuggen häll

marksskog kunnat växa (förmodligen mest av Que1·cus petraea, Du RIETZ 1 925 b s. 23) .  Vy mot norr från klipplatån på 

40-50 m nivå nordost om Lysekil. Foto förf. 20.6.50. 

Abb. 28 .  Das FeJsengelände im Schärengebiet und im äusseren Kustenland ist primär arm an lockeren Erdarten (vgl. den Text 
S. 23 ) .  Die spärlieb abgelagerte Moräne ist vom Meer in die Täler gespult worden, die sich erst teilweise aus dem Meer erhoben 
haben. Etwas Moräne ist jedooh in den "Spalten zuruckgeblieben, wo ein vom Wind geformter, jetzt meist ganz abgeholzter Fels
bodenwald wachsen konnte ( vermutlich meist Quercus petraea., Du RIETZ 1925 b S. 23) .  Blick nach N von dem Felsplateau in 
40-50 m Höhe nordöstlieb von Lysekil. 

Ljungtorv vid Lysekil (42 m ö .  h. ) .  Fig. 29.  

Bohuslän, Stångenäset, Lysekil, ca 100 m NO 
om Trötemyr och 1 ,8  km NNO om Lysekils kyrka. 
En obetydlig ljunghed ( ca 10 X 10 m och på 
provtagningsstället 1/z m mäktig ) på en totalt 
skoglös bergsplatå på 40-50 meters nivå med 
lavklädda men i övrigt kala klippor och här och 
var små kärr i skrevorna och ljunghedspartier 
på mer eller mindre flacka arealer. På en tunn 
bädd av vittringsgrus vilar närmast en några cm 
mäktig, dyig och sandig torv, övergående i en 
höghumifierad Sphagnum-torv, vilken uppåt allt
mer antar karaktär av ljungmylla eller heddy 
( jfr Du RIETZ 1945 ) . Sphagnum-sporhalten är 
frånsett underst hög. Fig. 28. 

Provserien insamlades i avsikt att med pollen
analys om möjligt bestämma tiden för försump
ningens och torvbildningens inträdande. Ut
gångspunkten har härvid varit den, att skärgår
dens och kustlandets bergknallar varit primärt 
moränfria (se s. 23 ) och därför skoglösa (men 
med snår i skrevorna) och exponerade för väder 
och vind och att torvbildningar i likhet med vad 
som allmänt konstaterats ( GRANLUND 1932, m. fl . )  
huvudsakligen ägt rum under vissa skeden, då 
klimatet blivit särskilt gynnsamt härför. 

Man kunde vänta, att en övergång från torrare 
till fuktigare klimat skulle på en lokal som den 
ifrågavarande medföra ett mer eller mindre per
manent blött tillstånd och därmed gynnsamma 
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lt:� m. o. h. Jysekil, vid Trötemyr 
AP------------------------� 

Fig. 29. Pollendiagram från ljungtorv på klipplatån 40-50 m ö. h. NO om Lysekil. 

Abb. 29. Pollendiagramm von Calluna-Torf auf dem Felsplateau 40-50 m ii. M. nordöstlich von Lysekil. 

betingelser för Sphagnum-torvbildning. Denna 
skulle, när den nått en viss höj d och torvytan bli
vit torrare, sluta i ett ljunghedsstadium. 

Som vid behandlingen av de följande pollen
diagrammen särskilt skall framhållas, är det syn
nerligen vanskligt att i dessa diagram från kust
bandet införa absoluta tidsbestämningar. An
tingen är kurvgången indifferent på grund av 
en blandning' av pollenmängden från mycket av
lägset belägna, större pöllenproduktionsområden, 
eller också är den i vissa avsnitt synnerligen 
starkt rubbad av lokal överrepresentation. I före
ligg'ande trädpollendiagram synes sådan saknas. 
Kurvgången ger, som väntat, obetydliga håll
punkter för datering. Picea-stigningen på 40-
45 cm skulle km�na ange läget för lednivå b. Här 
infaller även den ovannämnda lagerföljdsföränd
ringen, övergången från dy till Sphagnum-torv, 
vilken synes indicera inträdande fuktigare till
stånd och begynnande torvtillväxt. Det under
lagrande dyskiktets ålder kan vara avsevärd. I 
det understa, starkt sandiga provet kunna även 
sekundära pollen förekomma. 

Hur det än må förhålla sig med tidsbestäm
ningarna av denna lagerföljd, är det betydelse
fullt att konstatera, att en överensstämmelse 
förelig·ger mellan Picea-kurvans mera påtagliga 
stigning och den begynnande torvtillväxten. Det 
kan visserligen vara fråga om lokala tillfällig
heter, men den slutsatsen ligger dock nära, att 
man i dessa båda sammanfallande företeelser kan 
se ett utslag av en klimatförändring till fuktigare 
förhållanden, vilken kännetecknar tiden kring 

300 e. Kr. eller möjligen någon annan tidpunkt, 
då lagerföljderna och pollendiagrammen antyda 
omslag' i samma riktning. Man kan sålunda i 
denna ljungtorvprofil se ett indicium på att torv
bildningen på kusttrakternas hällmarker har satt 
igång på allvar vid någon eller några av dessa 
klimatomslag. Se vidare diskussionen på s. 103. 

Stångehuvudmyren ( 1 1 m ö .  h. ) .  Fig. 30. 

Bohuslän, Stångenäset, Stångehuvuds natur
skyddade klippområde. (utanför Lysekils stads
samhälle ) ,  ca 200 m innanför ( SO om) yttersta 
udden. Ett mycket obetydligt (något 10-tal m 
långt och ett par m brett) ,  till synes orört kärr i 
en klippskreva, exponerad mot havet, 11 m ii h. 
Det består av en Sphagn·um-mjukmatta, i vilken 
bl. a. Scirptts Tabernaemontani, Potentilla erecta, 
och palustris ( = C omantm) , C or nus suecica och 
på något torrare platser Empetrum och Galluna 
växa - en för dessa klipptrakter typisk myr
vegetation. Skog saknas på flera kilometers av
stånd med undantag för sentida planteringar i 
Lysekils bebyggelseområde, där almen som sär
skilt vindhärdig är vanlig. Endast . spridda kul
turträngda och vindpinade rester av en fordom
tima rikligare kustsnårvegetation trycka här och 
var i skrevorna (klåvorna) ,  såsom Frunus spi
nosa, ll!lålus silvestris och Rhamntts frangttla 
samt björk, asp och rönn - förutom Pintts mugo 
(montana) , Picea glattca (canadensis) och lik
nande abnormiteter i landskapet. 

Med den insamlade serien avsågs att ge en 
bild av den senpostglaciala vegetationsutveck-
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Fig. 30. Pollendiagram från Stångehuvud vid Lysekil i skärgårdsområdet. 

Abb. 30. Pollendiagramm von dem Kiistenfelsengebiet Stångehuvud bei Lysekil. 

lingen i skärgårdsområdet. Som i de övriga kal
områdesdiagrammen bl ir bilden emellertid även 
här mycket bristfällig : trädpollenrepresentatio
nen blir beroende på sammansättningen av när
mast inåt land belägna större skogsområde och 
på läget (expositionen) i ter

_
rängen, under det 

att uppsättningen av icke-trädpollen i hög grad 
är avhängig av den lokala fältskiktsvegetationen. 

Lokalens höjd över havet anger ( liksom beträf
fande Rottjärnsmyren) att den sannolikt steg ur 
havet under (slutet av ) bronsåldern (se ovan 
s. 86 ) .  Klåvans mot havet exponerade läge gör, 
att sedimentation och igenväxning kunnat ske 
långt senare. Det understa kärrdyskiktet repre
senterar ett betydligt (kanske något årtusende) 
senare utvecklingsstadium än motsvarande bot
tenlager i Rottjärnsmyren, belägen i ett avsevärt 
mera skyddat läge. Picea-, Fagus- och Carpim,(,S
pollen äro j ämförelsevis rikligt företrädda redan 
från början. Kurvförloppet är i sin helhet på
fallande litet differentierat och lämnar osäkra 
hållpunkter för korrelering med diagram längre 
in i land och därigenom för datering. De öst
ligare diagrammens och inlandsdiagrammens ka
raktärsdrag äro endast med stor risk för felslut 
identifierbara. Den närmast belägna Gullmar
profilen VIII ( ca 1,5 km SSO om Stångehuvud ) ,  
vars diagram (pl .  VII ) i grova drag daterats 
genom konnexioner från nordost, ger en anty
dan om att lednivå b (ca 300 e. Kr. ) kan inpas-

sas ungefär på 0,70 m vid en svagt markerad 
uppgång för Picea-kurvan, samtidiga, relativt 
höga Fagus- och Carpinus-värden och begyn
nande svagare QM-representation. Från ungefär  
denna nivå ökar Pinus-kurvan upp mot ytan7 
indicerande en tilltagande trädlöshet i trakten 
och motsvarande ökning i det långflugna pol
lenets andel i spektra. Den snarlika förändringen 
på ca 0,25 m kan givetvis också vara klimatbe
tingad, men kulturinflytandet var vid denna tid 
(medeltid ? )  så framskridet (se bl. a .  GC-kurvan) ,  
att rubbningarna i diagrammet möjligen få ses. 
mot bakgrunden av skogsavverkningar, dvs. röj 
ning av ädel lövskog. Den betydande gramine
pollenhalten i de fem översta proven kan emel� 
lertid vara orsakad av Phragm,ites-vegetation i 
en närliggande vattensamling och får kanske ej 
tolkas som ett tecken på förändringar i klippmar� 
kens fanerogama växtlighet. 

I lagerföljden finnas genomgående pollen av 
Typha angustifolia (utom överst) och Comarum. 
Här och var påträffas även pollen av Menya.nthes 
och Typha lat1folia., villren sistnämnda art nu 
saknas i trakten. Detsamma gäller Botrychittm 
cfr litnaria, vars sporer ha iakttagits från lager
följdens mellersta och nedre del. 

Det vegetationshistoriska värdet av ett pollen
diagram som detta är förhållandevis ringa. Re
presentationen av icke-trädpollen är lokalt präg
lad. Trädpollendiagrammet företräder däremot 
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pollenproduktionen inom ett alltför stort område, 
t. o. m. från skilda vegetationsregioner ( ek bland
skogsförande barrskogsregionen och barrskogs
fria ädellövskogsregionen) . Trädpollenuppsätt
ningen är med andra ord alltför heterogen, för 
att vissa speciella, klimatiskt betingade, (begrän
sat) regionala drag skola komma till uttryck. Ett 
diagram som detta har, som av ovanstående torde 
ha framgått, emellertid ett visst teoretiskt in
tresse. 

Käringörnyran (2,5 m ö. h. ) .  PI. IV. 
Bohuslän, municipalsamhället Käringön på den 

helt skoglösa ön med samma namn i havsbandet 
en halvmil utanför Orust, där närmaste skogar 
finnas. Myren mäter ca 100 X 75 m och fyller en 
svacka ( ca 200 m söder om hamnen) mellan de 
kala bergknallarna, nu delvis bebyggda. Den är 
närmast ett kulturpåverkat (förr betat ) , sankt 
ängskärr, bevuxet med huvudsakligen Deschamp
sia .caespitosa och dessutom Juncus eff�r,sus och 
.conglomerat1ts, Ranttnc'Ul1ls acris, H ydrocotyle 
m. fl. Lagerföljden är skalgrus-marin lera 
( tunt) -gyttja ( ca l m) -kärrdy-kärrtorv oeh 
mylla ( se f. ö. pollendi9-grammet pl. IV) . Prov
serien är tagen nästan centralt på kärret. 

Lagerföljdsförändringen (övergången från 
skalförande lera till gyttja)  på ca 1,65 m anger 
upphörandet av den marina sedimentationen och 
bäckenets begynnande isolering. Förekomst av 
Hystrix - den outredda organismen, som visat 
sig i primärt läge vara en god saltvattensindika
tor (se s. 170) - långt upp i gyttjelagerserien 
(upp till 0,65 m) med pollen av Myriophyllum 
1Jerticillat�tm (från 1,40 m och uppåt)  visar, att 
saltvatten under en lång tidrymd framåt (säker
ligen flera århundraden) tidvis trängt in i bas
sängen, vilket ej är att förundra sig över med 
tanke på det förut exponerade läget för sydlig 
sjö. Nivån för den slutliga isoleringen bör alltså 
inpassas på ca 0,65 m, där Hystrix upphör och 
Pintts-kurvan kraftigt faller, det vid en isolering 
typiska fenomenet ( jfr M.-B. FLORIN 1945 s . 
531 ) . Myriophyllum verticillat�r,m - uppblomst
ringen (maximum ca 50 % av AP ) på ca 0,65 
-0,40 m anger ett insjöstadium, som säkerligen 
genom fågelgödning och fortsatt saltstänk varit 

mycket eutroft. Att döma av den ovanligt höga 
frekvensen av Typha la.ti.folia - pollen (högre än 
för T. ang'ttstifolia) på 0,30-0,50 m har igen
växningen till stor del .skett med T. latifolia. 

Diatorneanalyser av Å. BERG ha visat bl. a. föl
jande. Prov nr 45/44 vid den begynnande isole
ringen omfattar en rent marin flora. Ä ven i prov 
nr 45/28 under nivån för den sannolikt slutliga 
isoleringen ( jfr Pin1ts- och Hyst1·ix-kurvorna) 
förekommer en marin flora av bl. a. M el o sira 
s�r,lcata,, Diploneis didyma, Rhopalodia m�tsc�t,lus 
och Triceratium antediluvianum. Prov 45/24 
ovanför nämnda nivå innehåller en blandad flora 
av salt-, b rack- och sötvattenstyper, bl. a. M elosir·a 
s�dcata, Diploneis diclyma, Campylodiscus cly-
1Jeus, Synedra ulna var. danica och Ephhemia 
h.r,rgicla. Diatorneanalyserna tyda på att nivån för 
den slutliga isoleringen ligger högt upp i lager
serien. De geografiska förhållandena omöjliggöra 
emellertid en fixering av isoleringen till en viss 
nivå. Under en lång tid efter själva avsnörningen 
kunna marina diatomeer ha förts in med hög sjö 
och saltvattensstänk 

De konstaterade data beträffande landhöj 
ningsintensiteten under nyare tid ( ca 1 j 4 m per 
århundrade i mellersta Bohuslän, jfr BERGSTEN 
1930 s. 53)  ge därför i ett fall som detta ej myc
ket ledning vid pollendiagrammets tidsbestäm
ning. Den tidpunkt - ungefär ett årtusende till
baka - då pasströskeln överskred normalvatten
ståndet, kan inpassas någonstans mellan 1,65 och 
0 ,65 m i lagerföljden, troligen närmare den sist
nämnda nivån. De särartade isoleringsförhållan
dena tillåta ej skarpare fixering. Denna företeelse 
torde ej · vara ovanlig och förtj änar ihågkommas 
vid behandlingen av isoleringskontakter på l o
kaler med liknande läge. under länge sedan 
gångna tider - platser där den geografiska si
tuationen ej låter sig lika omedelbart rekonstrue
ras. 

Ej heller trädpollendiagrammet ger bättre da
teringsmöj ligheter. Någon säker konnektering 
med andra diagram går ej att få. Möjligen kan 
nivå ca 0,50 m .vara synkron med nivå 0,25 m i 
s tångehuvuddiagrammet ( fig. 30) . Käringödia
grammet är emellertid alltför mycket influerat 
av lokala förhållanden - i högre grad än Stånge-
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huvuddiagrammet -, såsom Pintts-anrikning i 
avsnittet från O, 70 m och några decimeter nedåt 
och troligen lokal björk- och alvegetation, för att 
tillåta några för dateringsändamål karakteris
tiska drag att tydligt framträda. I dessa björk
och alsnårs i och för sig kanske relativt ringa 
pollenproduktion drunknade sannolikt i vissa si
tuationer den från Orustskogarna långflugna 
pollenmängden. Den huvudsakliga trädpollen
mängden torde emellertid härstamma från Orust 
och andra skogrikare trakter. Man har knappast 
anledning att anta, att några andra i diagrammet 
representerade trädslag än björk .och al ( och möj 
ligen hassel ) vuxit på Käringön. Endast fynd av 
makrofossil kan avgöra, om bergeken ( Qtterc'US 
petraea) eller andra trädslag funnits på ön. 

NAP-kurvorna få helt sin prägel av de lokala 
förhållandena. Chenopodiacepollen äro mer eller 
mindre rikligt företrädda, antydande havsstran
dens ( eller kanske »lagunstrandens» ) närhet men 
överst möjligen också människans existens på ön. 
Detta sistnämnda indiceras i varje fall tydligt av 
sädesslagspollen på 0,05 m. Artemisia-representa
tionen nästan från lagerseriens början kan knap
past vara att tillskriva förekomst av ogräs och 
därmed kulturinflytelse på så tidigt stadium på 
ön utan snarare »lagunstrandens>> närhet - A1·
tem1�sia man:tima är funnen på Käringön ( H. 
FRIEs 1945 s. 407 ) - med lämpliga växtbetingel
ser för allehanda konkurrenssvaga minerofyter. 
Rtt1nex-pollenuppträdandet kan emellertid av
spegla kulturinflytande med begynnelse senast 
under 1500-talet (DALEN 1941 s. 92) . Kraftigt 
stigande cyperace och gramine- samt M yrica
och Ericales-kurvor ( den sistnämnda omfattande 
i stort sett lika mängder pollen av Calluna-, 

Empetrum- och Vaccinium-typ ) karakterisera 
kärrstadiet 

Pollendiagram som de närmast ovan behand
lade från skärgårdsområdet (nr 23 och 12 och 
särskilt 11 och 2) understryka vanskligheten av 
att ur myr- och förnsjöprovserier från mer eller 
mindre utpräglade kalområden utvinna upplys
ningar om denna landskapstyps vegetationshisto
riska utveckling. I torvproven blir uppsätt
ningen av icke-trädpollen (NAP ) som alltid till 

större delen beroende på moderformationens be
skaffenhet, i sedimentproven på strandvegeta
tionens utformning. Trädpollenspektras karaktär 
däremot bestämmes av närmaste, ofta kanske mil
tals avlägsna skogars sammansättning. Ett träd
pollendiagram kunde därför tänkas bli ganska 
givande, när det gäller att belysa den innanför 
kalregionen liggande skogsregionens genomsnitt
liga trädsammansättning genom tiderna. Så torde 
emellertid sällan vara fallet, åtminstone vad det 
bohuslänska skärgårdsområdet beträffar. An
tingen finnas tidvis under utvecklingens gång i 
närheten - eller i värsta fall på myren - träd
dungar eller snår, som med hänsyn till deras 
ringa generella betydel se då få en starkt över
dimensionerad pollenrepresentation och därige
nom kunna totalt förrycka diagrammet och kan
ske just råka rubba och sålunda dölja föränd
ringar i pollenspektra av historiskt växtgeogra
fisk betydelse och klimathistorisk innebörd. Eller 
också, då lokala trädpollenproducenter saknas, 
härrör trädpollenregnet över kalområdet från en 
alltför stor areal, till och med från skilda regio
ner (såväl den ekblandskogsförande barrskogs
regionen som den barrskogsfria ädellövskogs
regionen) ,  vilka oskarpt övergå i varandra i det 
både till terräng- och vegetationsutformning så 
mosaikartade bohuslänska landskapet. Detta sist
nämnda · förhållande är ägnat att utjämna och 
göra mindre iögonenfallande sådana kurvföränd
ringar, som i pollendiagram från inlandslokaler 
med r e l a t i v t begränsad rayon för pollen
rekryteringen bli betydligt mera accentuerade, 
ofta kanske överdimensionerade. Med det sist
nämnda förhållandet och dess konsekvenser för 
ögonen, innebärande både för- och nackdelar, bli 
därför pollendiagram från skogstrakter mera 
omedelbart upplysande och givande. 

Idealiskt vore att fpr provtagning för pollen
analys i kalområden kunna begagna sig ·av sedi
ment, vilka oförändrade omspänna en önskvärt 
lång tidrymd och som dessutom bildats på sådant 
avstånd från strandvegetationen, att denna ej 
inverkar förryckande på NAF-sammansättningen 
i övrigt, men ej heller så långt från land att 
NAP-representationen (i detta fall hedpollen) 
blir för svag i jämförelse med det massproduce-
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rade, långflugna trädpollenet. Dessa ideal äro 
ouppnåeliga i den bohuslänska kustterrängen. 

�'or att söka avhjälpa denna brist ha de möj
ligheter till att upphämta långa, marina sedi
mentproppar, som särskilt det av BöRJE KuLLEN
BERG konstruerade kolvlodet innebär (KuLLE:i'l"
BERG 1947 ) , utnyttjats i denna undersökning. 

Ä ven om icke de härvid vunna resultaten in
friade de ställda förväntningarna, så ha dock 
vissa fakta framkommit, som bidra till att belysa 
det kala kustområdets vegetationshistoria utöver 
vad de ovan kommenterade kustdiagrammen 
förmå. över denna specialundersökning lämnas i 
följ ande kapitel en översikt. 

VIII. Pollenanalys av sedimentproppar 
från Gullmarsfjorden 

U n der okt o ber månad 1945 var j ag i tillfälle 
att närvara, då åtta sedimentprofiler ( »prop
par» ) upphämtades ur Gullmarsfjordens mjuk
botten från undersökningsfartyget >>Skagerak» 
med hjälp av Oceanografiska institutets i Göte
borg kolvlod (KuLLENBERGs konstruktion, KuL
J,ENBERG 1947 ) . Hela materialet ställdes till den 
föreliggande undersökningens förfogande. 

sedimentpropparna upptogos på lokaler, be
lägna på i det närmaste lika stora avstånd från 
varandra, från fjordens innersta del (Saltkälle
fjorden) till dess mynning ( eller rättare innan
för dess upplösning i skärgården) . Provtagnings
stationerna ha följande positioner ( enl. sjökort 
72 och 73) : 

I 58
° 

25, 4' N l l 0 
39, 5' O 

II 58
° 

23,55' N l l 0 
37, 6' O 

III 58
° 

22, l ' N u o 36, o' o 
IV 58

° 
20, 6' N 1 1

° 
34,35' o 

v 58
° 19, l ' N 1 1  o 32, 6' o 

VI 58
° 

1 7, 7' N l l0 
31 ,  l ' O 

VII 58
° 

1 6, 5' N l l0 29, o' o 
VIII 58

° 
1 5,65' N l l 0 

26, 2 ' O 

Propparnas längd varierar mellan 6 och 19 m 
alltefter vattendjupet och bottenbeskaffenheten. 
Prov på ca l cm tjocklek togos på var 5 :  e cm i 
alla sedimentpropparna, villras diameter var 
5 cm. På de sålunda erhållna centimetertjocka 
skivorna avskalades ytterkanterna, där materialet 
kunde tänkas vara förorenat. Föroreningar äro 
därför fram till och med provtagningsmomentet 

uteslutna. Dessutom upphämtades med ett EK
MANs rörlod (med ett glasrör om ca 2 cm i diam. ) 
från varje lokal halvmeterlånga sedimentproppar 
genom de översta, delvis mycket lösa lagren -
detta för att med större precision kunna få prov 
från de yngsta sedimenten. Pollenanalyserna av 
dessa ha emellertid visat sig ej ge så mycket ut
över vad som framkommit ur de större prop
parna. Inalles insamlades drygt 2 000 prov från 
Gullmarpropparna. Proven förvaras på Paleon
tologiska institutionen, Uppsala. 

sedimentet består huvudsakligen av minero
gena finpartiklar (lersediment) med mer eller 
mindre kraftigt inslag av biogena avfallsproduk
ter ( detritus ) inklusive pollen och sporer. Någon 
sedimentpetrografisk undersökning av materialet 
har ej utförts men vore givetvis önskvärd. 

Samtliga åtta proppar ha underkastats orien
terande analyser. Fem proppar upptogos till 
mera detaljerad undersökning, nämligen I, III, 
V, VII och VIII (se fig. 31 ) .  Avståndet mellan 
analyserade prov är i regel 20 eller 10 cm. Mate
rialet behandlades enligt HF- och acetolysmeto
derna, varvid det befanns viktigt att ej använda 
mer än ca 35 % fluorvätesyra. Vissa prov, som 
behandlats med t. ex. 45 % HF, gå v o efter analys 
ganska avvikande pollenspektra, i det att halten 
Pinus- ( och ev. Picea-) pollen blev högre än i 
samma material behandlat med 30-35 % HF ; en 
del av de ömtåligare lövträdspollenkornen hade 
tydligen angripits och upplösts av den starkare 
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fluorvätesyran. - Proven äro genomgående gan
ska pollenfattiga men avgjoTt rikare än · de sen
glaciala, marina lerorna. Ett varierande antal 
pollen per prov har räknats ( alltefter pollenhalt 
och provens betydelse ) ' i regel 200 a 350 träd pol
len, stundom (som överst i · ser. VIII ) flera. 

Då det bl. a. för belysande av kalområdets . 
vegetationshistoria var ang·eläget att beakta hal
ten av icke-trädpollen (NAP ) ,  dess sammansätt
ning och dess förhållande till trädpollenmängden 
(AP) , ha N AP protokollförts och i möjligaste 
mån bestämts till familj, släkte eller art. Sär
skilt beaktansvärda äro i detta sammanhang pol
len från hedväxter ( Ericales, Grarnineae) Cy
peraceae) men även pollen av kulturmarksväxter, 
såsom sädesslag ( GC) och vissa ogräs ( R�trnex) 
Chenopocl1'aceae, Plantaga lanceolata, Arternisia) . 
Värdet av att registrera dessa och andra hed- och 
kulturmarksväxter förringas emellertid i någon 
mån därigenom att de flesta av dessa ( dock ej 
ljungväxterna) även uppträda i strandvegeta
tionen (se därom i vegetations- och floraöversikten 
s. 25 ff. ) .  Halten av Sphagnum-sporer har även 
registrerats i hopp om att eventuella frekvens
variationer möj ligen skulle avspegla försump
ningens gång på land. Den till sin natur out
redda mikroorganismen »H ystrix>> har likaså no
terats. Den har visat sig uppträda i samtliga prov 
(se f. ö. s. 169 f. ) .  

Ett studium av den fossila pollenfloran i Gull
marsfjordens bottensediment sl{ulle utgöra ett 
led i den vegetationshistoriska undersökningen i 
Bohuslän och södra Dalsland. Vid insamlandet 
av landprofilerna var det, som ovan framhållits 
(s .  32 ) ,  ett önskemål att få sådana provserier. 
som nå så långt tillbaka i tiden som möj ligt, dvs. 
som omspänna största delen av vegetationsut
vecklingen efter den senaste nedisningen. Detta 
visade sig emellertid ej vara genomförbart vad 
det bohuslänska kustlandet beträffar, där torv
marker med underlagrande l imniska och marina 
sediment dels äro sällsynta och dels på grund av 
terrängens i regel obetydliga höjd över havet äro 
av jämförelsevis ungt datum. Vidare hade genom 
orienterande analyser av de underlagrande ma
rina lerorna framkommit, att dessa sedimenterat 
så snabbt att eftersträvade, till räckligt gamla la-

ger ej kunde åtkommas. Även för det yngsta tids
skedet (ett eller annat årtusende ) äro pollen
diagram ur torv- och insjölagerföljder från kus
ten ej så upplysande som önskvärt vore (se ovan 
s. 94) . Genom att begagna sig av kolvlodet 
skulle man på platser med tillräckligt stort vat
tendjup (i Gullmarsfjorden ca 120 m maximum
dj up, se fig. 31 ) kunna hämta upp betydligt 
längre marina sedimentprofiler än man förmår 
på land. Ä ven ur en annan synpunkt beräknades 
materialet från fjordbottnen vara gynnsamt : den 
störande inverkan, som den l o k a l a landvegeta
tionen brukar utöva på pollenspektras samman
sättning, uteblir. Vissa växtgeografiska västkust
problem, som beröra vegetationsutvecklingen i 
kalområdet och barrskogens utbredningshistoria, 
kunde bl. a.  därigenom tänkas få ny belysning. 
De nackdelar, som kunde ligga i risk för pollen
transport med strömmar, omrörning· genom bot
tenfaunan m. m., beräknades bliva avsevärda och 
skulle därför noggrant beaktas. Trots dessa in
skränkningar var det värt att göra ett försök att 
insamla och pollenanalytiskt undersöka läm p liga 
sedimentprofiler. I närmast följande underkapi
tel skall en redogörel se lämnas för hur undersök
ningen utfallit i vegetationshistoriskt avseende. 

Ä veri
� 

ur sedimentologisk synpunkt kunde en 
pollenanalytisk behandling av materialet beräk
nas vara av ett visst värde. Om man med pollen
analysens hjälp kunde åldersbestämma vissa ni
våer i lagerföljden, skulle man därigenom få nå
gon inblick i sedimentationens förlopp i Gul l
marsfjorden. De uppnådda resultaten i detta av
seende skola redovisas i det andra underkapitlet. 

Gullmarsfjorden är den mest typiska och sam
tidigt ståtligaste fjorden i Sverige. Den är en 
äkta fjord och har såsom sådan ett i jämförelse 
med fjorden i övrigt grundare mynningsparti, en 
fjordtröskeL Den geografiska situationen kring 
fjorden började få de nutida dragen redan för 
åtskilliga årtusenden sedan. Unde·r de senaste tre 
-fyra tusen år�n har fjorden i stort sett haft 
det nuvarande utseendet och slutat blint inåt (se 
kartserien på p l .  VIII ) . Denna sistnämnda om
ständighet kän ha haft en viss betydelse för 
strömförhållandena och deras inflytande på sedi
mentationen. Beträffande terrängförhållandena 
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Fig. 3 1. a. Gullmarsfjorden med djupkurvor (delvis efter O. PETTERssoN 1930) och provtagningsstationerna I-VIII 

(prickar = mera utförligt pollenanalyserade proppar). - b. Längdprofil genom fjorden med propparna i samma höjd

skala.; uppgjord med ledning av sjökort 72 och 73 samt ekogram från MJS Skagerak under gång över provtagnings

.stationerna. Bottentopparna (tydligen hårdbotten) mellan III och IV samt VI och VII troligen lokala. - c. De mera 

utförligt analyserade propparna i 10 ggr förhöjning jämfört med b. Sannolikt synkrona pollenanalytiska lednivåer sam

manbundna med finstreckade linjer. 

Abb. 3 1 .  a. Der Gullmarsfjord mit Tiefenkurven (zum Teil aus O. PETTERssoN 1 930) und den Entnahmestellen I-VIII ( Punkte 
= ausfiihrlicher pollenanalysierte Bohrkerne) .  - b. Längenprofil durch den Fjord mit den Kernen in demselben Höhenmassstab, 

.ausgearbeitet mit Hilfe der Seekarten 72 und 73 sowie eines Ekogramros von MJS Skagerak bei Fahrt iiber die Entnahmestellen. 
Die Bodenerhebungen (offenbar Hartboden) zwischen III und IV sowie VI und VII sind vermutlieb örtlieb begrenzt. - c. 
Die ausftihrlicher analyAierten Kerne in l Omal grösserem Höhenmassstab als bei b. Wahrscheinlich synchrorre pollenanalytische 
Leitniveaus sind durch feingestrichelte Linien verbunden. 

1 - 5 1 6653 
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kring fjorden, dess bottenkonfiguration, sedi
mentpropparnas läge och längd och övriga geo
grafiska omständigheter hänvisas till kartan pl. I, 
försättsplanschen och fig. 31.  

l. Vegetationshistoriska resultat 

De vegetationshistoriska resultaten av den pol
lenanalytiska behandlingen av Gullmarmaterialet 
föreligga i form av pollendiagram från fem av 
sedirnentpropparna, nämligen I (Saltkällefjor
den ) ,  III ( tvärs St. Bornö) , V ( tvärs Alsbäck) ,  
VII ( tvärs Lindholmen)  samt VIII (fjordtrös
kelns utsida) ,  se p l. VII. Från de övriga tre 
propparna, nämligen II ( tvärs Gullmarsberg) , 
IV (tvärs Flat) och VI ( tvärs Fins bo ) ,  föreligga 
orienterande analyser, vilka här ej publiceras. 

Den beräkningen, att man skulle kunna få av
sevärt . äldre tider representerade i Gullmarprop
parna än man kan uppnå i landserierna från kus
ten, visade sig tyvärr endast i viss mån hålla 
streck. Förutom i serie I inne i Saltkällefjorden 
uppnåddes den pollenanalytiska lednivån T0 ( den 
rationella T1:lia-pollengränsen ca 5000 f. Kr., se 
s .  54 ) endast i den yttersta serien VIII. I samt
liga övriga fall ( ser. II-VII )  nådde profilerna 
ej ned till denna nivå. Picea-, Fagus- och Car
pin�,s-pollen, som äro karakteristiska för den 
senpostglaciala utvecklingen, visade sig föreligga 
påfallande långt ned i lag·erföljden. sedimenta
tionen har sålunda varit mycket intensiv (se s. 
106 f ) . 

En jämförelse mellan diagrammen sinsemellan 
visar, att de centralare diagrammen ( III-VII) 
från området innanför fjordtröskeln i flera av
seenden äro påfallande lika. De regionala dragen, 
som man hoppats åtminstone skulle vara antydda 
i de olika pollendiagrammen, voro till stor del 
utsuddade. Diagrammen från den innersta ( I )  
och i synnerhet den yttersta profilen (VIII ) av
vika något från de mellanliggande. De olika dia
grammen kunna tyvärr endast i . mycket grova 
drag anknytas till varandra.:" Genternot land
diagrammen inta de till sin 'typ en relativt fri-
stående ställning. 

· 

Dessa · påtagliga svagheter kunna huvudsak-

ligen återföras på en genom långflykt uppkorn
men heterogen pollenuppsättning och på olika 
med sedimentationsförloppet förknippade före
teelser, såsom intensiv sedimentation samt trans
port och omlagring av pollen genom inverkan av 
vattenrörelser ( se s. l 07 f. ) . Ä ven andra omstän
digheter böra beaktas. 

Kustlandsdiagrammen serierna 55 a och b samt 
115 a strax norr om fjordens inre del ha visat, 
att skogsutvecklingen under senpostglacial tid i 
dessa kusttrakter ej utmärkes av samma marke
rade omväxlingar mellan skilda skogselement som 
i inlandet. Inlandsdiagrammen avspegla föränd
ringarna i den syd- och mellansvenska ek-barr
skogsregionen. Kustlandsdiagrammen däremot 
förete en blandning av drag från denna och den 
rena ädellövskogsregionen. Det maritima infly
tandet har även bidragit till att utjämna klimat
förändringarna. 

Vid närmare studium av Gullmardiagrammen 
får man ett intryck av att spektra, liksom ofta i 
landdiagrammen, stundom äro präglade av i detta 
sammanhang oväntade tillfälligheter. Man fin
ner sålunda här och var ganska tvära kurvkast, 
särskilt beträffande Pinus-kurvan, vilka i så fall 
återverka även på de övriga trädpollenkurvorna. 
Det är att märka, att , vid snabb sedimentation 
komma proven att omfatta relativt korta tids
avsnitt, kanske blott några år. I så fall kan ett 
par goda blomningsår för ett visst trädslag tän
kas avsevärt påverka pollenspektrums samman
sättning. Vidare bör man betänka, att vissa, myc
ket lokala och kanske tillfälliga strömförhållan
.den kunna åstadkomma en separering av pollen
slagen och en lokal anrikning av vissa pollen. 
Därom vet man emellertid intet. En viss omlag
ring genom bottenfatmans verksamhet ( särskilt 
genom annelider) äger rum. Denna partikeltrans
port torde ske inom ett några decimeter tjockt 
ytskikt. Därav följ er att pollenkorn i otursamma 
fall kunna tänkas föras undan för undan uppåt 
och slutligen hamna i ett lager långt ovanför det, 
de egentligen skulle tillhöra. Det är knappast tro
ligt, att rubbningar av denna art spela någon 
större roll, på sin höjd kunna pollenanalytiska 
zongränser härigenom bli mera utjämnade. En 
motsvarande transport nedåt är  j u  utesluten, och 
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den nivå, på vilken senare tillkommande pollen
slag börja uppträda (t .  ex . .  Picea, Fagus och 
earpinus) ' är därför tillförlitlig på någon deci
meter när. 

Vid bedömande av Gullmardiagrammens till
förlitlighet bör även beaktas den möjligheten, att 
en del - visserligen en mindre del - av de regi
strerade pollenkornen kunna utgöras av sekun
därt deponerade pollen, vilka härröra från äldre 
tiders vegetation, intergla�ial eller prekvartär. 
Detta förhållande indiceras av fynden av ett 20-
tal lätt urskiljbara pollen av bevisligen över
kr.etaceisk ålder (FRIEs & Ross 1950 ) . Ävenledes 
har en del trileta sporer påträffats, vilka delvis 
överensstämma med vissa sporer från överkreta
ceiska (senon- ) lager ( op.  c. och Ross 1 949 ) . (Möj
ligen kan en och annan trilet spor, mera snarlik 
en Sphagn�tm-spor, ingå i diagrammens Sphag

num-sporkurva. ) De kretaceiska pollenkornen ut
göra visserligen en försvinnande liten del av den 
sammanlagda trädpollenmängden (genomsnitt
ligt ca 14 %o av hela analyserade Gullmarmateria
let ) , men inför de härvid aktuella tidsperspek
tiven är detta ingalunda något förunderligt, allra 
helst som någon kr.etaceisk formation ännu så 
länge ej är känd i trakten ( jfr karta hos FRIES 
& Ross s. 200 ) . Under sådana förhållanden vore 
det ej mer än naturligt, om de marina lerorna 
(och moränerna ur vilka kornen urspolats) inne
hölie procentuellt sett avsevärt mera tertiära och 
framför allt interglaciala trädpollen, vilka till 
största delen utgöras av samma typer som de 
postglaciala och som därför ej gå att skilja från 
dessa. Det är sålunda tänkbart, att några påfal
lande tidigt uppträdande Picea- och Fagus-pol
len i serie VIII, i vilken de jämförelsevis flesta 
fynden av kretaceiska pollen gjorts, ej härröra 
från postglacial vegetation. De sekundära pollen
kornen och sporerna äro säkerligen i avgjord mi
noritet. I stora drag är ju kurvförloppet överens
stämmande med det i torvmarksserierna, där 
denna felkälla är utesluten. 

Ett samspel av alla eller de flesta av ovan
nämnda, ur pollenanalytisk synpunkt negativt in
verkande och till stor del outredda faktorer gör, 
att det tyvärr är omöjligt att annat än helt grovt 
infoga Gullmardiagrammen i den allmänna, del-

vis tämligen detaljerat kända skogsutvecklingen 
i undersökningsområdet. Tolkningen av Gullmar
diagrammen blir över huvud taget vanskligare 
än av diagrammen från skogstrakterna längre 
in i land. Fortsatt analysarbete skulle möjligen 
föranleda omtolkningar på en del punkter. 

Ett kronologiskt grepp om såväl vegetations
historien som sedimentationsförhållandena har 
kunnat erhållas först efter pollenanalys av an
gränsande och östligare belägna profiler genom 
lagerföljde� på land. 

Vid granskning av pollendiagrammen finner 
man att de omfatta olika avsnitt, karakteriserade 
av vissa palynologiska konstellationer. De övergå 
mer eller mindre otydligt i varandra. 

I diagram I och VIII föreligger nederst ett av
snitt, där Tilia-pollenhalten är mycket obetydlig. 
Då Alnus-pollen likväl finnas, motsvarar detta 
parti zonen VI, tidig värmetid. 

Det är osäkert, huruvida den följande perio
den, högvärmetiden (zon VII) , är företrädd i 
andra serier än I och VIII, i så fall allra nederst 
i serie III och (möjligen) V. Den karakteriseras 
liksom i landdiagrammen bl. a. av relativt hög 
Tilia-kurva. övergången till följande avsnitt är 
särskil t oskarp. 

Därpå följer ett mäktigt lager, som karakteri
seras av att pollen av Picea, Fagus och earpinus 
här och var påträffas, dock ej annat än stänkvis 
eller (beträffande Picea) möjligen uppåt bil
dande eh låg, delvis sammanhängande kurva. 
Högre värden än en eller annan procent uppnås 
aldrig. Samtidigt har Tiz-ia-kurvan sjunkit något. 
Ekblandskogskurvan ( QM) är fortfarande hög. 
Dessa företeelser, begynnande redan långt nere i 
profilerna, avspegla den serie av förändringar i 
den postglaciala värmetidens klimatförhållanden, 
vilka i ett flertal sydsvenska pollendiagram visat 
sig känneteckna den subboreala perioden ( sen
värmetiden eller zon VIII i detta arbete ) och som 
leda över till de följande eftervärmetidsförhål
landena. 

Där Fag?,t,S- och earpin�ts-pollenstänken bli 
vanligare och en sammanhängande Picea-kurva 
visar en tendens att stiga till ett par procel}.t -
den statistiska osäkerheten är dock stor - kan 
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följande avsnitt sägas ta vid, nämligen efter
värmetidens första period eller zon IX a, motsva
rande det äldre subatlanticum. Förändringarna i 
övrigt äro obetydliga eller omärkliga. 

En ytterligare och stundom ganska markerad 
stigning av Pic�a-kurvan (till 5 a lO % )  anger 
övergången till följande avsnitt, motsvarande zon 
IX b eller eftervärmetidens andra period (yngre 
subatlanticum) .  Kring denna zongräns synes 
Fagus- och Carpin,us-pollenhalten kulminera. 
Samtidigt - liksom vid föregående z�ngräns -
visa N AP- (och särskilt E ricales-) kurvorna en 
stigning, tydligast i de yttre serierna. Sädesslags
pollen ( GC)  uppträda - liksom något tidigare 
- här och var. Pinus-kurvan, som vid eller under 
zongränsen är relativt låg, stiger i stort sett 
uppåt. 

Av den summariska granskningen av pollen
diagrammen framgår, att vissa pollenanalytiska 
leclnivåer, kända från landdiagramnien, kunna 
mer .eller mindre tydligt urskiljas. De äro i kro
nologisk ordning : 

l )  den rationella Tilia-pollengränsen eller T0 ca 
5000 f. Kr. ( FROMM 1938 s. 378, S. FLORIN 

1944 Pl. IX) ,  

2 )  den i regel sammanhängande Picea-kurvans 
början ca 600 f. Kr. ( jfr SANDEGREN 1944 s. 
528 ) och vanligare uppträdande av Fag�ts
och Carpin�ts-pollen, samt 

3 )  Picea-kurvans mer eller mindre markerade 
ökning ca 300 e.  Kr. (jfr SANDEGREN 'l. c. ) .  

Dessutom ha givetvis även andra drag i diagram
men beaktats vid lednivåernas urskiljande. Be
klagligtvis äro möjligheterna minimala att på nu
varande stadium här införa dateringar mellan 
ca 5000 och ca 600 f. Kr. Som ovan nämnts före
ligger dock en tendens till avtagande Tilia- ( och 
möjligen Ulmus- ) pollenfrekvens någorlunda i an
slutning till begynnande uppträdande av enstaka 
Picea-, Fag�ts- och Carpinus-pollen. Här skulle 
den i landdiagrammen oskarpt urskilda lednivå g 
(ca 3000 f. Kr. ) kunna inpassas. Företeelsen är 
emellertid diffus och svagt belagd. 

Med hjälp av ovannämnda zonindelning och cle 
pollenanalytiska lednivåerna ha diagrammen 

kunnat i grova drag sinsemellan konnekteras och 
synkroniseras till diagram med kronologisk skala 
som genomgående indelningsgrund. Härigenom 
äro utvecklingsförloppen i de olika diagrammen 
lättare jämförbara. Vissa i sammanhang·et viktiga 
kurvor ha utvalts för publicering, nämligen 
Tilia-, Picea-, Ericales-, GC- och NAP-kurvorna. 

Härvid ha Behl,la-, Alnus- och CoryZ,u s-knr
vorna visat sig vara påfallande indifferenta ge
nom serierna i sin helhet. De ligga i jämförelse 
med QM- (särskilt Q,uercus- ) kurvan förvånans
värt lågt med hänsyn till vad fallet är i land
diagrammen. Quercus-pollenet är synbarligen i 
likhet med Pin�ts-pollenet mera ägnat för lång
flykt , än pollen av Betula-Alnus-Corylus-typ. 
Men trakten kring Gullmarn är också avgjort 
mera ekrik än skogslandet längre österut. 

Anmärkningsvärt är att den för landdiagram
men så karakteristiska Betula-periodiciteten ej 
alls eller endast obetydligt ( såsom i serie V med 
Bet�tla-minima kring ca 5,50 m och ca 8,90 m)  
framträder. Bet�tla-kurvan är  emellertid, som 
nämnts, låg och frekvensförändringarna bli av en 
så obetydlig storleksordning att de måste beläggas 
med säkrare statistiskt material än som här är 
fallet. Vidare bör beaktas, att vid och utanför 
gränsen för den sydsvenska ek-barrskogsregionen 
är denna företeelse svagt utbildad eller felande 
(jfr översikten härom s. 144) . Huruvida de i 
övrigt iakttagbara (periodiska n frekvensvaria
tionerna mellan å ena sidan Pin�ts-pollen och å 
andra sidan Querc�ts- och i regel övriga lövträds
pollen kunna återföras på verkliga vegetationsför
ändringar eller om de bero på någon selektion 
vid pollenavsättningen på fjordbottnen, är omöj
ligt att avgöra, så länge man ej känner närmare 
detaljer kring sedimentationsförloppet. Fråga är 
om man ej i ett fall som detta rent av skulle helt 
utesluta Pim.ts-pollenhalten ur 100 %-summan. 
Det sedvanliga förfaring·ssättet har emellertid 
valts, bl . a. för att underlätta eventuell jämfö
relse med andra skogshistoriska framställningar 
i form av pollendiagram. I trakterna kring de 
inre Gullmarprofilerna ingår ju tallen som en 
viktig beståndsdel i vegetationen. I stora drag 
torde dock Pin�ts-pollenfrekvensen avspegla för
ändringar antingen i tall skogsförekomsten eller 
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(huvudsakligen i de yttre serierna) i fördelningen 
mellan skogs- och kalområden ( större eller mindre 
mängd långflyktspollen) . 

Garylus-kurvan förlöper anmärkningsvärt lågt 
och jämnt. I landseriernas diagram ligger den 
betydligt högre i de avsnitt, som representera 
värmetidsförhållanden. Där förekomma även till
fälliga, ofta avsevärt höga Corylus-toppar. Dessa 
olikheter få tolkas så, att pollen från buskskiktet 
(liksom fältskiktet) ej har lika lätt att uppfångas 
av vinden och spridas längre sträckor och vidare 
att de nämnda kurvtopparna avspegla högst lo
kala, natnr- eller kulturorsakade förhållanden, 
vilka icke eller obetydligt ge sig tillkänna på 
större avstånd från platsen för denna ökade pol
lenproduktion. 

Underrepresenterade bli i övrigt trädslag med 
särskilt tunga pollen, såsom Tilia, Fagus (Boke
näset ligger nära ! ) och Picea. Å tt Picea är så 
pass väl företrädd i serie VII kan till stor del 
bero på strömförhållandena (se nedan s. 108 ) . 

På några ställen i serierna I och V ha Hip
pophae-pollen påträffats. De kunna tolkas som 
sekundärt deponerade pollen. Havtornet finns 
emellertid fortfarande i tvenne av allt att döma 
spontana förekomster i nära anslutning till fjor
den, nämligen vid Hultås (Dragsmarks socken) 
och längst inne i kilen vid Fiskebäckskil på 
Skaftö. Hippophae-bestånd kunna därför mycket 
väl tänkas ha vuxit här och var på Gullrnarus 
stränder, innan människan kom att effektivare 
utnyttja stranden på ett eller annat sätt. 

Några begränsade avsnitt av Gullmardiagram
men avvika kraftigt från diagrammen i övrigt. I 
serie I mellan ca 3,00 och 3,80 m och serie V mel
lan ca 10,60 och 12,00 m gå vissa lövträdspollen
kurvor kraftigt i höjden. Detta rör huvudsakligen 
Tilia- och AZnus-kurvorna men även de övriga 
utom Querc'lts-kurvan. Pin'US-värdena gå i mot
svarande grad ned. Dessa avsnitt visa sig svara 
mot partier i lagerserien med grövre minerogent 
material (upp till sand) . Att tolka dessa sand
skikt faller utanför ramen för detta arbete. Pol
lenanalysen tyder knappast på att de äro syn
krona i de olika propparna. De torde snarast vara 
relativt lokala bildningar - hur begränsade 
kunna ytterligare proppar lämna besked om -

och härröra troligen icke från någon regionalt 
verkande klimatförändring. Det ligger ju nära 
till hands att tänka sig att vissa lokala, kanske 
mycket lokala, strömmar eller strömvirvlar se
parera det sedimenterande materialet och i första 
hand.  låta tyngre såväl minerogena som biog·ena 
partiklar avsättas. Skulle så vara fallet, borde 
man ha alla grader av en sådan separering repre
senterad i profilerna. De ovan diskuterade varia
tionerna mellan å ena sidan P1:n1ts- och å andra 
sidan lövträdspollenhalte1i skulle i så fall få sin 
fysikaliska förklaring. Tilia-kurvans förlopp i 
övrigt talar emellertid knappast för riktigheten 
av denna hypotes. Frågan får tills vidare stå 
öppen. 

I diagrammen ha införts några kurvor för vissa 
icke-trädpollen (NAP ) ,  nämligen för Ericales, 
Gramineae ( inkl. GO) , Gramineae cttltae ( GO ) ,  
Cyperraceae samt för >>Övriga NAP>>,  vilka till
hopa bilda � N AP-kurvan. Vidare har en kurva 
för Sphagnwm-sporhalten inlagts. Å vsikten här
med var att få även de skoglösa arealernas vege
tation representerad i diagrammen. Kurvan för 
övriga NAP hade kunnat delas upp på ett flertal 
delkurvor för vissa andra identifierbara pollen
slag. Det hade dock knappast varit en fördel i 
detta sammanhang. Relationerna mellan å ena 
sidan �AP och å andra sidan �NAP, framställda 
i totaldiagrammet längst till höger i varje dia
gram, skall _ alltså avspegla förhållandet mellan 
skogklädd och skoglös mark. Förutsättningar här
för äro givetvis, l )  att det ingår NAP i den to
tala pollenmängden och helst någorlunda rikligt 
och 2) att denna NAP-uppsättning verkligen är 
representativ för vegetationen på den skoglösa 
marken (i fortsättningen något oegentligt be
nämnd kalmarksvegetation) . 

NAP-halten är visserligen låg (mellan 1 och 
15 % av totalpollenmängden) men dock tillräck
lig för att med någorlunda säkerhet tillåta att 
proportionsförändringar mellan AP och NAP 
kunna avläsas. Däremot är det omöjligt att av
göra i vad mån gramine-, cyperace- och övriga 
icke-trädpollen verkl igen härröra från kalmarks
vegetation på land ( inkl. kulturmar k) , vari här 
ej inbegripes strandvegetationen. Särskilt i kul-
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turmarksvegetationen ingå bl. a. arter, vilka äro 
identiska eller närbesläktade med dem som ingå 
i block-, sten- och grussträndernas vegetation, så
som chenopodiaceer, polygonaceer, caryophyl
laceer, compositer m. fl. ; ävenledes Plantago ma
ritima är i kusttrakterna en synantrop. Denna 
glest spridda strandvegetation är dock till area
len obetydlig. Men bl. a. just chenopodiaceer och 
Plantago-arter ( liksom Artemisia-arter) ha visat 
sig producera förvånansvärt mycket pollen. Pro
duktionen av strandväxtpollen kan emellertid, 
som ovan s. 26 framhållits, antagas ha varit 
genomsnittligt ungefär lika omfattande genom 
de senare årtusendena. Bakom variationerna i 
t. ex. NAP-kurvan skulle alltså huvudsakligen 
ligga förändringar i proportionerna mellan pol
lenproduktionen från skogklädd och skogfri 
mark. 

Ericales"'kurvan intar dock en särställning i 
detta avseende, eftersom endast Ernpetntm nå
gon enstaka gång kan ingå i strandvegetationen. 
Den sammansättes till större delen av CaUuna
pollen och är därför i detta sammanhang den 
viktigaste NAP-kurvan, den som säkrast avspeg
lar ljunghedens poUenprod'ttktion. Det är emel
lertid härvidlag anmärkningsvärt, att Ericales
kurvan knappast överstiger 5 % av � AP ens i 
prov från subrecent tid, då ljunghedarna voro 
ett dominerande inslag i landskapsbilden. Cal
lttna har insektspollinerade blommor, vilket trots 
en ljungheds avsevärda, totala pollenproduktion 
förklarar dess svaga representation i fjordpro
vens pollenspektra. 

Förhållandet mellan mängden icke-träd- (sär
skilt Ericales- ) pollen och trädpollen bidrar till 
att belysa ett av de viktigaste växtgeografiska 
problemen vid västkusten, nämligen frågan om 
orsaken till och åldern av det skogfattiga, ofta 

ljunghedsklädda bältet längs kusten. En av de 
vegetationshistoriska huvuduppgifterna för un
dersökningen av Gullmarpropparna var att lämna 
ett bidrag till lösandet av denna fråga. Det har, 
som ovan s. 94 f. framhållits, visat sig svårt att 
komma till klarhet i detta spörsmål genom att 
studera ljungpollenhalten i förhållande till träd
pollenmängden i torv. De lokala förhållandena 
- hedvegetation på eller i närheten av respek-

tive torvbildningar - bestämma i hög grad de 
olika pollenspektras sammansättning. 

ATLESTAM! som undersökt Bohusläns ljunghe
dar ur historisk-geografisk synpunkt ( 1942 ) ,  har 
begagnat sig av material från ljungtorv och helt 
små myrar på ljunghedar för att med hjälp av 
pollenanalys åldersbestämma kusthedarnas upp
komst. Han har funnit dem vara olikåldriga, 
somliga »primära» ( utgörande den första ur
sprungliga kärlväxtveg.etationen på platsen) ,  
andra betydligt yngre, stundom kulturorsakade 
( op . c. s. 121 f. ) .  Svårigheten härvidlag är ej så 
mycket att finna en lagerföljd, som kan ge en 
för området representativ Ericales-kurva, utan 
att få en så homogen lagerserie som möjligt, ur 
vilken samtidigt ett för konnekteringsändamål 
användbart trädpollendiagram kan erhållas. Det 
är möjligt, att man i enstaka, lyckliga fall kan 
nå fram till en invändningsfri absolut datering 
av en ljungheds uppkomst. En lättframkomlig 
väg är det ej . 

Kusthedproblemet är olöst och blir ej heller 
löst i belysning av diagrammaterialet från Gull
marpropparna. Det här praktiserade tillväga
gångssättet - med användande av oceanogra
fiens tekniska utrustning - utgör emellertid en 
säkrare och, trots allt, invändningsfriare väg till 
lösandet av denna och liknande vegetationshisto� 
riska frågor. 

Om man ur synpunkten av NAP-frekvensen 
först studerar serie I ( i  fjordens innersta del ) ,  
finner man, att den sammanlagda NAP-kurvan 
(� NAP ) uppgår till väl så höga procentvärden 
som i de västligare diagrammen. En närmare 
granskning ger emellertid vid handen, att Eri
cales-kurvan hela vägen är låg och att � N  AP
kurvan börjar att springa i höjden ungefär vid 
tiden för det första uppträdandet av sädesslags
pollen ( Gramineae cultae, GC ) .  Sambandet mel
lan uppodling och � N  AP-kurvans förlopp är 
alltså påtagligt. 

Denna series motsats, serie VIII i det nu skog
fattiga kustlandet, är hämtad från den del av 
fjorden ( fjordtröskelns utsida) ,  som synbarligen 
ligger utanför fjordens cirkulationssystem i öv
rigt. Denna omständighet ger p o l l e n d i a
g r a m m e t  f r å n  s e r i e V I I I  e t t  s t ö r r e  
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h i s t o r i s k t v ä x t g e o g r a f i s k t v ä r d e .  
Det avviker från serie I därigenom att åkerbruks
kulturen av de fåtaliga GC-pollenfynden att döma 
(trots att flera AP per prov räknats) spelat .en 
underordnad roll vid utformandet av landskapets 
vegetationskaraktär. Däremot synas landhöj
ningen, kulturingrepp av annat slag och, som det 
s.kall visa sig, sannolikt klimatet ha utgjort de be
stämmande faktorerna. 

I diagrammets nedre del ( ca 4-6 m) domine
rar Pin'us-kurvan, representerande utan tvivel 
långtransporterat pollen, samtidigt som >>Övriga 
NAP-» och � NAP-kurvorna i jämförelse med 
närmast följande avsnitt äro ganska höga, vilket 
möjligen� till stor del kan återföras på pollenpro
duktionen från den maritima strandörtvegetatio
nen i en då lågt liggande skärgård utan nämn
värd trädvegetation. 

I diagrammets mittparti ( ca 2-4 m) domi
nerar Quer·cus-pollenet på det långtransporterade 
Pimts-pollenets bekostnad. Quercus-kurvan når 
30 % ,  vilket arealmässigt innebär, att eken var 
det utan jämförelse vanligaste trädslaget i om
givningen ( tagen i vidsträckt bemärkelse ) .  NAP
kurvorna äro låga, och trakten har synbarligen 
på lämpliga platser varit skogbevuxen (mest ek
skog) .  

Mellan ca 2,40 och 2,00 m går QJ\f-kurvan 
( inkl. Quercus, Tilia och Ulmus) ned, och Picea-, 
Fag1.tS- och earpinus-pollenfrekvensen ökar. Sam
tidigt stiger � N  AP-kurvan, varvid det är att 
märka, att denna ökning delvis har sin grund i 
en sammanhängande EricaZes-kurva, som visser
ligen är relativt låg men dock i jämförelse med 
samma kurva i serie I i genomsnitt är högre. 
(Det större avståndet från land till lokal VIII 
försvårar givetvis även långtransporten av N AP 
i jämförelse med förhållandet vid lokal I . )  Sär
skilt betydelsefullt i detta sammanhang är att 
konstatera, att Picea-, Ericales- och Sphagnum
kurvorna börja stiga samtidigt, visserligen obe
tydligt men med klar tendens. En viss ökning av 
gramine-, cyperace- och örtpollenfrekvensen kan 
också konstateras. Är Picea-uppgången till ett 
par procent vid 2 m-nivån ett utslag av granens 
sydsvenska, otvivelaktigt klimatbetingade fre
kvensökning omkring 600 f. Kr. - härpå tyder 

konnekteringen med östligare diagram - ligger 
det nära till hands att även se NAP- och särskilt 
E1·icales-kurvans stigning ur klimathistorisk syn
punkt. 

Utvecklingsgången kring dessa mer eller 
mindre samtidiga förändringar synes ha varit i 
huvudsak följande. Ek-, lind- och almbestånden 
decimerades något - i varje fall avtog pollen
produktionen. I.Jångfluget eller delvis lokalpro
ducerat tallpollen gjorde sig kortvarigt mera gäl
lande. Granens frekvensökning i långt östligare · 
trakter gav sig tillkänna i pollenregnet. Björken 
spridde sig - ett maritimt drag. Försumpningen 
tilltog och hedvegetationen bredde ut sig. 

Torvbildningen på hällmarkerna bör ha utgått 
från grunda svackor i klippterrängen eller från 
sippervattenytor och undan för undan brett ut 
sig över hällarna. Dylika svällande Sphagnttm
mattor kunna iakttagas här och var på klipphäl
larna i kustlandet. När dessa mossmattor nått ett 
visst torrhetsstadium, kan Galluna v�ndra in, och 
en ljunghed i miniatyr har uppkommit. Genom 
pollenanalys av landserie 42 (fig. 29 s. 9 1 )  från 
ljungtorvmark i klippterrängen vid Lysekil har 
det också visat sig, att ett samband föreligger 
mellan torvbildningen på platsen och granpollen
frekvensens ökning, indicerande en gemensam 
klimathistorisk orsak : en förändring i fuktigare 
riktning (se s. 91 ) .  

Ä ven arkeologien lämnar material till denna 
frågas belysning. Vid undersökning av de bohus
länska hällristningarna, tillkomna under brons
åldern, har man funnit ristningar, som voro över
vuxna av ljungtorv (ARBMAN 1946 s. 175 ) .  

Den sistnämnda iakttagelsen och de pollen
analytiska resultaten ur iandserie nr 42 och Gull
marproppen nr VIII komplettera varandra. De 
tyda på att t o r v b i l d n i n g e n o c h d ä r
m e d  u p p k o m s t e n  a v  l j u n g h e d a r  i 
k u s t t r a k t e r n a ·s k l i p p t e r r ä n g b ö r a 
s e s m o t e n k l i m a t h i s t o r i s k b a k
g r u n d. 

Denna hedbildning kan ha skett utan att nämn
värt inkräkta på skogsarealen. Den kan ha in
kräktat på hällmarksekskogen (eventuellt häll
markstallskogen) , men storskogen i form av ädel
lövskog i kusttrakternas lerdalar kan ha lämnats 
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oberörd. Sedan är det en annan fråga i vad mån 
den ädla lövskogen - oberoende av försump
ningens gång - påverkats av de synbarligen 
upprepade klimatförändringar, som bl.a. inlands
myrarnas stratigrafi och pollenspektra indicera. 
En viss naturlig decimering av ädellövskogarna 
är sannolik - den antydes även av pollendia
grammen - men den har ingalunda varit så 
långtgående som fallet varit längre in i ek-barr
skogsregionen. Varken barrskog eller icke-ädel 
lövskog (t. ex. björkskog)  torde i nämnvärd ut
sträckning ha inkräktat på denna nordliga ut
löpare av den västeuropeiska ädellövskogen. 

Moränmarkernas ljunghedar, av edafiska or
saker sällsynta vid kusten men allmännare och 
vidsträcktare inåt land, ha av allt att döma en 
annan uppkomsthistoria. Som bl.a. ATLESTAMS 

undersökningar (1942 ) visat, äro de kulturpro
dukter, även om den subatlantiska tidens (efter
värmetidens) kustklimat är gynnsamt för upp
komst och vidmakthållande av kusthedar över hu
vud taget, såsom F lEGRI för J rerens del fram
hållit (1940 s. 62 ff. ) .  

Högre upp i lagerserien (kring l m) upprepar 
sig delvis det nu beskrivna händelseförloppet. 
Genom konnexion med östligare diagram ( sär
skilt med hjälp av Picea-, Fagus- och Carpinus
frekvenserna)  synes tidpunkten ca 300 e. Kr. 
kunna inpassas här. Att vid denna tid och fram
för allt senare skilja på klimat- och kulturbe
tingade förändringar är vanskligt. 

I denna sedimentprofil (VIII)  är av Fag�ts
och earpinus-representationen i de översta proven 
att döma tydligen ett eller annat århundrade av 
den senaste utvecklingen ej representerad. För att 
avhjälpa detta analyserades en kort serie upphäm
tad med EKMANs bottenhuggare. Blott dess översta 
prov kan möjligen vara yngre än prov 2083.  

I den översta metern av serie VIII ha särskilt 
många kretaceiska, med al'tdra ord otvetydigt 
sekundära, pollen påträffats (FRIEs & Ross 

1950 fig. 3 ) . Då man kan ana, att dessa gamla 
pollentyper ligga inbäddade i kusttraktens för 
övrigt sparsamt förekommande moräner, ger 
denna relativa fyndanhopning anledning att för
moda, att moränerna under den tidrymd, dessa 
lager representera, voro mera lättåtkomliga för 

erosion än tidigare, vilket i sin tur skulle tyda 
på svagare skyddande växttäcke ·och möjligen på 
ökad nederbörd. sedimentationen synes emeller
tid ej intensifieras uppåt så som man ur denna 
synpunkt hade väntat. 

De övriga diagrammen ( ser. III, V och VII ) 
ge ingenting principiellt utöver de vegetations
historiska antydningar och fakta, som framkom
mit ur de båda ytterlighetsdiagrammen I och 
VIII .  Som i följande underkapitel skall behand
las, äro dessa centrala diagram till sin grundtyp 
påfallande lika på grund av långtransport av 
pollen med vinCl och vatten. Diagram VII på 
fjordtröskelns insida visar sig ha rikligast med 
sädesslagspollen ( GC) ,  vilket kan bero på täm
ligen lokala odlingsförhållanden. De kunna ledas 
tillbaka till en tidpunkt, som, dock med en viss 
osäkerhet, kan anges till ca 300 e.  Kr. I de översta 
2 m av diagram V (från det största fjorddjupet 
tvärs Alsbäck) visa En:cales- och i viss mån de 
övriga lnn·vorna en anmärkningsvärd ökning, 
även skönjbar överst i diagram VIII. Denna före
teelse torde - dock utan att några bevis kunna 
presteras - avspegla den skogsavverkning för 
uppodling och bränsle- och virkesbehov, som en
ligt historiska källor skall på allvar ha satt in 
under medeltiden för att kulminera ett par år
hundraden fram i nyare tid ( se den kulturhisto
riska översikten s. 29 ) .  

Ett av de mest omdebatterade syd- och väst
svenska växtgeografiska problemen är frågan om 
barrskogsgränsens och särskilt grangränsens na
tur. Olika uppfattningar ha starkt brutits mot 
varandra. Efter HEssELMAN & ScHOTTE ( 1906 s. 
30) ha bl. a. LANGLET ( 1935 s. 371 ) och MALM
STRÖM ( 1937 s. 439, 1939 s. 232 ) hävdat, att gra
nen ej nått sin av klimatet satta gräns. utan 
att den fortfarande är stadd i spridning. I an
slutning härtill, men med starkare betonande av 
kulturen som viktigaste utbredningsbestämmande 
faktor, anse WIBECK ( 1917 s. 53 f. ) ,  LINDNER 

( 1935 s. 115  f . ) och ATLESTAM ( 1942 s. 114 ff. ) 
för Bohusläns vidkommande, att icke blott tallen 
utan även granen tidigare förekommit u t a n
f ö r den nuvarande västgränsen, och att den i 
kusttrakterna utrotats av människan och trängts 
tillbaka till sin nuvarande gräns, varifrån den 
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för närvarande är stadd i framryckning. Helt 
motsatt uppfattning har framförts av Du RIETZ 

( 1925 a s. 85, 1925 b s. 23 ) och ENQUisT ( 1929 
s. 22) , vilka hävda, att den västsvenska tall- och 
grangränsen, i stort sett sammanfallande, i sina 
huvuddrag är en · av klimatet bestämd gräns. 

Det föreliggande diagrammaterialet från kust
trakten, såväl det från land som fjordbottnen, 
lämnar klart och entydigt besked i frågan om 
huruvida gran s k o g e n tidigare gått betydligt 
längre ut mot kusten eller ej . I n g e n t i n g i 
d e s s a  p o l l e n d i a g r a m  t y d e r  p å  a t t  
g r a n e n t i d i g a r e s k u l l e h a f ö r e k o m
m i t  s o m  a l l m ä n t  s k o g b i l d a n d e  t r ä d  
a v s e v ä r t l ä n g r e  u t  m o t  k u s t e n  ä n  
n u. (Diagrammen överensstämma i detta avse
ende med ATLESTAMS /1942 s. 115/. ) Hade så 
varit fallet, skulle i kustdiagrammen otvivelak
tigt de pollenspektra, som representera ungefär 
nyare tid, ha visat en påtagligt lägre Picea-pol
lenhalt än de från yngre järnålder, vikingatid 
eller äldre medeltid. En sådan differentiering 
saknas eller är endast svagt antydd (ser. 42 ) .  

Några större, arealtäckande granskogar kan 
det sålunda av pollendiagrammen att döma omöj
ligt ha varit fråga om i dessa kusttrakter. Även 
av edafiska orsaker äro granskogar av större ut
sträckning uteslutna i det också primärt morän
fattiga skärgårdsområdet och yttre kustlandet (se 
s. 23 ) ,  och den ädla lövskogen på dalgångarnas 
leror och andra näringsrikare jordarter kan ej 
ha låtit sig utkonkurreras av granen. 

Denna omständighet innebär ej , att granen 
helt varit utesluten från att växa i kustbandet. 
På edafiskt och klimatiskt gynnsamma lokaler i 
den skiftande kustterrängen kunna enstaka gra
nar eller grandungar, skyddade från konkurrens, 
mycket väl tänkas ha vuxit - liksom de nutida 
planterade eller subspontana träden eller träd
grupperna. De fåtaliga kulturhistoriska antyd
ningarna om tidigare granförekomst närmare kus
ten (LINDNER 1935 s. 34 ) - liksom möj ligen även 
ett diagram som nr 42 från Lysekilstrakten med 
en något starkare Picea-representation ett stycke 
ned i diagrammet än överst - kunna ses mot 
denna bakgrund. 

Om också pollendiagrammen utesluta möjlig-

heten av att gran s k o g tidigare förekommit ut 
till kusten, kunna de givetvis ej direkt ge upp
lysning om huruvida den nutida grangränsen i 
sina huvuddrag är klimatiskt betingad eller ej . 
Av ovannämnda slutsats följer, att gränsen för 
granen som allmänt skogbildande träd ej kan ha 
legat avsevärt västligare än nu. Variationer på 
inemot en mil, men knappast mer, kunna ha före
kommit. Sedan kan granen som skogbildare här 
ha funnit antingen ett klimat- eller konkurrens
motstånd. Kustklimatet kan ha m e r a gynnat 
den förut existerande ekblandskogen än den 
framträngande granskogen. 

Ur kvartärklimatisk synpunkt och särskilt mot 
bakgrunden av de uppenbarligen etappvis ske
ende klimatförändringarna (s. 145, 150) , såsom 
de bl . a.  registreras i mossarnas stratigrafi ( GRAN

LUND 1932) och pollendiagrammens kurvor (pi. 
II-IV) , synes gränsen n a tur ligas t böra tolkas 
som en klimatgräns. Den nutida gränslinjens 
h u v u d d r a g i Bohuslän utformades vid gra
nens sista stora · framwarsch ut mot Västkus
ten vid tiden för utbildandet av RY II, dvs. 
omkring 300 e. Kr. · ( GRANLUND 1932, AREMAN 

1945 s. 119 ) .  SANDEGRENs skogshistoriska översikt 
( 1944 s. 528 ) och de föreliggande inre kustlands
och inlandsdiagrammen visa detta. Sedan kunna 
möj ligen smärre, klimatiskt orsakade gränsför
skjutningar (vid tiden för RY I n ha ägt rum, 
vilka emellertid totalt överskuggats av de små
ningom allt kraftigare kulturingreppen. Dessa 
ha åtminstone i vissa områden - möjligen just 
där I.1INDNERS karta ( 1935 s. 123 ) visar större in
buktningar för barrskogsgränsen - avsevärt rub
bat gränsens ursprungliga dragning. Det nutida 
läget, som det framgår av LINDNERS karta ( jfr 
orientering·skartan pl. I ) ,  är givetvis på varje 
punkt kulturbetingat. 

Vissa, stundom ganska betydande granfram
ryckningar ha under senare tid kunnat konsta
teras äga rum i Skåne (HESSELMAN & ScHOTTE 

1906 s. 28 ) ,  Halland ( MALMSTRÖM 1939 s. 231 ff. ) 
och Bohuslän ( LINDNER 1935 s. 118 )  .1 Denna före-

1 I en seminarieuppsats i geografi 1942 ( >>Skogsgeogra
fiska studier i Stångenäs härad i Bohuslän») har jag med 
kartor sökt visa, hur skogsarealen - oavsett plante
ringar - ökat under de senaste 50-100 åren, varvid även 
granskogen ryckt fram. 
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teelse kan innebära, att granen återtar vissa mar
ker, som förlorats . genom kulturingreppen, eller 
också att vi nu längs granens syd- och västgräns 
ha ett klimattillstånd, som är gynnsamt för en 
viss granförökning, en situation som granen nu 
lätt kan utnyttja, sedan jämvikten i naturen to- _ 
talt rubbats genom människans inflytande och 
ekblandskogens konkurrensmotstånd till stor del 
är borta. 

Hur t a l l e n (Pimls) förhållit sig i kusttrak
terna före människans inbrott i naturen är på 
grund av tallpollenets enastående lämplighet för 
långflykt svårt att avgöra. Den genomgående men 
uppåt mera utpräglat höga Pinus-pollenhalten 
även i de utanför barrskogsgränsen belägna prop
parna torde till största delen vara orsakad av 
långflykt över vattenytorna och det mer eller 
mindre kala kustlandet. Samma kraftig·a Pinus
överrepresentation visar sig i landdiagram från 
skärgårdsområdet, åtminstone i vissa ej , lokal
påverkade avsnitt, och behöver ingalunda tyda 
på förekomst av tall i omgivningen. Vissa makro
fossil i form av stubbar i torvmarker utanför 
nuvarande spontan tallförekomst (t .  ex. i Dyre
myr vid Gravarne och Kleva myr på Härnäset 
innanför l\ialmön) visa emellertid, att tallen 
kunnat växa i kustbandet på mosseytor, som un
der viss tid eller vissa perioder varit uttorkade 
och där goda föryngringsvillkor erbjödos. Huru
vida tallen också förekommit i de omgivande 
bergknallarnas skrevor eller på annan magrare 
mark, där den ej varit undandragen ekbland
skogens (särskilt hällmarksekskogens) konkur
rens, är för närvarande omöjligt att avgöra. Den 
pollenstatistiskt ej alltid så starkt representerade 
(se dock G ullmardiagrammet VIII ) men fordom 
i verkligheten mest utbredda skogstypen i yttre 
kustlandet, ekblandskogen, torde i största allmän
het - och framför allt på de bättre markerna 
med framgång ha kunnat konkurrera med tallen 
liksom med granen. 

2. sedimentologiska resultat 

De historiskt växtgeografiska resultat, som 
framgått genom pollenanalys av Gullmarprop
parna och som ovan relaterats, jämte de därvid 

vunna, ur pollenanalytisk synpunkt neklagligtvis 
neg·ativa erfarenheterna lämna en del sedimento
logiska 'Upplysningar, vilka här nedan i korthet 
skola omtalas. De belysa sedimentationshastighe
ten i olika delar av Gullmarsfjorden och ge vissa 
antydningar om sådana företeelser, som äro för
knippade med sedimentationsförloppet, såsom 
omsedimentation genom inverkan av vattenrörel
ser. 

Data belysande sedimentationshastigheten 

Pollenanalyserna ge möjligheter till ett visst 
kronologiskt grepp, om än något osäkert, om sedi
mentationsförhållandena. Detta har kunnat erhål
las först efter pollenanalys av angränsande och 
östligare belägna profiler genom lagerföljder på 
land. Då de för tidsbestämning erforderliga ka
raktärsdragen i Gullmardiagrammen huvudsak
ligen utgöras av kurvor för pollenslag, som i dessa 
trakter äro svagt representerade (framför allt 
Picea men även Fagus, Carpmus och Tilia ) ', 
framträda ej alltid de härpå grundade pollen
analytiska lednivåerna med önskvärd skärpa. Vi
dare äro dessa, som tidigare nämnts (s. 100 ) ,  i 
serierna I och VIII tre ( därav nederst T0 ca 
5000 f. Kr. )  och i serierna II-VII endast två, 
vilka ligga relativt långt fram i tiden, nämligen 
ca 600 f. Kr. och ca 300 .e .  Kr. Dessa och andra 
i föregående underkapitel anförda omständighe
ter göra, att i några fall en icke obetydlig osäker
het vidlåder de för sedimentationshastigheten 
erhållna värdena. En del av dessa kronologiska 
resultat kunna därför bli föremål för revision 
efter fortsatta undersökningar. Ifrågavarande 
värden måste sålunda uppfattas som mycket 
ungefärliga. 

Endast en av propparna, nämligen VIII på 
fjordtröskelns utsida, nådde ner till sediment
packens botten, en sandig lera övergående i 
morän. sedimentationen på denna plats började 
av pollendiagrammet (pl.  VII )  att döma vid eller 
något före Tilia-uppblomstringen troligen om
kring 5000 f. Kr. , då kustlinjen torde ha legat 
på 30 a 35 m Över nuv. havsytan ( SANDEGREN 
1943 b s. 14, jfr diagr. ser. 33 s. 171 ) . Det är tyd
ligt, att situationen i den bassäng, som bildas mel
lan fjordtröskeln och skärgården utanför, vid 
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denna tid blivit gynnsam för avsättning av fin
lmrnigt material, möjligen som följd av att om
rådet blivit mera isolerat från Skagerack. En 
sedimentpacke på 6 m har alltså här bildats på 
ca 7 000 år,  vilket gör efter hoppressning och där
Ined sammanhängande företeelser knappt l mm 
per år. sedimentet är i j ämförelse med de övriga 
propparnas gråare ( ingen FeS-flammighet) ,  del
vis finsandigare och uppåt skalrikare. 

Serie I i Saltkällefjorden når ännu något 
längre tillbaka i tiden, dock ej till AZnus-kurvans 
början, vilken dateras till ca 6300 f. Kr. ( jfr s. 
53) , dvs. nästan till den postglaciala värmeti
dens början. Avsättningen av 9,30 m sediment 
har alltså här tagit 7 000 a 8 000 år i anspråk, 
vilket innebär i genomsnitt drygt l mm per år. 
sedimentpacken har här och var skikt av grövre 
minerogent material ( jfr s. 101 o. fig. 31 ) ,  är 
mycket obetydligt FeS-flammig (bl. a. nederst) 
och saknar skal. 

Anmärkningsvärd är den snabba sedimentation, 
som ägt rum särskilt i djupbassängen innanför 
fjordtröskeln och in till Bornö. Pollenanalysen 
ger vid handen, att en tid av 5 000 år ( eller något 
mer) kan anges som maximumbelopp för bildan
det av de längsta sedimentpropparna. Detta inne
bär, att endast en senare del av postglacialtiden 
är representerad i propparna II-VII. I Als
bäcksdjupet på ca 120 m, fjordens maximala, har 
alltså sedimentationen i medeltal varit närmare 
4 mm per år. Leran är nästan genomgående ehuru 
obetydligt FeS-flammig (i serie II dock mer rent 
grå ) men bitvis ( särskilt uppåt) starkare, såsom 
i serie VI, och svavelväteluktande . Skalhalten är 
något växlande men i regel mycket obetydlig. 

Med ledning av de pollenanalytiska lednivåer, 

Pro p- Sedim. 
Sedim. Sedim. 

Vatten- 600 f. Kr. 300 e.Kr. 
Propp pens 

djup 
5000-600 -300 -subrec. 

nr längd 
i m  

f. Kr. 
�. Kr. tid 

i m  i mmfår i mm/år i mmfår 

I 9,30 l 45  1 ,4 0,7 0,5 

III 1 3,70 89 ? 1 ,8 1 ,7  

v 1 8,90 1 22 ? 3,6 3,5 

VII 1 0, 1 5  58 ? 3, 1 2,9 

VIII 6 , 15  66  0,9 1 , 1  0,6 

som tidigare genom andra undersökningar tids
bestämts och här ungefärligt identifierats, ha föl
jande värden på sedimentationshastigheten erhål
lits. Dessa hänföra sig, liksom ovan angivna vär
den, till det nuvarande förhållandet i sediment
packen såsom det kommit till stånd under ett 
genom århundraden och årtusenden successivt 
ökat tryck och därav föranledda förändringar. 

Transport av sedimentmaterial med 
vattenrörelser 

Transporten av finpartiklar med vattenrörel
ser i Gullmarsfj.orden får g·enom jämförelse mel
lan de olika pollendiagrammen en viss belysning. 

skogfattiga trakter och större vattenytor till
föras med vinden en mängd pollen, som produce
rats på stort avstånd därifrån. Pinus-pollenet in
tar som bekant en särställning gentemot övriga 
trädpollen genom den lätthet, med vilken det 
transporteras med vinden. Pollendiagrammen 
från kustbandet visa detta. Tyngre pollen som 
Picea-, Fagus- och Tilia-pollen kunna givetvis 
också föras långa sträckor med vinden·, varpå 
många exempel finnas (bl. a. AARIO 1940 ) ,  men 
hamna i större utsträckning närmare produk
tionsplatsen än lättare pollen. l\'[an märker detta 
tydligt vid jämförelse mellan Pinus- och Picea
kurvans olika procentlägen i diagrammen från 
barrskogstrakter och kustbandet. Ä ven Tilia-kur
van är låg i Gullmardiagrammen i jämförelse 
med förhållandet i landdiagrammens värmetids
avsnitt. 

Beträffande pollenkorns sjunkhastighet genom 
vatten äro förhållandena snarlika dem i luften. 
För att få någon uppfattning om pollens sjunk
hast'ighet  i havsvatten gjordes några försök med 
Betula- och Pinus-pollen. Ett Utermöhl-mikro
skop med en 8 cm hög cylinder, fylld med havs
vatten från Kristineberg vid Gullmarsfjorden, 
användes. Det visade sig, att Betula-pollenet 
sjönk till botten på ca 2 min. , om man efter 
bepudringen med pollen något blåste på vatten
ytan ; i annat fall tog det någon minut innan 
sjunkandet satte i..gång. Detta skulle under förut
sättning av samma sjunkhastighet även i fortsätt
ningen medföra, att det tar ca 42 tim. för ett 
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Betula-pollen att sjunka till 100 m djup eller 
ca 15 tim. för att falla genom det ut och in ström
mande, 30-40 m mäktiga vattenskiktet ( se ne
dän jt. h./) . Nu får man ju räkna med att en 
transport med en ingående ytström kompenseras 
av en utgående underström och vice versa. Pin·us
pollen hade ej ens efter 2 1;2 tim. sjunkit i någon 
större utsträckning i försöksbägaren. Pollenspek
tra visa emellertid, att förmodligen större delen 
av Pinus-pollenmängden ej hinner driva in till 
stränderna, innan det sjunker till botten ute i 
fjorden. Ehuru dessa iakttagelser mest ha teore
tiskt värde, visa de dock, att ett pollen i otur
samma fall kan hinna transport�ras långa sträc
kor, innan det sedimenterar - för att sedan kan
ske ånyo föras till något annat ställe (se nedan) . 

Mot denna bakgrund hade man - med bort
seende från åtminstone Pinus-pollenhalten -
väntat sig en successiv övergång från pollen
diagram I med drag från inre kustlandet till 
diagram VIII i kustbandet. Som ovan (s. 98 )  
påpekats äro emellertid de  regionala skillnaderna 
mellan diagrammen från de centralare serierna 
III, V och VII, som närmare analyserats, mini
mala, trots att skogen är och har varit avsevärt 
olika utbildad i trakten kring lokal III och lokal 
VII med nuvarande barrskogsgränsen löpande 
någonstans mittemellan. 

Olikheten mellan å ena sidan de sinsemellan 
lika diagrammen III, V och VII och å andra si
dan diagram VIII är så påtaglig, att man måste 
söka någon annan pollentransporterande kraft, 
som är mera lokalt verksam än vinden.  De an
förda förhållandena tyda på att det förekommer 
en intensiv transport av pollen och andra sedi
mentpartiklar längs fjorden men att denna är 
huvudsakligen begränsad till området mellan 
tröskeln och uppgrundningen vid Saltkällefjor
dens mynning. Området utanför tröskeln och i 
viss mån även Saltkällefjorden, vid vars myn
ning en tröskel är antydd, synas i regel vara un
dandragna de vattenrörelser, som förorsaka om
rörningen i djup bassängen. 

Hydrografiska undersökningar i Gullmarsfjor
den (ZEILON 1913, H. PETTERssoN 1920, 1943, 
O. PETTERssoN 1930) ha bl. a.  visat, att de van
liga, oftast vinddrivna strömmarna ut och in 

genom fjorden beröra >>de översta 30 a 40 meter 
mäktiga skikten, som ligga ovanför eller obetyd
ligt under tröskelns nivå, ned till vilken vatten
utbytet med Skagerak utanför sker relativt obe
hindrat» (H .  PETTERSSON 1943 s.  15 ) .  Djupbas
sängens vattenmassor påverkas sålunda icke. Det 
saltare »oceanvattnet» i djupbassängen är av
skilt från motsvarande vatten i havet. Endast vid 
vissa tillfällen förnyas detta genom inflöde av 
sådant vatten med en undervattensvåg, som når 
över tröskeln och längs bottnen in i fjorden. De 
innanför tröskeln förekommande seicherna 
(pendlande vågrörelser ) kunna även röra upp se
dimenten och föra dem från högre belägna punk
ter till lägre ( enligt muntligt meddelande av 
dr F. KoczY) . Denna av och an längs bottnen 
skeende sedimenttransport leder även till en an
hopning av material på bassängens djupaste 
ställe, där sedimentationen blir som kraftigast. 

l\ied dessa fakta låta sig de ovan (s .  107 ) an
förda resultaten rörande sedimentationshastighe
ten och antagandet av transport och omrörning 
av pollenkorn med vattenrörelser väl förena. De 
två eller eventuellt tre något olika pollendiagram
typerna - serie I ( even t . ) ,  serie III-VII och 
serie VIII - som kunna urskiljas, få härigenom 
en åtminstone p å  undersökningens nuvarande 
ståndpunkt plausibel förkl aring. 

S a m m a n f a t t n i n g s v i s kan om Gull
marpropparna sägas, att de ej uppfyllt de från 
början ställda förväntningarna såtillvida, att de 
med två undantag omspänna endast den senare 
delen av postglacialtiden och därigenom ur vege
tationshistorisk synpunkt ha ett begränsat värde. 
På grund av den antagligen starka blandningen 
av sedimenterande pollen, delvis från avlägset 
liggande trakter, bli de erhållna pollenspektra 
särskilt från de yttre propparna endast i mindre 
grad representativa för den närmaste traktens 
vegetation. Icke desto mindre ge pollendiagram
men under beaktande av antydda och andra för
hållanden vissa värdefulla vegetationshistoriska 
upplysni1i.gar. Sedimentprofiler, tag·na utanför 
fjordtröskeln eller i motsvarande läge vid kusten, 
ha sitt avgjort stora värde för belysande av vege
tationsutvecklingen vid kusten under de senaste 
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årtusendena, särskilt när det gäller lösandet av 
vissa detaljproblem, såsom frågan om kusthedar
nas ursprung och ålder, barrskogens ställning vid 
kusten m. m. Den mot bakgrunden av vissa 
hydrografiska fakta sannolikt mycket omfattande 
pollentransporten med vattenrörelser särskilt 
inom området f j ord tröskeln-Sal tkällefj ordens 

mynning med serierna III, V och VII innebär, 
att dessa ej lämpa sig för studium av regionala, 
vegetationshistoriska frågor berörande detta om
råde. Genom pollenanalysens möjligheter till tids
bestämningar kunna dessa och liknande sediment
proppar lämna vissa upplysningar om sedimenta
tionshastigheten på olika platser. 

IX. Översikt over vegetationsutvecklingen 

I det föregående kapitlet ha de olika pollen
diagrammen i diagramkedjan från Falbygden 
och Vänerbäckenet ut till skagerackkusten pre
senterats. Med stöd av vad som där framförts 
kommer i det följande kapitlet genom jämförelse 
mellan de skilda diagrammen vegetationsutveck
lingen, särskilt skogshistorien, inom undersök
ningsområdet att följas kronologiskt och vissa 
frågor av mera allmänt intresse att diskuteras. 

För att underlätta en sådan jämförande sam
manställning av diagrammen ha dessa konnekte
rats sinsemellan med hjälp av vissa lednivåer, så
,räl stratigrafiska som framför allt pollenanaly
tiska (se kap. VI) . I en sådan diagramsamman
ställning med frilagda kurvor, vilken tidigare 
tillämpats på svenskt material bl. a.  av VON PosT 

( 1924, 1930 a o. b )  och NILssoN ( 1935 ) , ha motsva
rande lednivåer från de olika diagrammen införts 
på samma nivå i den nya vertikalskalan och mel
lanliggande diagTamavsnitt förlängts respektive 
sammanpressats. Härigenom har vegetationsut
vecklingen i de skilda trakter, som diagrammen 
representera, kunn<;tt i grova drag synkroniseras. 
Då de flesta av lednivåerna äro mer eller mindre 
säkert tidsbestämda, ha de inpassats i höjdskalan 
med hänsyn härtill, varigenom denna kan upp
fattas som en kronologisk skala. 

I denna avhandling drages gränsen mellan sen
glacial och postglacial tid - i likhet med vad som 
varit brukligt under senare tid i vegetationshisto
risk litteratur (se FmnAs 1949 s. 53, jfr även 
bl. a. NrLssoN 1935 s. 470 och VON PosT 1947 a 
s. 210) - vid den viktiga händelse i den senkvar-

tära utvecklingen, som skogens uppträdande i 
landskapet innebar. Gränsen drages alltså vid 
övergången mellan den klimatiskt karga yngre 
Dryastiden och den gynnsammare, s. k. prebo
reala perioden. I DE GEERs kronologi sker denna 
förändring under finiglacial tid och alltså före 
inlandsisens bipartition i Jämtland - en märklig 
händelse av klimathistoriskt sett lokal innebörd, 
som efter DE GEER fått gälla som skilj elinje mel
lan sen- och postglacial i svensk kvartärgeologi 
(jfr t. ex. MuNTHE 1940 s. 19 ) .  

På grund av den ofullständiga eller oregel
bundna utbildningen av de diagramavsnitt, som 
representera den senglaciala vegetationsutveck
lingen ( se nedan) , och lednivåernas osäkerhet ( se 
s. 51 ) är det mindre lämpligt att för detta un
dersökningsområde använda synkroniseringsför
farandet för senglacialen. För det postglaciala 
avsnittet, dvs. utvecklingen från det stora Betula
maximets början fram till recent eller subrecent 
tid, ha resultaten framlagts i p l .  V-VI. I dessa 
ha kurvorna för vissa arter, huvudsakligen träd, 
eller vegetationstyper frilagts ur originaldia
grammen och ordnats i geografisk följd från 
kusten till vänster till Vänerbäckenet och Fal
bygden till höger. Utöver de i denna avhandling 
publicerade originaldiagrammen har även i 
nämnda serie införts GRANLUNDs pollendiagram 
från .Åsle mosse på Falbygden ( GRANLUND 1932 
s. 86 ) ,  vilket bildar utgångspunkten för de öv
riga diagrammens datering. Av orsaker, som ti
digare framförts (s .  94) , äro diagrammen från 
yttre kustlandet och skärgårdsområdet ganska 
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ofullständiga, varför de tyvärr ej lämpat sig att 
medtagas som den synkroniserade diagramseriens 
slutled i väster. Det följande kapitlet kan i vad 
avser den postglaciala utvecklingen även ses som 
en kommentar till denna diagramsammanställ
ning. 

l. Landvegetationens senglaciala 
utveckling 

De senglaciala avlagringarnas ålder är bero
ende av hur lång tid området ifråga varit fritt 
från inlandsis. Isavsmältningsförloppet i Bohus
län-Vänern-området - liksom i Sydsverige över 
huvud taget - har ej kunnat säkert rekonstrue
ras. Uppfattningarna rörande dessa väsentliga 
problem äro föga samstämmiga (MUNTHE 1910, 
1940 s.  16 ff. o.  tavla I'I, DE GEER 1913, 1940 pl. 
63 m. fl. arb. ,  CLEVE-EULER 1946, 1947 s .  67 f., 
CALDENIUS & FROMM: 1946, BJÖRSJÖ 1949 s .  303, 
WENNBERG 1949 s. 179 ff. ) .  De framstälhiingar, 
som närmare beröra isrecessionen i undersök
ningsområdet, gå starkt isär. Man må jämföra 
kartorna . hos MuNTHE ( 1940 tavla II) , CLEVE

EuLER ( 1946 s. 44) och BJÖRSJÖ ( 1949 s. 302 ) .  
Hur det än m å  ha förhållit sig med isavsmält
ningen i Bohuslän-Vänern-området, har den dock 
inträtt påfallande tidigt längs Västerhavet jäm
fört med förhållandet i övriga Götaland och be
tydligt tidigare än i norra och mellersta delen av 
Vänerbäckenet. Enligt DE GEERs kronologi skulle 
Göteborgsmoränen, vilken i BJÖRSJÖs tolkning 
( 1949 ) bildar fortsättning söderut på Tanum
Svarteborg-Backamo-moränen (jfr dock CALDE

NIUS 1950 s. 243 ) ,  ha bildats ungefär under »mit
ten av det gotiglaciala skedets senare hälft» (voN 
PosT 194 7 b s. 299 ) ,  dvs. i samband med någon 
isstag·nation under den elj es i Danmark och lik
artade områden klimatiskt gynnsamma Alleröd
tiden. Samma torde förhållandet vara med den 
närmast innanför liggande israndlinjen, den s. k. 
V.änersborgsmoränen eller Bullaren-Krokstad
linjen. Vidare skulle de mellansvenska rand
moränerna ha bildats under gotiglacialens slut
skede, vilket i det vegetationshistoriska schemat 
ansetts kunna jämställas med den klimatiskt 
ogynnsammare yngre D ryastiden (J ESSEN 1920 

schemat s. 240, NILssoN 1935 s. 485, VON PosT 

1947 a s. 210, 1947 b s .  300 o. 304, m. fl. ) .  Även om 
isavsmältningen haft ett i vissa delar avvikande 
förlopp - och i så fall med · ännu tidigare av
smältning på Västkusten och fördröjd frilägg
ning längs östkusten ( CLEVE-EULER 1946, 1947, 
WENNBERG 1949 ) - är det tydligt, att avlagringar 
icke blott från yngre Dryastid utan även från 
den föregående, gynnsammare Allerödtiden 
kunna förekomma inom undersökningsområdet. 
Äldre avlagringar från det karga äldre Dryasske
det i ·  huvudsakligen daniglacial tid skulle möj 
ligen kunna tänkas förekomma i kustbandet men 
äro i så fall praktiskt taget ouppnåeliga och ur 
pollenanalytisk synpunkt värdelösa. 

De senglaciala avlagringarnas natur - och 
därmed deras användbarhet för vegetationshisto
risk undersökning - är beroende av den miljö, i 
vilken de avsatts. Som tidigare framhållits (s .  
48 ) ligger undersökningsområdet till allra 
största delen under MG. Endast några få öar 
stucko upp över havsytan, när landisen smälte 
bort från området. En ungefärlig bild av havs
ytans (metakrona) läge vid denna tid visar MuN
TREs karta 1940 tavla II.  Att erhålla en supra
marin torv- eller sedimentserie, omfattande ut
vecklingshistoriskt längsta möjliga senglaciala 
lagerföljd, är praktiskt taget utsiktslöst inom 
undersökningsområdet. Frånsett särskil t högt be
lägna sedimentationsbäcken (men under MG) , 
där det övre senglaciala avsnittet är utbildat un
der lagun- eller insjöstadium ( ser. 141 ) ,  har den 
senglaciala sedimentationen i sin helhet skett i 
marin miljö. 

Denna omständighet ökar svårigheterna att 
med pollenanalys - och även annan paleobota
nisk undersökningsmetod - studera den sengla
ciala vegetationsutvecklingen. 

·
Orsakerna till att 

marina sediment - och särskilt senglaciala så
dana - äro mindre lämpade som undersöknings
material i jämförelse med limniska äro huvud
sakligen följande. 

l) H avsströrnrnarnas och den subrrwrina topo
grafiens inverkan. Havsströmmarna förhindra, 
att alla de partiklar, som falla. ned på havsytan 
eller föras ut i havet med vattendrag, sedimentera 
inom en och samma, relativt begränsade botten-
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areal. Detta visas klart av bl. a.  pollendiagram
men från Gullmarsfjordens bottensediment (se 
kap. VIII ) . Intensiteten av havsströmmarnas om
rörning och transport av pollen är g·ivetvis myc
ket varierande alltefter skiftande geografiska för
hållanden. Här finnes ej anledning att närmare 
ingå på dessa förhållanden. Undersökningar över 
pollens transport med ström�ande vatten äro gi
vetvis svåra att utföra. Sådana föreligga veter
ligen ej i litteraturen. Beträffande den erode
rande och transporterande kraften hos havsström
mar må hänvisas till oceanografisk litteratur, 
t. ex. SvERDRUP, JoHNSON & �LEMING ( 1942 s. 
956 ff. ) .  

E n  omständighet, som komplicerar bedöm
ningen av pollensedimentationen i marin miljö, 
är olika pollenslags varierande egenskap att flyta 
på vattenytan eller hålla sig svävande i vattnet, 
vilket flera gånger observerats och behandlats (se 
nedan) . Betydelsefullt att framhålla i detta sam
manhang är den särställning·, vilken barrträds
pollen med luftsäckar inta gentemot övriga pol
len. Det har t .  ex. visat sig, att halten av på sjö
bottnen sedimenterat barrträdspollen ökar in mot 
stranden och där särskilt anrikas (se MALMSTRÖM 

1923 S. 147 f . , LUNDQVIST & THOMASSON 1924 s. 
26 ff. ,  M.-B. FLORIN 1945 och där citerad littera
tur) . 

I det senglaciala skärgårdslandskapet i det 
inre Bohuslän och västra Dalsland skedde snabba 
scenförändringar på grund av den betydande 
landhöjningen. Från nordost strömmade genom 
skärgården längs tid efter annan förändrade ba
nor mängder av smältvatten. U n der sådana om
ständigheter måste sed�mentationsförhållandena 
bli mycket lokalt betonade och i regel komma att 
variera ganska starkt under tidernas lopp även 
på samma lokal. Under en viss geografisk situa
tion kan sedimentationen ha varit ytterligt inten
siv, under en annan mycket obetydlig. Profil nr 
V från Gullmarsfjordens botten ger exempel från 
postglacial tid på ·hur snabb sedimentationen un
der gynnsamma förhållanden kan vara : nära 
4 mm/år (i sedimentets nuvarande, samman
pressade och förändrade tillstånd) , se tabellen s. 
107. Den senglaciala slamföringen och sedimenta
tionen bör givetvis, med hänsyn till de rika ero-

sionsmöjligheterna i ett skoglöst moränlandskap, 
ha varit ännu kraftigare. Det ovannämnda smält
vattnets slamföring torde också få tagas med i 
beräkningen. Bl. a. pollendiagrammen 55 e, 121 b 
och 141 utgöra helägg för en intensiv senglacial 
sedimentation. Man må även jämföra MormENs 
senglaciala profiler från Göteborgs hamn ( 1945) . 
Det är alltså omöjligt att begagna de marina 
lagerseriernas mäktighet - i varje fall i ett 
område med så bruten, f. d. submarin terräng 
som det ifrågavarande - som kronologisk skala. 
De olika pollenslagen, framför allt barrträdspol
len å den ena och övriga pollen å den andra si
dan, ha under de ofta snabbt förändrade ström
förhållandena fått skiftande avsättningsmöjlig
heter på en och samma lokal. Den stundom myc
ket ryckiga kurvgången - kastningarna mellan 
Pinus- och Betula-kurvorna - som är särskilt 
påfallande vid tätt liggande pollenspektra, får 
till stor del tolkas som ett utslag av dessa lokala 
förhållanden ( se särskilt diagram 141 avsnitt 8 
-9 m ) . 

lVIed de nämnda hydrografiska förhållandena 
följer även, att en främmande pollentillförsel 
med vatten måste tagas med i beräkningen. Denna 
kan emellertid i detta fall ej ha varit stor, efter
som den aktuella strömmen, smältvattenström
men från nordost; kom från avlägsna trakter med 
en mycket . obetydlig pollenproduktion. Å andra 
sidan får man räkna med möjligheten av en vat
tentransport av pollen med de reaktionsström
mar som satte in mot den senglaciala kusten sär
skilt vid starkare smältvattensutflöden ( 0DHNER 

1927, 1930, HESSLAND 1949 a) . Härigenom kunde 
pollen tänkas ha förts från sydligare och syd
västligare, eventuellt vegetationsrikare trakter. 
Så länge man ingenting vet om pollentransport 
med havsströmmar, stannar denna möjlighet vid 
rena gissningen. Någon större roll kan den emel
lertid ej ha spelat, allra helst som den främmande 
pollentillförsel, som eventuellt långflyktspollen 
och sekundärt deponerat pollen inom området ut
göra i pollenspektra, helt säkert varit mycket 
kraftigare. 

I samband med behandlingen av pollensedi- . 
mentationen bör en nackdel, som ur praktisk syn
punkt vidlåder de marina sedimenten, framhål,.. 
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las. Då dessa huvudsakligen äro av minerogen na
tur - de postglaciala bli stundom relativt gytt
j iga - och ofta avsatts synnerligen snabbt, blir 
pollenhalten per volymsenhet i regel mycket 
ringa. Man kan därför ej räkna så många pollen 
per prov, och den statistiska säkerheten minskas 
i samma mån. A v den varierande sedimentations
intensiteten följer även, att en bedömning av 
vegetationsrikedomen - särskilt den eventuella 
trädrikedomen - genom fastställande av antalet 
pollen per volymsenhet är omöjlig. 

2) Vindens och landskapstypens inverkan. 
Långtransport av pollen med vinden blir en källa 
till allvarliga rubbningar i pollenspektra först 
när vegetationen i landskapet i fråga producerar 
obetydligt med pollen. Detta är ju fallet i skog
lösa trakter. Instruktivt i detta hänseende är 
AARIOS ( 1940 s. 65) horisontaldiagram genom 
Nordfinlands växtgeografiska regioner. Var och 
en av dessa avspeglas i pollenspektra genom sina 
respektive träds och buskars pollen, dock med un
dantag för tundran, där långfluget Pinus-pol
len helt dominerar. Då senglacialen - eller rät
tare vissa delar därav - i Scanodania m. fl. om
råden karakteriserats av skoglös vegetation (JEs
sEN, IvERSEN, NrLssoN, FLEGRI m. fl. ) ,  måste denna 
felkälla här tagas med i beräkningen. Härvid 
uppställa sig tvenne frågor : vilka vindar ha un
der blomningstiden varit de förhärskande under 
senglacialen och vilka pollen kunna dessa ha med
fört ? 

Beträffande vindriktningen är frågan närmast 
denna:  i vad mån har den resterande inlandsisen 
rubbat de normala cyklonbanorna från väster ? 
ENQUisT ( 1916 s. 102, 1932 ) anser, att västvin
darna varit de dominerande under vintertid -
en förutsättning för landisens närande - men 
att under sommaren på grund av annan luft
trycksfördelning östliga och nordöstliga vindar 
härskat >>iiber einen breiten Giirtel siidlich dieses 
Inlandeises» . HöRNER ( 1927 s. 180)  hävdade på 
empiriska grunder, att även sommartid väst
vindsregimen varit förhärskande liksom nu, dock 
med den möjligheten, att inom ett ej alltför brett 
.bälte längs inlandsisen anticykloner förekommit 
( HÖRNER i föreläsn. 1950) . Även under den se
naste landisens maximumutbredning skulle en-

ligt BuDEL ( 1949 s.  137 ) västvindsregimen ha 
starkt begränsat inlandsisens lokala inflytande 
på luftcirkulationen. För undersökningsområdets 
vidkommande torde därför med en viss grad av 
säkerhet kunna hävdas, att under den första is
fria tiden åtminstone fram till och under tiden 
för stagnationen vid Vänersborgsmoränen, dvs. 
troligen under Allerödtid ( dock ej dess slut) , ha 
fallvindar från den närbelägna inlandsisen före
kommit under blomningstiden. Senare under 
isens fortsatta tillbakavikande och stagnation vid 
eller framryckning till de mellansvenska ändmo
ränerna samt efterföljande återtåg ( Allerödti
dens slut, yngre Dryas och preborealens början 
under den finiglaciala perioden) kan västvinds
regimen ha börjat överväga året runt. 

NO- och O-vindarnas betydelse som pollen
transportörer kan man helt bortse från. De be
gränsade landområden som här eventuellt kunna 
ifrågakomma - norra delen av sydsvenska hög
landet - ha av allt att döma ej burit någon 
nämnvärt rikligt pollenproducerande vegetation 
( se MoHREN 1942) . 

Med V-, SV- och S-vindar måste man räkna 
med en pollentransport från Danmark och om
givande landområden - Nordsjötransgressionen 
började först under boreal tid ( ERDTMAN 1924 
s. 678, GoDWIN 1940 s. 396 ) .  Den senglaciala vege
tationen i Danmark är ganska väl känd, senast 
genom IvERsENs arbeten (1942, 1945, 1947 m. fl. 
arb. ) .  Man vet, att under Allerödtid landskapet i 
Danmark - liksom i Nordvästtyskland (FIRBAS 

1949 s. 302 ) - täcktes av troligen lågvuxen 
björkskog, vilken norrut tunnade ut till s. k. 
parktundra. Mot söder och sydost uppträdde san
nolikt även spridda tallskogar eller talldungar. 
Yngre Dryastidens vegetation, villren enligt ovan
stående är aktuellast i detta sammanhang, bestod 
av en parktundra, mot norr övergående i tundra. 

Man finner alltså, att avståndet var ganska 
stort till mera sammanhängande skog : under Al
lerödtid vid pass 300 km och under yngre Dryas 
betydligt mer ( jfr kartor hos FIRBAS 1949 s. 302 
resp . 306 ) .  V-, SV- och S-vindarna ha ej kunnat 
föra med sig några pollenkvantiteter jämförbara 
med vad som kunde ske under postglaciala för
hållanden. Det långtransporterade pollenet var 
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Betula och - på grund av dess speciella lämp
lighet för långflykt - Pinus. Detta fjärrtrans
porterade pollen har sålunda säkerligen i viss 
mån kunnat göra sig gällande i pollenregnet inom 
undersökningsområdet på grund av den sanno
likt obetydliga, lokala pollenproduktionen. I hur 
hög grad detta skett är givetv�s omöjligt att av
göra. Mot bakgrunden av AARIOs ovannämnda 
undersökning från Nordfinland ( 1940)  förefal
ler allt eller det allra mesta av Pin�ts-pollenet i 
undersökningsområdets senglaciala material vara 
långfluget. Beträffande de övriga pollenslagen 
och då framför allt Behda ger den regionala dif
ferentieringen i Danmarks senglaciala vegetation 
( se IvERSEN 1947 fig. 4 o. 5) en anvisning om att 
det långflugna Betula-pollenet dock spelar en un
derordnad roll i jämförelse med tundrans egen 
pollen produktion. 

3) Förekomst av sekundärt deponerade pollen. 
U n der senare år har man vid pollenanalytiska 
undersökningar av särskilt senglaciala lager ofta 
konfronterats� med förekomst a v främmande pol
lenslag, vilka äro av interglacial eller prekvartär 
ålder men som sekundärt deponerats i ifråga
varande lager. De har varit föremål för en eller 
oftast flera omlagringar och till sitt nuvarande 
läge nedsvämmats från omgivningarnas lösa jord
lager, huvudsakligen morän eller moränlera. Frå
gan kompliceras därav, att det är omöjligt att 
avgöra i vad mån även senglacialens karaktärspol
len, Pinus och Betula, äro att hänföra till dessa 
redeponerade pollen. Då denna fråga berörts i · 
kapitlet om undersökningsmaterialet, hänvisas 
därför även till s. 46 f. och där citerad littera
tur. 

Då förekomst av sekundärt pollen är begränsad 
till minerogena sediment, inom undersökningsom
rådet deponerade i marin miljö, innebär detta en 
allvarlig felkälla i praktiskt taget alla senglaciala 
pollenspektras sammansättning. En sekundär pol
lensedimentation i sådana limniska sediment, som 
till en viss del bestå av minerogent material 
( t .  ex. ser. 95 ) ,  är ju även tänkbar, ehuru en 

·eventuell främmande inblandning har ytterligt 
ringa möjlighet att influera på postglaciala pol
lenspektra från dylika bildningar ( jfr betr. Gull
marprofilerna s. 99 ) .  A ven i de senglaciala, 

. 8 - 51 6653 

lakustrina Allerödgyttjorna i Danmark saknas 
sekundärt pollen nästan helt ( IVERSEN 1936 s. 
1 1 )  . Denna felkällas variationer kunna ungefär
ligt avläsas i halten · otvetydigt sekundärt pollen 
(huvudsakligen Ulmtts, Tilia, Quercus, Alntts, 
Fagus, Carpinus och Picea) i förhållande till 
övriga trädpollen, dvs. Pinus och Bet1tla.1 I de 
föreliggande pollendiagrammen varierar denna 
mellan ett par och 10 % ,  sällan mera (underst i 
ser. 121 b ) .  Som ovan antytts ingå otvivelaktigt 
även bland Pinus- och Betula-pollenmängden en 
viss halt sekundärt pollen. För att få ett ungefär
ligt begrepp härom ha i moränprov från några 
olika platser proportionerna mellan pollen av, 
som ovan nämnts, otvetydigt sekundär natur å 
den ena sidan och Pinus och B et ula å den andra 
sökt fastställas. Pollenhalten visade sig emeller
.tid vara så ofantligt låg, att en någorlunda säker 
statistik över pollenfördelningen omöjligen kan 
uppnås. Man kan vänta, att mängden och troligen 
även proportionerna variera i denna glest och 
oregelbundet fördelade morän. Fördelningen av 
de prekvartära pollenkorn, som påträffats i de 
postglaciala sedimentprofilerna från Gullmars
fjordens botten (FRIEs & Ross 1950 fig. 3 ) , tyda 
på att erosionen tid efter annan nått jordlager, 
som av någon anledning äro särskilt rika på dy
likt främmande pollen. 

De i punkt l och 3 ovan behandlade felkällorna 
- förändringar i sedimentationsförhållandena 
och förekomst av sekundärt deponerat pollen -
äro alltså av allvarligt slag, i vissa oturliga och 
givetvis icke konstaterbara fall så avsevärda, att 
ifrågavarande spektra bli praktiskt taget värde
lösa. Ä ven långtransporten av pollen med vinden 
innebär en betydande felkälla men är huvudsak
ligen begränsad till Pinus-pollenet och därför lät
tare att beakta. Den eventuella inblandningen av 
andra pollen (mest Betula) behöver ej vålla några 
större problem, eftersom den bör ha varit rel a
tivt konstant under de olika skedena. I d e t 
s t o r a  h e l a  a v s p e g l a  d e  s e n g l a c i a l a  
d i a g r a m a v s n i t t e n - naturligtvis med 

1 Bland de sekundärt deponerade pollenkornen märkes 
ett då och då uppträdande pollen av betuloid typ, som 
doktor ERDTMAN välvilligt forklarat närmast överens· 
stämma med Ostrya . 
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bortseende från det långflugna Pinus-pollenet 
h u v u d d r a g e n 1 t r a k t e n s v e g e t a
t i o n s u t v e c k l i n g. Därför har ett försök lik
väl gjorts att belysa den senglaciala vegetations
utvecklingen inom Bohuslän-Vänern-området med 
hjälp av pollenanalytisk undersökning av de ma
rina lerorna. 

Sådana diagramavsnitt, vilka äro av värde för 
belysande av den senglaciala vegetationsutveck
lingen inom undersökningsområdet, föreligga från 
följande lokaler : 

Småsjöarna (diagram 14V pl. III ) ,  
Stärkestadsmossen ( diagram 121 b p l .  III ) ,  
Rörmyr ( diagram 115 a pl.  III ) och 
lVIoltemyr (diagram 55 e p l. IV) . 

Dessutom äro mindre partier av senglacialen in
rymda i diagrammen 69 Kattholmsmossen (pl. 
II ) ,  95  Lundebymossen (pl. II) och 66 Ramhults
mossen (pl. III) . 

Under förutsättning att de ur det föreliggande 
senglaciala diagrammaterialet framträdande ka
raktärsdragen äro representativa för det behand
lade området (jfr ovan s. 110 ff. ) ,  äro Allerödtid 
( zon II )  och yngre Dryastid ( zon III ) före
trädda. - För zon- och periodindelningen se s. 
120 ff. och tabellen s. 121. 

ZON II 
Allerödtid 

Allerödbildningar (i regel limniska, fossilfö
rande gyttjor eller lergyttjor) äro kända från 
ett stort antal lokaler i mellersta och nordvästra 
Europa (se FIRBAS 1949 s. 58 ) .  Olika uppfatt
ningar ha rått om Allerödbildningarnas krono
logiska ställning (DE GEER 1916 a och b m. fl. 
arb . ,  CLEVE-EULER 1939, 1941, NoRDMANN 1916,  
1940, se f .  ö. MoHREN 1942, m. fl. ) . Någon tvekan 
kan emellertid ej längre råda om deras synkroni
tet ( jfr de av FIRBAS l. c. anförda skälen) .  Norr 
om Scanodania äro Allerödbildningar i Sverige 
obetydligt kända. Orsaken härtill torde vara tre
faldig : l) Det förhållandet, att stora områden 

1 Sijj1·oma ange även lokalernas höjd över havet i mc
ter. För lägena se orienteringskartan pl. I och de histo
risk-geografiska kartskisserna pl. VIII. 

ligga lågt över havet och att landhöjningen är 
allt intensivare norrut, medför att Allerödtidens 
sediment äro avsatta i marin miljö och alltså till 
största delen minerogen a. 2) Allerödtidens gynn
samma klimatverkningar gjorde sig svagare gäl
lande än längre söderut ( �10HREN 1942 s. 21 ) .  3 )  
Bristande utforskning. 

MoHREN ( 1942 )
' 
har sökt följa Allerödbildning

arna från Skåne norrut. Han har i tvenne pro
filer från mer eller mindre minerogena, limniska 
sediment i centrala och norra sydsvenska hög
landet konstaterat pollenspektra (med Bet�tZa
kulmination m. m. ) ,  som genom konnektering sö
derut tolkas som härstammande från Allerödtid. 
Även vid Göteborg har MoHREN ( 1945 ) i Göta- · 
älvs mäktiga bottensediment funnit ett avsnitt 
med motsvarande kurvförlopp, antydande en ri
kare Bet�tZa-pollenproduktion i trakten. Date
ringen styrkes genom anknytning med diatome
analys (av M.-B. FLORIN) till isavsmältningsför
loppet. 

I samband med undersökningen av Dösebacka
platån vid Götaälv har SANDEGREN ( 1947 b s. 
31 f . )  tolkat de understa Betula-r:ika pollenspek
tra i ett diagram från en mäktig lerprofil på östra 
älvstranden som Allerödspektra. Materialet i 
ifrågavarande lager (marin lera överlagrad av 
skalgrus) och förekomsten just där av relativt 
mycket sekundärt pollen manar dock till en viss 
försiktighet vid tolkningen. 

HESSLANDs pollendiagram (1949 a Pl. I ) , som 
·avsåg att bidra till dateringen av ett Balan �ts 
hamrneri - fynd i norra Bohuslän, är ganska in
different i hela det mäktiga senglaciala avsnittet, 
av vilket vissa partier granulometriskt kunnat 
parallelliseras med vissa gotiglaciala deglacia
tionsskeden, alltså delvis motsvarande Alleröd
tiden. 

Från en intressant senglacial avlagring vid 
Omberg i Östergötland, vilken tolkats som bildad 
i en nunatakksjö, har ERDTMAN ( 1949 ) meddelat 
fyra pollenspektra, av vilka han anser ett stamma 
från Allerödtid och de övriga till och med från 
äldre Dryastid. Undersökningen pågår. 

Karaktärsdragen för pollenspektra från Alle
rödtid, såsom de framträda i diagram från det 
klassiska danska undersökningsområdet, äro l )  



Översikt över vegeta,tionsutvecklingen 115 
relativt hög· Betula-pollenhalt, 2) minskning av 
Pinus-pollenhalten (färre långflyktspollen) och 
3) minskning av NAP-halten. De nämnda karak
teristika kunna ej a priori förutsättas gälla även 
för sydsvenska höglandet och angransande nord
ligare arkipelager, där klimatoscillationen kan 
tänkas ha tagit sig ett något annat uttryck. 
l\1:oHREN ( 1 942 ) har sålunda för centrala och 
norra sydsvenska höglandet konstaterat en NAP
kulmination parallell med Bettda-ökningen under 
Allerödtid. Dessutom har man i de limniska sedi
menten i Danmark m. m. funnit Allerödlagren 
vara rikare på organogent material (gyttjigare ) 
än under- och överlagrande skikt, tydande på ri
kare växt- och djurliv kring och i sjön. Denna 
skiftning kan ej väntas förekomma i undersök
ningsområdets marina senglaciala sediment. 

De bästa förutsättningarna för utbildande av 
tydliga pollenspektra av Allerödålder föreligga 
givetvis i diagramserierna från de högre belägna 
trakterna ( det inre Bohuslän och västra Dals
land) , dvs. från platser intill någorlunda vid
sträckta landområden. Av MuNTHES framställ
ning av den geografiska utvecklingen under sen
glacial tid ( 1940 tavla II ) framgår, att ungefär 
vid tiden för Vänersnäs-Såtenäs-moränens ( G

linjens) bildande, dvs. med all sannolikhet under 
något framskridet Allerödstadium, hade det 
nämnda höjdområdet karaktäre1i av en skärgård 
med mer eller mindre stora öar (ungefär av 
Skaftös stor lek och mindre ) . De vor o till stor del 
täckta av morän (se s. 22) . Tillräckliga land
arealer funnos alltså och de edafiska förhållan
dena voro icke olämpliga för utveckling av en 
någorlunda rik vegetation. De lokalklimatiska 
förutsättningarna kunna emellertid ej gärna ha 
varit särskilt gynnsamma. Landisen låg relativt 
nära, vilket i och för sig ej behöver innebära ett 
hinder för en rikare vegetation. Smältvattnet 
strömmade emellertid ut genom skärgården, och 
vattnet bör hela somrarna igenom ha varit myc
ket kallt. 

Vid granskning av diagrammens senglaciala 
avsnitt finner man, att Stärkestadsdiagrammet 
121 b visar just de ovannämnda för de klassiska 
Allerödspektra karakteristiska dragen. Senglacia
len omfattar praktiskt taget hela den marina l a-

gerserien (utom möjligen det allra översta par
tiet av leran) eller från 3,75 ned till seriens slut 
vid 9 m. I avsnittet nedanför 6 m är Betula-kur
van nedåt alltmer tydligt dominerande över Pi
nus-kurvan. Ungefär vid 6 m sker även en för
ändring av NAP-kurvan, i det att den i genom
snitt ligger högre ovanför och lägre nedanför 
denna. NAP-ökningen uppåt beror framför a1lt 
på en högre frekvens av pollen av särskilt Gra
mineae och Artemisia men även Cyperaceae och 
Chenopodiaceae och i någon mån Ericales. Balix
kurvan är indifferent. I en del prov såväl ovanför 
som nedanför 6 m är halten av otvetydigt se
kundärt pollen ganska stor, vilket givetvis mins
kar ifrågavarande spektras värde. 

I ett totaldiagram ( fig. 32 a med förkortad 
höjdskala ) framgå förskjutningarna mellan å ena 
sidan träd- och buskskiktets pollenproduktion 
( inkl. eventuellt långfluget pollen och intergla
cialt eller äldre pollen) och å den andra fältskik
tets pollenproduktion. Ovanför 6 m nivån domi
nerar det långflugna Pinus-pollenet över det 
sannolikt lokalproducerade Betttla-pollenet, ne
danför 6 m är förhållandet det motsatta. Detta 
torde kunna tolkas så, att landskapet från att 
ha varit bevuxet med björksnår eller gles björk
skog övergår till att bli mer eller mindre skog
löst ( jfr nedan) . 

Tydligare framträder den ovannämnda föränd
ringen vid 6 m nivån i ett annat diagram (fig. 
32 b ) ,  i vilket vissa uteslutningar skett. Moderna 
pollenanalyser av senglaciala lager i bl. a .  Dan
mark, sedda med en aktualistisk syn utifrån er
farenheter från nutida förhållanden (AARIO 
1940) , visa att förekomst av Pintts-pollen i rela
tivt betydande mängder tyder på svag pollen
produktion i ifrågavarande trakt och att Pintts
pollenet i sådant fall helt eller till större delen är 
långfluget från områden, sannolikt belägna söder 
om Danmark och Östersjön. J\ian kan knappast 
förutsätta, att norra västkustlandet intar en sär
ställning härvidlag utan att Pintts-pollenet även 
här är långfluget. Vidare äro givetvis också de 
otvetydigt sekundärt deponerade pollenkornen 
( Ulmus, Tilia etc . )  främmande för trakten under 
senglacialen. I Betula-pollenmängden (liksom 
bland övriga pollenslag) förekommer visserligen 
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Fig. 32. Ytdiagram illustrerande pollenslagsfördelningen - särskilt förhållandet mellan trädpollen (AP) och icke-träd

pollen (NAP) - i det senglaciala och tidigt postglaciala avsnittet av pollendiagram nr 121  b från det bohuslänska in

landet. - a. Med samtliga registrerade pollen (utom otvetydigt sekundära pollen) .  - b. Efter uteslutning av Pinus
pollen (långfluget) .  Strax ovanför 4 m nivån anger karvgången den postglaciala skogens expansion. 

Abb. 32. Flächendiagramm iiber die Verteilung der Pollenarten - besonders das Verhältnis zwischen Eauropollen (AP) und 
Nichtbaumpollen (NAP) - im spätglazialen und fri.ihpostglazialen Absclmitt des Pollendiagramros Nr. 1 2 1  b aus dem Birmenland 
von Bohuslän. - a. Mit sämtlichen registriarten Pollen (ausser unzweideutig sekundären). - b. Nach Ausschluss der Pinus-Pollen 
(ferntransportiert ). Unmittelbar oberhalb des 4-m-Niveaus gibt der Verlauf der Kurve die Expansion des postglazialen Waldes an . 

sannolikt en del ovidkommande pollenkorn av 
fjärrtransporterat eller sekundärt slag, men 
mängden därav är omöjlig att bestämma och för · 
övrigt troligen ej så betydande ( jfr ovan s. 
113 f . ) . Det finns därför ett visst fog för att ute
sluta de främmande pollenslagen ur totaldiagram
met och låta detta omfatta Betula (och eventuellt 
förekommande H ippophae) å ena sidan och som 
förut ris, gräs etc. å den andra ( fig. 32 b ) .  Man 
torde i dessa fall, trots en viss osäkerhet beträf
fande premisserna, få en någorlunda riktig bild 
av den i ganska vidsträckt bemärkelse lokala pol
lenproduktionens fördelning. Inom avsnittet ne-

danför 6 m dominerar Bet'lda-pollenmängden 
över NAP-halten till skillnad mot förhållandet 
ovanför denna nivå. 

Denna Betula-dominans under ett visst skede 
av senglacialen kan tolkas på två sätt. Antingen 
är det mesta av Betula-pollenet såväl nedanför 
som kanske även ovanför 6 m nivån trots allt 
långfluget, vilket emellertid på grund av den 
allt mer ökade tillandningen gör sig mindre gäl
lande bland den stigande strängt lokala N AP
produktionen. Eller också är förhållandet, som 
i övriga från S.canodania m. m. konstaterade fall 
det, att ett senglacialt skede föreligger, då Befttla 
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( sannolikt av pubescens-typ ) av tydligen klima
tiska orsaker var särskilt gynnad, nämligen Alle
rödtiden. Den senaste tolkningen synes vara den 
riktiga. NAP-kurvan visar nämligen en särskilt 
kraftig stegring ett stycke högre upp i den sen
glaciala lagerserien (på . ca 4,60 m) , en företeelse 
som återkommer i andra senglaciala diagram från 
höjdområden (ser. 115  a och 141 ) . Denna ganska 
plötsliga ökning av NAP-halten måste ses som ett 
utslag av att stranden kommit helt nära . eller 
skärgården slutit sig omkring lokalen för prov
serien och att platsen med .ens kommit inom det 
normala spridningsområdet för fältskiktets pol
lenproduktion. NAP-uppgången vid 6 m däremot, 
samtidig med Pin�ts-kurvans uppgång, ger av 
nämnda orsaker snarare intryck av att vara en 
regional företeelse. 

Nedre delen av förlängningen av serie 141 
Småsjöarna ( från ca 9,70 m och nedåt ) ger med 
sin tydliga Betula-dominans i AP-diagrammet 
intryck av att vara Allerödlager. Förhållandena 
äro emellertid ej så klara som i föregående fall . 
- Likartat förhåller det sig med serie 55 e Molte
myr. Man kan knappast beräkna, att pollensedi
mentationen i havet omkring 10 km utanför kust
bandet skulle kunna klart avspegla pollenproduk
tionen från vegetationen på de större skärgårds
öarna. 

ZON III 
Yngre D ryastid 

Nästa skede i vegetationsutvecklingen har på 
grundval av stratigrafiska och paleobotaniska 
iakttagelser, vilka äro gjorda med särskild skärpa 
i Danmark men även i andra trakter (se FrRBAS 
1949 s. 56 ff. ,  304 ff. ) ,  kunnat konstateras inne
bära ett bakslag i vegetationsutvecklingen till för
hållanden som varit rådande före den gynnsamma 
Allerödtiden. Inträffandet av detta över vid
sträckta områden identifierade avbrott i den på
gående utvecklingen till rikare växtlighet tyder 
på en samtidig, vittomfattande klimatförsämring, 
vilken i Danmark och angränsande områden tagit 
sig ganska likartat uttryck (se FIRBAS 1949 s. 
304 ff. ) .  De palynologiska indicierna, vilka i brist 
på annat bevismaterial inom undersökningsområ-

det i detta sammanhang äro aktuella, utgöras en
ligt undersökningarna i Scanodania ( JEssEN, 
I VERSEN, NILSSON m. fl. ) av avtagande träd pollen
frekvens, minskning av Betula-pollenmängden 
och samtidig ökning av Pinus-pollen- (långfluget) 
och NAP-halten i förhållande till underlagrande 
Allerödavsnitt. Nedre gränsen kan vara något 
diffus, den övre i regel mycket skarp (se t. ex. 
diagram 121 b) i det att Betula-kurvan kraftigt 
stiger, Pinus- och NAP-kurvorna däremot sjunka 
(se s. 127 ) .  Pollenspektra från yngre Dryaslager 
ha tolkats som utslag av en mer eller mindre träd
fri vegetation av huvudsakligen buskar, ris, gräs 
och örter, dvs. en tundraartad vegetation (JEs
sEN 1935 a O. b, NILSSON 1935, IVERSEN 1942, 1945 
m. fl. ) .  

Dessa karaktärsdrag återfinnas i pollendia
grammen från undersökningsområdet. Förhållan
dena kunna variera på de · olika platserna, vilket 
är helt naturligt med tanke på de växlande geo
grafiska omständigheterna. Tillfälligt kraftigare 
tillförsel av långfluget pollen (framför allt Pi
nus ) och interglacialt eller äldre pollen kan givet
vis avsevärt inverka på poll�nspektras samman
sättning, varför enstaka variationer ej få tillmä
tas alltför stort värde ( jfr ovan s. 110 ff. ) . Den 
lokala pollenfrekvensen är i regel besvärande 
ringa. Det är emellertid att märka, att den ej 
endast är ett utslag av den låga pollenproduktio
nen över huvud taget utan också kan bero på hur 
stort avståndet är mellan pollenproducenterna 
och lokalen för provtagningen. V ad detta sist
nämnda förhållande kan ha för betydelse för 
NAP-kurvans förlopp anfördes strax ovan under 
behandlingen av Allerödtidens vegetation. 

Kurvgången i trädpollendiagrammet visar 
mestadels ett oregelbundet förlopp utan några 
mera karakteristiska drag. voN PosT ( 1947 a s. 
207 ) har, som tidigare (s. 16 )  omtalats, i Viska
dalen (ca 130 km S om undersökningsområdet) 
för detta skede funnit tvenne mer eller mindre 
markerade kulminationer av Pinus-kurvan, som 
han betecknat med Pm1 ( överst) och Pm2. Dessa 
skulle avspegla tider av en mera utpräglad träd
löshet, då långfluget Pinus-pollen haft större 
möjligheter att göra sig gällande i pollenregnet 
än under ett något mera trädrikt skede. Detta 



118 M. FRIES:  Senkvartär vegetationsutveckling i nordvästra Götaland 

drag i kurvgången är ej tydligt utpräglat i före
liggande diagram. I serie 141 Småsjöarna ( den 
högst belägna lokalen) återfinnes emellertid en 
tydlig Pintts-kulmination på 6,90-7,30 m och 
nedanför ett parti med relativt höga B etttla- och 
låga Pinus-värden på (7,30-) 7 ,60-8,10 m, före
gånget av ett avsnitt ( 8,10-ca 9 m) med oregel
bunden kurvgång med här och var ganska höga 
Pinus-värden. Här kan alltså möjligen föreligga 
en parallell till Pm1 resp . Pm2. Utan säker krono
logi för senglacialen i föreliggande diagram måste 
emellertid dylika komlektioner tagas med stor 
försiktighet. Det är ju även mycket tänkbart, att 
förhållandena voro något annorlunda vid syd
svenska höglandets västkust än i den bohuslänsk
dalsländska skärgården. Samtidiga klimatskift
ningar inträffade men förmådde i obetydligare 
grad inverka på vegetationens sammansättning i 
sistnämnda område. 

Den höga NAP-kurvan före BM skulle även 
kunna tolkas så, att den uteslutande representerar 
strandvegetationen och att någon tundravegeta
tion icke existerat. Denna kurvkonstellation lig
ger ju också i de flesta härvid aktuella diagram 
i närheten av isoleringskontakten. Relationen mel
lan NAP-nedgången och Bettda-kurvans uppgång 
(BM0) är alltid densamma - undantag serie 
55 e där hög NAP-kurva av edafiska orsaker helt 
saknas ( se nedan) - oberoende av isoleringens 
någ·ot skiftande läge. Vidare saknar man vid 
långt senare under postglacialen inträffande iso
leringar motsvarande företeelser ( se ser. 23 ) .  Och 
även om NAP-mängden till allra största delen 
härstammar från havsstrandvegetationen, så 
borde, om Jandet i övrigt vore skogklätt, trädpol
lenet dominera över strandväxternas pollen, vil
ket visas av postglaciala pollenspektra i marina 
sediment. Så är icke fallet i dessa senglaciala 
diagram. Den senglaciala landvegetationen måste 
ha varit mer eller mindre trädfattig. 

Bland identifierade NAP bör ett Dryas-pollen 
i prov nr 46/1405 från serie 141 Småsjöarna om
nämnas (bestämningen välvilligt bekräftad av 
dr G. ERDTMAN och dr J. IvERSEN) .  Ifrågavarande 
lager (lergyttja)  kan dateras till övergången mel
lan sen- och postglacial tid. Som växtplats för 
denna kalkkrävande art kunna skalförande 

strandgrusavlagringar tänkas ha tjänat. En nu
tida motsvarighet till denna företeelse visar ett 
fotografi, som TH. C. E. FRIEs ( 1925 Taf. l )  ta
git från Andy)ya i Nordnorge : en Dryas-hed på 
en skalförande strandterrass vid havsytans nivå. 

Några H elianthemum-pollen ha påträffats, av 
vilka dr J. IvERSEN bestämt ett till H. nummttla
rium - typ (sålunda icke H. oelandicum) .  I Dan
marks senglacial har II. oelandicum - pollen visat 
sig vara mycket vanligt förekommande men av
gjort rikligast under äldre Dryastid ( IvERSEN 
1944 s. 77 4, 1945 P l. IV) . Från Om berg i Öster
götland har ERDTMAN (1949 s. 53 ) funnit ett 
H. oelandicum - pollen i lager, som förmodligen 
avsattes i en nunatakksjö under samma tidiga 
skede. Det är tänkbart, att H. oclandicum aldrig 
lyckades nå upp till den bohuslänsk-dalsländska 
senglaciala skärgården, vilken under äldre Dryas
tid torde ha varit istäckt. Om den under denna 
tid vuxit i isfria trakter söder därom, kan den 
möjligen ha hunnit dö ut där ( under Alleröd
tid � )  innan en kolonisering av detta skärgårds
område var möjlig. 

övergång·en till följande vegetationshistoriska 
period, den preboreala, tilldrar sig ett speciellt 
intresse. Pollenspektra avspegla här den vik
tigaste förändringen i vegetationens utveckling 
efter landets friläggande från is : övergången 
från ett öppet, mer eller mindre trädlöst till ett 
skogsbärande landskap. Denna händelse anses 
numera ur klimatisk och vegetationshistorisk syn
punkt allmänt vara det »mest rationella gräns
märket mellan senglacialen och postglacialen» 
(voN PosT 1947 a s. 210) . Den ger sig till känna 
i trädpollendiagrammet som en markant uppgång 
av Bettda-kurvan och en motsvarande nedgång 
av Pinus-kurvan. Pollenslag, som tyda på skog
löst landskap, avta i frekvens. Sålunda går Balix
kurvan ner från värden på 5-10 % .eller mer till 
en eller annan procent. Serie 141 Småsjöarna är 
särskilt instruktiv i detta fall . Vidare falla sam
tidigt NAP-kurvorna oftast mycket kraftigt. Dia
gram 55 e lVI:oltemyr avviker i sistnämnda avse
ende, i det att NAP-kurvorna äro relativt låga 
även i det övre senglaciala avsnittet. Orsaken 
torde vara den, att lokalen visserligen började 
alltmer omges av en gles skärgård av små, morän-
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fria klippöar men fortfarande låg långt ifrån de 
större öarna längre österut med lösa jordlager, 
där ett mera slutet växttäcke kunde förekomma. 

Återblick på senglacialen 

De speciella sedimentationsförhållandena för 
pollenkorn i marin miljö göra jämförelser med 
pollenspektra från serier ur limniska senglaciala 
sediment som t. ex. de instruktiva danska och 

. skånska mycket vanskliga. Likheter föreligga dock 
- de ha ju f. ö. utgjort förutsättning för att en 
grov, relativ datering försökts för undersöknings
områdets diagram - men överensstämmelserna 
begränsa sig till de stora dragen, till kurvgången 
som sådan i diagrammen ej till de olika pollen
slagens procentvärden. Sålunda visar sig Pinus
kurvan i Stärkestadsserien 121 b - givetvis efter 
höjdskalekorrigeringar - gå i stort sett konformt 
med motsvarande i t. ex. MoRRENs Göteborgs- och 
Smålandsdiagram ( 1942, 1945 ) ,  NILssoNs digram 
från Baremosse, St. Ellernossen m. fl. i nord
västra Skåne ( 1935 Taf. VII ) ,  IvERSENs från 
Pjerritslev i norra Jylland (1934 s. 1 1 )  och JEs
SENS från Br$25ndum i centrala Nordjylland ( 1935 
b s. 194) . Diagram från platser i mellersta och 
södra Danmark visa emellertid en Pinus-kurva på 
avsevärt lägre procentlägen (t .  ex.  IvERSENs B�l
ling- och Akkerupdiagram (1942 s. 141 resp . 1945 
Pl. IV) , tydande på en mera utvecklad björk
vegetation än i nordligare trakter (IvERSEN 1947 
s. 76 ff. ) .  Mot denna bakgrund är det även av 
geografiska skäl rimligt att anta, att björkvege
tationen inom undersökningsområdet också under 
Allerödtid varit mycket obetydligt utvecklad. 
V ä x t l i g h e t e n i d e n s e n g l a c i a l a b o
h u s l ä n-d a l s l ä n d s k a s k ä r g å r d e n h a r 
v a r i t  e n  m a r i t i m  i s h a v s v e g e t a t i o n  
med ris, örter och gräs och videsnår samt på 
spridda, vindskyddade platser björk.1 I detta av
seende torde detta landskaps växtlighet ha liknat 
den nuvarande i vissa arktiska områden t. ex. 

1 En storleksanalys av Betula-pollen hade härvidlag 
varit önskvärd men har tyvärr ej varit möjlig på grund av 
sedimentmaterialets kalkhalt och pollenfattigdomen, vilken 
gör bruk av HF vid prepareringen nödvändig (j f1· F JEGRI 
1940 s.  24 ff., AARIO 1941 s. 613 ff. ) .  

mellersta och södra Grönlands eller delar av  det 
arktiska N ordarnerikas kuster och skärgårdar. 

Likheten är emellertid ej fullständig. · I den 
senglaciala floran ingick, som relativt nyligen 
konstaterats (ERDTMAN 1938, 1946, 1949, LosERT 
1940, IVERSEN 1942, 1945, m. fl. ) ,  ett för den 
arktiska eller subarktiska tundran sällsynt eller 
främmande element, omfattande Artemisia- och 
Helianthemum-arter och, om man så vill, Hip
pophae. Dessa pionjärer eller »vagabonder» 
( ERDTMAN) äro påfallande euryterma men kräva 
mer eller mindre instabil mineraljord, dvs. äro 
känsliga · för konkurrens. Det kan förefalla egen
domligt, att Artemisia-pollen förekom i sådana 
mängder ( ända till ca 80 % av L: AP i ser. 
141 Småsjöarna) i den bohuslänsk-dalsländska 
senglaciala skärgården. Det är emellertid att 
märka, att Artemisia är en mycket god pollen
producent. ERDTMAN (1949 s .  48 ) har i en sedi
mentationstratt, uthängd 13/7-2/8 1948 (alltså 
ungefär under Artemisia-blomningen men efter 
trädens blomningstid)  vid Bornö i Gullmarsfjor
den, funnit ända till 56 % Artemisia-pollen av 
L: AP. I fem trattar, som doktor F .  Koczy haft 
uthängda 1/12 1944-30,111 1945 vid Bornö, var 
emellertid motsvarande Art emisia-pollenfrekvens 
i medeltal endast 0,3 % .  Av denna anledning kan 
man med hänsyn till den senglaciala tidens rela
tivt obetydliga trädpollenproduktion räkna med 
att Artemisia ej täckt så stora arealer, som pollen
procentvärdena låta påskina, men att den säker
ligen varit en vanlig växt med ett massuppträ
dande på spridda, edafiskt och klimatiskt gynn
samma platser. 

Hippophae är känd som en dålig pollenprodu
cent och liknar i detta fall Salix (FIRBAS 1934 
s. 129, 143 ) . Det är alltså tydligt, att när Hip
pophae-pollen förekomma med 5 %  eller mera 
av � AP ( inkl. Hippophae ) ,  havtornet varit på
fallande vanligt och förmodligen kantat strän
derna men av de skoglösa naturförhållandena i 
övrigt att döma även kunnat växa annorstädes på 
mineraljord. 

Den brutna terrängtypen har medfört, att 
ganska skiftande ståndorter erbjudits den sen
glaciala floran. Bergklackarnas sydsidor eller Hi
sidor, där löst material av olika slag ofta depo-
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nerats, böra ha erbjudit denna i övrigt mera kon
tinentalt betonade flora gynnsamma växtbetingel
ser. Härvidlag bör man särskilt tänka på de rik
ligt förekommande skalgrusavlagringarna, ofta 
bestående av nära nog uteslutande skal, som 
lämpliga tillflyktsorter för denna märkliga, kon
kurrenssvaga flora. 

2. Landvegetationens, särskilt skogens, 
postglaciala utveckling 

Vid behandlingen av pollendiagrammens post
glaciala avsnitt uppställa sig vissa problem. Re
dan för översiktlighetens skull är en periodindel
ning önskvärd. Men även teoretiskt är det av ett 
visst intresse och värde att urskilja och karakteri
sera de olika stadierna i den utveckling, som un
dersökningen avser att belysa. 

Vid en tidsindelning av ett vegetationshisto
riskt händelseförlopp, så som det registrera:s i 
diagrammaterialet, är det enklast och säkrast att 
först gå induktivt tillväga, dvs. att utgå från pol
lendiagrammen själva. På grundval av vissa ka
raktärsdrag i kurvsystemet kan en zonindelning 
av diagrammet genomföras. Zonindelningen kan 
samtidigt utgöra en periodindelning av händelse
utvecklingen. 

Ä ven om ändamålet med zonindelningen i 
första hand är att underlätta behandlingen av 
det omfattande pollenstatistiska materialet, är 
det med tanke på zonernas användbarhet som 
kronologiska enheter emellertid önskvärt, att åt 
dem ges en sådan omfattning, att de motsvara 
historisk-växtgeografiskt sett · någorlunda likvär
diga och enhetliga skeden. 

En dylik zonindelning med sifferbeteckning är, 
om den visar sig kunna få allmännare tillämp
ning, neutralare än en periodindelning med 
namnbeteckningar och därför mera t�njbar allt
efter skiftande geografiska förhållanden. Den 
kan sedan, om man så önskar, anknytas till kli
m:;�.tutvecklingen ( se nedan ) . 

Ett flertal olika · zonindelningssystem har un
der årens lopp kommit till användning. Då det 
ur flera synpunkter är önskvärt att i möjligaste 
mån undvika ett från övriga förefintliga helt av
vikande system, har den i dansk, mellaneuropeisk 

och brittisk vegetationshistorisk litteratur allt 
vanligare indelningstypen, som konsekvent ge
nomförts på pollendiagråmmen i FmBAS ' hand
bok ( 1949 ) ,  här tillämpats. Den varierar likväl 
något såväl till periodernas antal som begräns-· 
ning hos olika författare. I föreliggande fall sy
nes den danska, först av JEssEN (1935 b, komplet
tering i 1938 a) lanserade indelningen i nio zoner 
( I-IX )  vara lämpligast, varav tre ( I-III) falla 
inom senglacial och sex ( IV-IX) inom post-

. gl!icial tid. Zonnumreringen nedifrån är ju även 
ur utvecklingshistorisk synpunkt den riktigaste 
och numera, när man med analysprofilerna nått 
tillbaka till de äldsta senglaciala avlagringarna, '  
även lika praktisk som den hittills t .  ex. i Sverige 
tillämpade omvända ordningen (voN PosT 1925 b, 
1928, NILsSON 1935 ) . Denna indelning samman
faller nästan helt med den i FmBAs ' handbok 
( 1949 ) tillämpade. Ett väsentligt undantag ut
göres av att JESSENs period IX av FmBAS delas i 
tvenne, grundade på av kulturinflytande änd
rade kurvförlopp . Det sistnämnda förfarandet är 
mindre aktuellt för nordiska förhållanden. 

Det här tillämpade systemets förhållande till 
några andra zonindelningar framgår av följande 
tabellariska översikt. Det är härvidlag att märka, 
att voN PosTs båda system ( 1925 b o. 1928 ) voro 
grundade på lokalt och delvis ofullständigt mate
rial och att de för övrigt ej voro avsedda att få 
en vidare tillämpning. Några av hans zongränser 
äro därför svåra att säkert infoga i de andra in
delningssystemen. Det bör äve� observeras, att 
de äldre skedenas utveckling anknutits till DE 
GEER-LIDEN-FRoMMs geokronologiska skala, vilken 
som tidigare nämnts (s. 50 ff. )  på vissa punkter 
är osäker. 

Det är eftersträvansvärt att anknyta den er
hållna, mer eller n;1indre lokala zon- och period
indelningen till klimatutvecklingen, elvs. infoga 
den i ·ett klimathistoriskt periodsystem. 

I den historiska återblicken i kap. I har det 
Blytt-Sernanderska klimatperiodsystemet i kort
het presenterats. Detta har med sina boreala, 
atlantiska, subbareala och subatlantiska perioder, 
anknutna till Östersjöns utvecklingshistoria, vun
nit en vidsträckt tillämpning inom och även utom 
Norden. Aven om AxEL BLYTT - och givetvis 
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också SERNANDER - redan tidigt hade klart för 
sig, att det under det skede, vi kalla postglacia
len, förekommit förändringar i temperaturklima
tet (BLYTT 1876 a s. 348, b s. 73 f . ) , så grundar 
sig dock karakteristiken av BLYTTs perioder i 
SERNANDERS utformning på förändringar i fuk
tighetsklimatet, på sjöars och myrars växlande 
vattenföring och därmed sammanhängande för
ändringar i myrarnas vegetation. 

V egetationshistorien, närmast skogshistorien, 
såsom man nu känner den genom pollenanaly
tiska undersökningar, låter sig emellertid i många 
fall ganska väl inpassas i det Blytt-Sernanderska 
systemet. Det kommer därför alltjämt ofta till 
användning i vegetationshistoriskt sammanhang. 

9 000 

- lO 000 

I vissa trakter är det lättare att tillämpa, t .  ex. i 
Västnorge ( F1EGRI 1940, 1944 a m. fl. arb . )  .. Också 
i representativa svenska pollendiagram äro de 
Blytt-Sernanderska perioderna oftast urskiljbara, 
även om övergången atlantisk-subboreal tid är 
oskarp. 

U n der senare decennier har det framkommit 
allt flera fakta, som öka svårigheterna att som 
indelningsnorm för det klimathistoriska händelse
förloppet begagna det Blytt-Sernanderska period
schemat. Delvis härigenom har periodbenämning
arnas ursprungliga, klimatiska innebörd skjutits 
i bakgrunden. Systemet har alltmer fått karaktär 
av kronologisk nomenklatur, såsom sådan prak
tisk och internationellt gångbar. Den har därför 
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n 

Fig. 33 .  VON PosTs tre perioder och den senkvartära 

klimatkurvan i fri konstruktion. Kurvan med sina mer 

eller mindre regelbundna komponenter, varav en inlagts, 

är ett uttryck för det grundtema, den revertens, som fram

träder ur alla för postglacialtiden representativa pollen

diagram, oavsett de orsakande klimatförändringarnas 

karaktär. 

Abb. 3 3 .  voN PosTs drei Perioden und die spätquartäre Klima
kurve in freier Konstruktion. Die Kurve mit ihren mehr oder 
minder regelmässigen Komponenten, von denen eine eingetragen 
ist,  ist ein Ausdruck des Grundthemas, der ·Revertenz, die in 
allen fi.ir die Postglazialzeit repräsentativen Pollendiagrammen 
hervortritt, unabhängig vom Charakter der verursachenden 
Klimaveränderungen. 

också alltemellanåt använts i detta arbete. De 
härvid väsentliga nya :fakta gälla den av såväl 
myrstratigrafi som pollendiagram indicerade kli
ma tutvecklingen. 

Fortsatta myrstratigrafiska forskningar efter 
SERNANDERS linjer av VON PosT, GRANLUND, OR
DING och andra ha visat att · »det Sernanderska 
schemat icke på långt när innehöll hela sanningen 
- ens i dess principiella grunddrag - om de 
postglaciala klimatväxlingarna» ( voN PosT 1944 b 
s. 81 ) .  GRANLUNDs system av periodiskt återkom
mande rekurrensytor i torvlagerföljderna tydde 
på en etappvis .skeende postglacial klimatförsäm
ring och visade, att den egentliga gränshorison
ten ( den subboreal-subatlantiska kontakten) var 
principiellt likställd med flera andra, både äl�re 
och yngre omslagskontakter. Och mellan dessa 
:fann 0RDING en serie dylika rekurrensytor av 
lägre valörer ( 0RDING hos VON PosT 1944 b s. 
102 :ff. ) .  

voN PosTs betonande av den vegetationshisto
riska revertensen - växtvärldens återgång till 
ett tillstånd som rådde före ett klimatiskt avvi
kande mellanskede (hos oss postglacial värmetid) 
- och dennas allmängiltighet framhävde svårig
heten, ja olämpligheten, att inpassa den i pollen
diagrammen registrerade vegetationsutvecklingen 

i det Blytt-Sernanderska klimathistoriska schemat 
(voN PosT 1930 a s. 21, 1931 s. 49 ff., 1944 b 
s. 86 ff., 1946 s. 198 ) . Som en konsekvens av den 
konstaterade revertenta utvecklingsgången in
förde voN PosT termerna mediokrata och termino
krata element som beteckning på de växttyper, 
som överväga (härska) under utvecklingsförlop
pets mellersta respektive :föregående och efter
följande faser. Dessa ha fått den neutrala be
teckningen I, II och III och representera i tur 
och ordning den uppåtgående, den kulminerande 
och den nedåtgående klimatkurvan (voN PosT 

1931 s. 53, 1944 b s. 92 ff. ) .  Denna tredelning av 
den postglaciala vegetationsutvecklingen var en
dast avsedd att visa det utvecklingshistoriska 
>>grundtemat» .  Periodernas omfattning och gräns
dragningen dem emellan kunna ej heller allmän
giltigt fixeras. För de speciella förhållandena 
inom de olika undersökningsområdena kunna de 
emellertid låsas :fast. Eftersom indelningen är 
grundad på vegetationsutvecklingen själv, så som 
den :framträder i pollendiagrammen, behöver den 
tänkta klimatkurvan (fig. 33) varken vara bun
den till nederbörds- eller temperaturklimatet .  
Däri ligger denna indelnings stora styrka. Den 
kan tillämpas på vitt skilda vegetationshistoriska 
utvecklingsförlopp och, alltefter omständighe
terna, illustrera grunddraget i nederbördens eller 
temperaturens postglaciala förändringar. I våra 
nejder blir kurvan närmast en exponent för tem
peraturklimatet, för ett ökande, kulminerande 
och avtagande värmetillstånd. 

lVfed detta grundtema, revertensen, i växtvärl
dens utvecklingsförlopp och den därur härledda, 
hypotetiska klimatkurvan låta sig de nyare er
farenheterna om vegetationens och klimatets pe
riodiskt skeende förändringar väl förena. V aria
tionerna av lägre storleksordningar förlöpa som 
undulationer av olika grader kring huvudkurvan, 
villren alltså :får ses som en medelkurva för dessa. 

J\.fed dessa synpunkter för ögonen har här ett 
försök gjorts att gruppera de ur pollendiagram
men härledda zonerna och de motsvarande perio
derna ( III-IX) - med namn efter de karak
teriserande pollenslagen - längs en dylik sti
gande, kulminerande och fallande klimatkurva 
och därmed ansluta dessa till voN PosTs tre-
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-periodsystem. Omkring kulminationsperioden VII 
gruppera sig å ömse sidor sålunda i första hand 
perioderna VI och VIII och därefter perioderna 
V och IX utan att därvid ömsesidigt represen
tera klimatiskt fullt likvärda tidsenheter. Detta 
schematiserade utvecklingsförlopp och dess pe
riodindelning åskådliggöres på fig. 34. Hänsyn 
har ej tagits till fluktuationer av lägre storleks
-ordning ( jfr S. FLORIN 1944, VON PosT 1944 b, 
1947 b) . Den tidsskala, som ligger till grund för 
kurvans längdskala, är givetvis på flera punkter 
mycket ungefärlig (jfr kap. VI s. 49 f f. ) .  Klimat
kurvan har i möjligaste mån anpassats efter er
farenheterna om den senkvartära vegetations- och 
ldimatutvecklingen huvudsakligen i Nordeuropa. 
Ett försök har också gjorts att ge perioderna 
svenska benämningar, som hänföra sig till deras 
ställning i klimatutvecklingen : därom mera ne
.dan s. 126 f.  För fullständighetens skull har kur
van fortsatts tillbaka i tiden och fått omfatta 
.även den senglaciala utvecklingen. 

De urskilda periodernas begränsning, place
ring· på klimatkurvan och inpassning i voN PosTs 
treperiodsystem fordra några kommentarer ( s. 
123-126) . 

Beträffande zongränsernas lägen kan i vissa 
fall tvekan råda. Detta är särskilt fallet rörande 
tiden från klimatoptimum fram mot nutid. skogs
utvecklingen under den uppåtgående klimatkur
van ger goda möjligheter att erhålla markerade, 
synkrona pollenanalytiska lednivåer. Det lig·ger i 
en klimatförbättrings natur - och särskilt i en 
snabbt skeende sådans - att de efter varandra 
uppträdande nya inslagen i vegetationen markant 
.avspegla sig i det pollenstatistiska materialet. 
(Jfr vad som på s .  53 nämnts om spridningen 
av Alnus ! )  För en långsammare, visserligen 
etappvis skeende klimatförsämring reagera de 
mediokrata elementen ej lika omedelbart. Eller, 
riktigare uttryckt, det finns alltid - åtminstone 
i en omväxlande terräng - ståndorter där · de 
kunna leva kvar (utan att därför vara relikter ) ,  
under det att regionalklimatet och den därav på
verkade marktypen förhindrar den från · att fort
farande ha den tidigare vidsträcktare utbred
ningen. Det är härav uppenbart, att detta hän
delseförlopp i vissa fall kan registrera sig pollen-

�/B 
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Fig. 34. Den senkvartära klimatkurvan och de pollen

analytiska zonerna (nordvästra Götaland) med de träd

pollenslag, som karakterisera dessa (senglacialen undan

tagen, där ä. p. och y. D. = äldre resp. yngre Dryastid 

och All. = Allerödtid) . Förkortningsförklaringar i texten 

och på pl . VIII. 

Abb. 34. Die spätquartäre Klimakm·ve und die pollenanalyti
schen Zonen (nordwestliches Götaland) mit den Baumpollen, 
welche diese charakterisieren (ausgenommen das Spätglazial, wo 
ä. D. und y.  D. = ältere bzw. j iingere Dryaszeit und All. = 

Allerödzeit ) .  Abkiirzungserldärungen im Text und auf Pl. VIII. 

statistiskt tydligt nog, men att i andra, beroende 
på lokala förhållanden, den verkliga föränd
ringen avspeglar sig mindre markant i pollen
spektra än vad rimligt och önskvärt vore. Kurv
förloppet för t. ex. ekblandskogskonstituenterna 
under senpostglacial tid ger vid jämförelse mel
lan de olika diagrammen belägg för denna syn
punkt. 

Med utgångspunkt från att temperaturen varit 
den mest avgörande klimatfaktorn för den nor
diska florans sammansättning och vegetationens 
utformning genom tiderna, ha vissa växters vär
mekrav använts som indikation på periodernas 
karaktär, dvs. i detta fall temperaturtillstånd. 
Vår kännedom om växternas klimatkrav är emel
lertid i de flesta fall ganska bristfällig. Och 
många andra faktorer, såväl klimatiska som 
andra, äro givetvis starkt influerande. 

Som indikation på värmetidskulminationen, 
vilken i detta område kan uppfattas som klimat
optimum, har valts massuppträdandet av Tilia
pollen. Dess början markeras av den pollenanaly
tiska lednivån T0 ( se s. 54 ) .  För Tilia eardat a, 
den i detta sammanhang aktuella arten, ha inga 
edafiska hinder förelegat för ett tidigare upp
trädande inom undersökningsområdet. Den ne
danför T0 förekommande Tilia-pollenhalten (på 
gynnsamma lokaler mer eller mindre samman-
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hängande kurva) visar, att T0 ej gärna kan re
presentera en spridningshistoriskt betingad 
gräns. Orsaken till 

'
den markerade uppgången av 

Tilia-kurvan bör alltså sökas i klimatet. Av ut
bredningskartan ( MEUSEL 1 943 karta 51 ) fram
går att Tilia cordata förekommer både i områden 
med milda och i områden med stränga vintrar, 
under det att sommartemperaturen är måttligt 
hög längs hela .norra utbredningsgränsen. Enligt 
JACCARD & FREY ( 1927 s. 10)  är det sålunda ej 
den låga vintertemperaturen utan bristen på 
sommarvärme som begränsar lindens utbredning 
i nordväst. Tilia cordata synes i detta avseende 
vara mera fordrande än i varje fall Ulmus 
glabra, Alm.(,S glutinosa och Corylus. I ENQUisTs 
system över sambandet mellan klimat och växt
gränser ( 1924) utgör lindens värmekrav enligt 
preliminär beräkning ungefär 12,5° under minst 
140 dagar, under det att de övriga (med undan
tag för klibbalen, som fordrar obetydligt högre 
temperatur under kortare tid) skulle tåla lägre 
temperaturer med i gengäld längre varaktighet 
( 1924 fig. 4) , sålunda en maritim tendens. - Det 
finns därför allt fog för att använda massupp
trädandet av Tilia�pollen som indikation på 
värmetidskulminationen. 

Avgränsningen framåt i tiden av värmetids
kulminationen ( period VII )  är emellertid ej lika 
markerad. Den motsvarar ungefär zongränsen 
VII/VIII hos JESSEN, IvERSEN, FrRBAS m. fl. och 
utmärkes av Ulmus-kurvans ofta karakteristiska 
nedgång, mer eller mindre sammanfallande med 
en decimering av Tilia-pollenfrekvensen. 

Mellan Tilia-perioden (zon VII )  och senglacia
lens slut falla tre mycket markanta zoner, mot
svarande ganska kortvariga perioder, nämligen 
närmast före en Alnus-Ulmus-zon (VI ) ,  dessför
innan de·n märkliga Coryl�ts- ( eller riktigare ut
tryckt Pin�ts-Betula-Corylus- )zonen (V) och före 
denna den intressanta Bet�da-zonen ( IV) , den 
postglaciala skogsutvecklingens inledningsfas. 
Gränserna mellan dessa tre zoner ges först av 
Coryhts-kurvans i regel synnerligen markerade 
början ( C0) och Pinus-kurvans ungefär samtidiga 
uppgång och sedan av Alnus-kurvans ofta nästan 
lika kraftig a stigning (A 0 ) • Man har här ..:___ å t
minstone beträffande de två första perioderna, 

Betula- och Corylus-perioderna - att göra med 
ej endast särpräglade utan också markant av
gränsade . och var och en påfallande enhetliga 
avsnitt i den postglaciala skogsutvecklingen. I det 
pollenkurvförlopp, varpå denna indelning grun
dar sig, är den efter VON PosT ( 1909 s. 696 f . )  i 
olika versioner omnämnda s. k. f i n i g l a c i a l a 
o c h b e g y n n a n d e p o s t g l a c i a l a k l i 
m a t f ö r b ä t t r i n g e n registrerad. 

Efter T1:lia-perioden (VII) har man, som 
nämnts, en i stort successivt men i detalj etapp
vis skeende klimatförsämring, vars första yttring 
synbarligen ger sig tillkänna ungefär vid neolit
tidens inbrott omkring 3000 f.Kr. Hela detta 
efterföljande, långa skede, som på sätt och vis 
kan sägas ännu fortfara, är vegetationshistoriskt 
sett ganska svårgripbart. Kurvgången i pollen
diagrammen ger ofta ett förvirrande intryck 
eller, riktigare uttryckt, det är påfallande detalj
rikt. De förekommande klimatoscillationerna ge 
sig nu mera till känua i pollenspektra från Mel
lansverige och norra Sydsverige, sannolikt där
igenom att nordgränsen för allmännare förekomst 
av ädellövskogar vikit något söderut och kommit 
i kontakt med dessa trakter - åtminstone deras 
höjdområden. Men just denna etappvis eller 
periodiskt skeende klimatförändring, som på ett 
eller annat sätt visar sig i pol lendiagrammen, ger 
en möjlighet till kronologiskt grepp om denna tid 
(jfr lednivåerna g-a s .  55 ff. )  . . 

Den pollenanalytiska lednivån c, till tiden syn
barligen ungefär sammanfallande med RY III, 
har fått bilda gränsmärket mellan zonerna VIII 
och IX. Varken principiellt eller reellt avviker 
detta lednivåpar i det föreliggande undersök
ningsmaterialet från tidigare och senare infal
lande dylika ( se s. 57 f. ) .  Då emellertid klimat
omslaget vid denna tidpunkt synes ha satt dju
pare spår efter sig i naturen i andra trakter än 
här och då det dessutom sedan länge fått markera 
värmetidens slut och övergången mellan subbo
real och subatlantisk tid, finnes ingen anledning 
att frångå det gängse bruket. 

Den ·ovan presenterade zon- och periodindel
ningen är i princip lätt att ansluta till VON PosTs 
treperiodsystem. Naturligast är att i överensstäm
melse med voN PosT ( 1944 b fig. 6, 1946 fig. 5 )  
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identifiera den postglaciala värmetiden med pe
riod II (mittperioden) ,  då de mediokra ta elemen
ten, framför allt ekblandskogen ( inkl. hasseln) 
och klibbalen dominerade, och de föregående och 
efterföljande postglaciala avsnitten med perio
derna I och · III. Den postglaciala värmetiden är 
emellertid som kronologiskt begrepp något diffus 
och fordrar en närmare klarläggning (s .  125-
126) . 

Eftersom begreppet postglac1:al värmetid till
kommit vid jämförelse med våra dagars klima
tiska förhållanden, bör ju epoken representera 
ett gynnsammare eller i varje fall varmare kli
mattillstånd än det nutida. Detta är av vikt att 
hålla i minnet, när det gäller att avgränsa värme
tiden bakåt. Gränslinjen framåt i tiden har re
dan omnämnts. Den har av praktiska och tradi
tionella hänsyn - men i någon mån också av 
sakskäl - förlagts till tiden för RY III och led
nivå c, dvs. till den kulturhistoriska övergång·en 
bronsålder-järnålder. Konsekvensen fordrar, att 
motsvarande gränslinje bakåt i tiden drages vid 
en i klimatiskt hänseende någorlunda om inte 
direkt jämförbar så dock jämbördig händelse. 
Klimatet bör alltså efter gränsmärket vara på
tagligt gynnsammare än nu. 

I detta sammanhang kan man tillmäta uppträ
dande av Trapa natans norr om södra och syd
östra Sverige en viss indikatorisk innebörd. 
Värmetidens avslutning framåt i tiden (vid c 

och RY III, se ovan) sammanfaller med Trapa
försvinnandet i Mellansverige (FRÖMAN 1944 s. 
675 ) . ( Tiden för sjönötens utdöende i under
sökningsområdet har ej kunnat fastställas ) . Ge
nom pollenanalytiska tidsbestämningar av det 
första uppträdandet av Trapa på några lokaler i 
undersökningsområdet har konstaterats, att 
Trapa inkom till dessa trakter vid tiden för Al
nus-kurvans början (A0 ) ,  markerande klibbalens 
stora expansion (se s.  165 ff. ) . Trapa förekommer 
här i sådant läge i lagerföljderna, att miljöför
hållandena ej ha kunnat lägga hinder i vägen för 
ett tidigare uppträdande. Vissa spridda uppgif
ter om andra Trapa-förekomster peka i samma 
riktning (se s. 167 f. ) .  Dessa vegetations- och 
klimathistoriskt viktiga händelser - alens av allt 
att döma snabba spridning över åtminstone hela 

Syd- och Mellansverige och sjönötens uppträ
dande i syd- och västsvenska sjöar - tyda på att 
här föreligger en betydande klimatförändring, 
närmast en temperaturförändring i påtagligt 
gynnsam riktning. Den period ( den VI : e ) , som 
börjar här, måste utan tvivel räknas in i värmeti
den. 

Möjligt är att den förändring, antydande be
gynnande värmetidsförhållanden, vilken BROTZEN 
funnit inträffa i den tidigt postglaciala fora
miniferfaunan vid Surte i Göteborgstrakten 
( 1951 ) ,  är synkron med den rationella AZnus
pollengränsen ( MoHREN 1951 s. 145 ) . Om detta 
skulle visa sig vara en generell företeelse för hela 
Västkusten, har man här en marin parallell til l  
det kronologiska och sannolikt även klimatolo
giska sambandet mellan spridningen av Alnus 
och Trapa, i denna del av Sverige ( M. FRIEs 1951 
s .  146 ) . Den ifrågavarande klimatförändringens 
omfattning och betydelse skulle härigenom bli 
ytterligare accentuerad. 

Om temperatur- och övriga klimatförhållanden 
under period IV, karakteriserad av en. möj ligen 
subalpint betonad björkskog, vet man ej mycket 
men dock tillräckligt för att konstatera, att den 
absolut icke kan inräknas i värmetiden. 

Den följande perioden däremot, den V :  e eller 
Pinus-Betula-Corylus-perioden, kan i detta avse
ende vara mera diskutabel. Åt dess ställning i den 
allmänna klimatutvecklingen skall därför här 
ägnas något större uppmärksamhet än de övriga 
perioderna. (För karakterist.ik.en av period V i 
övrigt hänvisas till s. 131 ff. )  

I t .  ex. Sydtyskland och klimatiskt likställda 
områden var Corylus-perioden en värmetid � 

pollendiagrammen därifrån visa för denna tid 
åtskilligt med ädla lövträd vid sidan av hassel 
( FrnBAS 1949 Ab b. 52.:...._70) . I Sydskandinavien · 
och i varje fall undersökningsområdet, för vilket 
den här tillämpade grupperingen är avsedd) kan 
perioden ej rubriceras som en värmetid. Detta 
konstaterande fordrar en motivering. 

Det utmärkande draget för det dåtida syd
skandinaviska landskapet var icke endast hasselns 
vanlighet - för övrigt överdimensionerad i pol
lendiagrammen genom att Corylus ej inräknas i 
den s. k. 100 %-summan - utan också de i övrigt 
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Fig. 35 .  Den senkvartära klimatkurvan och de pollen

analytiska zonerna (nordvästra Götaland) med de mot

svarande svenskspråkiga periodbenämningarna ( utom för 

sengiacialen) och grupperade på högre tidsenheter. För

kortningsförklaringar i texten och på pi. VIII. 

Abb. 35. Die spätquartäre Klimakurve und die pollenanalyti. 
schen Zonen (n,ordwestliches Götaland) mit den entsprechenden 
Periodenbezeichnungen (ausser fur das Spätglazial) und höheren 
Zeiteinheiten in schwedischer Sprache. Abkiirzungserklärungen 
im Text und auf Pl. VIII. 

helt dominerande tall- och björkskog_arna. Ädla 
lövträd och klibbal funnos tydligen här och var 
men ej i några större mängder, med nutida eller 
ännu svagare representation i pollenspektra. Där 
förekom Ulmus, som förmodligen stod insprängd 
i hassellundarna. Quercus och Alnus uppträdde 
sparsamt, men Tilia saknades tydligen helt. Kli
matsituationen var av detta att döma lika ogynn
sam eller - åtminstone till att börja med -
ogynnsammare än i nutiden. 

Coryl�ts-periodens kl imatkaraktär kan ytter
ligare belysas av en jämförelse med liknande nu
tida förhållanden. Om man skall söka en motsva-

. righet till Garylus-tidens skog'ssammansättning, 
skall man gå till trakter vid eller norr om ekgrän
sen men söder om hasselns nordgräns. En region 
med hassel men utan ek är ej eller endast svagt 
utbildad i Sverige, men längs norska atlantkusten 
finns, som voN PosT redan 1920 (s .  239 ) fram
hållit, i vissa regnskuggelägen mellan Möre och 
Helgeland en dylik skogstyp - på grund av 
terrängtypen visserligen i särpräglad utform
ning. En dylik lokal ( Eikisdalen i Möre ) med 

en praktfull hasselförekomst - delvis med stor
vuxna buskar eller småträd - med starkt alm
inslag och något björk har skildrats av NoRD
HAGEN ( 1931 ) .  Jämförelsen är kanske svagt grun
dad, men den säger oss likväl varåt hasselperio
dens klimattyp tenderade : måttligt varma och 
torra somrar samt fuktiga och kyliga, men ej 
stränga vintrar. 

Detta förhållande gör - i likhet med att 
Trapa saknas i hithörande lager - att det är 
fullt tydligt, att d e n n a p e r i o d ( C  o r y l u, s
p e r i o d e n) i c k e  k a n  r ä k n a s  s o m e n  
v ä r m e p e r i o d  h o s  o s s  och knappast i Dan
mark och Nordvästtyskland med anslutna Nord
sjökontinent heller, dvs. i de atlantiskt påverkade 
delarna av Nordvästeuropa. Först vid övergången 
till nästa period, den VI : e eller Alnus-Ulmus
perioden, inträda i våra trakter tydligt och klart 
värmetidsför hållan den. 

Den postglaciala värmetiden omfattar alltså 
hos oss perioderna VI, VII och VIII.  För dessa 
kan Trapa natans tjäna som symbol i Syd- och 
MeJlansverige (frånsett sydligaste och sydöst
ligaste delen, där den levt kvar in i nutid ) .  

Bet1da-skogarna under period lV och Pin�ts
Betttla-Corylus-skogarna under period V bilda i 
Norden relativt kortvariga pionjärskogar, till 
vilka vi nu ej äga några direkta motsvarigheter_ 
Det kan även av den anledningen vara motiverat 

- att sammanföra dem till en kronologisk enhet,. 
en förvärmetid. 

Den ovan gjorda utredningen av Garylus-perio
dens klimatologiska ställning i förhållande. till 
den postglaciala värmetiden bidrar till att skärpa 
karakteristiken av denna och angränsande perio
der och har även ur nomenklatarisk synp�tnkt en 
viss betydelse, som i det följande skall visas . 

I detta arbete har som nämnts gjorts ett försök 
att använda en svenskspråkig terminologi för de 
olika perioderna och sammanfattande skedena.' 
Som ovan påvisats ha de Blytt-Sernanderska 
periodbenämningarna alltmer förlorat sin ur
sprungliga, klimathistoriska innebörd. Det vore 
därför önskvärt att mera allmänt införa en ter
minologi, vilken bättre ansluter sig till nutida 
uppfattning om det allmängiltiga grunddraget i 
vegetationens och klimatets postglaciala föränd-
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ringar, som det framträder i den vegetationshisto
riska revertensen och uttryckts i voN PosTs tre
periodsystem. Förslag i denna riktning har fram
förts av CHIARUGI ( 1936 s. 55 ) med beteckning
arna anatermisk, hypsotermisk och katatermisk 
tid för perioderna I, II och III. Helst borde ter
merna vara ännu mer neutrala och endast ange 
periodernas läge i det revertenta utvecklingsför
loppet, såsom »förperiod>>,  »mittperiod>> och »ef
terperiod» el. dyl. ,  med enligt FIRBAS ( 1949 s. 
110)  arkeokrata, mesokrata respektive telokrata 
element. 

I vissa sammanhang kan det emellertid för 
svenska förhållanden och i svensk text vara lämp
ligt och bekvämt att använda svenskspråkiga ter
mer, som ange de olika periodernas placering i 
den allmänna klimatutvecklingen samtidigt med 
deras ungefärliga kliniatkaraktär. Med utgångs
punkt från den hävdvunna beteckningen värme
tid kunna med fördel termerna förvärmetid och 
eftervärmetid begagnas - i analogi med den 
tyskspråkiga terminologien V orwärmezeit, Wär
mezeit och Nachwärmezeit ( PAUL & RuoFF 1932 
s. 256, FIRBAS 1949 s. 49 ff. ) . För värmetidens 
kulminationsperiod, Tilia-perioden (zon VII ) ,  
lämpar sig beteckningen högvärmetid. Denna 
flankeras av tidig värmetid, Aln�ts-Ulm�ts-perio
den ( zon VI) ,  och senvärmetid, Querc�ts-Betula
perioden (zon VIII ) .  Den jämförelsevis kortva
riga förvärmetiden (i här använda begränsning) 
sönderfaller naturligt i en tidig förvärmetid, Be
tula-perioden ( zon IV) ,  och en sen förvärmetid, 
Pinus-Bet�tla-Coryl�ts-perioden (zon V ) . Efter
värmetiden representerar en direkt fortsättning 
i mer utpräglad form av de omväxlande klimat
typer, som utmärka senvärmetiden (VIII ) .  Den 
kan, om man så önskar, indelas i en tidigare och 
en senare del, en underperiod IX a, omfattande 
äldre järnålder eller gammalsubatlantisk tid ( före 
ca 300 e. Kr. ) ,  och en underperiod IX b, inrym
mande resten av eftervärmetiden. Den sistnämnda 
uppdelningen synes vara lättare genomförd i syd
västsvenska än i andra trakters pollendiagram 
(jfr s. 149 f. ) .  De begagnade pollenanalytiska 
zonernas och de motsvarande periodernas fördel
ning på klimatkurvan samt de svenska period
benämningarna framgå av fig. 35 .  

ZON IV 
Betula-perioden. Tidig förvärmetid . 

(Preboreal tid) 

Pollenstatistisk karakteristik 

Beträffande zonens omfattning äro meningarna 
nord- och mellaneuropeisk litteratur samstäm

miga. Zonen är skarpt begränsad och har ett mar
kant Betula-maximum (BM) som särskilt karak
teristikum. Den intar en särställning gentemot 
alla följande zoner, särskilt därigenom att. prak
tiskt taget varje inslag av värmetidspollen saknas 
(med undantag �ör något Corylus överst) .  Perio
den utgör en inledningsfas till den följande post
glaciala utvecklingen. Den har i litteraturen gått 
under den något missvisande benämningen pre
boreal tid, bildad i analogi med de Blytt-Sernan
derska periodtermerna. 

Z o n g r ä n s e n n e d å t mot senglacialen 
(närmast yngre Dryas) anges av starkt stigande 
Bet�tla-kurva och som en konsekvens därav i 
samma mån fallande Pinus-kurva jämte samtidigt 
mer eller mindre markant fallande Salix- och 
NAP-kurvor. Den absoluta trädpollenfrekvensen 
visar tendens att öka.1 

Z o n g r ä n s e n u p p å t bestämmes av den 
plötsliga Coryl�ts-expansionen, markerad av 
Ooryl1,t,s-kurvans starka stigning ( C0 eller den 
rationella Corylus-pollengränsen) vid slutet av 
Betula-kulminationen. Samtidigt stiger Pinus
kurvan. N ymphaea alba har uppträtt strax dess
förinnan. 

Beskrivning och diskussion 

De raskt pågående förändringarna i fördel
ningen mellan land och hav hade vid postglacial
tidens bör j an ( i  vegetationshistorisk mening) 
medfört att den bohuslänsk-dalsländska sengla
ciala arkipelagen övergått i en mera omfattande 
skärgård med öar av Orusts och Tjörns storlek, 

1 Trädpollenfrekvensen per volymsenhet varierar emel
lertid starkt alltefter beskaffenheten av de lager, i vilka 
pollenkornen inbäddats. Då den här aktuella lagerföljden 
i de flesta diagrammen skiftar från marin lera och ler
gyttja till insjögyttja, ge de erhållna absoluta pollenfre
kvensvärdena ej en riktig bild av de verkliga förändring
arna i produktionen av trädpollen. En kurva för träd
pollenfrekvensen har därför ej införts i diagrammen. 
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åtskilda av smala havsarmar, och med smärre 
öar och skär utanför i det nuvarande kustlandet 
(se MuNTHE 1940 Tavla II, »\Västerhavets och 
Baltiska Y oldiahavets utbredning vid deras se
nare synkrona stadium») .  Ännu strömmade smält
vatten ut genom sunden från inlandsisen, som nu 
under den s. k. finiglaciala klimatförbättringen 
.snabbt vek tillbaka norrut från det mellansvenska 
låglandet. 

Den Bet,ula-kulmination, som följer på den 
förut omtalade � N  AP-kurvans kraftiga nedgång, 
har betecknats som »de nordeuropeiska pollen
diagrammens kanske mest markerade ledhori
sont» (voN PosT 1947 a s. 210 ) . Denna kurv
konstellation är ett tydligt vittnesbörd om en 
djupgående förändring i vegetationens samman
sättning och landskapets fysionomi : den sengla
ciala tundran spränges av den postglaciala 
skogens pionjär, björken. 

Denna Betula-kulmination, vars maximum av 
voN PosT betecknats som lednivå BM ( 1947 a s. 
207 ) ,  är mer eller mindre tydligt utbildad i ett 
flertal diagram från olika delar av västra, södra 
och östra Fennoskandia, från Scanodania, nord
västra Mellaneuropa och Brittiska öarna. För 
Sveriges vidkommande föreligger denna viktiga 
lednivå - eller rättare sagt ledzon � i diagram 
från många platser i södra och mellersta Sverige.1 
Den är givetvis utesluten i norrlandsterrängens 

1 Pollendiagram med mer eller mindre tydligt utbildat 
tidigt postglacialt Betula-maximum föreligga från föl
jande svenska områden : Skåne ( NILSSON 1935 flera dia
gram, MOIIREN 1942 s. 11) , sydsvenska höglandet ( S UNDE
LIN 1920 a s. 167, LUNDBLAD 1936 s. 133,  MORREN 1942 
s.  19) ,  Kalmarsundsområdet och Öland ( TROMASSON 1927 
s. 57, LuNDQVIST 1928 a flera diagram) ,  nordöstra Göta
land ( ASSARSSON 1927 flera diagram, TROMASSON 1932 
s. 166, ö sTER 1947 s. 1 1 ) ,  Gotland (voN PosT 1925 b TavL 
9 ) ,  Västkusten och södra Vänerområdet ( ERDTMAN 1921 
flera diagram, VON POST 1929 a s. 222, SANDEGREN 193 1 
s. 117, 1945 flera diagram, TROMASSON 1934 flera dia
gram /nivå E Il/, MORREN 1942 s. 19, 1945 s. 254, HEss
LAND 1949 a, 1949 b flera diagram, LUNDQVIST 1928 b 
s. 156, voN PosT 1925 a Pl . I fig. 3 ) ,  nona Vänerområdet 
och Bergslagen ( M.-B. FLORIN 1944 flera diagram, S .  
FLORIN 1944 flera diagram, LUNDQVIST 1946 s.  108 ) . För 
övriga länder må endast hänvisas till SAURAMO för öst
fennoskandia ( 194 7, 1949 ) ,  F 2EGRI för norska V estlandet 
( 1935, 1940, 1944 a, 1950 ) ,  EGEDE LARSSEN för Sydöstnorge 
( 1950) ,  GODWIN för England ( 1940 ) ,  JESSEN och MlT
CRELL ( 1938 b, 1949, resp. 1951) , JESSEN och IVERSEN 
för Danmark ( 1929, 1935 a och b, 1938 a, resp. 1934, 
1942 ) och FIRBAS för nordvästra Mellaneuropa ( 1949 Abb. 
104-120 ) .  

inre delar med postglacialt landistäcke. Likaså 
är zonen svårare påvisbar och mera oregelbundet 
utbildad i mellansvenska låglandets marina leror. 
Den synes ävenledes bli oklarare norrut. Från 
norra Vänerområdet och Bergslagen föreligga en 
·del diagram av M.-B. och S. FLORIN (båda 1944) 
med stundom två tydliga Bet�t.la-maxima, ett be
tecknat som finiglacialt och ett som .tidigt post
glacialt. Det är ännu ej klart, om båda dessa till
sammantagna eller endast det ena motsvara det 
sydligare Bet·ula-maximet. Enligt S. FLORIN ( 1944 
s. 566)  skulle det tidigt postglaciala Betula-maxi
met (bipartitionstidens) kunna parallelliseras 
med de höga Bet,ula-värdena i bottnen av en sedi
mentlagerföljd, anknytbar till FROMMs geokrono
logiska pollendiagram från Ångermanland 
( 1938) utanför Indalsälvens mynning (jfr S .  
FLORIN 1944 s. 566 ,  VON PosT 1947 a s. 209, 1947 b 
s. 300 ) . En dubbeltoppighet (BMsup. och BMinf. ) 

av Betula-maximet föreligger även i några nord
bohuslänska diagram ( HESSI.JAND 1949 b Pl. I ) . 
I den mån denna differentiering här ej kan vara 
orsakad av de rubbningar i

. 
pollensedimentatio

nen, som inträda i samband med ett bäckens iso
lering (aktuellt i föreliggande fall) ,  kan här möj
ligen föreligga en nordlig utbildningsfas av den 
eljes helt Betula-dominerade zon IV. Det vore 
mycket önskvärt att erhålla en diagramkedja, om
fattande detta avsnitt utbildat i limniska sedi
ment, vilken med utgångspunkt från de klarare 
sydskandinaviska förhållandena skulle löpa norr
ut och helst knyta an till den ovannämnda för
längningen av de geokronologiskt daterade pol
lendiagrammen i Ångermanland. Såsom inled
ningsfas till den postglaciala skogsutvecklingen 
intar detta björkskogsskede en så viktig vegeta
tionshistorisk ställning, att dess botaniska karak
tär och regionala differentiering ytterligare måste 
utredas och dess relativa och helst absoluta krono
logiska placering ovillkorligen säkras. 

Vid behandlingen av de pollenanalytiska led
nivåerna framhölls ( s. 52 ) ,  att Betula-maximet 
på goda grunder kunde uppfattas som en synkron 
lednivå inom dess förekomstområde (se även ne
dan s. 131 ) .  Det är med andra ord utslag för en 
över vida områden skeende - förmodligen 
världsomfattande - klimatförändring, villren åt-
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minstone för den nord- och mellaneuropeiska 
vegetationen är av mycket gynnsam art. Den kan 
ses som en -fortsättning på den tillfälligt avbrutna 
klimatförbättringen under Allerödtiden. Söderut 
genom Mellaneuropa kan lednivån numera följas, 
ehuru i annan pollenstatistisk utformning, och 
anknytas till den alpina vegetationsutvecklingen 
(jfr FIRBAS 1949 s. 308 ff. ) .  Dess stora kvartär
historiska betydelse är sålunda påtaglig. 

I Sverige har lednivån BM mest tjänat geolo
giska syften (t .  ex. för THOMASSON 1927, 1934, 
M.-B. o .  S. FLORIN 1944, voN PosT 1947 b, HEss
LAND 1949 b ) . LUNDQVIST ( 1928 a S .  144) disku
terar motsvarande zon ( IX)  på Öland ur vegeta
tionshistorisk synpunkt, men materialet tillåter 
ej , att vegetationskaraktären närmare fastställes. 
Åt samma zon i Skåne ges emellertid av NILssoN 

( 1935 �· 470, 498 )  en mera preciserad vegeta
tionshistorisk innebörd. Från föregående skeden 
föreligga fynd av vissa fjällväxter. Pinus-pollen
halten är då jämförelsevis hög, vilket på grund 
av frånvaron av mikrofossil tolkats så, att situa
tionen varit gynnsam för långflykt av tallpol
len. Därefter stiger trädpollenfrekvensen sam
tidigt med Bet,ula-kurvan : ett björkskogsskede 
har inträtt, vilket får inleda den postglaciala 
skogsutvecklingen. 

Den ökade betydelse, som förekomst av icke- · 
trädpollen ( NAP) som indikator på skogfattig
dom fick under 1930-talet (särskilt genom Fm
BAS ' arbete 1934 ) ,  medförde större möjligheter 
att ytterligare precisera vegetationskaraktären. 
Detta visas vackert av F -LEG Ris, I VERSENs och 
andras arbeten över nordisk vegetationshistoria. 
För Sveriges vidkommande har VON PosT 

(1947 a) dragit konsekvenserna härav och i pre
liminär form uppskisserat den sydvästsvenska, 
senglaciala vegetationsutvecklingen, utmynnande 
i · »ett mycket kraftigt Betula-maximum, som an
ger skogens slutgiltiga expansion över den sen
glaciala tundran» (1947 b s. 300) . Detta utveck
lingsförlopp åskådliggöres av flera av de på pl . 
II-IV återgivna pollendiagrammen. 

Om denna preboreala björkskogs karaktär och 
och det då rådande klimatet kan man av makro
fossilfynd i Skåne och Danmark och av i denna 
avhandling och annorstädes publicerade pollen-
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diagram draga vissa slutsatser. Makrofossilfyn
den äro i regel från tiden före pollenanalysen och 
tidsbestämningarna därför ofta något vaga. JEs
sEN (1920 s. 219 ) omnämner fynd av tidigt post
glacial ålder (av N. HARTZ) från Jylland bland 
vilka märkas : Salix polaris, Betula nana, B. p�t
bescens, Pin�ts och Pop�tl1.tS tillsammans med 
N�tphar ltdeurn, Nyrn1Jhaea alba, Ceratophyll�l-m 
demersum och Ca r ex pseudocyperus ( ! ) . NILSSON 
( 1935 s. 419 ) har i sin zon IX funnit Lycopus 
europae1.lS i Skåne. Att anse de klimatförhållan
den, som dessa scanodaniska fynd indicera, helt 
gälla även för det sannolikt mindre kontinentala 
och i varje fall mindre sommarvarma bohuslänsk
dalsländska skärgårdslandskapet kan emellertid 
knappast vara riktigt. De ge dock en antydan om 
att det är relativt godartade klimatförhållanden 
man har att räkna med. 

I det föreliggande pollenstatistiska materialet 
ger förekomsten av vissa · vattenväxtpollen en an
tydan om den temperaturklimatiska situationen 
inom undersökningsområdet under tidig för
värmetid (ser. 115  a o. b, 121 a o. b, 141 o. 69 b ) . 
Nymphaea-pollen ( av klar N. alba - typ ) uppträ
der fr. o. m. Betula-kulminationens maximum, 
dvs. något före Garylus-kurvans början. Ännu 
något tidigare, närmare bestämt från övergången 
mellan sen- och postglacial tid, uppträda alla tre 
111yriophyllum-arterna. En ännu tidigare före
komst är här omöjlig på grund av den då rå
dande marina miljön. I varje fall beträffande 
M. spicatum är det emellertid tydligt, att den 
.förekommit i Danmarks senglacial ( JEssEN 1920 
S. 175, IVERSEN 1942 S. 145) . 

I den mån edafiska eller utbredningshistoriska 
faktorer ej inverka begränsande på förekomsten, 
äro sötvattenväxterna i regel goda inflikatorer på 
klimatet, särskilt temperaturklimatet (jfr betr. 
Trapa s .  168 ) .  Av de först uppträdande av 
nämnda vattenväxter (Myriophyllum-arterna) 
har den övervägande oligotrofa M. alterniflonl-m 
i nutiden en ubikvisit utbredning i Norden ( SA
MUELssoN 1934 s. 49, HULTEN 1950 karta 1296)  
och ger därför ingen närmare upplysning om 
temperaturklimatet. Även den mer eutrofa M. 
spicatum är ubikvisit (o  p.  c.) men har en sydlig 
tyngdpunkt i sin utbredning. Den ekologiskt när-
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stående M. verticillatum är ännu mera utpräglad 
i detta avseende och räknas av SAMUELssoN 

(o p. c. ) som en sydskandinavisk art. Den huvud
sakliga utbredningen ligger söder om limes norr
landicus ( HULTEN 1950 karta 1298 ) .  Norr därom 
finnas enstaka förekomster av mer eller mindre 
reliktkaraktär ( SAMUELssoN op. c . ) .  Det kan gi
vetvis diskuteras, huruvida edafiska faktorer ver
kat utbredningsbegränsande norrut. Att döma av 
111. spicatttm - uppträdandet i t. ex: det j ämtländ
ska silurområdet, där den är känd från ett flertal 
lokaler men JJI. verticillatum endast från en lokal 
(LANGE 1938, s. 123 ) , är det snarast troligt, att 
temperaturklimatet varit bestämmande för ut
bredningen norrut av M. verticillatum. 

I norra Bohuslän har HESSLAND ( 1949 b )  stu
derat molluskfaunan i lakustrina lager från bl. a.  
denna tidig·a förvärmetid (motsvarande senare 
delen av finiglacial tid enligt DE GEER) och jäm
fört den med den motsvarande nutida faunans 
förekomst. Kännedomen om sötvattensmollusker
nas utbredning är visserligen för somliga trakter 
mycket ofullständig, men den gjorda jämförelsen 
antyder likväl, »that the elimate in northern Bo
huslän at the, end of the Finiglacial period was 
not more severe than the present one in the 
Swedish Bergslagen and the Finnish lake district» 
( op . c. s. 161 ) . 

Man kan alltså antaga, att temperaturklimatet 
vid tiden för björkskogens expansion över den 
senglaciala tundran mycket hastigt förändrades 
till en situation liknande den nuvarande i trak
terna kring limes norrlandicus. Den obetydligt 
senare uppträdande, huvudsakligen oligotrofa 
Nymphaea alba, vilken norr om limes endast har 
spridda förekomster ( HuLTEN 1950 karta 765 ) , 
synes tyda på samma förhållande (se f. ö. kap. 
XII s. 163 ) . Den under senare hälften av Bet�da
kulminationen begynnande, senare hastigt sti
gande Corylus-kurvan, visande på förekomst av 
hassel p å  gynnsamma platser, understryker ytter
ligare riktigheten av de klimatiska slutsatserna. 

Å andra sidan äro som ovan nämnts sådana 
växter kända som makrofossil från tidig för
värmetid, vilka brukat gå under benämningen 
'fjällväxter ' .  I den bohuslänsk-dalsländska skär
gården fanns sålunda ännu vid tiden för björk-

skogens expansion Dryas ( se ovan s. 118 ) .  Detta 
synes motsäga ovannämnda slutsats om ett jäm
förelsevis gynnsamt temperaturklimat. Av alle
handa utbredningsförhållanden för fjällväxter 
att döma - uppträdandet vid vissa kuster, i barr
skogsregionen, här och var i Sydsverige m. m. -
är emellertid frihet från konkurrens den primära 
förutsättningen för det stora flertalet fjällväxters 
existens, villkor som rikligast uppfyllts och upp
fyllas på  den senglaciala, den alpina eller av an
nan än klimatisk anledning skogfria marken. 
Fjällväxterna äro sålunda, åtminstone i viss ut
sträckning, euryterma. Härigenom är steget mel
lan fjällväxt och alvar- eller steppväxt ej stort. 
Därför är det för övrigt närmast en smaksak, 
om man vill kalla vissa senglaciala växter, såsom 
H elianthemum- och Artemisia-arterna, för fjäll
eller steppväxter. Det är mest den utbrednings
historiskt betingade aktuella situationen, soni bli
vit avgörande vid val av lämplig beteckning. 

Mot bakgrunden av dessa recenta förhållanden 
är det fullt klart, att förekomst av fjällväxter 
under tidig förvärmetid ingalunda behöver tyda 
på skoglöshet, betingad av klimatiska förhållan
den. Under sådana omständigheter innebär sam
tidig förekomst av fjällväxter och avgjort värme:
krävande arter, såsom Lycop�ts e�tropaeus, Myrio"
phyllttrn ve1·ticillatttm och Carex pseudocyperus� 
ingen orimlighet. När vidare pollendiagrammen i 
detta avsnitt - även utan stöd av makrofossil
fynd - lämna otvetydiga bevis (fallande NAP
kurva, stigande Betula-kurva och samtidigt ökad 
pollenfrekvens) för uppträdandet av skog i land
skapet, blir konsekvensen, att i denna skog vissa 
möjligheter måste ha förefunnits för konkurrens
svaga örter, ris m. m. av fjällväxtkaraktär att .leva. 

Pollenspektra från undersökningsområdets ti
digaste postglaciala lager visa NAP-värden, vilka 
visserligen i jämförelse med senglaciala förhål
landen äro avsevärt lägre men som i vissa fall 
äro betydligt högre än under följande skeden 
(recent tid möjligen undantagen) ,  se t. ex. se
rierna 115, 121 b o. 141 . Sålunda visar Ericales-· 
kurvan, som för övrigt är påfallande låg under 
hela senglacialen, ofta en kulmination parallell 
med Betula-kulminationen. Artemisia-kurvan är 
dessutom mer eller mindre sammanhängande un-
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der tidig förvärmetid ehuru med värden på en
dast en eller annan procent. U n der senare skeden 
(utom fram mot recent tid) uppträda däremot 
blott ett fåtal stänk av Artern1:sia-pollen. På lik
nande sätt förhåller sig i vissa fall t . · ex. cheno
podiace- och Plantag o-pollenhalten. Ett ytter
ligare indicium på här och var ofullständigt 
skogstäcke utgör ganska regelbunden förekomst 
av pollen och stundom av sköldhår från Hip
pophae. I detta fall torde det - liksom beträf
fande Chenopodiaceae och Plantago - dock hu
vudsakligen röra sig om bestånd på ständigt nya, 
björkskogsfria strandremsor, vilka säkerligen voro 
relativt breda på grund av den snabba tilland
ningen, möjligen även på skalbankar, där det 
alltid rått speciella förhållanden. Vanskligare är 
det emellertid att avgöra, hur det härvidlag för
håller sig med cyperace- och graminepollenmäng
den. I denna ingår nämligen det pollen, som med 
säkerhet producerats i stor mängd av ifrågava
rande strand- och vattenvegetation. 

Dessa palynologiska data peka tydligt på före
komsten av en rik björkvegetation, som emeller
tid ej varit helt sluten. ( Man må ständigt betänka 
den oerhörd� överlägsenhet i fråga om pollen� 
produktion, som Betula innehar gentemot alla 
övriga nu nämnda växter, och vidare den betyd
ligt mindre utsikten för pollen från fältskiktet 
än för Betula-pollen att med vinden föras ut till 
det sedimentations bäcken, där proven tagits. )  
Man har sannolikt att göra med e n  björkskog, 
icke olik den i fjällens subalpina bälte eller vid 
Nordatlantens kuster, med fältskiktsvegetation av 
huvudsakligen ericaler - Ernpetntrn-pollen äro 
vanligast, men Calltvna- och Vacciniurn-pollen 
förekomma även - men här och var också av 
örter. På stränder och skalbankar eller andra 
nakna markytor kunde vissa av den senglaciala 
tundrans konkurrenssvaga växter kvarleva, så
som Arternisia, Plantago, Hippophae och möj
ligen Dryas och Heliantherntc,rn (belägg saknas) . 

Det vore i detta sammanhang önskvärt att 
kunna avgöra vilken Bet1,c,la-art det var som ut
gjorde huvudbeståndsdelen i denna björkskog. 
F JEGRis storleksanalyser av Betula-pollen från 
Jt:eren visa oväntat, att det huvudsakligen rörde 
sig om B. verr'ucosa med mot slutet av perioden 

större inslag av B. pubescens ( 1940 s. 45 f . ) .  I 
föreliggande fall är undersökningsmaterialet 
mindre ägnat för dylik analys, eftersom hela sen
glacialen och även i regel tidigaste postglacial tid 
äro representerade i marina, mest minerogena 
sediment, vilka äro mer eller mindre kalkhaltiga 
genom skalinblandning. Sådana förhållanden ha 
påvisats verka förändrande på pollenkornens 
storlek ( jfr F. & I. FIRBAS 1935, FJEGRI 1940 s. 
24 ff. ,  AARIO 1941, m. fl arb. ) .  

När det rör sig om ett kust- och skärgårds
område som det ifrågavarande, ligger det ur 
växtgeografisk synpunkt nära tillhands att i Be
tula-kulminationen se en avspegling av en mari
tim björkskogszon, som skulle förflytta sig allt
efter kustförskjutningen. Man skulle i så fall 
finna denna zon registrerad i samma relation till 
isoleringskontakten oavsett lokalernas höjd över 
havet och därav följande olika isoleringstidpunkt. 
En granskning av diagrammen ger vid handen, 
att så ej är fallet. I serierna från de högst be
lägna lokalerna (t .  ex. ser. 141 ,  121, 115)  ligger 
BM helt ovanför isoleringskontakten, under det 
att serierna från betydligt lägre nivåer visa BM 
under denna ( t. ex. ser. 66, 55, 47 ) .  Härmed är 
även BM: s karaktär av synkron lednivå bevisad. 
Ä ven o ni det lokala maritima klimatet av nutida 
förhållanden att döma måste anses ha varit 
gynnsamt för björkskogsvegetation, måste alltså 
Bet,ula-dominansen skyllas på klimatiska förhål
landen av betydligt större räckvidd. Undersök
ningar på andra håll ha också, som inledningsvis 
anfördes, visat samma företeelse. Betttla-skogarna 
i det tidigt postglaciala N ordvästenropa måste 
ses som en i vidsträckt bemärkelse maritim fas av 
den dåtida europeiska vegetationen ( jfr FIRBAS 
1949 s. 119 ,  309 samt Ab b. 14 b o. 160) . 

ZON V 
Pinus-Betula-Corylus-perioden. Sen för

värmetid. 

(Tidighoreal tid) 
Pollenstatistisk karakteristik -

Zonen är skarpt begränsad. Den har ett i regel 
mycket markerat Corylus-maximum som främsta 
karakteristikum. 
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Z o n g r ä n s n e d å t :  se ovan s. 127. 

Z o n g r ä n s u p p å t :  AZnus-kurvans i regel 
kraftiga stigning (A 0 eller den rationella AZnus
pollengränsen) från inga eller obetydliga pro
centvärden. Ulmus- och Quercus-kurvorna visa 
samtidigt en klar tendens att stiga. Den höga 
CoryZtts-kurvan faller mer eller mindre succes
sivt, likaså Pintts-kurvan. Trapa börjar uppträda. 

Beskrivning och diskussion 

Denna period förmedlar övergången från föreJ 
gående kalltempererade förhållanden till efter
följande värmetid. Bakom Corylus-kurvans plöts
liga uppgång (se diagrammen pl. II-IV) döljer 
sig säkerligen en avsevärd klimatförändring (se 
s. 52) . Mot följande period kan man visserligen 
dra en skarp gräns (A0) , men i övrigt gå de för 
period V karakteristiska förhållandena mera suc
cessivt över i de för period VI utmärkande. Pe
rioden kan därför för ifrågavarande trakter ses 
som en föregångare till den följande värmetiden. 

Coryltts-perioden motsvarar en del - en ti
digare del - av den boreala perioden i SERNAN

DERS ursprungliga tolkning ( 1894 s. 110, 1910 s. 
206 ) . Den bo reala tiden skulle sträcka sig fram 
till Litorinahavets inbrott i det baltiska bäckenet, 
dvs. betydligt längre än vad som motsvarar slu
tet av zon V eller fram mot slutet av zon VI. I 

denna omfattning har borealen också tagits av 
flera författare (voN PosT 1925 b, JEssEN 1935 b, 
NILssoN 1935, IvERSEN 1941, S. FLORIN 1944 

m. fl. ) . F lEGRI ( 1940, 1944 a) däremot låter borea
l en omfatta endast tiden fram till A0• Det är 
emellertid ej fullt klart, om A 0 på norska V est
landet är synkron med A 0 i Sydsverige eller om 
den, som JEssEN (1949 s. 229, Pl. XVI) hävdar, 
är samtidig med den enligt honom försenade A 0 
i västra England och på Irland. Å andra sidan 
kan det ej råda något tvivel om att A0 är i stort 
sett synkron inom området Nordvästtyskland
Danmark-sydsverige - dess placering i vegeta
tionsutvecklingen i övrigt är identisk (jfr Nn"s

soN 1948 b s. 24) .  Samma gränsmärke (A 0 )  an
vändes av GonwiN i hans diagramkonnexioner 
runt södra Nordsjön ( 1945 s. 30 ) för att pollen
statistiskt fastställa den boreal-atlantiska över
gången. Även FIRBAS ( 1949 s. 49 f . )  parallelli-

serar »Boreal» med »Haselzeit», dvs. tiden fram 
till A 0, vilken nivå, som nämnts, är tydligt mar
kerad i N ordvästtyskland. Då begreppet 'boreal ' 
någon gång användes i detta arbete som krono
logisk terrri, sker det med den hävdvunna innebör
den, alltså omfattande både period V och VI. 
Härigenom sammanföras emellertid tvenne åt
minstone pollenstatistiskt och helt säkert även 
klimatiskt olikartade skeden (se ovan s. 125 f. och 
nedan) . Vad den absoluta tidsbegränsningen för 
period V beträffar föreligger det en viss in
kongruens mellan den sedan en del år för Syd
och Mellansverige använda kronologiert ( efter 
FROMM 1938 av S. FLORIN 1944, voN PosT 1947 a 
o. b, jfr nedan s. 134) och de annorstädes tilläm
pade tidvärdena (t . ex. FIRBAS 1949 s. 50) . Denna 
brist på överensstämmelse bör genom tätare dia
gramkedjor och säkrare konnexioner så små
ningom kunna avhjälpas, varigenom även den 
kronologiska ställningen för lednivå A 0 i olika 
delar av Nord-, Väst- och Mellaneuropa bleve 
klarlagd. 

Med den ovan angivna varierande tillämp
ningen av termen 'boreal ' följer också, att ka
rakteristiken av periodens klimat �åste skifta. 
Borealen i SERNANDERS mening måste mot bak
grunden av vår nuvarande genom pollenanalys 
fördjupade kännedom om vegetationsutvecklingen 
utgöra en klimatiskt heterogen tidrymd. Pollen
spektra från början av Corylu.s-maximet och från 
ett framskridet skede av Alntts-perioden ( se ne
dan) äro avsevärt olika. (Klimatologiska syn
punkter komma även i det följande att anföras. ) 
I detta sammanhang är det emellertid för karak
teristiken av Coryltts-perioden viktigt att fram
häva, att möjligheterna att få ett grepp om 
värmetidens inledning voro mycket begränsade 
under den tid, då den Blytt-Sernanderska klimat
förändringsläran växte fram, och att SERNANDERs 

och andra forskares uppfattning om den boreala 
tiden som en del av den postglaciala värmetiden 
synbarligen ytterst grundar sig på iakttagelser 
gjorda i senboreala lager ( SERNANDER 1912 m. fl. 
arb . ) .  Ett härvid viktigt fynd var sålunda Quer
cus i, enligt SERNANDERs uppfattning, boreal torv 
i Närke ( 1898 s. 339 ) . Det är uppenbart att om 
tidsbestämningen i stort är riktig, det här knap-
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past kan röra sig om en företeelse från Garylus
perioden (se t. ex. S. FLORINs normaldiagram från 
Närke 1944 s. 567 ) .  Den sistnämnda klimatiska 
differentierin-gen av borealen ( sensu SERNANDER) 

har varit en bidragande orsak till att den tidigare 
delen av perioden i detta arbete (alltså motsva
rande zon V) ej inräknas i värmetiden utan upp
fattas som en föregångstid till denna, en för
värmetid. 

Den tidigare (voN PosT 1920 s. 239, 1926 s. 
1 08, THOMASSON 1934 s. 218 ; se ovan S .  126 ) an
förda jämförelsen mellan klimatet i det boreala 
hasselskogsområdet och det nuvarande vid mel
lersta N or ges hasselskogsförekomster torde i sina 
huvuddrag vara hållbar. Klimatet vid eller i 
närheten av Atlanten på 63° latitud och nord
ligare är givetvis ej omedelbart jämförligt med 
motsvarande vid en då relativt obetydlig flik av 
Västerhavet på ca 58° nordlig bredd. Även om 
jämförelsen är förhastad eller i varje fall tillspet
sad, ger den dock en anvisning om i vilken rikt
ning klimatets avvikelse från det nutida är att 
söka. Skillnaden mellan ett dylikt klimat och det 
för värmetiden konstaterade är påtaglig. 

I undersökningsområdets pollendiagram är 
Garyl1.ts-kulminationen mycket karakteristisk och 
i regel synnerligen starkt framträdande ( se pl. 
VI ) .  Detta är en för det dåtida Nordvästeuropa 
generell företeelse ( jfr RuDOLPH 1930 Taf. V, 
JEssEN 1935 a s. 62 f., FLEGRI 1940 s. 47 ff., NILs
soN 1948 b s. 48, FmBAs 1949 s. 312 f f. ) .  Denna 
maritima tendens accentueras för Sveriges vid
kommande av motsatsförhållandet mellan de för 
atlantiskt resp . baltiskt inflytande exponerade 
områdena (voN PosT 1924 s. 106 ) .  Garylus-maxi
met finnes sålunda kraftig·ast utvecklat i södra och 
västra Götaland, däremot svagare mot nordost 
och öster (voN PosT 1924 Pl. 2 fig. l, NILssoN 

1935 Taf. XI fig. 8 ) .  Även inom detta · Garylus
område kan man skönja en tendens till ökning av 
kurvmaximet ut mot Kattegatt-Skagerackkusten. 
Detta framgår av föreliggande diagrammaterial 
(se pl. VII ) . De högsta Garylus-värdena återfin
nas i kustlandsdiagrammen från lokalerna 115 

och 55 med ca 140 % (ser. 115 b )  och 180 % (ser. 
55 a och c) . Att tendensen härvidlag ej är tyd
ligare beror på de geografiska förhållandena : 

kustlandet var ett skärgårdslandskap ända in till 
inlandet, varigenom kontinentaliteten österut var 
mindre utpräglad ; det helt säkert kalla vattnet 
( delvis fortfarande smältvatten n i Vänerfjärden 
utövade en avkylande inverkan på omgivning
arna. 

I vissa västnorska pollendiagram föreligger en 
tvåtoppighet på Garyltts-kurvan under det bo
reala avsnittet. Denna företeelse diskuteras av 
_]\-'EGRI (1944 a s. 28) , som funnit den vara av re
gional karaktär för norska V estlandet. Den skulle 
även ( FJEGRI 1940 s. 48)  föreligga från Dan
mark, ehuru den synes vara mindre tydlig där.  
För de skånska diagrammen (NILssoN 1935 ) är 
den ej karakteristisk men förekommer. Några av 
diagrammen från undersökningsområdet visa en 
tvåtoppig Caryl'lts-kurva, t .  ex. 55 a, 115 a och 141 

event. även 47, 55 e, 66 m. fl. (Mycket hänger 
ju härvidlag på hur detaljerade diagrammen äro . )  
Denna företeelse är  emellertid för oklar för att 
tillåta några ytterligare jämförelser. Med tanke 
på att Nordsjötransgressionen delvis infaller un
der Garyl7,ts-kulminationens tid ( GoDWIN 1945 s .  
63,  NILssoN 1948 b s. 60 ff. )  vore det icke onatur
ligt, att dess fortskridande och eventuellt oscil
lerande förlopp skulle påverka hasselförekoms
ten under dess utbrednings- och konsoliderings
fas. 

Vid bedömningen av innebörden av Garylus
kurvans förlopp bör man betänka, vilket den med 
pollendiagram vane läsaren automatiskt gör, att 
det gängse procentberäkningsförfarandet med 
Garylus ej inräknad i 100 % -summan överdimen
sionerar icke blott Garylus-pollenproduktionen 
utan givetvis även dess variationer. Detta först
nämnda förhållande kan avhjälpas genom att 
inräkna Garyl1ts i 100 % -summan, vilket för 
detta avsnitt är berättigat ( se nedan) . storleken 
av variationerna blir därigenom lättare jämför
bar med motsvarande hos övriga i 100 % -sum
man inräknade pollenslag, dvs. huvudsakligen 
Pinus och Betula,. De äro emellertid icke desto 
mindre realiteter att beakta. 

Ett annat förhållande, som visserligen är 
mindre aktuellt för detta diagramavsnitt än för 
de följande ( jfr nedan ) ,  måste även beaktas. Pol
len från buskskiktet (liksom från fältskiktet ) 
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har ej samma möjligheter att spridas allsidigt 
och lika långt som det från träden producerade 
pollenet - detta icke blott när ett tätt trädskikt 
sluter sig över buskskiktet utan även, fast i 
mindre mån, när ,i detta finnas träd eller träd
dungar insprängda här och var. 

Denna företeelse illustreras av pollensedimen
tationen på Gullmarsfjordens botten ( jfr s. 101 ) .  

Vid jämförelse mellan pollendiagram från fjord
profilerna och dem från omgivande land visar 
det sig som ett generellt drag, att Corylus är av
sevärt svag·are representerad i fjord- än i land
diagrammen, och att de här och var i land
diagrammen uppträdande kurvtopparna saknas. 
Vidare är Corylus-kurvan i diagram från olika 
platser i samma sedimentationsbäcken, t. ex. i 
diagrammen ser. 55 a, c och e, påfallande olik
artad, även i avsnitt då de övriga trädpollen
kurvorna visa konformt förlopp (t. ex. just be
träffande den boreala tiden) .  Man får alltså ett 
starkt intryck av att Corylus-kurvan i högre grad 
än övriga i trädpollendiagrammet införda kur
vor, oavsett procentberäkningsmetoden, avspeglar 
lokala förhållanden. Man kan med andra ord, 
generellt sett, ej tillmäta variationer i Corylus
kurvan lika stort värde vid konnekteringar som 
trädpollenkurvorna. JoNAsSEN (1950 s .  63)  har 
också på grundval av jämförelser mellan recenta 
och fossila pollenspektra från Danmark kunnat 
konstatera, att Corylus-pollenet fördelar sig myc
ket lokalt. 

FA<:GRI ( 1940 s. 48, 1944 a s. 28 f . ) har fäst upp
märksamheten på relationen mellan Corylus- och 
Pinus-kurvornas uppgång till sina höga, boreala 
värden och därvid - under antagande av syn
kronitet för C0 ( se s. 52 ) - konstaterat succes
siv utbredning från sydost mot nordväst av tall
skog. I detta fall skulle, naturligt nog, Bohuslän
Dalslandsområdet intaga en mellanställning mest 
lik förhållandet i Skåne, där enligt NrLSSON ( 1935 

Taf. VI o. VII) konstitueringen av tall- och has
selskogarna inträffade ungefär samtidigt ; jfr 
f. ö. diagram från östra Mellaneuropas lågland 
hos FIRBAS 1949 Abb. 121-157, från västra låg
landet Abb . 104-120, från Skåne hos NrLSSON 

1935 T af. VI och VII, från Västnorge hos F A<:GRI 

1944 a Pl. 8 och 10, 1940 Taf. 2-4 och som e�t 

sista led från t .  ex. Irland hos JEssEN 1949 Pl. 
X-XV. 

Vad innebära dessa hög.a boreala Corylus-vär
den, till vilka ingen motsvarighet , finns under 
andra skeden � Denna fråga har åtskilligt disku
terats ; se FIRBAS ' handbok ( 1949 s. 150 ff . )  och 
där citerad litteratur. Man synes också numera 
vara i stort sett överens om att Coryl�ts-maximum 
representerar rena hasselbestånd utan eller lokalt 
med glest trädskikt av huvudsakligen Ulmus, i 
vissa trakter kanske även Pinus (jfr nutida för
hållandena t. ex. i Gotlands hällmarkstallskogar ) .  
Vid sidan härav skulle björk- och tallskogar in
taga mer eller mindre vidsträckta arealer av san
nolikt näringsfattigare markbeskaffenhet. Frå
gan är därför nu närmast : hur skall man kunna 
förklara, att en dylik skogsgeografisk situation 
uppkommit och, framför allt, kunnat äga bestånd 
en viss tid framåt � Den omständigheten att någon 
klar motsvarighet till denna ej skulle existera i 
nutida vegetation, har särskilt aktualiserat frå
gan. Ett par synpunkter på detta mycket om
diskuterade problem må här framföras. 

Rena eller i det närmaste rena hasselskogar, 
representerade av den höga Goryl�ts-kurvan från 
C0 till nedgången ungefär vid A0, ha ej förekom
mit under så lång tidrymd som man i regel före"' 
ställt sig ( FrRBAS 1 949 s .  50) . Den svenska tids� 
skalan ( DE GEER-LIDEN-FROMM) är visserligen, 
som tidigare här påpekats, i vissa avsnitt om
diskuterad men för postglacialen i stora drag rik
tig. Osäkerheten visar sig vid dess tillämpning på 
sydsvensk vegetationsutveckling och ligger då 
snarast i konnekteringarna av de  pollenanaly
tiska lednivåerna. I detta fall äro C0 och A 0 aktu
ella. Det angivna värdet ca 6700 f. Kr. för C0 
är relativt säkert ( se ovan s. 52 ) .  Dateringen av · 
A 0 till ca 6350 f. Kr. är däremot osäkrare, bero
ende på bristande styrka i konnekteringen från 
Ångermanland söderut och på osäkerhet beträf
fande innebörden av A 0 i Ångermanlandsdia
grammen ( se ovan s. 53 f . ) . Lednivån faller emel
lertid i lagerföljderna någonstans mittemellan C0 
( och BM) och T0, vars datering till ca 5000 f .  Kr. 
(eller något tidigare) för undersökningsområdet 
även måste anses som säker ( se s. 54 f. ) .  Tidsbe
stämningen för A0 till ca 6350 f. Kr. kan därför 
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ej slå fel på mer än några hundratal år. Det rör 
sig alltså om en tidsperiod på e t t h a l v t å r
t u s e n d e eller något mer. 

Ett slutet .hasselsnårskikt utgör ett mycket 
kraftigt hinder för utbredningen av andra träd
slag. Detta har konstaterats av bl. a. LINDQUIST 

(1938 ) från Dalby Söderskog i Skåne, där un
dersökningarna visa, »att eken liksom även öv
riga ädla lövträd icke haft förmåga att föryngras 
i Söderskogen, då hasselskogen varit väl sluten» 
(s .  131 ) .  Detta förhållande har otvivelaktigt haft 
sin aktualitet även för de boreala hasselskogarnas 
vidkommande. Spridningen av i första hand Ul
m��s men även Q1.wrcus har helt säkert fördröjts . 
Pollenkurvorna för dessa trädslag, som på grund 
av sin j ämförelsevis låga pollenproduktion äro 
underrepresenterade i spektra, stiga även ganska 
j ämnt från borealens början fram till och även 
ett gott stycke efter Gorylus-kurvans nedgång, 
ehuru de hela tiden under Garylus-maximet visa 
låga värden. Alnus däremot, som koloniserat hu
vudsakligen andra marker än Gorylus, har i brist 
på sådant hinder omedelbart gynnats av den vid 
slutet av Gorylus-maximet synbarligen inträf
fande klimatförändringen och visar därför en 
explosionsartad spridning, analog. med hasselns 
ett halvt årtusende tidigare. Mot denna bakgrund 
kan det alltså av de sydvästsvenska liksom de 
scanodaniska och nordvästtyska pollendiagram
men synas framgå, att det är denna konkurrens
faktor, som varit avgörande för den märkliga 
skogstypens existens, och att det var fråga om ett 
mycket långsamt överhandtagande av de ädla 
lövträden över hasseln. Detta skulle enligt LrND
QUIST ( 1938 s. 131)  ha slutgiltigt lyckats först då 
människan börjat rödja i hasselskogarna i sam
band med boskapsskötselns införande. 

Mot denna förklaring talar emellertid det av 
FrnBAS ( 1949 s. 162 f . )  framhävda förhållandet, 
att pollendiagram från andra områden, såsom 
vissa tyska bergstrakter (Alpenvorland och 
västra Mittelgebirge ) och Irland (FIRBAS 1949 

Abb. 37-51 och JEssEN 1949 Pl. X-XV) , visa 
att ekblandskog kan uppträda samtidigt och ·syn
barligen jämsides med hasselskogarna, om blott 
klimatet tillåter detta. QM-kurvan visar, vad dess 
första kraftigaste stigning beträffar, en intres-

sant serie från den .nämnda ytterligheten med 
uppgång redan vid borealens början över den 
nordvästtyska, scanodaniska och sydvästsvenska 
mellantypen till den västnorska ( F  lEGRI 1940 T af. 
2-4) med en i regel markerad stigning först vid 
inledningen till subborealen. Ä ven inom över
gångsområdet kan för övrigt en förskjutning 
iakttagas men i så fall beträffande Tilia, vars ut
bredning till områdets norra del blivit fördröjd 
av mera lokalt betonade klimatiska orsaker (se 
vidare s. 54) . 

Även kulturhistoriska data tyda på att den 
nämnda tolkningen av hasselskogarnas spräng
ning genom människans medverkan ej kan vara 
riktig. De aktuella sydtyska bergstrakterna (t .  ex. 
Schwarzwald och V ogeserna) äro i stor utsträck
ning s. k. »J ungsiedlungsgebiete>> ( GRADMANN 

1931 s. 71 ff., 115 f . ,  FIRBAS, GRUNIG m. fl. 1948 

s. 62) med ett kulturinbrott först under medel
tiden. Ej heller för Sydskandinaviens del är det 
troligt, att den jag·ande och fiskande människan 
företagit annat än mycket tillfälliga och lokala 
ingrepp i skogarna före de röjningar för boskaps
skötsel och primitivt åkerbruk, vilka ingalunda 
inträffat så tidigt, som LINDQUIST ( 1938 s. 131)  

angivit, utan först ett par-tre årtusenden efter 
sedan de ädla lövträden sprängt hasselskogarna 
( IVERSEN 1941 s. 10, 23, 1949, s. FLORIN 1944 Pl. 
IX, JEssEN 1949 s. 245 ff. , Pl. XVI, o.  däri cit. 
lit t. ) .  

Uppträdandet och spridningen av ekbland
skogen måste därför ses som en i grunden klima
tiskt betingad företeelse. Härav följer att även 
d e b o r e a l a h a s s e l s k o g a r n a s e x i
s t e n s m å s t e s e s m o t e n k l i m a t h i s t o
r i s k b a k g r u n d. Å andra sidan har säker
ligen konkurrensmotståndet varit en i detta fall 
ovanligt starkt fördröjande faktor - variera11de 
alltefter terräng och markbeskaffenhet - för de 
ädla lövträdens 

.
spridning. 

Att närmare precisera karaktären av den kli
matförändring, som skulle ha förorsakat Gary
lus-skogarnas decimering och gynnat de ädla löv
trädens spridning är vanskligt. Några skilda drag 
i pollendiagrammen lämna dock en viss ledning. 
Mot bakgrunden av det norska hasselskogs
.exemplet (s .  126 ) och kännedomen om de ädla 
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Fig. 36. För att ge en med den övriga trädpollenhalten jämförbar bild av Garylus-pollenfrekvensen under det boreala 

hasselmaximet har i ovanstående fall Garylus-pollenmängden inräknats i 1 00 %-summan. Hasselns andel i trädpollen

diagrammet är likväl avsevärd, dock mera i kustlandet (ser. 55 a) än i inlandet (ser. 1 4 1 ) .  

Abb. 3 6 .  U m  ein mit dem tibrigen Baumpollengehalt vergleichbares Bild der Oorylus-Pollenfrequenz während des borealen Hasel
maximums zu geben, ist in den obigen Fällen die Oorylus-Pollenmänge in die 100 %-Summe eingerechnet. Der Anteil der Hasel 
am Baumpollendiagramm ist gleichwohl beträchtlich, jedoch grösser im Kilstenland (Ser. 55 a) als im Binnenland ( Ser. 1 4 1 ) .  

lövträdens klimatkrav är en temperaturförhöj 
ning mycket antaglig. Uppträdandet av den ty
piskt värmekrävande Trapa ( se närmare kap . 
XII s. 165)  på flera lokaler j ust vid tiden för 
A 0 ger vid handen, att en höjning av sommar
temperaturen och sannolikt en förlängning av 
tiden med hög sommarvärme ägt rum. 

Det för pollendiagrammen genomgående pro
centberäkningsförfarandet med uteslutande av 
Coryl·us ur den s. k. 100 %-summan, den grund 
på vilken procentberäkningen sker, utgår från 
den förutsättningen, att hasseln uppträder som 
undervegetation under ett trädskikt av ädellöv
skog ( jfr kap. V s. 43 f . ) .  Detta är giltigt för den 
allra största delen av postglacialtiden. Under den 
relativt kortvariga men distinkt urskiljbara zo
nen V har Corylus bildat det högsta vegetations
skiktet, här och var dock troligen med insprängd 
Ulrn�ts. Enligt principen om att låta pollenpro
duktionen från de vegetationsenheter, som ut
göra högsta skikt, bilda grundval för procent-

skogarna. Man får med andra ord lätt en över
driven uppfattning om hasselskogarnas omfatt
ning och betydelse i landskapet. För att avhjälpa 
detta och ge en riktigare bild av fördelningen 
mellan dessa skogstyper - Pin�ts, Betula och 
Cm·ylus äro ungefär jämbördiga vad pollenpro
duktionen beträffar ( jfr FIRBAS 1949 s .  19, 147 ) 
- ha de aktuella avsnitten (zon V med närmast 
angränsande spektra) i tvenne diagram (ser. 55 a 
och 141 ) omredigerats med Corylus innesluten i 
100 % -summan (fig. 36) . Icke desto mindre 
förekom Corylus synnerligen ymnigt. Härpå tyda 
de resultat, som JoNAsSEN ( 1950 ) nått i Danmark 
rörande Corylus-pollenets andel i recent pollen
sedimentation : »Corylus, it seems, has to be 
present in a large quantity in the forest and in 
coherent growths before its pollen can effective]y 
manifest itself>> ( s_ 76) . 

Det visar sig alltså, att hasselskogen intog 
stora arealer, i kusttrakterna avgjort huvudpar
ten av landarealen med lösa jordarter, men att 

beräkningen borde alltså CoryZ�ts-pollenmäng·den den ingalunda var den allenarådande skogstypen. 
inneslutas i 100 %-summan. Av praktiska skäl D e n b o r e a l a h a s s e l s k o g e n v a r e t t 
sker ej så ( jfr vo. PosT 1916 a s. 442 m. fl. arb . ) .  k a r a k t e r i s t i s k t i n s l a g i l a n d s k a p s
Detta beräkningsförfarande medför givetvis för b i l d e n a v r e l a t i v t k o r t v a r a k t i g
borealtiden en överdimensionering av Corylus- h e t. 
pollenproduktionen och den av denna represen- Här och var uppträda i pollenspektra från 
terade hasselskogsarealen i j ämförelse med de öv- denna zon H·ippophae-pollen . Detta visar, att 
riga vegetationstyperna, främst tall- och .. -bji)r_k-... .. .. fD:r.tf.ar.ande vissa arealer mineral jord förekomma. 
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Sådana kunna tänkas utgöras av strandzonen, 
som .var fri från sammanhängande växttäcke, el
ler av andra edafiskt likartade marker längre 
upp på land, t. ex. skalgrusanhopningar (se 
även s. 120) . U pphörandet av H ippophae fram 
mot slutet av zon V innebär, att dylika marker 
försvunnit. Detta får ses som ett resultat av den 
genom det rikare växtlivet intensifierade mull
och torvbildningen men även - och detta kanske 
framför allt - mot bakgrunden av den sam
tidigt avtagande tillandningen (se fig. 43 s. 172 ) 

och alens invandring och kolonisering av strand
zonen åtminstone längs de undan för undan isole
rade sjöbäckenen. Endast på ett fåtal isolerade 
lokaler har den lyckats leva vidare och hålla sig 
kvar ännu in i våra dagar ( jfr kap . VIII s. 101 
O. SANDEGREN 1941, 1943 a, 1944 s. 529 ) . 

ZON VI 
Alnus- Ulmus-perioden. Tidig värmetid. 

(Senboreal tid) 

Pollenstatistisk karakteristik 

Zonen är relativt skarpt begränsad. Den ka
rakteriseras av jämförelsevis höga Alnus- och Ul
mtts-procentvärden. 

Z o n g r ä n s n e d å t :  se ovan s. 132. 
Z o n g r ä n s u p p å t :  T1:Zia-kurvans i regel 

markerade stigning ( T0 eller den rationella TiZia
pollengränsen)  från inga eller obetydliga pro
centvärden. 

Beskrivning och diskussion 

Denna zon mellan Alnus- och TiZia-kurvornas 
markerade stigning ( A0 resp . T0 ) är visserligen 
i undersökningsområdets diagram tydligt avgrän
sad uppåt mot följande zon men innebär klima
tiskt en inledningsfas till denna. 

Zonens mest iögonenfallande karakteristikum 
är den höga AZntts-kurvan, villren i denna zon i 
regel når sina högsta värden (se pl. V) . Senare 
kan visserligen kurvan stundom nå högre, vilket 
emellertid då beror på tillfälliga eller lokala för
hållanden. Vad beträffar pollenproduktion och 
pollenspridning inom begränsade områden är 

Alnus ungefär jämställd med Pinus, Betula och 
Coryl1ts ( FIRBAS 1949 s. 19 ,  193 ) .  AZnus-kurvan 
intar i denna zon överlag så höga värden i för
hållande till övriga trädpollenkurvor, ofta högre 
än någon av dessa, att det ej endast kan vara 
strand- och kärralsnår, som · avspegla sig i dessa 
spektra. VON PosT ( 1933 s. 35)  har också fäst 
vegetationshistorikernas uppmärksamhet vid den 
nutida a l s k o g ·s t y p e n p å r e l a t i v t t o r r 
m a r k med Qttercus, Fraxintts, Corylus, Cra
taegtts m.fl. Då denna lövskog· är en atlantisk 
företeelse - Irland, W ales, västra Skottland, 
norska Vestlandet, sparsamt i Sydvästsverige 
( SKOTTSBERG 1920 s. 19,  1923 s. 304 f., Du RrETz 

1925 b s. 21 , LINDQUIST 1934 S. 33, TANSLEY 1939 
s. 255, JESSEN 1949 s. 246 ) - är det mot bak
grunden av alens nordvästeuropeiska utbred
ningshistoria enligt voN PosT högst sannolikt, att 
det är produktionen av alpollen från en sådan 
skogstyp, som ligger bakom den höga värmetids
kurvan för Alnus. Efter den kraftiga uppgången, 
stundom resulterande i en övergående kulmina
tion, följer AZnus-kurvan i sina huvuddrag QM
och Corylus-kurvorna. Klibbalens plats bland de 
mediokrata elementen och den nämnda alskogs
typens karaktär av mediokrat företeelse äro så
lunda givna. - Härav följer också, att möjlig
heten, att i Azn,us-p·ollenmängden skulle ingå 
�iven Alnus incana - pollen, är helt utesluten. 

Enligt pollendiagrammen skulle alen ha före
kommit här och var i landskapet, ehuru mycket 
sparsamt, före den stora expansionen. Detta för
hållande förklarar att spridningen kunnat gå så 
snabbt och blivit så effektiv, som Alnus-kurvan 
visar. Denna omständighet har FROMM (1938 s; 
380) framhållit som ett kraftigt stöd för an
tagandet av A 0 som synkron lednivå över vid
sträckta områden. 

A v de övriga mediokra ta elementen visa kur
vorna för Ulmus och Quercus en successiv stig
ning från början i föregående zon. Den är kraf
tigast för Ulmus, som når sitt postglaciala maxi
mum i zonens övre del. CoryZtts-kurvan fortsätter 
sitt i regel upptill i föregående zon p åbörjade 
sjunkande och korsar den uppåtgående AZnus
kurvan. Ett stycke upp i zon VI övergår Garylus
kurvan till att i fortsättningen i stort sett löpa 
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konformt med de övriga mediokratelementens 
kurvor. Detta innebär, att den under föregående 
period luxurierande hasselskogstypen försvunnit, 
med andra ord att hasseln förlorat sin roll som 
egen formationsbildare. Den har ingått i den en
het, ädellövskogen, som i olika varianter skulle 
bli den för värmetiden utmärkande skogstypen. 

Vid jämförelse med en del av NILssoNs skånska 
pollendiagram ( 1935) visar sig en viss skillnad 
beträffande Corylus-kurvans sjunkande i förhål
lande till Alnus-kurvans uppgång. I flera skån
ska diagram fortsätter Garylus-kulminationen ett 
stycke upp i Alnus-zonen, under det att den i de 
bohuslänsk-dalsländska helt eller i det allra när
maste helt faller nedanför A0 (se pl. VI ) .  Bakom 
detta förhållande kan givetvis en obetydlig glid
ning av tidpunkten för A 0 från söder mot norr 
dölja sig. Å andra sidan visa de skånska diagram
men, och särskilt de ovan framhållna, relativt 
höga och i förhållande till QM-kurvan oregel
bundna Coryl,ns-kurvor. Detta skulle snarare 
tyda på att det skånska klimatet - eller andra 
omständigheter - även efter de boreala hassel
skogarnas tid skulle ha varit gynnsammare för 
uppkomsten av mer eller mindre rena hassellun
dar på vissa lokaler än i norra Västkustlandet. 
Coryltr,s-representationen i pollenspektra är även 
särskilt känslig för lokala förhållanden i omgiv
ningen (se ovan s. 134 ) . Kommande detaljerade 
diagram från mellanområdet torde bli belysande 
för denna fråga. 

I diagram från sydligare trakter, t. ex. från 
Skåne (NILSSON 1935 ) ,  uppträder T1:Zia-pollen mer 
Bller mindre regelbundet genom denna zon, ehuru 
i låga procentvärden. Detta är ännu mer utpräg- · 

lat j u  sydligare man kommer ( jfr NILSSON 1948 b, 
FmBAS 1949 ) . I föreliggande pollendiagram fin
ner man, särskilt från edafiskt och klimatiskt 
gynnsamma lokaler, här och var Tilia-pollenstänk 
från A 0, uppåt bitvis sammanhängande till en 
låg kurva ( se f. ö. s. 54) . 

De terminokrata elementens kurvor, huvudsak
ligen Pimts- och BetuZa-kurvorna, gå ned i 
samma mån som QlVI- och AZm.is-kurvorna stiga. 
Pinus-värdena sjunka överlag ganska kraftigt i 
nedre delen av zonen. En karakteristisk korsning 
mellan Alnus- och Pinus-kurvorna infaller här. 

Denna innebär, grafiskt sett, att de mediokrata 
elementen ta överhand över de terminokrata och 
att, om man så vill, värmetidsförhållanden in
trätt. Betula-kurvan faller i regel även något 
men ej så mycket, vilket avslöjar björkens ka
raktär av övergångstyp i dessa trakter mellan de 
terminokrata och mediokrata elementen. Hip
pophae har helt försvunnit ur pollenspektra ( jfr 
ovan s. 137 ) .  

O m  T1·apa, som börjar uppträda inom under
sökningsområdet i samband med alens spridning, 
se kapitlet om vattenväxterna (s. 165 ff. ) .  

ZON VII 
Tilia-perioden. Högvärmetid. 

(Atlantisk tid) 

Pollenstatistisk karakteristik 

Zonen karakteriseras av QlV1-, särskilt Tilia
kulmination. 

Z o n g r ä n s e n n e d å t är relativt skarpt 
markerad (se ovan s. 137 ) . 

Z o n g r ä n s e n u p p å t är däremot något 
diffusare ( jfr NILssoN 1948 a s. 42 ) men kan i 
regel anges med tillräckligt stor säkerhet för att 
tillåta konnekteringar : Ulmus-kurvans mer eller 
mindre markerade nedgång från sina högsta .eller 
i det närmaste högsta värden, ofta sammanfal
lande med en decimering av Tilia-pollenfrekven
sen: Denna viktiga lednivå har särskilt på senare 
tid observerats och diskuterats (NILssoN 1935 s .  
501 f. ,  1948 a S. 40 ff. ,  1948 b S. 36, p lEGRI 1940 

s. 58 f., 1944 a s. 74 f., 1944 b, IvERSEN 1941 s .  
20 ff., 1949 S. 19 ff., JESSEN 1938 a s. 128, 1939 

s. 85,  1949 s. 245, TRoELS-S!InTH 1942 s. 153, GoD
WIN 1945 S. 57 ) .  

Beskrivning och diskussion 

Vid värmetidens inbrott började det bohuslän
ska landskapet anta former, som påminna om det 
nutida. Ungefär vid tiden för Alntts-kurvans bör
jan hade Vänerfjärden isolerats ur Västerhavet 
(voN PosT 1928 s. 57, 1929 a s. 210 ) och dessförin
nan Uddevallasundet · grundat upp . Bohuslän
Dalslandsområdet var därigenom ej längre en 
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från det nordskandinaviska höglandet mot söder 
utskjutande och av havsvikar sönderskuren udde. 
Genom att den rationella Tilia-pollengränsen 
( T0 )  - zongränsen VI/VII - har fått en rela
tivt säker absolut tidsbestämning ( 5000 a 5100 
f. Kr. ,  se ovan s. 54 f. ) kan man med hjälp av pol
lenanalyserade lagerföljder med lämpligt belägna 
isoleringskontakter få en uppfattning om strand
linjens dåtida läge. I diagrammet från Tossene 
myr 33 m ö. h. faller T0 ungefär vid isoleringen, 
vilket innebär, att stranden här låg på denna nivå 
omkring 5000 år f.  Kr. lVIed stöd av andra nivå
förändringsdata (se bil. 2) kan en karta över 
ungefärliga fördelningen mellan land och hav 
· inom undersökningsområdet konstrueras (se p l .  
VIII fig. 2 ) . Det centrala inlandet ( höglandet) 
var ungefär som nu, ehuru det låg 30-40 m 
lägre. öster därom utsträckte sig Dalboslätten 
och västerut i det nuvarande kustlandet ett kust
och skärgårdslandskap med utskjutande näs och 
större eller mindre öar. De högre belägna lerslät
terna ( t. ex. vid Foss, Håby och Brastad)  hade 
höjt sig ur havet, och Gullmarsfjorden hade i 
stort sett fått sin begränsning. 

Den mot zon VII svarande perioden kan sägas 
omfatta värmetidens kulmination i detta om-

. råde. Som indikation på denna har använts mass
uppträdandet av T·ilia-pollen (se s. 123 f. ) .  När 
dessutom den tid, den atlantiska (sensu SERNAN

DER) , då Tilia förekommit som rikligast, enligt 
flera samstämmiga iakttagelser varit relativt ne
derbördsrik, kan man ·h ärvidlag icke blott tala 
om temperaturmaximum utan även om klimat
optimum för de central- och sydskandinaviska 
områdena. Annorlunda ställa sig förhållandena i 
extremt oceaniska områden, t. ex. norska Vest
landet (FiEGRI 1940 S. 59 ff. ) . 

Pollenspektra i denna zon äro tyvärr ofta för
ryckta av lokal överrepresentation av Alnus- eller 
Bet��la-pollen från al- eller björksnår, som vuxit 
på platsen. Zonen är därför ej typiskt utbildad i 
mer än några av diagrammen, såsom från ser. 
55 a, 141 ( delvis ) , 66 ( delvis) och 95 samt 156 b 
( delvis) . 

Det mest iögonenfallande draget i högvärme
tidens pollenspektra är den höga QM-kurvan. 
Bakom dess kulmination ligger det rikliga upp-

trädandet av Tilia-pollen. QM- och därvid sär
skilt Tilia-pollen äro rikligast förekommande i 
diagram från lokaler med edafiskt gynnsamt läge. 
Serie 66 från det stora, öst-västliga dalstråket 
genom inlandet utmärker sig särskilt genom en 
QJ\ri-kurva, som i ett avsnitt till och med är högre 
än alla övriga trädpollenkurvor, vilka var och en 
1 iksom ekblandskogen representera olika skogs
typer. Tilia-kurvan är med maximalt 20 % av 
mellaneuropeisk stor leksordning. Diagrammet 
från serie 141 från inlandet med en natur när
mast påminnande om Bergslagens visar däremot 
något lägre QlVI-kurva, vilken för övrigt ej ligger 
på nämnvärt högre procentvärden än i större 
delen av zon VIII. 

Det finns knappast anledning att anta, att hög
värmetiden i sin ovannämnda begränsning är en 
klimatiskt enhetlig period inom undersöknings
området. Den för östra Mellansverige av S. FLo
RIN ( 1944 Pl. IX) konstruerade strandförskjut
ningskurvan visar avsevärda förändringar inom 
denna tidrymd. I intimt samband därmed skulle 
även klimat- och vegetationsförändringar ha ägt 
rum (o p. c. s. 617 ) .  A v pollendiagrammen från 
undersökningsområdet framgår, att Tilia-kurvan 
stiger kraftigt från T0 och når sitt maximum i 
den tidigare delen av zonen. U n der senare delen 
visar kurvan ett något varierande förlopp,  .'stun
dom med en fallande tendens. På grund av un
dersökningsområdets i förhållande till lindens 
värmetidsutbredning relativt sydliga läge reage
rade synbarligen icke linden något nämnvärt för 
den eller de första smärre förändringarna till 
mindre gynnsamt klimat, vilka däremot i nord
ligare trakter böra ha satt tydligare spår efter 
sig i skogssammansättningen ( jfr t. ex. Tilia-kur
vans konkavitet vid I1 I3 i S. FLORINs normal
diagram för Närke 1944 s. 567) . 

I Tilia-kulminationen i zon VII manifesterar 
sig utan tvivel värmetidens temperaturoptimum. 
Det är möjligt, att nederbördsklimatets infly
tande ' på vegetationsutformningen i undersök
ningsområdet under värmetiden kan spåras pol
lenstatistiskt. Den fram mot slutet av Tilia-kul
minationen infallande, i regel markerade Ulmus
nedgången . kan utan större risk parallelliseras 
med motsvarande, mestadels markanta lednivå i 
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diagram från norska V estlandet ( F  lEGRI 1940, 

1944 a) , Scanodania (NrLSSON 1935, IvERSEN 1941, 

TROELS-SMITH 1942 ) , nordvästra Mellaneuropa 
(FIRBAS 1949 ) och Brittiska öarna ( GonwrN 1944, 

JESSEN 1949 ) , där den har tolkats som ett utslag 
för övergång från mera till mindre fuktigt klimat 
( F  lEGRI 1940 s. 58 f., GoDWIN 1943 s. 218, 1945 

s. 57, NILssoN 1948 a s. 40 ff., JEssEN 1949 s. 245 ) , 

även om andra faktorer (kulturingripanden) mer 
eller mindre samtidigt spelat in (F .t"EGRI 1940 s. 
122 f. ,  1944 b s. 458, IVERSEN 1941 s. 20 ff. ) . 
Ulmus-kurvans nedgång skulle alltså, åtminstone 
huvudsakligen, indicera begynnande mindre fuk
tiga förhållanden) dvs. vara den första antydan 
om ett av den kommande subboreala klimattypens 
grunddrag med även i undersökningsområdets 
torvmarker här och var utbildade uttorknings
lager som stratigrafiskt kännetecken. 

Även efter Ulm�ts-kurvans fall (zongräns VII 
/VIII ) ligger Tilia-kurvan stundom relativt högt 
( t. ex. di agr. 141 ) .  Detta ger anledning till att 
anta, att ett gynnsamt temperaturklimat fortsatt 
även ett stycke fram i period VIII. Då avtagan
det av Tilia-pollenmängden ej alls är så mar
kerat i diagrammen som tilltagandet ( jfr s. 123 ) ,  

ä r  det emellertid svårt att ange varaktigheten av 
värmetidskulminationen. QM-kurvan - och då 
särskilt Tilia-kurvan - å ena sidan och kurvorna 
för de terminokrata elementen (Pinus, Picea, Be
tula, F'agus och earpinus) å den andra visa en 
etappvis skeende klimatförändring från de opti
mala förhållandena. Det kan därför vara en 
smaksak var gränsen skall dragas för klimatopti
mum. Då den karakteristiska UZmus-nedgången 
oftast sammanfaller med en mer eller mindre tyd
lig men ofta övergående sänkning av Tilia-kur
van, sannolikt innebärande en första antydan om 
försämrade klimatförhållanden, finns det anled
ning att identifiera zonskiftet VII/VIII med hög
värmetidens slut. Häri ligger en klar skillnad 
gentemot .förhållandena i utpräglat oceaniska 
trakter, såsom norska Vestiandet och Irland, där 
nämnda klimatförändring tar sig uttryck i min
skad fuktighet och därmed går i en för värmekrä
vande vegetation gynnsam riktning (F lEGRI 1940 

S. 59, �J ESSEN 1949 S. 261 ) .  

För bedömandet av hur lång tid zon VII (hög-

värmetiden) motsvarar finnas vissa ledtrådar. 
Zonens nedre gräns ( T0) kan, som nämnts, med 
ganska stor säkerhet anges till 5100-5000 f. Kr. 
Dess övre gränsmärke ( Ulm�ts-kurvans fall) kan 
spåras i praktiskt taget alla för detta avsnitt re
presentativa pollendiagram från områdena kring 
södra Nordsjön och angränsande trakter i Syd
skandinavien ( GomviN 1945) . Det är även identi
fierbart i diagram från Irland ( JESSEN 1949 ) ,  

Västl1orge ( F2EGRI 1940, 1944 a )  och föreliggande 
undersökningsområde. NrLSSON ( 1948 a s. 47 ) har 
fäst uppmärksamheten vid att lednivån även 
torde kunna återfinnas i S .  FLORINs normaldia
gram från Närke ( 1944 s. 567 ) i närheten av den 
antagna RY VI strax nedanför strandnivå L II3 : s 

placering i diag-rammet. Det likartade läget i ve
getationsutvecklingen, som Ulm�ts-nedgången ge
nomgående visar, gör dess karaktär av synkr�n 
lednivå mycket antaglig. Detta stödes av nivå
förändringsdata, av arkeologiska fynd ( tidigt 
neolitiska) , gjorda i anslutning till ( något efter} 
denna nivå bl. a. på  Irland och i Danmark ( op . 
c . ,  IvERSEN 1941, TROELS-SMITH 1942 ) ,  och av 
palynologiska fakta, indicerande den neolitiska 
kulturens inbrott ( IvERSEN 1941, 1949 , TROELS
SMITH 1942, F lEGRI 1944 b, Nn�ssoN 1948 a s. 40 ff., 
JESSEN 1949 s. 245) . Dessa data peka ganska 
samstämmigt på att Ulmus-nedgången och zon
gränsen VII/VIII infaller omkring 3000 f. Kr. 
( jfr JESSEN PI. XVI ) .  Den ovannämnda kon
nexionen Scanodania-Närke är visserligen ännu 
mycket osäker - den styrkes dock av mellanlig
gande diagram från Bohuslän-Dalslandsområdet 
och Falbygden ( Åsle ) - men visar på samma 
placering, i det att RY VI anges till ca 2900 och 
L II3 till ca 2700 f. Kr. ( S . FLORIN 1944 PI. IX) . 
Sålunda skulle högvärmetiden, så som den här 
uppfattats, ha varat ungefär två årtusenden. 

UZmus-kurvan, som i regel l(ulminerar överst · i 
föregående zon, fortsätter på relativt högt pro
centläge genom hela zon VII och sjunker vid 
zongräns VII/VIII, vars läge därigenom bestäm
mes. Förhållandena äro dock något varierande be
träffande relationerna till Tilia-kurvan. Diagram
men från ser. 55 a och c ( opubl. )  - från en större 
ö i värmetidens skärgård - visa genom åtmin
stone hela denna zon en lika hög Ulmus- som 



Översikt över vegetationsutvecklingen 141 

�1---�.{•:r f------q!I-----Jt---t--t----lt----lt----1--iVJII _'>. ��--��--��--+-�--r--r--r-� -----.. 
5 �}-�����r--r�--��--�� � 

���-�����--�r+--+--t--t--t� r-......-

x:: 

,6! D . l.. . u  �, jO 100 � 
1\ IT _l 

1 l 
� 

\ L lVII 
5- r If \ 

./ l'.. 
J, I 

a:m:m:m ,(__ '-l:l±l±t:lttl1 4-a:m:m:m I ""\ .f l J l � J. \ 

_\ ./ � L ). ). ./ 
j_ 

1 \ 
"""-../ VI 

1\ j)( � l \ 1 
j \ 

y \ \ 
l i 

j_ 1 D. 
l f \ r--

Fig. 37. Värmetidsdetaljer ur diagrammen nr 66 och 141 ,  

representerande ett edafiskt och lokalklimatiskt mera resp. 

mindre gynnsamt läge i inlandet. Genom dividering av 

pollenfrekvensen för Pinus, Betula och Alnus med 4 har 

en trognare avspegling av de olika trädslagens inbördes 

mängdförhållanden i naturen uppnåtts - (se texten). Även 

i det nu karga höjdområdet (ser. 141 ) ,  där ädla lövträd 

äro sällsynta, var ekblandskogen under värmetiden säker

ligen den mest utbredda skogstypen. Corylus-kurvan, som 

ISO>s0<5r--t-l�-+�>t--+---J--+--t----t----J "VI här är av underordnad betydelse, har uteslutits. 

Ab b. 3 7 .  Wärmezeitdetails aus den Diagrammen Nr. 66 und 
1 4 1 ,  die eine edaphisch und lokalklimatisch mehr bzw. weniger 
giinstige Lage im Birmenland repräsentieren. Durch Division 
der Pollenfrequenz fiir Pinus, Betula und Alnus mit 4 wurde 

_ eine getreuere Abspiegelung der gegenseitigen Mengenverhält-
nisse verschiedener Bäume in der Natur erreicht (s. den Text ) .  
Auch i n  d e m  jetzt kargen Höhengebiet ( Ser. 1 4 1 ), w o  Edellaub

bäume selten sind, war der Eichenmischwald während der 
Wärmezeit sicher der verbreitetste Waldtypus. Die Gorylus
Kurve, die bier von untergeordneter B�deutung ist, ist wegge
lassen. 
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Tilia-kurva. Serie 66 och delvis serie 95 visa där
emot i motsvarande värmetidsspektra genomsnitt
ligt lägre Ulmus- än Tilia-värden. Detta visser
ligen bristfälligt belagda förhållande kan antyda, 
att det dåtida - liksom det nutida - skärgårds
klimatet var gynnsammare för Ulmus och mindre 
gynnsamt för Tilia än inlandsklimatet. Företeel
sen kan därför också vara ett uttryck för en svag 
regional differentiering mellan kustbandet och 
fastlandet längre österut. Klimatsituationen un
der värmetiden skulle elj es ha varit sådan, att de 
tidigare - och senare - förefintliga regionala 
växtg·eografiska dragen i Sydsv.erige blivit utplå
nade (voN PosT 1920 s. 241, 1924 s. 107 ) .  

Quercus-kurvan är relativt hög men ligger i 
regel på något lägre värden i jämförelse med för
hållandet före och efter T�:lia-kulminationen. 
Eken är sålunda ännu ej det dominerande trädet 
bland ekblandskogskonstituenterna. ( Om dessas 
pollenproduktion se nedan. ) 

Fraxint�s-pollen förekomma sällsynt nu och se
nare. De äro ej införda i diagrammen ( utom i ser. 
156 b ) .  

D e  övriga mediokrata elementen, Alnus och 
Garylus, visa kurvor, som följa QM-kurvan mer 
eller mindre konformt, frånsett lagerföljdspar
tierna med lövkärrtorv med ofta lokal Alnt�s-pol
lenanhopning. Detta i stort likartade förlopp mel
lan QlVI-, Alntts- och Garylus-kurvorna antyda ett 
växtsociologiskt samband : Garylus bildar mest 
undervegetation i ekblandskogen och Alnus ingår 
till stor eller kanske största delen i denna ( jfr 
ovan s. 137 ) . Alnus- och Garylus-kurvorna visa 
var och en för sig knappast högre värden än QM
kurvan, vilket i realiteten innebär, att alen och 
hasseln spelade en i förhållande till ek, alm och 
lind underordnad roll i ädellövskogen ( se nedan 
o. fig. 37 ) .  Hasseln var därför troligen endast i 
mindre utsträckning friställd och kunde då ej 
blomma så rikligt. 

De terminokrata elementen, Pinus och Betula, 
äro på grund av mediokratkulminationen under
tryckta. Pinus-kurvan ligger ofta lägst av alla 
kurvor. Tallens roll i landskapet är sålunda obe
tydlig. Betula-kurvan går dock, frånsett fall med 
lokal överrepresentation, stundom relativt högt. 
Detta tyder på att avståndet dock ej är så stort 

till de nordligare trakter, där Bet'ltla är ett medio
luat' element, eller kanske rättare sagt, att det 
här och var på magra, höglänta marker finns 
exklaver av denna under värmetiden för nord
ligare trakter .karakteristiska skogstyp (voN PosT 

1930 b s. 66 ) .  
Värmetidsavsnittet särskilt i diagram 66 visar 

samma Ql\1-dominerade kurvkonstellation som de 
samtida scanodaniska och mellaneuropeiska pol
lendiagTammen (jfr diagram hos t.  ex. NILSSON 

1935, 1948 b, FrRBAS 1949 ) . I områden som det 
bohuslänsk-dalsländska inlandet trängde ädel
lövskogen under detta skede synbarligen undan 
tall- och björkskogarna till de magraste och mest 
höglänta delarna. Även i denna nu övervägande 
barrskogsklädda trakt satte ädellövskogen otvi
velaktigt helt sin prägel på landskapet. 

För att bilda sig en uppfattning om ädellöv
skogens . roll i landskapet bör man beakta dennas 
avsevärda underrepresentation i pollenspektra i 
jämförelse med björk- och tallskogarna . .Av FIR
BAS ' sammanställning ( 1949 s. 18 ff. ) av . skilda 
uppgifter om pollenproduktion och pollensprid
ning framgår bl. a.  följande. Qttercus och Ulmus 
äro dåliga pollenproducenter, vilkas pollen spri
das med vinden. Tilia däremot producerar rik
ligt med pollen, vilket emellertid är tungt. Den 
insektspollinerade linden blir därför även starkt 
underrepresenterad i pollenregnet. Som jämfö
relse kan nämnas att Pinus, Betula, Alnus och 
Garylus, som vad produktionen beträffar äro var
andra ganska jämbördiga, producera många 
gånger flera pollen per arealenhet än de nämnda 
ädla lövträden. Med kännedom om dessa för
hållanden bildar sig den, som är van att läsa pol
lendiagram, automatiskt en uppfattning om de 
olika pollenkurvornas innebörd. För att · ge en 
grafiskt riktigare bild av vissa kulturingripanden 
i värmetidens skog i Danmark har IvERSEN ( 1949 ) 

infört en korrektion vid procentberäkningen. Ge
nom att dividera Pinus-, Betula-, Alnus- och 
Garylus-pollenhalten med 4 ha olikheterna i pol
lenrepresentationen något utjämnats. I förelig
gande avhandling har detta förfaringssätt också 
använts för att ge en mera påtaglig bild av ek
blandskogens betydelse i det bohuslänsk-dals
ländska landskapet under högvärmetid. Två 
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exe.mpel ha härvid lämnats, det ena (ser. 66)  

från ett klimatiskt och edafiskt gynnsamt läge, 
det andra ( ser. 141 ) från det i våra dagar karga, 
nästan ekblandskogsfria höglandet. ( E n  utjäm
ning medels fortlöpande medeltal av tre analys
värden har verkställts jjfr s. 154/. ) Samtidigt 
som QM-konstituenternas ( Ulm1.ts, Tilia och 
Querc·us) roll i trädskiktets sammansättning ökar, 
minskar deras följeslagares (Aln1ts och Coryl�ts ) 
andel däri. Det är uppenbart, att man härigenom 
kommit verkligheten avsevärt närmare. Men ge
nom detta eller vilket som helst annat korrek
tionsförfarande kan man aldrig nå fram till en 
grafisk framställning, som troget avspeglar det 
riktiga förhållandet i naturen. 

ZON VIII 
Quercus-Betula-perioden. Senvärmetid. 

( Subboreal tid) 

Pollenstatistisk karakteristik 

Zonen är mindre skarpt begränsad än de före
gående. · De mediokrata elementen minska etapp
vis och de terminokrata elementen öka i betydelse 
i motsvarande takt. Ett karktärsdrag av något 
varierande valör utgörs av Q�tercus-kurvans rela
tiva betydelse . I några fall ligger Quercus-kur
van bitvis på högre procentvärden än i zon VII. 
När den däremot törlöper lika eller till och med 
något lägre, är emellertid proportionen mellan 
Quercus å ena sidan och Ulmus och Tilia å den 
andra mera markerat till Qnercu.s ' favör än 
förut. 

Z o n g r ä n s n e d å t :  se ovan s. 138. 

Z o n g r ä n s u p p å t :  Pollenanalytiska led
nivån c, vilken utgör nedre gräns för överlag 
sammanhängande Picea-kurva och för övrigt ka
rakteriseras av en i regel markant »kurvknut» 
(se s. 58 ) .  

Denna och den följande perioden gå i denna 
avhandling ofta under den gemensamma beteck
ningen senpostglacial tid (klimatförsämringarnas 
epok) . 

Beskrivning och diskussion 

Denna zon omfattar i regel ett mäktigt skikt i 
Iagerföljden. Zonens avgränsning nedåt (Ulm1ts-

kurvans fall ) är mestadels relativt tydlig. Som 
övre gränsmärke har valts lednivå c (se s. 58) , 

vars »kurvknub> visserligen är karakteristisk och 
nästan alltid omedelbart urskiljbar. Skulle emel
lertid gränsen läggas vid den mest iögonenfal
lande förändringen i kurvsystemet, vore otvivel
aktigt lednivå b (Picea-kurvans kraftiga upp
gång och de terminokrata elementens totala över
handtagande) den som i första hand bör ifråga
komma. Om vid zongränsdragningen också hän
syn skulle tagas till den klimat- och vegetations
utveckling, som kan härledas ur kurvförloppet, 
bör gränsen dragas där kurvsystemet antyder, 
att förhållanden av påtagligt eftervärmetidska
raktär inträtt. Vilken lednivå som ur denna syn
punkt kan komma ifråga beror på vilka drag i 
skogsförändringarna man tillmäter den största 
klimathistoriska betydelsen. Om man som vik
tigaste indikatorer räknar Picea- och QM-kurvor
nas förlopp, blir det också i detta fall lednivå b 
(motsvarande RY II ) ,  som visar sig registrera 
den mest genomgripande förändringen. Att 
denna nivå likväl ej valts som gränslinje mellan 
zon VIII och IX utan lednivå c (motsvarande 
RY III ) ,  beror på att hänsyn tagits till att för
ändringen vid sistnämnda lednivå sedan gam
malt uppfattats som den avgjort mest omfattande 
- och i vissa områden också är det. Lednivå c 
(nedre gräns för överlag sammanhängande Picea
kurva, kraftig, tillfällig nedgång av Bet�tZa-kur
van m. m.,  se s. 58)  bildar alltså skiljelinje mel
lan postglacial värmetid och eftervärmetid ( SER
N ANDERs subatlanticum) .  

I denna begränsning kommer zon VIII att 
ungefär sammanfalla med den Blytt-Sernander
ska subboreala perioden. Av föreliggande och 
andra arbeten framgår tydligt, att denna period 
ingalunda är pollenanalytiskt och därmed klimat
och vegetationshistoriskt enhetlig, sannolikt 
mindre enhetlig än någon av de övriga perio
derna. Därom mera nedan. 

A v denna zons karaktärsdrag är Q'uercus-kur
vans förlopp ett av de mera framträdande. Quer
cus-kurvan intar gentemot Ulm�ts- och Tilia-kur
vorna en mera dominerande ställning än vad fal
let var under föregående zon. Som. regel företer 
Quercus-kurvan - efter relativt låga värden 
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efter zongränsen VII/VIII (Ulmus-kurvans 
värmetidsfall) - en långsamt stigande, kulmine
rande (ett stycke nedom mitten av zonen) och 
sedan långsamt fallande kurvgång med minimum 
(strax ovanför lednivå d) något före zongränsen 
VIllfiX ( se särskilt diagrammen 141, 62 a och 
b samt 156;'a och/b ) . Trots att denna företeelse i 
sin helhet ej tydligt återkommer i alla represen
tativa diagram ( jfr ser. 95 ) ,  är dock dess regio
nala natur påtaglig. Den återfinnes även i scano
darriska diagram, t .  ex. i NILssoNs skånska, där 
den utsträcker sig över större delen av zonerna 
IV och III rried maximum omkring zongränsen 
IV ;nr ( se NrLssoN 1935 Taf. IX) .  Det förhål
landet, att Q ,uerc1�s-kulminationen föregås av 
högvärmetidens Tilia- och Ulmus-rika ekbland
skogar och efterföljes av den ovannämnda sen
postglaciala Betula-uppgången med sin serie av 
kulminationer, visar att Q 'U e r c u s - k u l m i n a
t i o n e n i n g å r s o m e t t l e d i s k o g s
s u c c e s s i o n e n u n d e r  d e n  o m f a t t a n d e  
o c h k o m p l i c e r a d e p o s t g l a c i a l a k l i
m a t f ö r s ä m r i n g e n. 

Ett särskilt iögonenfallande drag i zon VIII 
(med fortsättning i zon IX) utgöres av Betula
kurvans karakteristiska och märkliga förlopp ( se 
diagrammen 156 b, 62 a o. b, 141 m. fl . ) .  Under 
högvärmetiden var Betula-kurvan av mer eller 
mindre underordnad betydelse - varierande allt 
efter lokalernas lägen - men blir i zon VIII un
der utvecklingens gång alltmer framträdande för 
att slutligen ovanför lednivå b ånyo minska i 
betydelse på grund av granens inbrott i land
skapet. Diagrammen visa emellertid, att denna 
stigning av Betula-kurvan uppåt ej sker j ämnt 
och oavbrutet. Kurvgången visar ett antal myc
ket karakteristiska avbrott (minima) av tydligen 
kortvarig natur. Då dessa återkomma med stor 
regelbundenhet i diagram, som äro representativa 
för detta avsnitt, utgöra de __;_ tillsammans med 
andra karaktärsdrag - goda pollenanalytiska 
lednivåer, vilka betecknats uppifrån med bok
stäverna a-g (se s. 55 ff. ) .  

De mellan nämnda Bet�da-minima belägna kul
minationerna äro olika tydligt utbildade i olika 
diagram. Lokala och begränsat regionala faktorer 
kunna ha inverkat. Fullständigast äro de utbil-

dade i diagrammen från serierna 62 a och b samt 
141 . I andra för ifrågavarande period . represen
tativa diagram döljas de tidigare kulminatio
nerna av mediokratkurvorna. Denna Betula
periodicitet, som sålunda uppåt blir. allt mer ut
präglad, avbrytes eller, riktigare uttryckt, döljes 
av den kraftigt uppåtgående P1'cea-kurvan. Denna 
nya situation inträder vid eller något efter Be
t�tla-minimet vid lednivå b i zon IX. I några 
fall ( diagrammen 62 a o. b, 141 och .eventuellt 
115 a) kan dock samma kurvg·ång följas ytter
ligare en Betula-period framåt mellan lednivå
erna b och a. I diagram 62 b från centrum av den 
stora, levande Ekenäsmossen på Dalboslätten vi
sar Betula-kurvan ännu en liknande kulmination 
från lednivå a fram till nutid. 

Denna karakteristiska BetuZa-kurvgång är icke 
typisk för de scanodaniska eller sydligare pollen
diagrammen (NILSSON 1935, 1948 a O .  b, FIRBAS 

1 949, m. fl . ) .  En tendens till dylil� Betula-perio
dicitet kan skönjas i de nordskånska diagram
men. Företeelsen är tydligare i sydsmåländska 
( GRANLUND 1932 s. 147 ) ,  halländska (ERDTMAN 

1921, SANDEGREN 1945 ) och vissa västgötska dia
gram (voN PosT 1925 a, LuNDQVIsT 1928 b, GRAN
LUND 1932) samt i viss mån i öländska (LUNDQVIsT 

1928 a) och gotländska diagram (voN PosT 1927 ) . 

I diagram från nordligare och nordöstligare 
trakter återfinnes ej den nämnda kurvgången. 
Det är dock att märka, att de analyserade proven 
måste ligga ganska tätt ( i  regel åtminstone på 
var 5 : e  cm) för att dessa kurvfig·urer skola bli 
tydligt framträdande och säkert belagda. Så är 
tyvärr ej fallet i många av de åsyftade diagTam
men. 

Denna företeelses begränsning i tiden ( större 
delen av senvärmetidjsubboreal tid/) och i rum
met ( huvudsakligen sydvästra Sverige ) ger någon 
ledning för telkandet dels av Betula-uppträdan
det som helhet, dels av de nämnda avbrotten på 
Betnla-kurvan. 

Som tidigare i förbigående omtalats (s .  142 ) 

kunde voN PosT ( 1930 b s. 66)  konstatera, att 
värmetidsdiagrammet från det nordsvenska hög
landet, dvs. norr om limes norrlandicus (se norr
landsterrängens gräns på fig. 40 s. 1 68 ) ,  känne
tecknades av ett utdraget Betula-maximum, vii-
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ket skulle ekvivalera med t .  ex. de skånska dia
grammens QM-kulmination (och motsvarande Be
hda-kurvminimum) - alltså ett fall av ·regional 
parallellism. Mot denna bakgrund ter sig Bet1�Za
d.ominansen i vissa delar av Sydvästsverige un
der zon . VIII som en regionförskjutning mot 
söder av denna ur nordsvensk synpunkt värme
krävande skogstyp. Ett stöd för denna tolkning 
ligger däri, att de delmaxima, i vilka Set�da-kul
minationen som helhet sönderfaller, vfsa en ten
dens att bliva uppåt alltmer utpräg·lade med i 
genomsnitt högre procentvärden och allt större 
avstånd till närmast lägre kurvor. Detta förlopp 
avspeglar med andra ord e n i s t o r t s u c c e s
s i  v t m e n  i d e t a l j  e t a p p v i s  s k e e n d e 
r e g i o n f ö r s k j u t n i n g. Detta innebär en 
r.evertens, en återgång, för Behtla till de . om ej 
identiska så dock snarlika förhållanden, som voro 
rådande före björkens sydsvenska högvärmetids
minimum. Eftersom Betula senare . i sin tur får 
lämna plats för utpräglat terminokrata element, 
såsom särskilt Pinus och Picea men även Fag�ts 
och Carpinus, föreligger här ett exempel på 
f l e r l e d a d r e v e r t e n s, >>compound rever
tence», (voN PosT 1944 b s. 88, 1946 s. 198)  ; jfr 
fig. 38 s. 155.  

I uppträdandet av denna västligt orienterade 
björkskog - med övervägande tallskogar som öst
lig parallell på motsvarande magra marker -
visar sig det tid efter annan utbildade klimatiska 
och växtgeografiska motsatsförhållandet mellan 
västra ( och sydvästra ) och östra ( och nordöstra) 
Sydsverige. Det är mycket möjligt att den tidiga 
förvärmetidens (preborealens) utpräglade björk
skogar voro västligt orienterade (s .  128 ) .  De bo
reala hasselskogarna voro tydligt bundna till om
råden under atlantiskt klimatinflytande (s. 133 ) .  
Efter högvärmetiden, då förhållandena voro mera 
utjämnade (voN PosT 1920 s. 241 , 1924 s. 107 ) ,  

inträdde som nämnts ånyo en differentiering. 
Det västra området synes trots de stundom av ut
torkningslager indicerade, då och då torrare för
hållandena ha haft ett klimat, som i j ämförelse 
med Östsveriges varit av relativt humid typ, till
låtande björken att uppträda mycket rikligare än 
österut. Den subatlantiska grupperingen i Erica
område och .Leclwrn-område och i bok- och gran-
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område äro andra uttryck för samma klimatföre
teelse. I detta spörsmål är det givetvis mycket 
svårt att avgöra, i vilken grad de olika tempera
tur- och nederbördsfaktorerna, intimt beroende 
av varandra, varit bestämmande för vegetatio
nens utformning. 

När det så gäller att förklara de här och var 
uppträdande avbrotten (minima) på den upp till 
lednivå b i stort sett stigande Betula-kurvan bör 
man först undersöka, huruvida det är lokala eller 
regionalklimatiska förhållanden som .häri avspeg
las. 

Man kunde nämligen tänka sig, att bakom dessa 
kurvvariationer låge motsvarande förändringar · 
i den lokala veg·etationen på eller runt ifråga
varande torvmarker. Belysande är ett exempel 
från Irland. JEssEN ( 1949 s. 266)  har i pollen
diagram från torvlagerföljder där iakttagit en 
liknande men ej lika markerad företeelse beträf
fande Bet�tla-kurvans förlopp. Här skulle succes
sionen vara följande : uttorkning med Bet�tla
kulmination, försumpning med Betula-nedgång 
och A.lnus-kulmination. Orsaken till denna ut
veckling skulle vara, att Bet�tla under torrare 
förhållanden kunde sprida sig . ut på mosseplanet 
och där g·e upphov till en lokal Betula-pollenpro
duktion. Vid inträdande fuktigare förhållanden 
skulle björkarna på mossen ha dränkts av sti
gande grundvattenyta och ökad torvtillväxt, men 
alen fått gynnsammare betingelser i de nu blö
tare omgivningarna. Åtminstone vad föreliggande 
undersökningsområde b�träffar, är denna för
klaring· ej möjlig. En del småbjörkar kunna vis
serligen tänkas ha vuxit på det torrare mosse
planet, men några större mängder kan det ej ha 
varit. I sådant fall borde man återfinna makro
fossil (stubbar, näver etc . ) av björk i dessa lager. 
Så är emellertid icke fallet. Vedrester saknas för 
övrigt i regel i de Bet1tla-pollendominerade la
gerföljdspartierna. Då stubbar förekomma i 
mossetorven (alltså ej löv kärrtorven) ,  härröra de 
från en dränkt tallskog. Däremot .kunde under 
torrare förhållanden de tallar, som då eventuellt 
bildat kantskog eller här och var spritt sig ut . 
över mossehedytan, tänkas ha höjt den totala 
Pinus-pollenhalten i dessa uttorkningslager och 
därigenom sänkt det övriga trädpollenets pro-· 
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centuella andel i pollenregnet på mossen. Den 
upprepade björkskogsdecimeringen skulle alltså 
endast vara skenbar. Dylika Pinus-maxima upp
träda dock ej alltid i anslutning till ett högför
multnat avsnitt i lagerföljden (t .  ex. ser. 95 på 
ca 1 ,75 o. 1 ,05 m) . Denna oregelbundenhet kan 
emellertid tänkas bero på strängt lokala förhål
landen på myren. I den mån uttorkningslagren 
äro regionalklimatiskt betingade, vilket åtmin
stone de mäktigaste konstaterats vara ( GRANLUND 

1931,  1932 m. fl . ) ,  äro kurvsvängningarna likväl 
indirekt klimatorsakade. 

För ett direkt samband mellan klimat och tal
lens och björkens representation även i mosse
lagerföljderna tala 0RDINGs stratigrafiska och 
pollenanalytiska undersökningar. ORDING har 
( 1934 ) fäst uppmärksamheten på en liknande 

· kurvgång med mycket markerade Pin·us-toppar 
( och därmed Betttla-minima) i senpostglaciala 
diagram från norska Sörlandet. I regel samman
falla dessa här med högförmultnade lager, till:. 
komna under torrare klimatperioder. 0RDING läm
nar emellertid frågan öppen om hur dessa syn
barligen klimatbetingade kurvsvängningar i de
talj skola tolkas ( 1934 s. 379 ) . Något senare 
kunde han emellertid med skärpt metodik på ma
terial från Snöromsmossen i Nacka vid Stock
holm påvisa ett detaljerat samband mellan tor
vens förmultning·sgrad, absoluta pollentalet och 
pollendiagrammet, varvid Bettda-kurvans perio
diska svängningar voro särskilt karakteristiska 
(voN PosT 1944 b s. 104, 1946 s. 211 ) .  

Av Bet1.tZa-kulminationernas utsträckning i la
gerföljden att döma skulle de omfatta ungefär 
lika långa tidrymder. Orsaken härtill måste sökas 
i någon periodiskt verkande kraft. Den märkliga 
Betttla-kurvgången är för generellt och regelbun
det återkommande för att vara ett uttryck för 
annat än förändringar i regionalklimatet. 

Att närmare precisera karaktären av de kli
matförändringar, som resulterat i de nämnda 
rubbningarna . i kurvgången, är vanskligt. Man 
får i detta som i så många andra fall nöja sig med 
att anföra några synpunkter och i övrigt endast 
konstatera fakta. 

Ifrågavarande Betula-minima falla oftast i 
övre delen av ett högförmultnat torvlager, ehuru 

denna överensstämmelse som nämnts ofta är 
ofullständig. Detta ger anledning att anta, att 
de i regel ej motsvara fullt så +kort tidrymd, som 
man av diagrammet kunde förmoda. Dessa mi
nima motsvaras av maxima av andra kurvor -
ett resultat av uträkningsförfarandet - men ej 
alltid av alla kurvor. Mot de äldre Betula-minima 
svara i regel mediokratkurvorna ( QM, Alntts och 
Coryltls ) jämte Pintts.  Uppåt tillkommer även 
Picea, under det att den låga QM-kurvan i regel 
blir mera indifferent. Någon överlag konsekvent 
succession framgår ej av föreliggande diagram. 
Ytterligare och mera detaljerat material skulle 
möjligen belysa företeelsen bättre. Successionen 
synes emellertid mestadels vara följande : l )  
QM-kulmination och påbörjad BetttZa-nedgång, 
2) fortsatt Betula-nedgång och Pinus-, Alnus
och Corylus-uppgång, 3 )  Betula-uppgång och 
QM-nedgång och 4) fortsatt Betttla-uppgång, Al
ntts-, Corylns- och Pin·us-nedgång. Hela kurv
systemet är sålunda i detta begränsade avsnitt 
komplicerat. Ett sådant diagramparti har därför 
alltemellanåt i detta arbete benämnts »kurvknut» .  

Hur skall n u  detta schematiserade utvecklings
förlopp tolkas ? Som ovan nämnts finnes all an
ledning att anta en klimatisk bakgrund till av
brotten i BetttZa-kurvans i stort sett stigande ten
dens. Den nyssnämnda successionen styrker detta 
antagande. Den kan nämligen tyda på följande 
händelseförlopp .  Vid en viss tidpunkt i utveck
lingen mot alltmer eftervärmetidsbetonat klimat 
skedde ett återslag. Detta hade till följd, att de 
mediokra ta elementen ( ek blandskogen med hassel 
och al ) ånyo gynnades och kanske kunde breda 
ut sig något på de andra skogstypernas, särskilt 
björkskogarnas, bekostnad. Så inträffade ett kli
matomslag, och den förut avbrutna utvecklingen 
fortsatte. Björkskogen ökade, alen fick nya, fuk
tiga marker att kolonisera och hasseln blev här 
och var friställd, sedan de ädla . l övträden ned
brutits, och gynnades kanske också av det mari
timare klimatet. Det är möjligt, att man bakom 
den snart följande oftast plötsliga nedgången för 
Alnus- och Coryltts-kurvorna kan skönja inträdet 
av ett strängare (kallare ) klimat, som mera gyn
nade björken än alen och hasseln. Sedan åter
upprepades hela förloppet i sina huvuddrag ett 
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par gånger, varvid för varje gång de mediokrata 
elementen kommo att i stort sett ligga på allt 
lägre nivå. 

Vid de nämnda Bettda-minima förekomma, som 
nämnts, med ganska stor regelbundenhet bl . a. 
eorylus-maxima (se pl. II-IV) . (Eftersom 
eorylns-frekvensen beräknats utanför 100 %
summan, är eorylus-kurvans förlopp oberoende 
av svängningarna av de övriga kurvorna. )  Med 
hänsyn till vad som IvERSEN ( 1949 ) konstaterat 
vara fallet i den danska skogsröjningens historia 
- uppblomstring av björk och hassel efter av
verkningar - kunde man tänka sig dessa Cory
lus-maxima vara tecken på mänskligt ingrepp i 
skogen. I en del fall har det säkert förhållit . sig 
så ( t. ex. i övre avsnittet av diagr. 10 och på 
5,35 m i Åslediagrammet ) .  Företeelsens regel
bundna uppträdande i diagram från platser med 
varierande läge i landskapet - även i det under 
sten- och bronsåldern glest bebyggda inlandet 
(LJUNGNER 1938 pl. I) - talar starkt emot att 
hasseluppblomstringen i detta fall är kultur
orsakad. 

Den gjorda uppskisseringen av händelseför
loppet vid en sådan klimatoscillation är givetvis 
mycket generaliserad och i vissa stycken förmod
l igen felaktig. Detta beror mycket på att man 
svårlig·en kan hålla isär de olika klimatfaktorer
nas inverkan på skogsutvecklingen. A v det ovan 
skisserade händelseförloppet kan man ana, att i 
vissa situationer temperaturklimatet, i andra åter 
nederbördsklimatet varit det mest avgörande. 
Företeelsen förtjänar emellertid att särskilt 
observeras, eftersom den illustrerar den ifråga
varande periodens karaktär av brytningstid och 
dessutom kastar ljus över den komplicerade kli
matförändring, som i olika tolkningar gått under: 
namnet »den postglaciala klimatförsämringen».  

Ett anmärkningsvärt drag i senvärmetidens 
pollendiagram är den i det föregående ofta om
nämnda sensubbareala ekblandskogsdepressionen, 
som återkommer i alla för detta avsnitt represen
tativa diagram från inlandet och östligare trakter 
(pl. II o. III ) . Man kunde förmoda, att uppod
lingen under senare delen av bronsåldern nått 
så långt, att ekblandskogen kraftigt decimerats 
och att den senare kunde regenerera under en 

följande kulturdepression. I viss utsträckning ha 
också skogsröjningar förekommit. Detta visar in
slaget av pollen från ogräs och sädesslag. Före
teelsen är emellertid - liksom de ovannämnda� 
upprepade Coryl1,t,s-maxima - för regelbundet 
uppträdande i diagram från olika landskapsty
per, för att den enbart eller ens huvudsakligen 
skall kunna återföras på människans ingrepp i 
naturen. Man kan här tänka på  det klimatomslag 
omkring 1200 f. Kr. eller något senare, som bl. a .  
ledde till att granens expansion över Nord- och 
Mellansverige fullbordades ( jfr S. FLORIN 1944 
s. 581 not, FRÖMAN 1944 s .  674) . 

Zon VIII utmärkes även av ett begynnande 
uppträdande av utpräglat terminokrata element. 
I och med att högvärmetiden, som den hä

_
r upp

fattats, nått sitt slut ( zongräns VII/VIII ) , dyka 
enstaka pollenkorn av Picea, Fagus och earpinus 
upp i pollenspektra - i början sällan men uppåt 
allt oftare. (Frekvensen av spektra med dessa 
pollen är ju beroende på analysens omfattning. )  
Några större mängder av ifrågavarande pollen 
blir det ej i denna zon, endast en eller annan pro
cent, mest dock av Picea. Härvid är att märka, 
att dessa träd (särskilt Picea och Fagus) bli un
derrepresenterade i det pollenregn, som faller ett 
stycke bort ifrån produktionsstället - Picea ge
nom sina tunga pollen och Fag'us på grund av sin 
obetydliga pollenproduktion ( jfr FIRBAS 1949 s. 
16 ff. ) .  Man får alltså räkna med att i synnerhet 
granen och boken varit vanligare i landskapet 
än vad pollenspektra låta påskina. De kunna 
dock knappast ha uppträtt annat än i dungar här 
och var på för dem gynnsamma lokaler, granen 

. på moränmark i fuktiga nordlägen särskilt i 
höjdområdena och boken då liksom nu i kustlan
det på sluttande lermarker längs bäckar m. m. 
Man torde också få räkna med en viss fördröjning 
i utbredningen på grund av konkurrensen med 
de andra skogstyperna på platsen. En del av de 
påträffade pollenkornen (särskilt av Picea) äro 
dock säkerligen långtransporterade. 

I jämförelse med samtidiga pollenspektra från 
Scanodania (NILssoN, �JEssEN, IvERSEN, TROELS

SMITH) visar sig ej någon större skillnad vad 
Fag·ns- och earpinus-representationen beträff::tr. 
I första hälften av denna period (NILssoNs zon 
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IV) uppträda i båda områdena endast spo adiska 
:pollen, medan emellertid i andra delen åtmr nstone 
Fagus-kurvan blir sammanhängande ehurr låg i 
de sydligare diagrammen, - varpå NILssots zon
gräns IV jiii huvudsakligen baserar silg. På 
samma indikation är en uppdelning av zoh VIII 
knappast möjlig i undersökningsområde�. Där� 
emot anger NILssoN (1935 s. 395 ) som saj1tidigt 
karakteristikum, att Bet�da-kurvan m�e eller 
mindre tydligt tilltar och Alnus- och Coryl .ts-kur
vorna bilda ett minimum på samma ni o eller 
strax ovanför. Då dessutom de hög'sta värdena för 
senvärmetidens Quercus-kurva synas infalla i 
närheten av NILssoNs zongräns IV /III, Ul�derlät
tas konnekteringen. Den stigande Bet�tla-k 1 rvan i 
de skånska diagrammen kan synbarligen p rallel
liseras -med begynnelsen av en av de första, mera 
utpräglade senpostglaciala, Bet�tZa-kulJinatio
nerna, möjligen lednivå e .  Ungefär på �amma 
nivå börjar Picea-pollen uppträda mera regelbun
det i spektra, resulterande i en bitvis samman-. l 
hängande men mycket låg kurva. Genom den så-
lunda påvisade samtidigheten av den me� eller 
mindre sammanhängande Fag�ts-kurvan ii Syd
skandinavien och den likartade Picea-kufvan i 
undersökningsområdet och angränsande trakter l 
visas dessa båda träds utvecklingshistoriska lik-
ställighet - trots det skogsgeografiska rdotsats-
törhållandet. . l De ovan om P.icea och F.agttS anförda rörhål
landena visa, att den skogsgeografiska sit · ation, 
som senare skulle bli utmärkande för efter ! ärme
tiden, endast var svagt antydd under detta 
värmetidens långa avslutningsskede. Härvid 
skilde sig det nuvarande sydskandinavisWa bok
skogsområdet i detta avseende endast o be l ydligt 
från undersökningsområdet. 

Den skogshistoriska händel seutvecklingen i un
dersökningsområdet under värmetidens avslut
ningsperiod ger vid handen, att detta ske�e vis
serligen är klimatiskt och fysiognomiskt ycket 
skiftande men med en viss generalisering kan 
sägas omfatta tvenne avsnitt. Dessa kunna i det 
.använda zonsystemet betecknas VIII och l 
VIII b. De ha emellertid ej införts i pollendia-
grammen, då det ofta är svårt att exakt fa tställa 
gränsen mellan a och b .  

Den första. underperioden (motsvarande zon 
VIII a) skulle alltså sträcka sig ungefär fram tlll 
lednivå e. Den karakteriseras av ett starkt inslag 
av ekblandskog·ar. Denna del skulle alltså ganska 
nära ansluta sig till den föregående högvärme
tiden och förmodligen tidtals i fråga om gynn
samt kl1mat och värmekrävande veg·etation nå 
upp till dennas nivå. Detta avsnitt skulle omfatta 
ungefär ett årtusende (från ca 3000 till ca 2000 

f. Kr. eller något mer) och motsvara hela elle� i 
det närmaste hela yngre stenåldern ( jfr S .  FLo

RIN 1944 Pl. IX ) .  
Den andra underperioden (motsvarande zon 

VIII b) skulle omfatta resten av värmetidens 
avslutningsskede, dvs. mellan lednivåerna e och 
c. Den dominerande skogstypen skulle mestadels 
ha varit björkskogen. Detta avsnitt ansluter sig 
lika nära till början av följande period ( IX a ) · 
som till föregående .avsnitt (VIII a ) . Vegetatio
nen och möjligen också klimatet syrres till och 
med ha varit av mera eftervärmetidskaraktär vid 
tiden för ekblandskogsminimet vid eller något 
ovanför lednivå d än tidvis under eftervärmeti
dens förra del ( IX a) . Zon VIII b motsvarar 
ungefär bronsåldern, dvs. ävenledes drygt ett år
tusende och når fram till 700 a 500 f. Kr. ( Till 
de varierande uppfattningarna om tidsbestäm
ningarna i arkeologisk litteratur finnes ingen 
möjlighet ell er anledning att i detta arbete ta 
ställning. ) 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om 
denna svårgripbara periods veg·etations- och kli
matutveckling, så som de framgå av diagram
materialet från undersökningsområdet, jämfört 
med motsvarande från andra trakter : 

Kurvförloppet avspeglar en etappvis skeende 
förändring från värmetids- till alltmer utpräg
lade eftervärmetidsförhållanden. Bakom denna 
synes en periodicitet dölja sig, karakteriserad av 
ömsom återfall till mera värmetidsbetonade för
hållanden, ömsom fortskridande i den riktning, 
som så småningom obönhörligt skulle leda till 
den i jämförelse med värmetidsförhållanden på
tagligt ogynnsammare klimatsituationen under 
eftervärmetiden. Detta går helt i linje med den 
allmänna tendens till periodicitet i den postgla
ciala utvecklingen, antingen det nu gäller kust-
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förskjutningar vid Västkusten (voN PosT 1947 b)  
eller i östra 'Mellansverige (S .  FLORIN 1944) eller 
Betula-pollenfrekvensen i Snöromsmossen vid 
Stockholm ( 0RDING hos voN PosT 1944 b s. 104, 

1946 s. 211 ) .  Ädellövskogen, som under de när
mast föregående årtusendena varit den mest ka
rakteristiska och förmodligen också dominerande 
skogstypen i landskapet, decimeras och ersättes, 
särskilt under bronsåldern, alltmer av björkskog. 
I..�övskogar ha sålunda präglat landskapet under 
hela perioden. 

ZON IX 

B etula-Picea-Pinus-perioden. Eftervärmetid. 

(Subatlantisk tid) 

Pollenstatisiisk karakteristik 

övergången från zon VIII till IX markeras av 
en tydlig »kurvknub> omkring· lednivå c. Zonen 
karakteriseras av en stark övervikt för de ter
minokrata .elementen. Picea-kurvan blir först i 
denna zon överlag sammanhängande. Efter led
n ivå b, gränsmärket mellan zon IX a och IX b, 
ökar den starkt. 

Z o n g r ä n s n e d å t: se ovan s. 143. 

Vid eller omedelbart ovanför lednivå c infaller 
ofta en rekurrensyta (RY III ) ,  vilken sedan gam
malt fått utgöra gränsen mellan äldre, subboreal, 
högförmultnad och yngre, subatlantisk, lågför
multnad Sphagnum-torv ( jfr s. 158) . 

Beskrivning och diskussion 

Zon IX ger i undersökningsområdets pollen
diagram ej ett enhetligt intryck. Som framgått 
av föregående resonemang, ansluter sig nedre de
len av zon IX nära till zon VIII. Pollenstatistiskt 
visar sig ingen större förändring inträda i under
sökningsområdets pollendiagram efter denna zon
gräns. Ytterligar.e en Betula-kulmination följer, 
snarlik de närmast föregående, med de övriga 
kurvorna mestadels på relativt låga nivåer.  De 
låga men i regel sammanhängande Ulm�ts- och 

Til1:a-kurvorna fortsätta. Qu.erc�ts-kurvan har ett 
maximum i anslutning till nämnda »kurvknut», 
sjunker men stiger ånyo och kulminerar stundom 
både kring lednivå be och b för att därefter slut
giltigt gå ned och fortsätta på låg nivå. Querc'US
kurvans förlopp från minimet ovanför lednivå d 
till lednivå b bildar i stort sett en kulmination, i 
viss mån likartad senvärmetidens. Denna Q�ter
cus-uppblomstring· i äldre subatlanticum har gett 
.anledning till a t t på kl im a this t o riska och växt
geografiska grunder anta en Q�tercus petraea -
expansion i sydvästra Götaland ( ERDTMAN 1920 
s. 295, voN PosT 1924 s. 96 ) .  Pollenmorfologiska 
bevis härför kunna tyvärr ej framföras för denna 
intressanta ide ( jfr ERDTMAN 1948 ) .  

Av de extremt terminokrata elementen (Picea,. 
Fag�ts och Carp1:nus ) får Picea överlag en sam
manhängande kurva, ehuru den till att börja med 
(upp mot lednivå b) ligger på låga procentvär
den. Fagu,s och Carpin�ts uppträda oftare i pol
lenspektra men nå högst en e ller annan procent. 

Omkring lednivå b förändra pollenspektra helt 
karaktär :  Picea-kurvan stiger hastigt och med 
den Pinus-kurvan, under det att de övriga kur
vorna mer eller mindre samtidigt gå ned. Det 
stora omslaget till definitiva eftervärmetidsför
hållanden sker alltså först vid denna tidpunkt, 
som enligt konnexioner med det på denna punkt 
säkert arkeologiskt daterade Åslediagrammet 
( GRANLUND 1932 s. 86 ) kan anges till slutet · av 
romersk järnålder, närmare bestämt till ca 300 

e. Kr. ( ARBMAN 1945 s. 119 ) .  Större delen av 
undersökningsområdet och angränsande, växt
geografiskt likställda trakter dras härmed in i 
den nordiska tall-granskogsregionen, under det 
att svenska västkusten fastare inlemmas i den 
mellan- och västeuropeiska barrskogsfria ek-bok
skogsregionen. 
· Det i jämförelse med förändringarna kring· 
600 f. Kr. kraftigare markerade pollenstatistiska 
omslaget ca 300 e. Kr. behöver i och för sig ej 
betyda, att klimatförändringen var större i dessa 
trakter ca 300 e. Kr än omkring 900 år tidigare, 
även om detta verkar trol igt. Det är tills vidare 
klokast att endast konstatera, vad man kan ut
läsa direkt ur pollendiagrammen : d e t s k o g s
g e o g r a f i s k a  o m s l a g e t  v a r  å t m i n-
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s t o n e i n o r r a S y d v ä s t s v e r i g e k r a f
t i g a r e v i d s l u t e t a v r o m e r s k j ä r n
å l d e r  ä n  v i d  ö v e r g å n g e n  b r o n s å �  
d e r-j ä r n å l d e r .  

Det är sedan länge känt, att Picea uppträtt i 
Sydsverige även långt före eftervärmetidens 
( subatlanticums) inbrott, ehuru det då rörde sig 
om enstaka, edafiskt och lokalklimatiskt gynnade 
förekomster (voN PosT 1924 s. 111 ) .  Så var också 
enligt föreliggande pollendiagram fallet i under� 
sökningsområdet. Hällristningen, sannolikt före
ställande en gran, i Foss socken vid Gullmars
fjordens inre del ( LINDNER 1935 s. 1 6 )  tyder 
kanske på att granen var ett sällsynt träd, av 
rituell eller annan anledning värt att förevigas. 
De spridda grandungarnas betydelse som sprid
ningscentra vid ·inträdet av en ny för granen 
gynnsam klimatsituation är påtaglig. 

Man har ävenledes funnit, att granens expan
sion skett etappvis med början från nordost (voN 
PosT 1924 s. 111 f . ,  Pl. IV) . Koloniseringen av 
största delen av Sverige till och med Svealand 
och nordöstra Götaland skulle i stort sett ha in
träffat under bronsåldern omkring 1000 f. Kr. 
( FROMM 1938 s. 380) , dvs. vid eller något efter 
tiden för utbildandet av RY IV (ca 1200 f. Kr. 
enligt GRANLUND 1932 s. 171 ) .  Efter nästa större 
klimatförändring ( efter RY III) synes knappast 
någon mera betydande framryckning ha ägt rum 
utan snarast en frekvensökning i södra delarna 
av granens dåvarande utbredningsområde (voN 
PosT l. c . ,  GRANLUND 1932 s. 102) . Spridningen 
över sydvästra Götaland ned till i stort sett nu
varande sydvästgränsen för gran skedde i anslut
ning till den romerska järnålderns klimatföränd
ring, villren i lagerföljderna markeras av RY II, 
daterad till ca 300 e. Kr. av AREMAN ( 1945 s. 
119 ) .  

Undersökningsområdet faller med undantag av 
den barrskogsfria kustregionen inom området för 
denna mellansubatlantiska Picea-expansion, ett 
förhållande som givetvis observerats och beaktats 
av d�m som tidigare haft anledning att tids
bestämma bohuslänska pollendiagram ( THOMAs
soN 1934, ATLESTAM 1942, SANDEGREN 1944) . 
( Frågan om den maritima grangränsen har be
rörts i kap . VIII s. 104 ff. )  Bl. a. detta särdrag i 

västsvenska diagram, som betingas av granens 
utbredningshistoria, har givit voN PosT ( 1924 s. 
94) anledning att urskilja en särskild pollendia
gramtyp, en västkusttyp, vid sidan av Skåne
typen och inlandstypen. 

Vid en återblick på granens spridningshistoria 
framstår det närmast som en motsägelse, att 
Picea, som är en relativt kontinental art (boreal
montan-kontinental enligt MEUSEL 1943 II s� 25, 
karta 22 c ) ,  skulle ha beretts gynnsamma sprid
ning-sbetingelser just vid tiden för uppträdandet 
av de klimatorsakade rekurrensytorna, då klimat
förändringen ovedersägligen måste ha gått från 
mindre till mera humida förhållanden. Det är 
emellertid att märka, att granens kraftigaste 
framryckning·ar ägt rum i samband med rekur
rensytorna IV och II ,  vilka, om GRANLUNDs kur
vor för nederbördens förändringar och försump
ningens gång äro riktiga ( 1932 s. 169 )  - jfr 
även det konforma kurvförloppet för den tid
vattenbildande kraften (I,jUNDQVIST 1932 s .  307 ) 
-, ej skulle ·vara uttryck för lika kraftig för
s�mpning som de udda rekurrensytorna V och 
III. Då den postglaciala klimatförsämringen ej 
endast är resultat av förändringar av nederbörds
klimatet utan även - och i minst lika hög grad 
- av temperatursänkningar, kan det tänkas, att 
dessa båda klimatföreteelser ej alltid verkat lika 
intensivt, utan att i vissa situationer än den ena, 
än den andra varit den mest utslagsgivande fak
torn inom samma områden. Klimatförändring
arna vid RY IV och II skulle då kunna tolkas 
som huvudsakligen betingade av en temperatur
sänkning av något slag, som visserligen kan ha 
medfört höjd humiditet och minskad avdunst
ning från mossarna men även resulterat i en för 
granen (särskilt dess embryonalutveckling � )  
gynnsammare klimatsituation. 

Denn a hypotes vinner ej stöd av GRANLUNDs 
kurva över medeltemperaturens förändringar i 
södra Sverige under senkvartär tid (l .  c. ) .  Hur 
denna kurva koiistruerats anges ej , men den 
torde grunda sig· på det då tillgängliga paleobota
niska materialets temperaturindikationer. Nytt . 
material har sedan dess tillkommit, och kurvan 
torde därför kunna kompletteras. FRÖMANs ( 1944) 
och andras utbredningshistoriska undersökningar 
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över 11 edera och T rapa visa, att klimatförsäm
ringen vid RY IV i södra Mälarlandskapen var 
ödesdiger eller ogynnsam för dessa var och en 
på sitt sätt värmekrävande växter ( s. 674 ) . I un
dersökningsområdets pollendiagram visar kurvan 
för Tilia, som antagits indicera relativt höga som
martemperaturer ( se ovan s. 124 ) , - liksom ek
blandskogskurvan över huvud taget - en ned
gång ovanför lednivå d ( strax under RY IV) . 
Denna upprepas även vid RY III och mera ut
präglat vid RY II, ovanför vilken nivå Tilia
pollen endast sporadiskt uppträda i spektra. 
Detta visar ganska tydligt, att ett temperaturfall 
inträffat även vid tiden för RY IV och II .  
P 1: c e a - e x p a n s i o n e r n a v i d d e s s a t i d
p u n k t e r  s y n a s  d ä r f ö r  m y c k e t  v ä l  
k u n n a f ö r a s t i l l b a k a p å f ö r ä n d
r i n g a r  i t e m p e r a t u r k l i m a t e t  i k y
l i g a r e r i k t n i n g. Detta sannolika samband 
mellan granens invandring och den postglaciala 
kiimatförsämringen låter sig förenas med resul
taten av ENQUisTs undersökningar över samban
det mellan klimat och växtgränser ( 1924, 1929 o. 
1933 ) .  Enligt dennes beräkningar skulle granens 
utbredningsgräns mot maritima områden bestäm
mas av trädets köldkrav (minst 120 frostdagar, 
1929 s. 22 ) .  Om denna bestämning är riktig (jfr 
dock LANGLET 1935 s. 372 ) , skulle den periodvis 
framskjutna .Picea-fronten, så som den visas av 
det samlade pollendiagrammaterialet, sålunda 
registrera förflyttningen mot söder och väster av 
den klimatkurva, som sammanbindningslinjen ge
nom orter med minst 120 frostdagar utgör. 

I stort sett samma spridningsperiodicitet visa 
Fag1.ts och i viss mån Carpin1ts, utvecklingshisto
riska motsvarigheter i sydväst till Picea. U n der 
senvärmetiden ( subborealen) uppträdde Fagus 
och Carpinus här och var i det nuvarande bok
skogsområdet liksom i övriga, då mer eller mindre 
granskogsfria sydsvenska trakter. Efter klimat
förändringen vid tiden för RY III ( lednivå c )  
skedde knappast någon ytterligare framryckning ; 
endast frekvensen ökade något i söder. Omslaget 
vid ca 300 e. Kr. betydde för Scanodania och 
närmast angränsande sydvästsvenska områdens 
vidkommande en kraftig Fagus-uppblomstring. 
Denna frekvensökning sträckte sina verkningar 

upp längs Västkusten och kan spåras på Boke
näset ( söder om Gullmarsfjorden) i det visser
ligen starkt lokalt påverkade kurvförloppet i dia� 
grammet ( pl.  IV) från Rottjärnsmyren i Drags
mark. Detta drag framgår också bättre i diagram
men från Gullmarsfjorden än i landdiagrammen 
norr och nordost därom. 

Ett karakteristiskt drag i bokens och avenbo
kens utbredningshistoria är dessas sensubatlan
tiska tillbakagång. Detta framgår tydligt av olika 
företeelser, såsom ortnamn (beträffande bok) och 
pollenfossil ( HEMBERG 1913, 1918, VON PosT 1924 
s. 110 o. PI. 3,  LINDQUIST 1931 s .  366 ff. ) .  

Det föreliggande diagrammaterialet lämnar 
ingenting principiellt nytt till belysandet av 
denna fråga. Det finns därför ej anledning att gå 
in på denna i sin helhet ( om Fagus se särskilt 
LINDQUIST 1931 ) .  Här må endast följande fakta 
konstateras. 

Fag·us blir ett stycke ovanför lednivå b ( ca 300 
e. Kr. )  påtagligt svagare representerad särskilt i 
inlandsdiagrammen men även, ehuru tydligen 
något senare, i kustdiagrammen ( Stångehuvud-, 
Käringö� och Bokenäsdiagrammen) .  Fagus-pol
Ien uppträder mycket sällan i subrecenta prov 
(motsvarande, låt säga, de senaste 500 åren eller 
något mer ) från inlandsdiagrammen och äro i så 
fall att tolka som långflyktspollen. I kustlandet 
och skärgårdsområdet förekommer bokpollen där
emot upp till lagerföljdernas yta i ringa mäng
der. Dessa förhållanden synas tyda på att bokens 
tillbakagång i inlandet och östligare trakter hu
vudsakligen måste ses mot en klimathistorisk bak
grund, under det att den senare inträffande ( tro
l igen medeltida ) decimeringen närmare kusten 
helt säkert är kulturorsakad. En typiskt kultur
påverkad kurvgång visar Bokenäsdiagrammet ( nr 
10) ovanför ca 0,50 m, där den påfallande höga 
Fagus-kurvan oscillerar i alternering med Betula� 
och Pinus-kurvorna samt med Gorylus-kurvan. 

Gränsen mellan bok-ekblandskogsregionen 
och den ekblandskogsförande barrskogsregionen 
sammanfaller i mellersta Bohuslän ungefär med 
gränsen mellan kustlands- och inlandsterräng ( se 
Fagus-karta hos LINDQUIST 1931 , LINDNER 1935 
s. 129, H .  FRIEs 1945 s. 39 och i föreligg. arb. 
pl. I ) . 
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. earpinus överensstämmer till sin förekomst
historia inom undersökningsområdet med Fagus 
dock med det viktiga undantaget, att earpinus 
:nu saknas på Västkusten norr om södra Halland. 
De tidigt subatlantiska pollenförekomsterna på 
upp till en eller annan procent kunna alla knap
past skyllas på långtrarisport. Långflyktspollen 
skulle i sådant fall drunkna i den lokala pollen
produktionen, då större än nu, och ej ge

. 
sig till 

känna med den regelbundenhet, som utmärker 
'Carpinus- liksom Fagus-pollenuppträdandet (se 
även Gullmardiagrammen) .  Ca1�pinus-pollen är 
relativt vanligt även i diagrammen från höjdom
'råden ( nr 121 o. 141 ) ,  vilket är i överensstäm
melse med avenbokens dragning till höglänt mark 
vid sin nutida norra utbredningsgräns ( HEMBERG 

1913 s . 340 ) .  I pollendiagrammen blir earpinus
-representationen ovanför lednivå b svagare än 
densamma för Fag��s och försvinner nära nog helt 
'både i inlands- och kustlandsdiagrammen upp 
inot nutiden.  Bakom detta förhållande ligga sä
kerligen både klimat- och kulturorsaker. earpi
nus skall ha varit särskilt missgynnad av mäh:.. 
·niskan i jämförelse med boken och eken på grund 
·av de sistnämndas nyttighet i egenskap av ollon
'producenter ( HEMBERG 1913 s.  337 ) .  Vad det mel
laneuropeiska kulturinflytandet härvidlag beträf
far har man konstaterat, att »diese mittelalter
liche Landnahme ist vielfach auf Kosten C arpi
n�ts-reicher Wälder erfolgt» ( FIRBAS Int. Bot. 
Congr. 1950, Abstr. of comm. ; jfr även NILssoN 

1935 s. 505 o. FrRBAS 1949 s. 264) . De synner
-ligen sporådiskt uppträdande Carpinus-pollen-

kornen i subrecenta lager torde få tolkas som 
långfly ktspollen. 

Det i pollenspektra uppåt alltmer tydligt av
speg·lade kulturinflytandet i landskapet behand
las i ett särskilt kapitel ( s. 168 ff. ) .  

Under det senast behandlade skedet, registrerat 
i pollendiagrammens zon IX, inträffade som 
nämnts något före dess mitt (vid lednivå bj ca 
300 e. Kr. )  omfattande skogliga förändringar i 
undersökningsområdet. Det bohuslänsk-dalsländ
ska inlandet och angränsande östligare trakter 
övergingo då från att övervägande ha varit ett 
lövskogslandskap med ädla lövträd och framför 
-allt björk till att bli ett utpräglat barrskogsland
skap med här och var insprängda rester av den 
forna lövskogen, särskilt björkskogen. Och paral
lellt med denna utveckling förlöpte uppodlingen, 
som mest gick ut över löv.skogsarealerna (se kap . 
XII ) .  

Det torde av den föregående skildringen av det 
skogshistoriska händelseförloppet inom ett be
gränsat område i Sydvästsverige ha framgått, att 
den traditionella avgränsningen mellan postgla
cial värmetid - närmast dess avslutningsskede 
- och den s. k. eftervärmetiden ( dvs. mellan 
subbarealen och subatlanticum) är artificiell. Det 
kan därför ifrågasättas, om ej den för det 
subboreala övergångsskedet karakteristiska ut
vecklingen med lika rätt kan anses- fortsätta ge
nom eftervärmetiden och in i nutiden .  Därpå tyda 
onekligen pollendiagrammen. Den hävdvunna in
delningen är emellertid praktisk, och det får tills 
vidare motivera dess bibehållande. 

X. Några historiskt växtgeografiska synpunkter 

Det li:an vara önskvärt att lägga några växt
geografiska aspekter på den brokiga vegetations
historiska bild, som lämnats i de föregående ka
pitlen. Det blir samtidigt ett försök att följa 
vissa huvudlinjer i utvecklingen och att inpassa 
denna i ett större sammanhang. 

Förändringen från mer eller :tnindre arktiskt 

betonade förhållanden under senglacial tid till 
utpräglat värmetidstillstånd sker jämförelsevis 
snabbt men, som det synes, ej kontinuerligt. Kl i
matförbättringen karakteriseras nämligen pol
lenstatistiskt av fyra ganska kort efter varandra 
uppträdande nya busk- och trädpollentyper : Be
tula, Corylus, Alnus och Tilia . Bakom dessa för-
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ändringar dölja. sig betydande skogsgeografiska 
händelser, vilka av pollenkurvorna att döma höra 
ha utspelats mycket hastigt. Vid en tidpunkt i 
utvecklingsförloppet (vid zonskiftet IV /V) har 
klimatsprånget varit så avsevärt och tydligen 
skett så snabbt, att ett helt led i skogssuccessio
nen, nämligen den nordiska barrskogen ( tall
skogen) ,  genom »den finiglaciala klimatförbätt
ringens städse återkommande språng» överhop
pats (voN PosT 1928 s. 58 ) .  - Den omfattande 
erosionen av de lösa jordarterna ocli den därige
nom intensiva sedimentationen, som är särskilt ut
lnärkande för seng·lacial och tidigt postglacial 
tid (se t .  ex. ser. 95 pl. II ) , ge lagerföljderna in
tryck av att representera längre tidrymder än 
de pollenanalytiskt konstaterats göra. 

Klimatförsämringen efter värmetidskulmina
tionen har däremo-t sträckt sig över en längre tid. 
Ej heller denna har skett successivt. Vissa på
fallande snarlika kurvkonstellationer återkomma 
flera gånger i pollendiagrammen - liksom torv
lagerföljderna visa upprepade karakteristiska 
förändringar (RY ) ,  vilka tolkats som regional
klimatiskt betingade. Dessa förhållanden tyda på 
·ett etappvis skeende klimatförsämringsförlopp . 
De olika klimatfaktorernas medverkan härvidlag 
:är givetvis komplicerad men kan stundom skön
jas ( jfr s. 150 f . ) ,  i det att ibland nederbörds-, 
ibland temperaturförändringar äro antydda. Det 
är ej endast den mera tidsomfattande klimatför
ändringen som sådan, vilken gett kurvsystemet 
ett samtidigt utdraget och till synes komplicerat 
förlopp .  Ä ven sedan klimatsituationen i stort bli
vit ogynnsam för ett visst krävande trädslag, kan 
detta fortleva på lokalklimatiskt och edafiskt 
speciellt gynnsamma platser och låta sig repre
senteras i pollenspektra (jfr s. 123 ) . Sammansätt
llingen av pollenspektra påverkas fram mot nu
tiden alltmer av kulturutvecklingen. 

Denna olikhet mellan upptakten till och ned
gången från klimatoptimum med sin värmetids
vegetation gör, att dessa båda faser i utvecklingen 
vid grafisk framställning ej bli spegelbilder av 
varandra. Denna oliksidighet i kurvsystemet 
bör beaktas vid studiet av den nedan publicerade 
diagramsammanställningen. Detta förhållande, 
att kurvorna för de mediokrata elementen visa 

ett brantare förlopp under upptakten till värme
tiden än under motsvarande nedgång efter denna, 
är liksöm den nedan närmare behandlade rever
tensen en generell företeelse, påvisbar i pollen
diagram från såväl Norden som fjärran belägna 
trakter (jfr SELLING 1948 s. 115  o. t. ex. ser .60) . 

Den Tevertens, som voN PosT ( 1930 a s. 21,  
1931 s. 49 ff. ,  1944 b s. 86 ff. , 1946 s. 198)  påvisat 
vara ett g·enerellt drag i representativa pollendia
gram från postglacial tid, kan vara mer eller 
mindre utpräglad och mer eller mindre kompli
cerad. Denna företeelse, innebärande en återgång 
till ett tillstånd, som varit rådande före ett av
vikande mellanskede (jfr s .  122) , framträder 
också i föreliggande pollendiagram på olika sätt . 
Den bifogade diagramsa!I).manställningen ( fig. 
38) skall bl. a. vis:;t detta. Det i denna avhand
ling tillämpade periodsystemet är anpassat til l 
revertensen i kurv:förloppet, och ur den äro också 
de svenska periodbenämningarna härledda. 

Om man tar hänsyn till samtliga kurvor i träd
poll endiagrammet framträder icke blott en enkel 
utan även en flerledad revertens (voN PosT 

1 944 b s. 88, 1946 s. 198 ) .  Denna är emellertid på 
grund av den ovannämnda oliksidigheten i rever
tensen ej fullständig. Postglacialens senare del 
(klimatförsärnringens epok) är mest lämpad att 
illustrera skogssuccessionen. 

Efter värmetidskulminationen med Tilia-maxi
mum följer under senvärmetid först ett i lager
följderna relativt utdraget avsnitt, mer utpräg
lat i andra diagram, där Querc1,r,s är den avgjort 
mest framträdande bland ekblandskogskonstituen..:. 
terna, och även Alnus ofta visar påfallande hög� 
värden. Detta avlöses av ett alltmer Betula-do
minerat parti, vilket sträcker sig till ett stycke 
fram i eftervärmetid (ti ll lednivå b eller gränsen 
IX a ,liX b) , då de utpräglat terminokrata ele
menten Picea och Pin��s överta ledningen. 

Med aktualistisk syn på denna succession får 
man alltså genom en r e g i o n :f ö r s k j u t n i n g 
m o t s ö d e r en utvecklingsserie från ädellöv
skog av sydskandinavisk eller mellaneuropeisk 
karaktär över sydsvenska ek-hasselskogar oeh 
icke-ädla l övskogar på · moränmark till mellan
svenska barrskogar med obetydligt inslag av löv
träd. 
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Denna succession från värmekräva:qde till allt
mer köldhärdiga ( eller köldfordrande ) trädslag 
Imn ej ses mot annan bakgrund än den klimatiska. 
Förekomsten av en i princip likartad utvecklings
följd i de mest skiftande klimat- och vegetations
regioner - regional par.allellism (voN PosT 1930 a 
s. 21, 1944 b s. 86 ff. ,  1946 s. 198 f . ,  jfr SELLING 
1948 s. 94 ff. , l\L FRIEs 1949 s. 353 ) - är ett 
bevis för riktigheten av detta påstående. Föran
ledda av denna· klimat- och vegetationsförändring 
ha samtidigt markförändringar ägt rum, varpå 
flera bevis finnas (S .  FLORIN 1938 s. 40 f . ,  ERDT-
1\·IAN 1943 a S. 63 f. ) .  

En identisk motsvarighet till denna succession 
iinner man ej utbildad under klimatförbättrings
epoken. Annat är ej heller att vänta. Principen 
.är dock densamma. Närmast före Tilia-kulmina
tionen äro Qt�erc'us, Ulmus och Alnus kraftigt re
presenterade och dessförinnan Betula och Pinus 
(under sen förvärmetid, tidig boreal tid ) . B ettda
uppblomstringen under period IV har ej någon 
motsvarighet under senpostgfäcial tid. Oin den 
däri ingående björkens taxonomiska ställning vet 
man föga eller intet ( jfr dock F lEGRI 1935 s. 1 2  
o .  Taf. l om förhållandet på Jreren) . Ekologiskt 
och troligen även fysiognomiskt torde motsvarig
heten närmast vara att söka i de skandinaviska 
fjällbjörkskogarna eller de subarktiska, nordat
lantiska björkskogarna. 

För den grafiska framställningen av dessa suc
cessionsförhållanden ha i den utvalda serien 95 

- med obetydlig lokal pollenöverrepresentation 
- från undersökningsområdets inland (västra 
Dalslands höjdområde) vissa åtgärder vidtagits, 
som äro ägnade att ge större åskådlighet. Sålunda 
har Corylus-kurvan uteslutits. Hasseln visar ju 
ett mycket ojämnt uppträdande under förvärme
tid och bildar för övrigt huvudsakligen under
vegetation i ekblandskogar. Vidare ha vissa på
tagligt lokalt influerade eller bevisligen förore
nade pollenspektra överhoppats, såsom nr 49 l 
1967 och 1969 samt 2080-2082. För att ge kurv
gången ett något mindre orol igt förlopp men 
ändå utnyttja hela analysmaterialet har en ut
jämning medels fortlöpande medeltal av tre ana
lysvärden verkställts (t .  ex. prov 1-2-3 , 2-3-4 etc . ) . 
I analogi med pollendiagrammet över sengla-

ciala förhållanden inom undersökningsområdet 
( fig. 32 s. 116 ) ,  i vilket trädskiktet och högre 
buskskiktets pollenproduktion ställts i motsats till 
fältskiktets och det lägre buskskiktets, har den 
ifrågavarande diagramöversikten gjorts som ett 
ytdiagram, där de mediokra ta elementen ( QM 
och, med tendens till övergångstyp, Alnt�s ) och 
de utpräglat terminokrata elementen (Pinus, 
Picea, Fagus och Carp1:nus ) ställts mot varandra. 
Värdena för de förstnämnda ha avsatts som van
ligt från vänster, de sistnämnda däremot från 
höger. Den oregelbundna yta, som bildas mellan 
de terminokrata elementens summakurvor, repre
senterar Bet,ula-pollenets andel i traktens pollen
regn genom tiderna. Höjdskalan är som på pl. 
V-VI anpassad efter den absoluta kronologien. 

Man finner av denna diagramskonstruktion, att 
björken i denna trakt intar en utvecklingshisto
risk mellanställning mellan de mediokrata och 
terminokrata elementen. Men övergångstyper av 
lägre ordning kunna, som nämnts, skönjas. Så
lunda förete relationerna mellan ekblandskogs
konstituenterna en förskjutning till ekens för
mån efter högvärmetidens Tilia-dominans (obs. 
härvid lindens underrepresentation i pollenspek
tra ) , en tendens som fortsätter fram genom hela 
den senpostglaciala tiden. I jämförelse med björ
ken blir eken emellertid av allt mindre betydelse, 
frånsett kortvariga återslag. Även Alnus visar, 
som nämnts, en tendens till övergångstyp. Lokala 
förhållanden ha sannolikt för detta trädslag spe
lat större roll än för andra. Före högvärmetiden 
finner man delvis samma succession i omvänd 
ordning. Närmast kommer en Qtterct�s- men nu 
även Ulmus-övervikt inom ekblandskogen och 
samtidigt eller något tidigare en Alnus-dominans 
inom den mediokrata gTuppen. Betula ökar nedåt 
och likaså Pin1.ls, den sistnämnda med mera ut
präglad terminokrat tendens. Diagrammet avslu
tas nedåt godtyckligt i mitten av sen förvärmetid 
(boreala hasselskedet) . Den preboreala björk
skog·stypen äger ingen motsvarighet i senpostgla
cial tid i undersökningsområdet. 

Björkskogens mellanställning i den skogshisto
riska successionen är utmärkande för undersök
ningsområdet och klimatiskt ungefär likställda 
områden , huvudsakligen i norra Götaland och 
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Mälardalen samt på Gotland ( särskilt instruk-
tivt är voN PosTs diagram från Mästarmyr /1927 

s. 123, 1944 b s. 87, 1946 s. 199/, jfr M. FRIEs 

1949 s. 353 ) . Om man · däremot ur denna syn
punkt granskar pollendiagram från Sydskandi
navien, t. ex. Skåne (NILssoN 1935 Taf. VI : 11 ,  

1 6, VII : 2 m. fl . ) ,  finner man däremot en mera 
utpräglat terminokrat tendens hos Betula-kur
van : lågt p'rocentläge under hela värmetiden 
(frånsett synbarligen kulturorsakade kurvtop
par ) och en stigning upp genom eftervärmetiden 
(NILSSONS zoner II och I ) . Helt motsatta bli för
hållandena i högläntare delar av Svealand och 
inom hela norrlandsterrängen, där björkskogen 
får en gTadvis alltmer påtagligt inediokrat karak
tär ( S. FI.JORINS normaldiagram från Kilsbergen 
1 944 s. 567, LuNDQVIsT 1946 s. 107, KuLLING 1948 

s. 151, voN PosT 1930 b s. 68 f., 1944 b fig. 6 ,  1946 

fig. 5 ,  BooBERG 1930 s. 231 ff., FROMM · 1938 s. 
379, m. fl . ) . 

Ä ven i ett annat avseende föreligger en rever
tens, ehuru av mera speciellt slag, nämligen . he- . .. 
träffande den skogfria markens vegetation. 

De pollendiagram, som omfatta hela postgla
cialtiden och något av senglacialen, visa nedtill 
en mer eller mindre hög frekvens för icke-träd
pollen (NAP ) .  I det föregående har detta för-

Fig. 38. Ytdiagram för större delen av serie 95 från in-

_ landet. De mediokrata elementen äro adderade till var

andra från vänster mot höger, de terminokrata elementen 

likaså men från motsatt håll. Det vita mittfältet för Betula 
representerar en övergångstyp i skogssuccessionen med 

sin dominans meHan mediokratkulminationen under hög

värmetid och minskningen resp. ökningen av termino" · 

kratinslaget i början och slutet av postglacial tid. Denna 

bild illustrerar alltså i en annan grafisk form än det vanliga 

pollendiagrammet den flerledade revertensen i den skogs

historiska utvecklingen inom undersökningsområdet. 

Abb. 38 .  Flächendiagramm fiir den grösseren Teil von Ser . 95 
vom Binnenland. Die mediokratischen Elemente sind von !inks 
nach rechts zueinarider addiert, desgleichen die terminokra
tischen, aber in entgegengesetzter Richtung. Das weisse Mittel
feld fiir Betula repräsentiert einen 'Obergangstypus in der \Vald
sukzession mit seiner Dominanz zwischen der Mediokratenkul
mination während der Hochwärmezeit und der Abnahme bzw. 
Zunahme des Terminokrateneinschlages am Anfang und Ende 
der postglazialen Zeit. Dieses Bild veranschaulicht ah;o in 
anderer graphischer Form als das gewöhnliche Pollendiagramm 
die mehrfacile Revertenz in der waldgeschichtlichen Entwick
lung im Untersuchungsgebiet. 

!1ediokrata 
element 

155 
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hållande diskuterats (bl.  a. s. 118 ) ,  . varvid på 
grundval av pollenslagsfördelning'en och dess för
hållande till isoleringskontakterna konstaterats, 
att NAP-mängden till mycket stor del härstam
mar från strandvegetationen men att det sengla-

. cia] a skärgårdslandskapet i övrig·t hyst en ört-, 
gräs- och möjligen risvegetation och på sin höjd 
några enstaka träddungar och busksnår av björk 
och viden ( ser. 121 b o. 141 ) .  Det torde otvivel
aktigt vara olika mineralmarksbundna växter, 
som levererat huvudparten av pollenmängden. 

U n der hela den långa postglaciala skogsutveck
l ingen spelar NAP-floran en obetydlig· roll, från
sett lokal NAP-produktion från närstående 
Phragrnites-ruggar, Calluna-bestånq, . Me nyan
thes, Rubus charnaernonts, DroseTa spp . m. fl. 
myrväxter. Endast enstaka pollen påträffas, om 
vilka man vågar antaga, att åtminstone de flesta 
kommit från fastmarksväxter, såsom compositer 
och caryophyllaceer. Sålunda uppträder här och 
var något Arternisia-pollen. Frani. mot nutiden 
ökar emellertid detta »fastmarksinslag>>, och där
till komma, särskilt i de översta lagren, sädes
slagspollen ( GC)  och övriga synautropa element 
( se f. ö. kap . XI s. 158 ) . Gemensamt för dessa 
fastmarksväxter är att de undvika to�pmarker 
( inkl . råhumus) och ej tåla konkurrens från 
växter, som bilda torv och slutna växtsamhällen, 
och beskuggning av ett slutet trädskikt. De äro 
därför indikatorer på trädfattiga marker, an
tingen de äro ursprungliga eller kulturbetingade. 
Pollen från ifrågavarande heterogena kategori 
växter ha summerats till en kurva »GC + vissa 
minerofyter>> i den synkroniserade diagramked
jan (p l .  -y) . 

Denna »minerofytkurva» företer alltså en re
vertent utvecklingsgång med maximum nedtill 
och upptill och ett utdraget minimum i mitten, 
där den för ö�rigt mestadels saknas. I denna 
summakurvas olika delar ingå förvisso ej alltid 
samma arter. Men släktskapsbanden mellan den 
senglaciala pionjärfloran och kulturmarkens 
ogräsflora behöva, som ERDTMAN ( 1946 s. 302 f. ) 
framhållit, ej nödvändigtvis ha varit · helt av
klippta, även om de flesta av den senglaciala 
tundrans arter gått förlorade under mellantiden. 
När man till lämpliga instabila marker även kan 

räkna de grus-, sten- och blockrika havssträn-
derna, ges vissa teoretiska möjligheter för att den 
ifrågavarande konkurrenskänsliga floran kunnat 
överleva det långa postglaciala skogsskedet, tills 
människan gett den tillfälle att ånyo spridas in i 
land ( jfr IvERSEN 1941 s. 39 om chenopodiaceer
nas utbredningshistoria ) . Frånsett denna begrän
sade möj lighet t ill samband mellan pionjärerna 
och ogräsen föreligger, som ERDTMAN (l. c . )  på..:. 
pekat, en ekologisk släktskap. 

Några Tegiona1a differenser inmn undersök-

ningsomTådet ha ej kunnat föreligga, förrän kust
förskjutningen nått därhän, att vissa geografiska 
motsatsförhållanden uppstått mellan kustområde 
och inland med från varandra avvikande klimat
karaktär. En sådan situation har ej förelegat,. 
förrän det nuvarande inlandet blivit ett samman
hängande fastland med en rik, även av stora öar· 
bestående skärgård i våra dagars kustland. Någon 
viss tidpunkt för denna händelse kan givetvis ej 
fixeras. Ett stycke fram i förvärmetiden bröts. 
den östvästliga förbindelsen ( över Einesjön m. fl. 
sjöar ) mellan Västerhavet och Vänern (jfr s. 72: 
o. diagr. 66, pl. III ) . 

Den första tendensen till regional differentie
ring föreligger ungefär från denna tid (sen för
värmetid, Pinus-Bet'llla,-Corylus-perioden) .  CoTy
l'lts-maximet är sålunda betydligt mera utvecklat 
i pollendiagrammen från kustlandet (nr 115 a 

och b samt 55 a, c, d och e ) ,  där procentvärden� 
beräknade på L: AP, överstiga 100 % ,  än i dia
grammen från inlandet och Dalboslätten, där 
värden på 50 % eller obetydligt däröver uppnås .. 
Orsaken till denna differentiering kan emellertid, 
åtminstone till en del, vara edafisk I det morän
fattiga kustlandet erbjödos under tidig postgla
cial tid ej så stora möjligheter för tall- och björk
skog att växa som i inlandet. Hasseln har tro� 
ligen ha:ft större framgång nied att kolonisera de· 
snabbt frilagda skalgrusrika mineraljordarna än 
björk och tall. I vidsträcktare fornsjöar, såsom 
nuvarande Ekenäsmossen, har emellertid Cor-ylus 
med sin mindre rayon för pollenspridningen bli

vit underrepresenterad (jfr s. 134 )  i förhållande 
till vad fallet torde ha varit på övriga lokaler. 
Vänerns utjämnande inflytande på det österut 
mera kontinentalt betonade klimatet torde· dock 
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ha gjort motsättningen mindre mellan kustland 
<Och inland. Allmänt sett gynnas emellertid Gary
lus av en humid klimattyp. Detta visar redan den 
av voN PosT ( 1924 s. 107 )  påpekade frekvens
ökningen av cm�ylus-pollen västerut under has
-selskogarnas tid. Pollendiagram från mera ocea
niska delar av de brittiska öarna visa även ge
nom hela postglacialtiden en hög halt av Coryltts
-pollen (BLACKBURN 1946, JESSEN 1949, MrTCHELL 

1 951 ) . 
U n der den följande värmetiden synas de skogs

geografiska förhållandena ha varit relativt ens
artade inom hela området, vilket är i överens
stämmelse med vad voN PosT tidigt ( 1924 s. 107 )  
funnit vara karakteristiskt för värmetiden. Den 
ädla lövskogen växte synbarligen ymnigt även i 
de mera höglänta delarna av inlandet ( se diagr. 
141, pl. III ) . Hela området torde ha gett ett jäm
förelsevis enhetligt skogsfysiognomiskt intryck. 
Mot värmetidens slut, under senvärmetiden (pe
riod VIII ) ,  visa sig - genom synbarligen för
.ändrade klimatförhållanden och därmed uppträ
dande av nya trädslag (Picea, Fagt�s och Carpi
nt�s ) - vissa tendenser till förnyad differentie
Ting. En jämförelse mellan diagrammen från in
landet och östligare områden (även det nya Åsle
diagrammet pl. II )  och Moltemyrdiagrammen 
(55 a o. b )  och andra ifrågakommande kustlands
och skärgårdsdiagram ( 10, 12 b o. 23 ) ger vid 
handen, att dessa utpräglat terminokrata element 
uppträdde tidigare i inlandet och östligare trak
ter än i kustlandet ( jfr SANDEGREN för Bohuslän 
1944 s. 530, 533, för Halland 1945 s. 147 ) .  Denna 
differentiering kan tollras så, att en klimatskill
nad då förelåg mellan kustland och inland. 

U n der den följande eftervärmetiden blev denna 
skillnad bestående men såtillvida utjämnad, som 
att Picea; F.agttS och earpinus ryckte fram mot 
kusten ( se diagr. pl. IV, för Fagtts särskilt diagr. 
10 från Bokenäset) ,  möjligen till en västligare 
position än den nuvarande. Samtidigt synas emel
lertid vissa genomgripande förändringar inträffa 
i det yttre kustlandets fysiognomi - etappvis 
men med bestämd tendens ,_ vilka framgå sär
skilt av diagrammet från Gullmarsfjordens myn
ning (VIII ) . . ·E tt genomgående drag i alla dia
gram från undersökningsområdet är en frekvens-

ökning uppåt av olika icke-trädpollenslag. Detta 
måste ses som ett resultat av kulturutvecklingen. 
I nämnda diagram VIII visar emellertid Ericales
kurvan en i förhållande till övriga NAP-kurvor 
påfallande kraftig ökning. Den sker samtidigt 
och i stort sett konformt med såväl Picea- som 
Sphagnum-kurvan. Eftersom granens framryck
ning och väl även Sphagnum-torvbildningen stå 
i samband med en klimatförändring i kyligare 
och fuktigare riktning, förefaller det sannolikt 
att även den stigande Ericales-kurvan, represen
terande ljungheden, får ses mot klimathistorisk 
bakgrund (se f. ö. s. 103 ) .  

Inom olika delar av ett växtgeografiskt, i våra 
dagar relativt enhetligt område, såsom den ek
blandskogsförande barrskogsregionen, kunna ve
getation och flora ha reagerat på skilda sätt för 
en samtidigt inträffande, allmän klimatföränd
ring. En allmän temperatursänkning på en eller 
annan grad kan i ett område kanske helt för
ändra den skogsgeografiska bilden, under det att 
samma förändring annorstädes är obetydligt eller 
ej alls märkbar. Generellt sett bör ju under en 
klimatförsämring, som är utsträckt över en lång 
tidrymd men sker etappvis, nordligare områdens 
växtvärld reagera tidigare än sydligare trakters. 

För mellersta Norrlands vidkommande har 
FROMM (1938 s. 380) funnit, att betydande för
ändringar inträtt i pollenspektra (tillbakagång 
för den mediokrata björken) omkring 3500 f. Kr. ,  
vilka måste tolkas som ett klimatomslag i ogynn
sam riktning. I föreliggande diagrammaterial har 
en analog förändring påvisats inträda vid en, att 
döma av säkra konnekteringar till andra relativt 
väl daterade diagram, senare tidpunkt ( ca 3000 
f. Kr. eller något därefter ) .  Ek blandskogen deci
merades något, särskilt Ulrnus och i någon mån 
Tilia, men ej i nämnvärt högre grad än i dia
gram från Sydskandinavien. I Mellansveriges 
höjdområden har samma förändring synbarligen 
varit genomgTipande nog med en kraftig nedbryt
ning av ekblandskogen och ett första, betydande 
granskogsinslag ( S. FLORIN 1944 s. 567 ) . 

Det stora omslaget i skogssammansättningen, 
då de utpräglat nordligt terminokrata elementen 
(Pinus och P.icea) komma att dominera land
skapsbilden (utom i kusttrakterna ) ,  inträffar i 
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västra Götaland först vid klimatförändringen ca 
300 e. Kr., dvs. drygt ett årtusende efter det att 
motsvarande händelse utspelats i nordligare och 
nordöstligare områden. 

Samma regionala synpunkter kunna läggas på 
torvbildningens utvecklingshistoria. Redan 1924 
skrev voN PosT ( s. 115 ) : »Det torde icke ens få 
anses helt uteslutet, att också den subboreal
subatlantiska kontakten, dvs. den i lagerföljderna 
registrerade hydrografiska reaktionen för klimat
försämringen, kan komma att visa sig vara till en 
viss grad regionalt oliktidig.» Vissa belägg för 
denna regionala oliktidighet anser sig LUNDQVIsT 

ha funnit i Bergslagen (geol. kartbl. Malingsbo 
1930) och i Västergötland ( 1928 b s.  155 not) . 
Genom GRANLUNDs undersökningar (1932) på 
grundval av tarvmarksinventeringens mycket om
fattande men föga detaljrika material påvisades, 
att ett flertal dylika >>omslagskontakter>> ( rekur
rensytor ) existerade, av vilka än de ena, än de 
andra voro utbildade, och att respektive ytors 
uppträdande visade en tendens till regional för
delning (s .  1 57 ff. ) .  Härigenom fick VON PosTs 

yttrande en principiell bekräftelse. Analoga, re
gionala förhållanden har GoDWIN ( 1946 s.  10 f. ) 
funnit framgå ur jämförelse mellan lagerföljder 
från oceaniska över till mera kontinentala trak
ter ( Irland-England-kontinenten ) .  

Av det föreliggande profilmaterialet framgår, 
att RY III ingalunda är vare sig den enda eller 
den i regel kraftigast utbildade rekurrensytan. 

Tvärtom synas förutom RY VI, som ofta ger sig 
till känna som gräns mellan lövkärrtorv och 
mossetorv, även andra rekurrensytor ofta vara 
kraftigare. Som »gränshorisont» kunna såväl 
RY VI, V, IV som III gälla ( se pl. II o.  III ) . 
För södra Dalsland (tre mossar) anger GRAN
LUND (1932 s. 128 ) RY V och III som de för 
mossebildningen viktigaste. Dessa frågor fordra 
emellertid en långt mera ingående såväl teore
tisk som praktisk utredning, än vad som hittills. 
skett. 

Det förhållandet, att den synbarligen i regel 
betydelsefullaste rekurrensytan ( jfr GRANLUND· 
1932 s. 158 ) ,  RY III, mera sällan är den kraf
tigast utpräglade i undersökningsområdets lager
följder, kan givetvis i många fall bero på rent 
lokala hydrografiska förhållanden. I viss ut
sträckning torde denna företeelse emellertid få. 
ses ur den ovannämnda regionala synpunkten : 
klimatet har under hela klimatför.sämringsepoken 
i det atlantiskt påverkade undersökningsområdet 
varit av så pass humid karaktär, att de upp
repade torrtiderna, särskilt den som föregick det 
subboreal-subatlantiska omslaget, i mindre grad 
eller kanske endast lokalt förmått hejda den fort-· 
skridande, snabba mossetillväxten. I mera kon
tinentalt betonade trakter ha förhållandena emel
l ertid blivit annorlunda. En därmed motsvarande 
skillnad framträder redan mellan de bohuslänsk
dalsländska mossarnas lagerföljd och den som 
Åsle mosse på Falbygden visar (se pl. II o. III ) . 

XI. Den synantropa florans avspegling i pollenspektra 

Frekvensen av icke-trädpollen (NAP) , beräk
nad på träd pollensumman ( � AP ) ,  i postglaciala 
pollenspektra är obetydlig·, om man bortser från 
det pollen, som eventuellt producerats invid prov
tagningsplatsen. Den ökar emellertid uppåt i 
lagerföljden. Denna mer eller mindre tydliga ten
dens innebär, att fältskiktsvegetationen fått ökat 
utrymme i förhållande till träd- och buskskiktet. 
Utan ingående pollenmorfologiska studier kunna 

även vid brett lagd pollenanalys jämförelsevis. 
lätt vissa NAP-typer identifieras till art eller 
annan högre systematisk enhet. Härav får man 
vissa möjligheter att bilda sig· en grov uppfatt
ning om den vegetation och flora, som dessa pol
lentyper representera. 

Huvudparten av dessa pollentyper äro att hän
föra till kategorien synantroper i vidsträckt be
märkelse, dvs. ogräs och sädesslag. Även andra 
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NAP ( »varia» ) öka i frekvens uppåt i lagerfölj
den. Härav har man anledning att dra den slut
satsen, att även bland dessa finnas synautrop
pollen (av diverse compositer, cruciferer och 
caryophyllaceer ) förutom sådana pollenslag, som 
härröra från den inhemska örtfloran, vilken fått 
större möjligheter att sprida sig på grund av 
människans skogsröjningar. 

Uppodlingens omfattning är i de syd- och mel
lansvenska landskapen betydande men mycket 
varierande från trakt till trakt. I vissa områden, 
såsom Falbygden i Västergötland, föreligga na
turgeografiska möjligheter för större, samman
hängande kulturmarker. På andra håll, såsom i 
Bohuslän, medför terrängtypen, att dessa bli 
mera begränsade och spridda, allra helst som od
lingen i gångna tider - utom möjligen lövängs
kulturen - undvek lerslätterna ( l.JJUNGNER 1938 
s. 17) . När det gäller att med pollenanalys söka 
belysa uppodlingens gång genom tiderna, äro 
givetvis utsikterna att erhålla en representativ 
pollenstatistisk avspegling av kulturmarkernas 
pollenproduktion mindre i en bruten terrängtyp 
som den sistnämnda än inom ett morfologiskt 
mera enhetligt, odlingsbart område. 

Denna skillnad framträder tydligt i det före
liggande pollenanalytiska materialet. I diagram
men från Bohuslän och Dalsland visar synautrop
pollenkurvan ett oregelbundet förlopp på rela
tivt låga procentvärden. I diagrammet från Åsle
dalen vid den till större delen kalkmoränklädda 
högslätten Falan är synantroppollenfrekvensen 
högre och delvis jämnare . 

Det synautropa elementets andel i pollenflo
ran är i Åslediagrammet jämförelsevis betydande 
och når värden, som konstaterats i danska dia
gram ( IvERSEN 1941 , 1949, TROELS-SMITH 1942, 
NILSSON 1948 a) . 

För synantroppolleninslaget i Åslediagram
mets pollenspektra har i korthet redogjorts i be
skrivningen till detta diagram (s. 64 ff. ) .  I övrigt 
kunna pollendiagrammen tala för sig· själva. En
dast några kommentarer och försök till tolkningar 
på några punkter skola här anföras. För mera 
allmängiltiga slutsatser är materialet för ofuJI
ständigt. 

huruvida de som synantroper antagna växterna. 
verkligen äro frivilligt eller ofrivilligt införda. 
av människan. Denna fråga har diskuterats av 
IvERSEN i hans för kännedomen om j ordbrukets. 
inflytande på vegetationsutvecklingen grundläg
gande arbete >>Landnam i Danmarks Stenalder» 
( 1941 ) . IvERSEN anser (s. 39 )  de ifrågavarande 
ogräsen (Artemisia cfr vulgaris, Plantaga major 
och Z.anceala.t.a, Chenopadiaceae och R1,tmex aceto
sella ) vara inkomna med åkerbruket antingen 
från havsstränderna eller från annat håll. 

Detta torde äga sin tillämpning även på sven
ska förhållanden. Det är härvidlag dock att 
märka, att i södra Fennoskandia finnas vissa 
ståndorter - havsstränderna undantagna -, som 
saknas eller äro sällsynta i Danmark. I urbergs
området förekomma ej sällan nakna, branta klipp
formationer, där träd saknas, eller hällmarker· 
med gles skog. I klippspringorna finner Rumex 
acetasella (helt säkert såsom R. tenuifolius LövE 

1941, jfr HYLANDER 1945 s. 132 ff. ) lämpliga 
växtplatser. På Öland, Gotland och i Västergöt
land finnas områden (kalkhällmarker utan eller 
med tunt jordlager jfig. 11 s. 60/, kalkbranter· 
m. m. ) ,  där skog saknats eller varit gles och dit 
en speciell, konkurrenskänslig flora av - kryp
togamer undantagna - örter, gräs och låga bus
kar tag·it sin tillflykt (se ovan s. 59 ) .  Här och 
på andra liknande ståndorter förekomma bl. a. 
typer av Plantaga lanceolata, vilka utan tvivel 
äro inhemska (WITTE 1910 s. 105, STERNER 198� 
s. 152, AI�BERTSON 1946 s .  17 4) . Pollen av den ull
håriga Pl. lancealata f. d'ubia synes vara identiskt 
med hu vu dartens. Ä ven av Plantaga major finnas� 
typer, som tolkats som indigena ( STERNER 1938 
s. 151 ,  HYLANDER 1945 s. 294,  ALBERTSON L c. ) .  

Det är ju mycket möjligt, att pollen från dy
lika inhemska typer i regel ej spela någon nämn
värd roll i jämförelse med motsvarande ogräs
floras pollenproduktion . Särskilt vid mycket låga 
frekvenser för dessa pollenslag bör man emeller
tid, då ej andra indikationer föreligga, beakta 
den möjligheten, att pollen från nämnda växter 
kunna härröra från den spontana floran. Att 
detta är aktuellt för pollenspektra från Åsle 
mosse är uppenbart (se kartan s. 60) . Uppträ-

Viktigt i detta sammanhang är att avgöra, dande av chenopodiaceer inne i land kan dock 
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knappast förklaras på annat sätt än genom att 
anta människans medverkan vid spridning·en. 

Ett anmärkningsvärt drag i förekomsten av 
synautroppollen är att ett fåtal sådana pollen, 
huvudsakligen av Artemisia, uppträda i lager, 
som äro äldre än tiden för åkerbrukskulturens 
införande. Samma förhållande har (beträffande 
Rumex-, Chenopoclittm- och Plantago-pollen) 
konstaterats av EGEDE LARSSEN ( 1950 s. 15 f. ) 
från två lagerföljder i 0stfold ett tiotal mil norr 
om undersökningsområdet. Häri framhålles som 
möjligt, att det kan röra sig om långflyktspollen 
eller om föroreningar men knappast om pollen, 
som producerats i omgivningen. Ett eller annat 
ogräspollen kan visserligen ha insmugit sig under 
arbetets gång i fält eller i laboratoriet, men knap
past alla. Långspridningen från den då närmare 
beläg·na havsstranden är en eventualitet att räkna 
med. Det kan emellertid tänkas, att det funnits 
trädfattiga hällmarker, vissa instabila mineral
jordar och möj ligen andra lokaler, såsom i en del 
trakter skalbankar, vilka ha kunnat hysa växter 
av anfört slag. Pollenanalyser av lager av mot
svarande ålder från trakter på större avstånd 
från havsstranden kunna kanske klarlägga detta 
problem. Uppträdandet av ogräspollen blir i varje 
fall vanligare i föreliggande undersökningsmate
rial i lagren ovanför den nivå, som antagits unge
fär motsvara tiden för neolitkulturens inbrott. 
Här blir synantroppollenkurvan ( »� cultiva
tion» ) mer eller mindre sammanhängande även i 
de bohuslänsk-dalsländska diagrammen. 

Som ovan antyddes visar synantroppollenkur
van i diagrammen från inlandet och Dalboslätten 
ett oregelbundet förlopp .  Detta kan givetvis till 
en avsevärd del vara ett resultat av ofullständiga 
analyser. Men det låter sig också tänkas, att od
lingar förekommit tid efter annan men att de ej  
varit av permanent natur. En sådan rörlig jord
brukskuitur har ju i forna och även relativt sena 
tider varit vanlig (se s. 31 ) .  

Av det pollenanalyserade materialet har, som 
ovan framhållits, det från Åsle mosse den största 
förutsättningen att illustrera åkerbrukskulturens 
uppkomst och framsteg. sädesslagspollen ( G C )  
äro här i de lager, som kunna tolkas som bildade 
under äldre neolitisk tid ( döstid ) ,  synbarligen 

mycket sällsynta. De bli emellertid vanligare 
fram mot slutet av neoliticum och i början av 
bronsålder. Fyndet av ett Armeria-pollen från 
denna tid (på 2 ,95 m) är anmärkningsvärt, efter
som Anneria maritima ( MILh ) WrLLD. (== A. 
mdgaris WrLLD. )  nu är ytterligt sällsynt i det 
inre Västergötland (HÅRD AV SEGERSTAD 1924 s. 
55 f., HuLTEN 1950 karta 1407 ) . Denna växt, som 
på Öland är »stark hemerophil>> ( STERNER 1938 
s. 139 ) ,  kan förmoda:s ha tillfälligtvis inkommit 
från kusttrakterna med människan. 

Ett stycke fram i bronsålder (ovanför lednivå 
el ) visar GC-kurvan i detta diagram en depres
sion - och delvis upplösning - med kanske 
några århundradens varaktighet. Även ogräspol
lenkurvorna visa här mycket låga värden eller 
upplösas. Denna frekvensminskning av synantrop
pollen infaller ungefär samtidigt med det sub
boreala ekblandskogsminimet. Mera material 
fordras emellertid för att man skall våga draga 
några slutsatser av detta sammanfallande. 

I och med järnålderns början ökar frekvensen 
av sädesslagspollen något. Det är helt säkert det 
då allt vanligare odlandet av den anemofila rågen 
(Secale) , som här ger sig till känna. Under äldre 
järnålder uppträder även Centattrea cyantts. Hu
vudparten av sädesslagspollenen utgöres också 
av rågtyp, villren i äldre prov ej låtit sig med 
säkerhet identifieras. 

Det är anmärkningsvärt, att representationen 
av synautroppollen är så stark i diagrammet från 
Småsjöarna 141 m ö. h. i en i våra dagar ut
präglad barrskogstrakt med endast spridda od
lingar, varav en på ca l km avstånd från prov
tagning·sstället. Här uppträda även sädesslagspol
len med början i lager från äldre järnålder men 
ökande i frekvens förmodligen under medeltid 
och fram i nyare tid. Det är ej omöjligt, att vi 
här ha att göra med ett pollenstatistiskt uttryck 
för det förr så vanliga, rörliga svedjebruket på 
moränmarkerna (se s. 31 ) .  

Medeltiden synes av kurvan för sädesslagspol
len att döma ha inneburit en kraftig expansion 
för åkerbruket. GC-kurvan, representerande hu
vudsakligen råg, stiger sålunda avsevärt vid en 
tidpunkt, som, om placeringen och dateringen 
av lednivå a är riktig, motsvarar ungefär 1200-
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Fig. 39. Innan människan börjat rödja mark för åkerbruk och bosklapsskötsel, uppfylldes dalgångarna i den brutna 

västkustterrängen av frodig ädellövskog, i vilken även klibbalen (Alnus glutinosa) rikligt ingick. Lunddäld i Äng

gårdens naturpark i Göt�borgs botaniska trädgård. Foto CARL SKOTTSBERG. 

Abb. 39. Bevor der Mensch begonnen hatte, Boden fiir Ackerbau und Viehzucht zu roden, waren die Täler des kupierten West
kiistengeländes mit iippigem Edellaubwald bedeckt, in dem auch die Schwarzerle (Alnus glutinosa ) reichlich vorkam. Haintal in 
dem N a turpark Änggården im Botanischen G arten von Gotenburg. 

talet eller något senare. Med denna ökade sädes
odling sammanhänger synbarligen frekvenssteg
ringen av Rumex-pollen. 

Samma drag visar diagram 115 a Rörmyr (pl.  
III ) från det inre kustlandet. Här är det emeller
tid på grund av terrängtypen fråga om lokal 
medeltida åkerbrukskultur i höjdläge . I Bohus-

I l - 51 6653 

län har vid denna tid en avsevärd nyodling ägt 
rum (LJUNGNER 1938 s. 74) ,  varom de mycket 
vanliga, huvudsakligen medeltida bebyggelsenam
nen på '-röd ' vittna (Nordisk kultur. V. Ort
namn, s. 151 ) . 

Särskilt det nya Åslediagrammet avspeglar ett 
karakteristiskt drag i den nyare tidens åker-
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brukskultur. Artemisia-kurvan, som i stort sett 
stiger uppåt i lagerföljden, faller hastigt och för
svinner strax under ytan ( 0,15-0,10 m) . Bakom 
denna företeelse, som är antydd även i andra dia
gram, döljer sig utan tvivel den förändring i 
åkerbruksmetoderna, som övergången till djup
plöjning under senaste århundraden innebar. 
Härmed lyckades man få bukt med det svåra 
ogräs, som Artemisia vulgaris förut utgjorde i 
åkrarna (jfr E .  FRIEs 1 843 s. 145, JEssEN & LIND 

1922-23 s. 183 ) . 

Denna översikt visar, att det åtminstone på 
Falbygden finnes goda förutsättningar för att 
studera kulturens inverkan på växtvärlden och 
den av människan beroende vegetationens sam
mansättning genom tiderna. Asle mosse eller 
andra torvmarker i denna urgamla kulturbygd 
torde vara bland de mest gynnsamma undersök
ningsobjekten, när det gäller att på svenska för
hållanden tillämpa de metoder, som i Danmark 
lett till så strålande resultat (lvERSEN 1941, 
TROELS-SMITH 1942) . 

XII . Några vattenväxters uppträdande 

De undersökta lagerföljderna omfatta mer .eller 
mindre mäktiga limniska sediment. Dessa inne
hålla i en del fall ganska rikligt med makro- eller 
mikrofossil av vattenväxter. Det kan vara lämp
ligt att behandla vattenväxternas uppträdande i 
ett sammanhang. Deras förekomst har därför ej 
mer än undantagsvis berörts vid kommentarerna 
till de olika serier i vilka de påträffats. 

Föreliggande undersökning har, som ovan 
framhållits, ej omfattat speciellt studium av 
m a k r o f o s s i l f l o r a n, t. ex. genom upp
hämtning av större sedimentmängder för slam
ning. Sådana frukter, frön eller andra växtrester, 
vilka påträffats under de orienterande borrning
arna och vid provtagningarna och som i regel 
kunnat identifieras i fält, ha noterats. Här ha 
ej närmare behandlats sådana fossil, som ofta 
förekomma i kärr- eller sjötorv, t. ex. Molinia
stambaser, Phragmites.:.rör och Equisetum-rhizom, 
som indicera speciella modersamhällen och där
igenom äro av betydelse för förståelsen av forn
sjöns utvecklingshistoria. 

M i k r o f o s s i l (p o I l  e n) av ett flertal vat
tenväxter ha protokollförts. Endast en del av 
dessa äro emellertid av · mera än lokalt in
tresse. Sålunda har pollenfrekvensen av endast 
Nymphaea-arterna, Ran�tncul1ts (Batrachium) 
cfr confervoides, Trapa och lllyriophyllum-ar
terna införts i pollendiagrammen. Så har också 

skett med det outredda mikrofossilet »H ystrix» 
( se s. 169 f . ) . 

över m a k r o- o c h m i k r o f o s s i l från 
vissa mer eller mindre utpräglade vattenväxter 
lämnas här en översikt. Uppställningen följer den 
systematiska ordningen. 

Potamogeton spp . 
Frukter av P. natans - typ (möjligen även 

andra arter) äro stundom mycket vanliga i sjödy 
och grovdetritusgyttja. Då de ännu ej äro art
bestämda, äro . anteckningarna om deras uppträ
dande av mindre värde. 

Typha-arterna 

A v de båda eutrofa eller mesotrofa Typha
arterna ( SAMUELssoN 1934 s. 117, 122) är T. 
angustifolia den oftast kraftigast representerade, 
men T. latifolia - pollen (tet.radpollen i motsats 
till T. angustifolia) förekomma även i praktiskt 
taget alla serierna från Vänern ut till kustban
det. Typha-pollen börja uppträda i pollenspektra 

·vid fornsjöbäckenens isolering. I kalkgyttjan i 
Moltemyr (ser. 55 d )  äro arterna obetydligt före
trädda, i närmast överlagrande gyttja stiger 
emellertid pollenfrekvensen för T.  angusNfolia 
starkt. Båda arterna förekomma redan i zon IV 
(tidig förvärmetid) . 
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Cladium 

Stamrester av Cladi�tm ingå i en höghumifie
rad kärrtorv ( tydligen mest magnocaricetumtorv) 
i botten av Åsle mosses torvlager på ca 5,65-
5,95 m i provtagningsprofilen ( jfr SMITH 1918 ) .  
Annorstädes än i detta kalkområde har Cladium 
ej påträffats vid undersökningen. 

Carex spp . 
Carex-frukter äro ju  ganska vanliga i kärrtorv 

av olika slag. Förekomst av Carex-rester indicera 
kärrtorv contra mossetorv ( C. limosa undantagen, 
jfr Du RIETZ 1949 s. 279 ) .  Stora Carex-frukter 
tyda på starrmyr ( eller lagg) med C. lasiocarpa, 
rostrata eller dylika högstarrarter. 

!Vymphaea och !Vuphar 

Frön av N ymphaea uppträda här och var i 
sjödy och grovdetritusgyttja. De ha vid borr
ningarna ej påträffats i så gamla lager som 
Nymphaea-pollen, vilka med vattnet ( ev. succes
sivt med bottenströmmar) kunna spridas ut över 
ett sedimentationsbäcken. Det är därför större 
möjligheter att fastställa en växts uppträdande 
och försvinnande i en fornsjo med hjälp av pol
len än av de mera autoktont sedimenterande 
makro fossilen. 

Nyrnphaea-pollen förekomma i de flesta prov
serierna. Till allra största delen äro de av tyd
lig N. alba - typ. De börja uppträda i samband 
med det stora Betula-maximet ( BM == zon IV) ,  
närmare bestämt vid eller något före Garylus
kurvans början ( C0) . Det är möjligt, att klimatet 
ej hindrat Nymphaea alba  att växa ännu något 
tidigare i fornsjöarna i denna trakt, men att de 
edafiska förhållandena omedelbart efter isole
ringen ur havet, då stark urlakning av de ofta 
kalkhaltiga jordarterna och tillförsel av mine
rogena finpartiklar ägde rum, voro gynnsammare 
för sådana vattenväxter som M yriophyll�tm
arterna. IvERSEN (1946 s. 2?0) har funnit 
Nymphaea-pollen i senglaciala lager vid Bromme 
på Själland ; i övrigt synas samtliga nordiska 
Nymphaea-fynd vara postglaciala. JESSEN uppger 

N. alba från ett tidigt avsnitt av postglacialtiden 
(1920 s. 219 ) och »Birke-Fyrre-Pile-Zonen» (1929 
s. 16 ) ,  dvs. Betula-zonen eller zon IV i detta 
arbete, och GuNNAR ANDERssoN ( 1889. s. 31 )  har 
påvisat Nymphaea-frön i Skåne från samma pe
riod, »aspvegetationens>> tid, utan att säkert 
kunna bestämma dem till arten ( op. c. s. 33 ) .  Det 
är därför mycket tänkbart, att klimatet först ett 
stycke fram i postglacialens begynnelseskede 
(period IV) tillät Nymphaea att växa i det här 
aktuella västsvenska området. 

Några enstaka Nymphaea-pollen, vilka böra 
tollras som N. candida ( N. alba ssp. candida) -
pollen, ha påträffats i serierna 121 a, 141 a, 66,  
95 och 69 a, samtliga från inlandet och trakten 
omedelbart öster därom. De förekomma samtidigt 
med N. alba - pollenkornen och förete i sitt upp
trädande ej någon speciell kronologisk tendens. 
De ha sålunda hittats både i lager från tidig för
värmetid (period IV) och högvärmetid (period 
VII) tillsammans med Trapa-pollen. Även över
gångstyper mellan N. alba - och N. candida - pol
len synas förekomma, vilket stundom gör art
bestämningarna av Nymphaea-pollen osäkra. Det 
bör särskilt framhållas, att de först uppträdande 
N ymphaea-pollenkornen äro av tydlig N. alba -
typ. Den först invandrande näckrosen var så
lunda ej den nordliga arten utan den sydliga 
(kartor 765 o. 766 hos HULTEN 1950) . 

Nuphar lute�tm - pollen uppträda påfallande 
sparsamt i de undersökta sjödy- och gyttjelagren 
(ser. 141, 66 och 69 a). De ha nästan alla till
fälligtvis påträffats i lager från högvärmetid och 
delvis samtidigt med Trapa-pollen. 

Ceratophyllum demersum 

Endast i Moltemyr (lokal 55)  i det inre kust
landet ha frukter av Ceratophyllum deniersum 
påträffats. Pollen ha ej observerats i de acetoly
serade proven ( jfr ERDTMAN 1943 b s. 80 ) .  Enstaka 
frukter ha påträffats kring övergången mellan 
grov- och findetritusgyttjan i BP 7 i lager från 
Garylus-perioden ( sen förvärmetid, tidig boreal ) . 
I BP 10 två nötter på 5,39 m i findetritusgyttja 
under ett lager rikt på Potamogeton-frukter. I 
BP 12 en nöt på 3,85 cm i grovdetritusgyttja 
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men under det Patamogeton-rikaste lagret. Slut
ligen i BP 13 en nöt på 3 ,87 m nederst i kalk
gyttjelagret, vilket enligt pollenanalysen av ser. 
55 d ( BP 22 12 m N om BP 13 ) motsvarar tidig 
boreal tid. Denna växt, en sydskandinavisk, nä
ringskrävande art med enstaka recenta och flera 
fossila förekomster norrut ända till Nordfinland 
och Finnmarken (voN PosT 1906 Tafl. II, LIND

BERG 1912 s. 273 ff. ,  kartan, SAMUELSSON 1934 S .  

143 ff. , HuLTEN 1950 karta 771 ) ,  har synbarligen 
förr varit vanligare. Miljöförändringar genom 
sjöarnas oligotrofiering och igenväxning in
skränkte dess utbredning också i Sydsverige 
( SAMUELssoN l. c. ) . Det sistnämnda har också 
varit fallet på föreliggande lokal. Före igenväx
ningen med Phragmites har kalkgyttjebildningen 
avstannat och utvecklingen gått i oligotrof rikt
ning. Det sedvanliga, rika JJ!yriophyllum alterni
florum - uppträdandet efter isoleringen uteblir. 
Endast några få pollen ha påträffats ovanför 
och vid isoleringskontakten i BP 7 ( i  en opubli
cerad orienteringsprovserie) .  Även om M. alterni
flontm kan förekomma i eutrof miljö ( IvERSEN 

1929 s. 298 ) ,  indicera dock dess ytterst sparsamma 
förekomst och uppträdandet av Myriophyllum 
spicaturn (pollen i BP 22, ser. 55 d) och Cerato
phyllum demersum ett eutroft tillstånd i större 
delen av sedimentationsbäckenet under och även 
en tid efter kalkgyttjebildningen. 

Artens kronologi i Sverige är ej närmare känd. 
I östra Götaland har SUNDELIN ( 1917 s. 99 )  fun
nit bladtaggar av den i senboreala lager. NILsSON 

( 1935 s. 553 ) har även hittat bladtaggar i Skåne 
men i betydligt äldre lager, från undre delen av 
hans zon IX ( == zon IV här) , dvs. från den post
glaciala skogsutvecklingens början. Från Dan
mark anför JEssEN ( 1920 s. 219, 1929 s. 1 6 )  fynd 
av ungefär samma ålder. T. o .  m. till Nordfinland 
synes · denna vattenväxt tidigt ha invandrat 
(LINDBERG 1912 s. 280 ) .  På Karelska näset har 
I.1INDBERG ( 1910 s. 178)  funnit den närmast 
ovanpå Dryas-förande sand. I Bohuslän upp
trädde C eratophyll�tm demersum åtminstone från 
Bet�tla-periodens ( zon IV) övergång till den föl
jande, dvs. vid Coryltts-expansionen. Arten kan 
knappast tillmätas någon betydelse som postgla
cial klimatindikator ( jfr dock JESSEN 1929 s. 14) 

med tanke på den recenta förekomsten i Finnmar
ken ( jfr SAMUELssoN 1934 s. 145 ) . Tendensen till 
nordligare utbredning i östra Fennoskandia an
tyder dock ett visst värmekrav sommartid. San
nolikt har växt- och djurvärlden i JVIoltemyrs 
fornsjö under sitt tidigare mera eutrofa sta
dium liknat den som HESSLAND beskrivit från 
nordbohuslänska, kalkgyttjeförande fornsjöar 
( 1949 b ) . 

Ranunculus (Batrachium) cfr confervoides 

Pollen av Ranunculus-typ uppträda genom hela 
lagerserierna, från boreala lager och uppåt dock 
mycket sparsamt. I de serier, där isoleringskon
takten faller i slutet av senglacial eller början av 
postglacial tid, uppträda emellertid stundom i 
stor rikedom Ranunculus-pollen av enhetlig typ 
( lokal 115, 121, 141, 95, 69 ) . Frekvensen varie
rar starkt, tydande på lokal vegetation och be
gränsad pollenspridning. Pollentypen är star
kast representerad i övre delen av den marina le
ran och undre delen av de limniska sedimenten, 
som hålla mer eller mindre rikligt med minero
gent material. Vattnet har då tydligen varit mer 
eller mindre bräckt eller eutroft. Uppträdandet 
tyder på att det här rör sig om en vattenranunkel 
(Batracl"ium-art) .  Pollenmorfologien motsäger ej 
detta. Från Håle mosse i Västergötland söder om 
Göteborg (se s. 12 ) uppger SERNANDER ( 1902 s. 
138)  »Batrachium cfr confervoides: 84 frukter» 
i en glacial sötvattenslera. J ESSEN ( 1920 s. 17 4 )  
har funnit Batrachium cfr confervoides från 
olika senglaciala lager på nordöstra Själland. I 
tidigt postglaciala och alltså något yngre kalk
gyttjor i norra Bohuslän har HESSLAND ( 1949 b 
s. 151 ) bl. a. observerat »Ranuncul�ts cf. pelta
tus» . Det verkar mycket troligt, att de påträffade 
Ranunculus-pollenen tillhöra någon av dessa ar
ter, kanske snarare R. confervoides. Denna nord
liga art saknas nu i undersökningsområdet (karta 
804 hos HuLTEN 1950 ) . Den har nu .enligt SA
MUELssoN . ( 1934 s. 62) ,  »ihre Hauptverbreitung 
in den kalkreichen Gebirgen und in brachischem 
Wasser längs dem Bottnischen und dem Finni
schen Busen». Om den alltså funnits i Sydväst
sverige, har den dött ut under värmetiden på 
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grund av förändrade edafiska ( oligotrofiering) 
och sannolikt också klimatiska förhållanden ( jfr 
SAMUELSSON L c. ) . 

Trapa 

Av Trapa-frukter ha mer eller mindre stora 
fragment påträffats i serierna 62 a och 69 a och b 
i Dalsland. På den sistnämnda lokalen hade ti
digare B. HALDEN under Sveriges Geologiska Un
dersöknings kvalitativa tarvmarksundersökningar 
funnit arten (jfr SGU : s  dagboksarkiv Ser. D 
42/339 och MALMSTRÖM 1920 s. 45) . Särskilt i 
detta fornsjöbäcken är rikedomen av nötter stor. 
I e n  mosse ( SGU Ser.  D 32/24) ca 5 km ONO om 
Jörlanda kyrka i södra Bohuslän fann G. ERDT

MAN under SG u :  s torvinventering nötter av 
Trapa. För att ytterligare belysa Trapa-uppträ
dandets kronologi i Västsverige insamlades från 
denna lokal (71  m ö. h . )  en provserie för pollen
analys (se nedan ) . - Frukterna från lokal 69 . 
(SGU Ser. D 42/339 ) äro av tydlig coronat.a-typ 
( jfr MALMSTRÖM op . c . ) . Materialet från de övriga 
lokalerna var alltför fragmentariskt för att till
låta någon morfologisk bestämning. 

I analysmaterialet från de nämnda lokalerna 
ha också Trapa-pollen observerats. Dessutom har 
pollen hittats i serie 66 utan att nötter påträffats 
vid borrningarna ( se profilen s. 73) . Pollen har 
där tydligen förts till borrpunkten (P)  med 
strömmar - platsen utgjorde en utbuktning av 
V alboån - från någon skyddad vik med T rapa. 

De fossila Trapa-förekomsterna i undersök
ningsområdet komma här att behandlas jämfö- · 
relsevis utförligt med tanke på den uppmärksam
het, som det fossila uppträdandet tilldragit sig i 
Norden ej minst ur klimathistorisk synpunkt. 

De pollenanalytiska lednivåer, som för date
ring av Trapa-förekomsterna äro aktuella, äro 
dels AZm.ts-kurvans början (A 0) , dels TiZia-kur
vans början ( T0 ) . Som ovan anförts (s .  53 ) har 
A 0 antagits ( FROMM 1938 s. 380) vara en - geo
logiskt sett - synkron lednivå för den del av 
Sverige, där Alnus glutinosa förekommer ( HuL
TEN 1950 karta 598 ) eller förekommit, och geo
kronologiskt fastställts till ca 6300 f .  Kr. Date
ringen måste emellertid tagas med en viss för-

siktighet, ehuru den ej gärna kan slå fel på mer 
än några århundraden (se kap. VI s .  54) . Denna 
tidpunkt infaller under den tid, då Vänerfjärden 
isolerades ur havet och kustlinjen låg nära 50 m 
högre än nu. T0 har ansetts vara en synkron led
nivå för Götaland (mindre utpräglat i södra de
len ) ,  för tillämpliga delar av Svealand och för 
Gotland (voN PosT 1925 b s. 112, 124 f., 1929 a 
s. 201, FROMM 1938 s. 377 f., S .  FLORIN 1944 s. 569 
o. PL IX, 1948 s .  93) och daterats till 5100-
5000 f. Kr. (FROMM L c. ) .  Dessa båda lednivåer 
framstå mer eller mindre tydligt i de aktuella 
diagrammen ( 66, 69 a, 62 a och b ) . Eftersom den 
här tillämpade tidsskalan i vissa fall är osäker, 
får ej alltför stor vikt läggas vid de i det föl
jande meddelade a b s o l u t a tidvärdena. 

När man ställer makro- och mikrofossilfynden 
av Trapa i samband med den allmänna vegeta
tionsutvecklingen, sådan den framstår ur pollen
diagrammen, visar det sig, att makrofossilföre
komsterna (ser. 69 a, 62 a och den här ej publi
cerade Jörlanda-serien) äro likåldriga, under det 
att Tr.apa-pollenfynden från ser. 66 äro av yngre 
datum. 

I profilen 62 a från den vidsträckta Ekenäs
mossen faller den endast 20 cm mäktiga Trapa
horisonten ( 6,70-6,90 m) överst i det ca l m 
tjocka gyttje-sjödylagret och omedelbart ovanför 
A0, som ligger på 7,00-7,10 m. Fornsjöstadiet 
sträcker sig längre 'tillbaka i tiden än till tid
punkten för sjönötens första uppträdande i forn
sjön. Den kan knappast ha hindrats av edafiska 
förhållanden att uppträda ännu tidigare här eller 
någon annanstans i sjön. Uppåt begränsas Trapa
förekomsten av att sjön växt igen på ifrågava
rande plats. T0 ( ca 5000 f. Kr. )  ligger i lövkärr
torv ca 1 j 2 m ovanför det översta Trapa-pollen
fyndet. Trapa-förekomsten kan alltså i den här 
använda tidsskalan dateras till omkring 6000 
f. Kr.,  sannolikt något före och något efter denna 
tidpunkt. 

I serie 62 b från samma mosse men nära 
centrum ha pollen (men ej nötter) av T rapa på
träffats på 887,5 cm i en ganska starkt lerig 
gyttja. Pollenfynden falla vid A0 och äro av 
samma ålder som de ovannämnda. Pollenkornen 
ha tydligen tillsammans med annat biogent och 
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minerogent finmaterial transporterats ut från 
vegetationen närmare stranden. 

I profil 69 a (pl. II )  är det Trapa-förande lag
ret mäktigare : 80 cm (mellan 5,30 och 6,10 m) . 

Det understa Trapa-pollenfyndet ligger emeller
tid först på 5,90 m. De nötter, som påträffats 
underst i Trapa-lagret, ha troligen sjunkit ner 
några cm eller någon dm i den då lösa men 
sedermera komprimerade dyn. Ä ven här infaller 
T rapa-skiktet omedelbart ovanför A 0, som ligger 
på 6,00-6,05 m. Insjögyttjan sträcker sig också 
på denna lokal långt nedanför Trapa-lagret, var
för orsaken till sjönötens första uppträdande här 
måste sökas i andra faktorer än edafiska. Upp
hörandet uppåt står i samband med sjöns igen
växning. T0 ligger likaledes i " löv kärrtorv troligen 
ca 1 j� m ovanför det översta pollenfyndet. 
Trapa skall alltså ha kommit till denna fornsjö 
senast omkring 6000 f. Kr.,  sannolikt något före. 
Sjön växte igen och Trapa försvann någon gång 
mellan 6000 och 5000 f. Kr.,  troligen något se
nare än på föregående lokal. 

På Jörlandalokalen ( 71  m ö. h .  i södra Bohus
län, se ovan s. 165 ) ,  som f. ö. ej behandlas i 
denna avhandling, äro förhållandena likartade 
dem på föregående platser. Makrofossillagrets 
mäktighet på borrpunkten är endast 15 cm, ehuru 
det Trapa-pollenförande lagret är 35 cm mäk
tigt. Trapa-lagret faller omedelbart ovanför A0• 

Insjögyttjan fortsätter sedan drygt 2 m nedåt. 
Igenväxningen sker åtminstone på borrplatsen 
senare än i de förut nämnda fornsjöarna. T0 lig
ger nämligen i sjödylagret och i Trapa-skiktets 
övre del. Ett isolerat Trapa-pollenfynd ca 40 cm 
ovanför T0 visar, att sjönöten levt kvar längTe 
här än på de ovannämnda ställena. Man kan 
räkna med att Trapa kommit till denna fornsjö 
omkring 6000 f. Kr. och hållit sig kvar i drygt 
tusen år. 

I serie 66 (pl. III ) från en igenväxt utbukt
ning av Valboån har endast pollen av Trapa på
träffats. Ifrågavarande lager utgör en del av det 
mäktiga lergyttjeskiktet, vilket i och för sig an
tyder en rik allokton sedimentatiton ( se profilen 
s. 73 ) .  Trapa-�agret är 35 cm mäktigt ( 5,20-

5,55 m) . I detta fall ligger A0 (på 6,75 m) långt 
under Tra.pa-horisonten. T0 ligger sannolikt på 

ca 5,45 m ( mellan proven ur 991 och 993 ) ,  ehuru 
nivån 5,80 m även är tänkbar. För riktigheten 
av det förstnämnda talar bl. a. följande. Denna 
plats ligger västligare än lokalerna 69 och 62 och 
dessutom i en bördigare trakt i ett brett öst-väst
ligt dalstråk, vilket också tagit sig uttryck i en 
avsevärt högre ekblandskogskurva ( jfr s. 73 ) .  

VON PosT ( 1928 s. 59 ) har framhållit den klimat
och vegetationshistoriska skillnad, som synes före
ligga mellan Skåne och södra och mellersta Väst
kustlandet å ena sidan och Vänerområdet och 
östra Sverige å den andra beträffande speciellt 
lindens invandring : i söder och väster skulle en 
invandring ha ägt rum i stort sett i takt med den 
allmänna klimatförbättringen, under det att spe
ciella, lokala förhållanden ( isavsmältningen i det 
inre Lappland och därmed följande avkylande 
vatten i det dåvarande baltiska bäckenet) skulle 
ha försenat invandringen av linden till det andra, 
nordöstligare området. Serie 66 synes ha drag 
från båda dessa områden, vilket är naturligt med 
tanke på det geografiska mellanläget. TiZia-kur
vans skarpa uppgång från 5,45 m motsvarar så
lunda med all sannolikhet den rationella Tilia
pollenkurvans början i östligare diagram. · 

Trapa skulle alltså ha förekommit p å  denna lokal 
vid tiden för lindens intåg i Mellansverige, dvs. 
under århundradena närmast före och efter 
5000 f. Kr. 

Innan dessa Trapa-förekomster ur geografisk 
och kronologisk synpunkt sättas i samband med 
det postglaciala Trapa-uppträdandet över huvud 
taget i Norden, bör det särskilt framhållas, att 
· flertalet tidsbestämningar av nordiska T rapa
förekomster är från en tid, då dateringsmöjlig
heterna voro avsevärt mera begränsade och kun
skapen om den senkvartära kronalogien ofull
ständigare än nu (jfr MALMSTRÖM 1920 s. 54 ff. ) . 
När man över huvud taget försökt åstadkomma 
en åldersbestämning av ett fynd, har det stundom 
ej gått på annat sätt än genom att konstatera 
dess läge i förhållande till granpollengränsen 
(voN PosT 1909 s. 653, MALMSTRÖM 1920 s. 47, 1934 

s. 464, A uER 1 924 s. 128 f. ,  1925 s .  25 ff., m. fl. ) 
eller genom att sätta de Trapa-förande lagren i 
samband med nivåförändringarna (VON PosT 

1915 s. 343, 1925 c s. 311  o. tavl. 1 6, AssARssoN 
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1927 s. 293 f ) , t . . ex. om de förekomma i lager 
under marina litorinabildningar ( G. ANDERSSON 

1896 s. 44) el. dyl. Det är först tack vare pollen
analysen i. modernare form som man fått större 
möjligheter till säkrare och mera detaljerade tids
bestämningar. Bidrag av detta slag ha lämnats 
från Södermanland ( SELLING 1938 och FRÖMAN 

1944 ) ,  som tack vare S. FLORINs undersökningar 
är vegetations- och klimathistoriskt väl känt, lik
som från Uppland (WENNER 1939, SELLING 1940) . 

Från Bohuslän-'södra Vänerområdet äro yt
terligare några Tra.pa-förekomster genom Sve
riges Geologiska Undersöknings tarvmarksinven
tering kända (SGU Ser. D ) . De äro mer eller 
mindre ofullständigt kronologiskt bestämda. De 
äro följande : 

l)  Bohuslän, Sotenäset, T ossene socken, T os
sene myr (SGU Ser. D 41/104 B ) ,  ca 33 m ö. h. 
( lokal 33 på orienteringskartan pl. I ) . De av N. 
WILLEN konstaterade förekomsterna härröra från 
gyttja på 3-4 m djup och ca 2 m  ovanför nivån 
för isoleringen, vilken bör ha skett . omkring 5000 
f. Kr. De ha ej kunnat återfinnas under fältarbe
tet för föreliggande undersökning. statsgeologen 
R. SANDEGREN har välvilligt ställt till förfogande 
ett glest pollendiagram genom lagerföljden. En
ligt detta infalla dessa förekomster under senare 
delen av värmetiden. Någon närmare precision 
tillåter ej materialet. 

2) Bohuslän, Forshälla socken, Grohed (SGU 
Ser. D 41/95, ca 1/2 mil SSV om Uddevalla ) ,  ca 
36 m ö. h. ( lokal 36  på orienteringskartan pl. I ) . 
Det av H. THOMAssoN gjorda Trapa-fyndet är 
från gyttja ca 1 1  h m ovanför isoleringskon tak
ten. Om kronalogien kan detsamma anföras som 
beträffande Tosseneför.ekomsten. 

3) Västergötland, Gärdhems socken, Hullsjö
mossen (SGU Ser. D 42/226, ca 1/2 mil OSO 
om Trollhättan) .  Detta voN PosTs och BooBERGs 

Trapa-fynd har gjorts i lager, som VON PosT 

anger vara av sen atlantisk eller tidig subboreal 
ålder ( MALMSTRÖM 1920 s. 56) . 

4 )  Västergötland, Flo socken, Flo mosse vid 
Dettern ( SGU Ser.  D 42/397 ) ,  på Vänerns nivå 
44 m ö. h. VON PosT uppger samma tid för Trapa
uppträdandet här som i Hullsjön ( MALMSTRÖM 

l. c . ) . Professor VON PosT hade vänligheten att 

ställa ett opublicerat pollendiagram från Flo 
mosse till förfogande jämte en del material för 
pollenanalys därifrån. Vid jämförelse med här 
framlagda diagram från undersökningsområdet 
(särskilt pl. II) har det visat sig, att Trapa växte 
på denna plats ( en vik av Storvänern eller en 
från denna isolerad tjärn) från T0 ( ca 5000 
f. Kr. )  fram mot slutet av högvärmetid ( ca 3000 
f. Kr. ) ,  dvs. under den atlantiska tiden enligt den 
Blytt-Sernanderska termi�ologien. Ett .nämnvärt 
tidigare uppträdande här var av edafiska orsaker . 
knappast möjligt. 

Dessutom föreligga Trapa-fynd från tre andra, 
något sydligare belägna �okaler inom detta väst
svenska utbredningsområde, nämligen från torv
markerna SGU Ser. D 42/160, 42/49 och 33/475, 
vilka ligga på relativt stor höjd över havet i trak
terna öster om Götaälv (fig. 40 ) .  över dessa före
komsters ålder finnas inga undersökningar. Dessa 
ganska högt belägna fornsjöar Äro sannolikt rela
tivt gamla, varför Trapa kan tänkas ha uppträtt 
tidigare här än på de nyssnämnda -lokalerna. 

De någ·orlunda säkra tidsbestämningar, som 
föreligga från övriga nordiska Trapa-lokaler, röra 
förekomster av yngre datum än de här behand
lade från Västsverige (jfr VON PosT 1909, SEL
LING 1938, 1940, WENNER 1 939, FRÖMAN 1944 
m. fl. ) . Det anmärknings�ärt sena (subboreala) 
uppträdandet i det nordöstra utbredningsområ
det i Sverige har därigenom påvisats. }från södra 
Värmland . äro några Trapa-förekomster kända 
(ASSARSSON 1929 s. 90 ) ,  vilka äro tydligt äldre 
(»senare hälften av boreal tid», L c. ) än de i 
Mälarlandskapen. Enligt pollenanalyser, som 
doktor AssARssoN haft vänligheten visa, daterar 
sig sjönöten på en av dessa lokaler ( Skarsjöns 
norra del ) från tiden före T0 men avsevärt efter 
A0 och är alltså här endast obetydligt yngre än 
på de bohuslänsk-dalsländska växtplatserna. Den 
äldsta säkert åldersbestämda Trapa-förekomsten 
i Skåne (HoLST 1909 s. 27 ff. ) härrör från tiden 
närmast efter T0, alltså från högvärmetid (jfr 
NILssoN 1935 s. 553 ) .  Andra sydsvenska fynd 
(ANDERSSON 1896 s. 44, SUNDELIN 1917 s. 99, 1919 
s. 231 f . ,  1920 a s. 164 ff . ,  1920 b )  i bildningar 
från sen Ancylus- eller obetydligt yngre tid tyda 
också på en i jämförelse med nämnda mellan-
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Fig. 40. Fyndplatser för fossil Trapa natans inom kart

bilden. Norrlandsterrängens gräns, markerad av en nivå

skillnad på l 00 m eller mera, och de där inträffande övriga 

naturgeografiska förändringarna bildade no!-'dgräns för 
. 

värmetidens Trapa-utbredning i Sverige. Fyndlokalerna 

efter MALMSTRÖM 1920, LINDQUIST 1931 s. 364, VON PosT 

1941 s. 5 (samma karta som hos LINDQUIST) med senare 

kompletteringar. Norrlandsterrängens gräns efter S. DE 

GEERs karta över befolkningens fördelning i Sverige, 1919. 

Abb. 40. Fundorte fossiler Trapa natans auf dem Kartenbild. 
Die Grenze des Norrlandgeländes, markiert durch einen Niveau
unterschied von l 00 m oder mehr, und die d ort eingetretenen 
sonstigen naturgeographischen Veränderungen bildeten die 
Nordgrenze fiir die Trapa-Verbreitung der Wärmezeit in Schwe
den. Fundorte nach MALMSTRÖM 1920, LINDQUIST 1931 S . 364, 

voN PosT 1941 S. 5 (dieselbe Karte wie bei LINDQUIST) mit 
späteren Ergänzungen . Die Grenze des Norrlandgeländes nach 
S. DE GEERS Karta över befolkningens fördelning i Sverige, 1 9 19. 

svenska förhållanden tidigare uppträdande. De
ras ställning i det moderna pollenanalytiska pe
riodsystemet är emellertid okänt. 

De pollenanalytiskt daterade Trapa-förekoms-

te rna från Dalsland (lokalerna 62 och 69)  och 
från Jörlanda socken i södra Bohuslän äro alltså 
de äldsta kronologiskt bestämda postglacialföre
komsterna i Norden. Det är emellertid högst san
nolikt; att Trapa inkom till Skåne och övriga 
Sydskandinavien lika tidigt som till Bohuslän
Dalsland. En tidigare invandring är emellertid 
av klimatiska skäl knappast tänkbar ; ett klimat, 
som ännu ej tillåtit Alnus gl'lttinosa att uppträda 
annat än mycket sporadiskt ( jfr NrLSSON 1935 
s.  489 ) ,  torde ej heller ha tillåtit T rapa att före
komma. 

Dessa visserligen mycket fåtaliga och ofull
ständiga tidsuppgifter för Trapa-uppträdandet i 
Sverige tyda på .en tidig och påfallande snabb 
spridning över södra och västra Götaland och 
synbarligen även delar av västra Svealand. Så
som första etapp i sjönötens nordiska utbred
ningshistoria får man alltså se icke blott en kolo
nisering av de sydligaste landsdelarna, som man 
förut antagit (voN PosT 1920 s.  233, 1925 c s .  
310 ) ,  utan även av västra Mellansverige upp mot 
den slutliga nordgränsen för den postglaciala 
förekomsten. 

Först senare kunde en framryckning av nord
gränsen äga rum även i östra Sverige. Orsaken 
till denna fördröjning kan i viss utsträckning 
vara att söka i färre lämpliga växtplatser i det 
östmellansvenska skärgårds- och kustområdet un
der tidig värmetid och högvärmetid än söder
och västerut. Betydelsefullt torde emellertid det 
förhållandet vara, som voN PosT (1925 b s.  125) i 
annat sammanhang poängterat, nämligen att det 
bottniska och baltiska vattnet ännu ett stycke 
fram i värmetiden - kanske till följd av kvar
liggande isrester i det inre Norrland - haft en 
avkylande inverkan på sommarklimatet i dessa 
trakter. Sjönötens krav på relativt hög och lång-

. 
varig sommarvärme ( MALMsTRÖM 1920 s. 59 ff. ,  
SUNDELIN 1920 a s.  179, GAMs 1927 s. 41, SAMUELs
soN 1934 s. 101 f., m. fl . ) ,  varvid vattnets tem
peratur givetvis är väsentlig, skulle här ej kunna 
tillfredsställas. 

Här finnes ej allledning att gå in på den om
diskuterade frågan om sjönötens spridningssätt 
och om stenåldersmänniskans eventuella roll som 
långspridare av Trapa-frukterna (jfr MALM-
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STRÖM 1920 S .  62 ff., SUNDELIN 1920 a, AUER 1924 
s. 129, VON PosT 1925 s. 310) . Även om människan 
skulle ha haft en stor eller rent av avgörande be
tydelse härvidlag, utgöra dock de klimatiska och 
edafiska förhållandena grundförutsättningar för 
växtens existens - som odlad eller vild. 

Det motsatsförhållande, som kan skönjas mel
lan västra och östra Sverige beträffande sj önö
tens - liksom andra växters - utbrednings
historia, förtjänar ytterligare utredas och veri
fieras i samband med en revision av Trapa-upp
trädandets kronologi med hjälp av moderna da
teringsmöjligheter. 

Myriophyllum-arterna 

Alla tre arterna (Myriophyllum alterniflorum, 
spicatum och vertic·illatum) äro i undersöknings
materialet företrädda av pollen, ofta i stora 
mängder, särskilt M. alterniflorum. Bladrester, 
sannolikt av M. verticillatum, ha påträffats i Rör
myr (ser. 115 b )  i findetritusgyttja på 6,40-
6,55 m. Plansch VI (Betula-översikten) innehål
ler en sammanställning av de olika arternas före
komst enligt pollenfossilens vittnesbörd. De upp
träda alla mer eller mindre omedelbart efter iso
leringen, vilken på de högre belägna lokalerna in
träffar vid övergången mellan sen- och postgla
cial tid, dvs. då den första skogsvegetationen in
vandrade. (De enstaka pollenkorn av M. alterni
florum - liksom av andra vattenväxter - som 
påträffats i den marina, senglaciala leran, äro 

otvivelaktigt föroreningar. )  Invandringsord
ningen mellan arterna varierar, men då två eller 
tre arter förekomma, tycks M. alterniflorum upp
träda något efter de mera eutroft betonade M. 
spicatum och ( eller) verticillahtm, vilka synbar
ligen gynnats av de edafiska förhållandena vid 
övergången från marint till lakustrint stadium 
på de lokaler, dit de råkat spridas. 

Det tidiga uppträdandet av M. alterniflor'ltm 
är ej särskilt anmärkningsvärt, ehuru säkert sen
glaciala belägg synas saknas från Norden. Den 
når i sydnorska fjällen upp till 1000 m ö. h. M. 
spicatum är uppgiven från skånsk senglacial 
(först av HoLST 1895 s. 18, 1906 s. 9, jfr NATHORST 
1892 s. 12)  och från yngre Dryastid i Danmark 
( JEssEN 1920 s. 175 ) . Den växte tidigt (sannolikt 
under tidigaste postglacial tid )  på Karelska näset 
och i Nordfinland (LINDBERG 1910 s. 178,  1912 
s. 283 ff. ) .  M. verticillatum däremot är känd som 
senglacial blott från en lokal på Själland ( IVER
SEN 1946 s. 220 ff. ) och synes ha blivit vanligare 
i Norden först under den tidigare postglacialen 
(JESSEN 1929 S. 16 ) .  

Comarum och Menyanthes 

Pollen och frön (Menyanthes) av dessa kärr
eller vattenväxter påträffas ofta i kärrtorv och 
sjötorv av olika slag. De äro av ringa intresse 
i detta sammanhang. Förekomst av dessa fossil 
är dock ett gott tecken på att man ej har att göra 
med mossetorv. 

Tillägg 

l. Förekomsten av »Hystrix» 
Den till sin natur outredda, om desmidiace

zygosporer påminnande H ystrix har på senare 
år ofta observerats och särskilt beaktats vid be
handlingen av postglaciala transgressioner i Dan
mark och vid diskussionen om sekundärt före
kommande mikrofossil ( IvERSEN 1936, 1937, TRo
ELs-SMITH 1942, MoRREN 1942 s. 23, 1945 s. 

253 ff., MIKKELSEN 1 949, VAN DER RAMMEN 1949, 
ERDTMAN 1949, FRIEs & Ross 1950 ) . 

I föreliggande undersökningsmaterial uppträda 
Hystrix-typer mer .eller mindre rikligt i m a
r i n a s e d i m e n t. Åtminstone tre typer före
komma, varav följande äro vanligast (fig. 41 ) :  en 
( den vanligaste ) relativt liten ( ca 40 tJ.) med 
korta, fina vid ändarna något förtjockade utskott, 
en annan något större ( ca 55 (J.) med långa grova, 
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b 

Fig. 4 1 .  De båda i såväl sen- som postglaciala marina lager 

vanligaste Hystrix-typerna. Förstoring 800 x .  - a. Från 

senglacial marin lera (prov nr 46/737, lokal nr 1 2 1 ) . Kring

liggande partiklar retuscherade. - b. Från postglacial 

marin lera (prov nr 46/ 1 56, lokal nr 23).  

Abb. 41 .  Die beiden in sowohl spät- als postglazialen marinen 
Lagern gewöhnlichsten Hystrix-Typen. Vergr. 800 x . - a. Von 
spätglazialem marinem Ton (Probe Nr. 46/737, Lokal Nr. 1 2 1 ) .  
Herumliegende Teilchen retuschiert. - b .  Von postglazialem 
marinem Ton (Probe Nr. 46/ 1 56, Lokal Nr. 23) .  

i ändarna tvekluvna utskott ( jfr IvERSEN 1936 

fig. l ) . Någon viss kronologisk tendens i deras 
uppträdande i det sen- och postglaciala materia
let har ej förmärkts. 

Redan de första orienterande analyserna av 
det 1945 insamlade materialet från Gullmarsfjor
dens bottensediment gav vid handen, att H ystrix 

förekommer rikligt genom hela sedimentpacken, 
sålunda även i de subrecenta proven. Vidare har 
H ystrix i stor mängd iakttagits i det material, 
som uppsamlats i sedimentationstrattar, upp-

hängda på olika vattendjup utanför Bornö hydro
grafiska station vid Gullmarsfjorden, och som 
doktor F. Koczy välvilligt ställt till förfogande 
för pollenanalys (jfr ERDTMAN 1949 s.  55) . Det 
är alltså tydligt, att H ystrix, som antagits vara 
en nu utdöd organism (möjligen en radiolarie ) 
av kretaceisk . och tertiär ålder ( IVERSEN 1936 s. 
7 ) , fortfarande lever planktiskt eller bentiskt vid 
Västkusten. 

Ä ven i landseriernas marina avsnitt förekom
mer Hystrix. I diagrammen från de forna eller 
nutida kusttrakterna är Hystrix ' upphörande vid 
övergången från mer eller mindre marina till helt 
lakustrina sediment mycket karakteristiskt ( se 
t. ex . ser. 2, 23, 55, 115 på pl. III o. IV) .  Dia
torneanalyser av Å. BERG bekräfta sedimentens 
marina resp . lakustrina karaktär ( ser. 2 o. 23 ) . 

Hystrix har aldrig hittats i undersökningsområ
dets rent lakustrina sediment. H y s t r i x ä r 
a l l t s å e n i n d i k a t o r p å h a l i n a f ö r
h å l l a n d e n.  

I inlandslokalernas marina leror är H ystrix

frekvensen lägre (ser. 121 b, 141, 66 o. 95, pl. II 

o. III) . I den senglaciala skärgården ( se fig. l, 
pl. VIII) var havsvattnet troligen starkt utsötat 
genom utströmmande smältvatten. I serierna 62 

och 6� på och söder om Dalboslätten saknas 
Hystrix nästan helt ( pl. II ) .  Vänerfjärdens vat
ten var föga salt redan under senglacial tid och 
i ännu högre grad under postglacialen fram till 
isoleringen vid tiden för Alnus-kurvans början 
(voN PosT 1928 s .  79 ff. ) . Diatornefloran i några 
lerprov av boreal och preboreal ålder i serierna 
62 a och b samt 69 a omfattar enligt Å. BERG 

sötvattensarter med inslag av brackvattens- och 
enstaka �en t marina arter ( se s .  67-69 ) . 

Man vet tyvärr ingenting om denna mystiska · 

organisms ekologi utöver att den är bunden till 
saltvatten. Då den tydligen har saknats och 
saknas i de senkvartära och nuvarande danska 
farvatten, som berörts av moderna mikrofossil
undersökningar ( IvERSEN 1937, TROELS-SMITH 

1942, MIKKELSEN 1949 ) ,  men varit och fortfa
rande är rikligt företrädd i marin miljö vid Bo
huslänskusten, förefaller det vara mycket sanno
likt, att H y s t r i x ä r e n u t p r ä g l a t h a
l i n o r g a n i s m. 
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Fig. 42. Några för undersökningen i övrigt outnyttjade 

pollendiagram belysande höjdbestämda isoleringskontak

ters läge i det pollenanalytiska lednivåsystemet. Närmare 

uppgifter om lokalerna i tabellen s. 34 ff. 

Abb. 42. Einige fiir die Untersuchung im iibrigen nicht ausge
nutzte Pollendiagramme, welche die Lage höhenbestimruter 
Isolierungskontakte in dem pollenanalytischen Leitniveausysteru 
zeigen. Nähere Angaben betr. die Stellen in der Tabelle S .  34 ff. 

III 
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Fig. 43. Pollenanalytiska tidsbestämningar av några av

vägda isoleringskontakter inom undersökningsområdet. 

Abb. 43. Pollenanalytische Zeitbestimmungen einiger nivellierter 
lsolierungskontakte im Untersuchungsgebiet. 

2. Några isoleringskontakters tidshestämning 

Avslutningsvis lämnas utan kommentarer en 
grafisk sammanställning ( fig. 43 ) av några av
vägda isoleringskontakters kronologiska place
ring i den De Geer-Liden-Frommska tidsskalan. 
Häri ha också inpassats några isoleringskontakter 
i sådana lagerserier, av vilka material insamlats 
men som av olika anledningar ej kommit att ut
nyttjas i vegetationshistoriskt syfte. Delar av 
dessa eljest outnyttjade pollendiagram publiceras 
här för att visa isoleringskontakternas läge i den 
skogshistoriska utvecklingen ( fig. 42 ) .  Kurvor 

för vattenväxter ( i  detta fall endast Nymphaea) 
och för de som saltvattensindikatorer lämpliga 
Hystrix-typerna ( se därom s. 169 f. ) ha även 
införts. 

Vad beträffar isoleringskontakternas tidsfixe
ring är bl. a. följande att märka. Den marino
limniska kontakten ( HESSLAND 1949 b s. 111 ) är 
både i lagerföljderna och i den del av pollen
diagrammen, som omfattar de här behandlade 
vattenorganismernas uppträdande (vattenväxter,. 
H yst1·ix och i några fall diatomeer) ,  ofta oskarp_ 
Isoleringsförloppet kan alltefter de olika loka
lernas skiftande exposition mot havet ha varit 
utsträckt över en varierande, stundom ganska 
avsevärd tid. På detta tyda subrecenta och nutida 
förhållanden i havsbandet ( jfr om Käringörny-
rens lagerföljd s. 93) . Vidare äro tidsbestäm
ningarna - frånsett osäkerheten i den tillämpade 
kro no logien - oftast mycket ungefär liga, efter
som de pollenanalytiska lednivåer, som kunna 
komma i fråga, äro få och, då de äro utbildade i 
marina lager, mer eller mindre oskarpa ( t. ex. 
ser. 66) . 

På grund av denna osäkerhet och »ankarpunk
ternas» delvis ojämna, vertikala fördelning är det 
vanskligt att konstruera en strandförskjutnings
kurva. Denna skulle i så fall komma att represen
tera ett jämförelsevis stort område (från meller
sta Bohusläns kustland mot nordost över syd
västra Dalslands höjdområde och sedan mot syd
ost till trakten kring södra Vänern) . Inom detta 
har nivåförändringen säkerligen varit icke blött 
olikvärdig utan även olikformig. En ungefärlig 
medelkurva för de införda punkterna har dock 
inprickats för att ge en bild av tendensen i kust
förskjutningsförloppet. 



Zusammenfassung 

I. Hauptziige der vegetationsgeschicht
lichen Forschung in Skandinavien vor der 

Pollenanalyse 

Dieses einleitende Kapitel soll einen kurzen histo
rischen Riickblick auf die vegetationsgeschichtliche 
Forschung im nordeuropäischen Vereisungsgebiet vor 
dem Durchbruch der modernen Pollenanalyse geben. 

Diese Forschung begann im Ernst in Dänemark. 
Die Reihenfolge einander ablösender W aldgeneratio
nen (Popuhts-Pinus-Quercus-Alnus), welche J. 
STEENSTRUP (1841) in dänischen Mooren fand, sollte 
die Waldentwicklung nicht bloss auf dem Moor, son
dern auch auf dem festen Boden im allgemeinen 
abspiegeln ( S. 80 /64/) . Dieses waldgeschichtliche 
System erfuhr allerdings gewisse Modifikationen 
(VAUPELL, E. CHR. HANSEN) ,  so dass die Reihenfolge 
nun Betula ( oder Populus )-Pinus-Quercus-Fagus 
wm·de, aber es wurde im Prinzip richtunggebend fur 
die quartärpaläontologische Forschung des falgenden 
halben J ahrhunderts. Es wurde auch auf schwedische 
Verhältnisse von G. ANDERSSON angewandt (1889, 
1890, 1892 a, 1906 u. a. Ar b.) ,  dem aktivsten V ertreter 
der Steenstrupschen Schule in Schweden. 

Die Funde einer Glazialflora, welche· A. G. NA
THORST (1870 ) in Schonen machte, ergänzten die dä
nischen Resultate und bestätigten die auf pflanzen
geographische Grunde· gestutzte Auffassung (F. W, C. 
ARESOHOUG i867 S.  4 ff. ) ,  dass Skandinavien nach 
der Eisabschmelzung zuerst von kälteharten Pflanzen 
kolonisiert wurde, die dann durch immer wärmebedii.rf
tigere Arten ersetzt wurden. 

Das Steenstrupsche · Lehrgebäude wurde in den 
J ahrzehnten um die J ahrhundertwende einer immer 
stärkeren Kritik von R. SERNANDER unterworfen ( 1892 
s. 58, 1908 s. 92 ff., 1909 s. 423 ff., 1911 s. 120, 
124 u. a. Ar b . ) . Eine weitgetriebene Generalisierung 
hatte zu bisweilen unrichtigen und allzu weitgehenden 
Schliissen gefiihrt. Der Kernpunkt, die Einwande-
1·ungsfolge der betr. Baumarten, war jedoch - nach 
den genannten Modifikationen - richtig. 

Diese Steenstrupsche Chronologie ersetzte SERNAN
DER durch A. BLYTTs Einwanderungsschema fur die 
norwegische Flora (1876 ) . Dessen klimageschichtliche 
Hauptgruppen repräsentierten die entsprechende An
zahl kontinentaler und insularer Klimaperioden, von 

derren die boreale, atlantische, subboreale und sub
atlantische die grösste Rolle spielten. In dieser Kli
matheorie fand SERNANDER eine Möglichkeit1 die 
Veränderungen der fossilen Moorpflanzengesellschaf
ten zu erklären, welche er beobachtet hatte (1890, 
1891 u. a. Arb.) . Dieses Zeitschema konnte SERNANDER 
(1889, 1892 S. 59 ff., 1894, 1902) an die auf die Ent
wicklungsgeschichte der Ostsee gegrundete Chrono
logie (DE GEER 1882, 1888, 1890, LINDSTRÖM 1886, 
MuNTHE 1887, 1892) anknupfen. Die verschiedensten 
Forschungsaufgaben, welche spätquartäre Probleme 
sowohl innerhalb wie ausserhalb Skandinaviens be
treffen, sind seitdem im Anschluss an die Blytt-Ser
nandersche Chronologie bearbeitet worden. 

Inzwischen hatte man auch eine Anzahl Beobach
tungen gemacht, die darauf hindeuteten, dass gewisse 
Regionenverschiebungen stattgefunden hatten, welche 
zu der Annahme nötigten, dass es während einer 
Periode nach dem Verschwinden des Inlandeises nicht 
unbedeutend w ärm er war als jetzt ( S. 12 links unten) .  

Die vegetations- und klimageschichtliche Diskussion 
bis zum Durchbruch der Pollenanalyse war zu einem 
erheblichen Teil von den langwierigen Meinungsstrei
tigkeiten - u. a. ii.ber die Deutung der Austrocknungs
schichten in den Lagerfalgen - zwischen ANDERssoN 
(s. z. B. 1910 ) und SERNANDER (s. z. B. 1910 ) sowie 
den von diesen vertretenen Richtungen beherrscht. 

DE GEERs Geochronologie (DE GEER 1884, 1908, 
1912 u. a. Ar b., LIDEN 1911) ermöglichte es, die Vege
tationsentwicklung an eine- absolute Chronologie an
zuknupfen, wofii.r sich gewisse norrländische Lager
falgen eigneten ( SANDEGREN 1914, 1924, FROMM 1938) . 
Die Konnexionen von hier nach Suden sind indes noch 
schwach. 

Von den pflanzenpaläontologischen Beobachtungen, 
welche in Bohuslän und angrenzenden Gebieten ge
macht wurden, die im folgenden im Mittelpunkt unse
res Interesses stehen werden, sind Dryas und Betula 
nana (möglicherweise auch Salix polaris ) in glazialem 
Susswasserton ca. 14 km sudl. von Gotenburg zu nen
nen (ANDERSSON 1893 S. 28, SERNANDER 1902 S. 
138 ) . Dies sin d bisher die einzigen Makrofossilfunde 
von Glazialpflanzen an der schwedischen Westkuste. 
Ferner hat ANDERssoN (1892 S. 519 ) gewisse Beo
bachtungen gemacht, die d�rauf hindeuteten, dass es 
fruher eine wahrscheinlich wärmebedurftigere Eichen
flora als die heutige an der W estkuste gegeben hat. 
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Schon am Ende des 19. Jahrhunderts waren also 
die gröbsten Ziige der spät- und postglazialen Vegeta
tions- und Klimaentwicklung in Sii.dwestschweden auf 
Grund einer geringen Anzahl Makrofossilfunde fest
gestellt. 

II. Die Pollenanalyse, ihre Möglichkeiten, 
Einstelhmg und Begrenzung 

Vor dem Durchbruch der Pollenanalyse (VON PosT 
1916 a) waren, wie oben bemerkt, bedeutende und 
bleibende Ergebnisse in der Quartärpaläontologie er
zielt worden. Diese hatten auch in klimatologische 
W erte umgesetzt werden können. Da die Unter
suchungsobjekte auf Vorseen und Moore beschränkt 
waren, konnte hauptsächlich die Flora und Vegeta
tion an diesen Orten rekonstruiert werden. Die Pflan
zenwelt des festen Bodens hat sich seltener erhalten, 
und man konnte n ur · darnit rechnen, ihre Reste mehr 
zufällig in den Lagerfalgen der Vorseen und Moore 
anzutreffen. 

Die Pollenanalyse (voN PosT 1916 a) erweiterte 
mit einem Schlage die Möglichlceiten, Flora und Vege
tation auf dem festen Lande zu rekonstruieren. Die 
Pollenkörner sind klein und werden in unerhörter 
Menge erzeugt. Dies hat zur Folge, teils, dass in der 
Regel der grösste Teil der in Sediment und Torf einge
betteten Pollenfossilien von der Vegetation stammt, 
die den See oder das betr. Moar umgibt, teils, dass 
eine Bestimmung relativer Mengen möglich ist. Man 
kann also ein vegetationsgeschichtliches Problem in 
einem bestimmten Gebiet zielbewusster angreifen. 

In Schweden ist die Einstellung der Pollenanalyse 
stark geologisch - eine natiirliche Folge der zentralen 
Stellung, die das Studium von Niveauveränderungen 
und quartären Bildungen in der schwedischen Natur
forschung einnimmt. Man hat die Torfbildung und 
ihre Chronologie studiert (voN PosT 1909 S. 640, 1913 
S. 43, 1916 b S. 262 u. a. Arh., GRANLUND 1931, 1932) 
oder Uferlinien und Isolierungskontakte synchroni
siert ( THOMASSON 1927, 1934, vo;N PosT 1928, 1947 b 
u. a. Ar b., S. FLORIN 1944, u. a. ) .  Die Pollenkörner 
sind hier L e i t f o s s i l i e n. 

Bei der Auswertung der Pollenanalyse zu vegeta
tions- und klimageschichtlichen Zwecken (VON PosT 
1916 a, 1924� ERDTMAN 1921 und zahlreiche andere 
Arbeiten) stand natiirlich die Waldgeschichte im Vor
dergrund. Die Baumpollenkörner sind ja in der Regel 
]eicht erkennbar, quantitativ anderen Pollenarten 
liberlegen und deshalb geeignete Leitfossilien. Ferner 
fanden die Untersuchungen in Gebieten statt, die 
während der von den aufgenommenen Profilen um
spannten Zeit immer mehr oder weniger bewaldet 
waren. Andere Vegetationstypen ( Tundra, Heide, Kul-

turboden) sind erst später nach ausländischen Vor
bildern ( FIRBAS 1934, IVERSEN 1934, 1941, 1942,. 
1949, F JEGRI 1935, 1940, 1944 a und b, AARIO 1944 
u. a. ) entwicklungsgeschichtlich mit Pollenanalyse un
tersucht warden (NILSSON 1935, ATLESTAM 1942,. 
ERDTMAN 1946, 1949 u. a. Arb. ) .  - Die Erläuterungen 
zu den geologischen Kartenblättern, welche die Geo
logische Landesanstalt Schwedens herausgibt ( SGU 
Ser. Aa) ,  enthalten u. a. Torfbodenbeschreibungen mit 
Pollenanalysen von verschiedenen Teilen Siid- und 
Mittelsch w edens. 

Die vielerlei Fehlerquellen der Pollenanalyse be
dingen eine gewisse Begrenzu1�g der Anwendung dieser 
Methode. \Vie weitgehende Schliisse ein pollenanaly
tisches Material erlaubt, ist eine Sache der Beurteilung. 
Siehe ii brigens F JEGRI & IVERSEN 1950. Verschiedene 
Fehlerquellen werden bei V or legung des Materials be
riicksichtigt und erörtert werden. W esentlich ist, dass 
man bei Deutung pollenanalytischer Resultate alle 
Glieder des Ereignisverlaufes von der Pollenerzeugung 
iiber die Pollenausbreitung und die Sedimentation 
bis zur Fossilisierung in Gedanken verfolgt und sich 
klarzumachen versucht, wie sich diese verschiedenen 
Prozesse von Fall zu Fall abgespielt haben. 

III. Die Pollenanalyse bei Erforschung der 
V egetationsentwicklung des nördlichen 
W estkiistenlandes und die Zielsetzung der 

vorliegenden Untersuchung 

Unter pollenanalytischen Untersuchungen, die sich 
auf die schwedische W estkiiste beziehen, sind an erster 
Stelle ERDTMANs Arbeit{m (1920, 1921) zu nennen, 
welche die Hauptziige der siidwestschwedischen Wald
entwicklung vom Beginn des Postglazials bis zur 
Gegenwart darstellen. Auf Grund der Pollendiagramme 
von ERDTMAN und anderen (HALDEN 1922, SANDE
GREN 1923) unterschied VON PosT (1924 S. 94) den 
W e s t k ii s t e n t y p u s in den damals vorliegenden 
wenigen schwedischen Pollendiagrammen. Den Son
dercharakter desselben fand er hauptsächlich darin, 
dass die Picea- und Fagus-Pollen nur sparadisch in 
altsubatlantischen Schichten vorkommen, aber eine 
Zunahme zu Beginn der jungsubatlantischen Zeit 
zeigen. Spätere Pollenanalysen von der W estkiiste 
haben weitere Belege hierfiir erbracht (voN PosT 1937, 
ATLESTAM 1942, SANDEGREN 1944, 1945) . 

Dadurch, dass die Niveauveränderungen um den 
Vänersee und längs der W estkii.ste die Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen hatten und die Pollenanalyse bei 
ihrer Erforschung zur Anwendung gelangte, sind 
mehrere fiir die W aldentwicklung in diesen Gegenden 
wichtige Daten festgestelit worden. So konnte diese 
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mit der entsprechenden W aldentwicklung an  der Ost
see verknlipft werden (voN PosT 1928) ,  die man an 
die baltischen Niveauveränderungen angeschlassen 
hat te ( SERN AND ER 1894, VON PosT 1925 b) . Ansser
dem wurde konstatiert, dass zwei pollenanalytische 
Leitniveaus - die rationelle .Alnus-Pollengrenze ( A0) 
und die rationelle Tilia-Pollengrenze ( T0 )  - in dem 
Ge biet Gotland-westliche Ostseekliste-Vänerbecken 
synchron sind (voN PosT 1928 S. 16, 57, 106, 117, 
1929 a S. 201) . Durch direkte Konnexion von Pollen
diagrammen von der Ostklis te (Kalmarsundgegend)  
und der W estklis te ( Gotenburger Ge  gen d) , kombiniert 
mit Diatomeenanalyse, konnte THOM.ASSO� (1934) die 
Niveauveränderungen im O und W aneinander an
knlipfen und eine Anzahl baltischer Zeitbestimmungen 
(MUNTHE, SAURAMO ) auf die Westkliste ubertragen. 

Von den Untersuchungen liber spätquartäre Niveau
veränderungen in Bohuslän, welche R. SANDEGREN mit 
Hilfe pollenanalytischer Zeitbestimmungen von Iso
lierungskontakten ausfi.ihrt, sind einige vorläufige Re
sultate veröffentlicht warden (1943 b S. 13 f., 1947 a 
S. 122 ff. ) .  Unter anderm wurde festgestellt, dass das 
nördliche und mittlere Bohuslän infolge der Intensität 
der Landhebung (gegenwärtig ca. 30 cm je J ahrhun
dert im Untersuchungsgebiet /BERGSTEN 1930/) nie
mals einer postglazialen Transgression ausgesetzt ge
wesen ist, wie es slidlich davon der Fall war. Die 
hierbei gewonnenen waldgeschichtlichen Ergebnisse hat 
SANDEGREN (1944) in Kartogrammserien vorgelegt. 

In vorläufigen Mitteilungen liber voN PosTs grosse, 
jetzt abgebrochene, aber nahezu abgeschlossene Unter
suchung der spätquartären Niveauveränderungen in 
Halland und im slidlichen Västergötland (besonders 
im Viskantal) wurden gewisse a b s o l u t e Zeit
bestimmungen (nach DE GEER-LIDEN-FROMMs Zeit
schema) flir eine Anzahl spätglazialer und friihpost
glazialer pollenanalytischer Leitniveaus angegeben 
(voN PosT 1947 a S. 207 ff., 1947 b S. 299 ff. ) .  Diese 
Leitniveaus, von denen Nr. 4 und 5 oft in dieser Ar
beit angeflihrt werden, sind, von unten gerechnet, fol
gende : l )  »P/Ih, d. h. die Uberkreuzung der Pinus
Betula-Kurven, wahrscheinlich kennzeichnend flir das 
Endstadium der klimatisch glinstigen Allerödzeit niit 
von neuem zunehmendem Pinus-Pollengehalt (10000 
-9000 v. Chr. ) .  2) »Pm2» und 3) »Pm1>>, welches aus 
zwei Pinus-Maxima (ferntransportierter Pollen) be
steht und Gipfel klimatischer Rlickschläge im End
stadium des Gotiglazials bzw. im Finiglazial bezeichnet 
( ca. 8500 bzw. 7300 v. Chr. ) ,  d. h. im Beginn bzw. am 
Ende der jlingeren Dryaszeit. 4) »BM» (Betula-Maxi
mum) ,  »welches die endgliltige Expansion des \\Taldes 
i iber die spätglaziale Tundra angibt» (VON PosT 
1947 b S. 300, iibersetzt vom Verf . )  und also die 
Einleitungsphase der falgenden postglazialen Wald
entwicklung darstellt. 5) »A0», d. h. der - nach 
FROMM (1938 ) auf ca. 6350 v. Chr. datierte - kräftige 

Anstieg der .AZnus-Pollenkurve zur Zeit der Isolierung 
des Vänersees vom Meer (voN PosTs VG 2) . 

In einem liber 50 m tiefen Bohrkern: durch den 
Götaälv bei Gotenburg fand MOHREN (1942, 1945 ) 
einen mächtigen, von B et ula beherrschten Abschnitt, 
der auf Grund der hydrographischen Verhältnisse, in
diziert durch die Diatomeenflora, als Allerödbildung 
gedeutet wurde. 

Flir spezielle quartärgeologische und vegetations
geschichtliche Zwecke ist auch die Pollenanalyse an 
der nörellichen W estkliste zur Anwendung gekommen. 
ATLESTAM (1942) studierte die· Entstehungsgeschichte 
der Galluna-Heiden und fand, dass sie grösstenteils 
kulturbedingt sind, ansgenommen gewisse primäre Hei
den längs der Kliste ( S. 120 ff. ) .  HESSLAND (1949 a)  
kombinierte Pollenanalyse mit granulometrischer Ana
lyse, um das Alter eines Balamts hammeri - Fundes in 
spätglazialem marinem Ton im nördlichen Bohuslän 
zu bestimmen. Ansserdem bestimmte HESSLAND 
(1949 b) auch das Alter limnischer Kalkgyttjen in 
dieser Gegend. Hierbei wurden die oben erwähnten von 
Postschen pollenanalytischen Leitniveaus verwendet. 

Die Untersuchung, deren Ergebnisse in dieser Ab
handlung vorgelegt werden, verfolgt mehrfache 
Z w e c k e. Die groben Zlige der Geschichte der 
schwedischen Vegetation o der wenigstens des W al des 
sind bereits festgelegt. Dagegen gibt es nur wenige 
vegetationsgeschichtliche Detailarbeiten : T. N ILSSONs 
st ra tigra phische-pollenanalytische U n ters u ch ungen in 
Schonen (1935) ,  M.-B. und S. FLORINs quartärgeo
logisch und archäologisch eingestellte Forschungen in 
den sii.dlichen Mälar-Hjälmar-Gegenden (u. a. 1944, 
1948 ) ,  VON PosTs weitumfassende Untersuchungen 
i..iber das Viskantal (unveröffentlicht) u. a. Diese Ar
beiten ti·agen dazu bei, ein klareres Bild des Entwick
lungsverlaufs zu geben, zeigen aber auch, dass die 
Resultate oft in bezug auf wichtige Einzelheiten ört
lich beschränkt sind. Es ist daher wlinschenswert, dass 
möglichst viele vegetationsgeschichtliche Einzelunter
suchungen innerhalb begrenzter, zweckmässig verteilter 
geographischer Gebiete vorgenommen werden. Erst 
wenn sich das Untersuchungsnetz dichter geschiassen 
hat, wird das umfangreiche, örtliche Pollendiagramm
material voll ausgewertet werden können. Die vor
liegende Arbeit kann als ein Glied dieser Bestrebungen 
betrachtet werden. 

In dieser Abhandlung wird ein vegetationsgeschicht
liches Material aus einem Abschnitt der schwedischen 
\\T estkiiste, näher bestimmt einer Zone zwischen der 
Kliste des mittieren Bohuslän und dem slidlichen Teil 
des Vänersees vorgelegt (Pl.  I ) ,  das sich hauptsäch
lich auf Pollenanalyse grtindet und in Pollendiagram
men dargestelit wird. Diese Zone geht also von der 
relativ niederschlagsarmen Kiiste iiber das nieder
schlagsreichere Hochland (100-200 m ii. M . )  im in
neren Bohuslän und westlichen Dalsland zum Väner-
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becken mit mehr kontinentalem Klirna (Pl .  I, Detail ) . 
Von hier erfolgt die Ankniipfung an die chronologisch 
besser bekannte W aldentwicklung in der Landschaft 
Falbygden (GRANLUND 1932 S. 85 ff. ) .  

Die Untersuchung bezweckt : l )  mit pollenanaly
tischer Methode die spätquartäre Entwicklung�
geschichte der Vegetation im Untersuchungsgebiet zu 
beschreiben, wobei in erster Linie die Veränderungen 
in der Zusammensetzung des W al des behandelt werden, 
aber ansserdem auch soweit wie möglich andere Vege
tation während der Periode, wenn sie als ein wichtiger 
Einschlag im Landschaftsbild angesehen w�rde ; 2 )  
soweit möglich eine absolute Zeitrechnung fii.r die 
Vegetationsentwicklung durch Ankniipfung an Gebiete 
mit wenigstens in gewissen Punkten zeitbestimmter 
W aldgeschichte einzufiihren ; 3) zu ermitteln, inwie
weit regionale Unterschiede - wie heute - im Unter
suchungsgebiet bestanden haben, und eventuelle Re
gionenverschiebungen festzustellen ; 4) zur Beleneh
tung gewisser siidwestschwedischer pflanzengeographi
scher Probleme oder anderer im Verlauf der Unter
suchung auftauchender Fragen beizutragen, z. B. betr. 
Abspiegelung der kulturberlingten Vegetation in den 
Pollenspektren. 

IV. Geographische Orientierung 

Fiir den Bohuslänteil des Untersuchungsgebiets fin
den sich bei H. FRIES ( 1945 ) Ubersichten iiber Geo
logie, Klirna und Pflanzengeographie. Grundlegend 
fiir die Naturgeographie des nördlichen Westkustenlan
des sind folgende Arbeiten : LJUNGNER (1927-30) 
iiber die Gesteinsgrundmorphologie, HESSLAND (1943) 
ii.ber die marine sedimentation, besonders die Schalen
ablagerungen, und BJÖRSJÖ (1949) iiber die glazialen 
Ablagerungen. Das Klirna von Bohuslän wird von 
CuRMAN (1879 ) beschrieben. Die Vegetation in Bezie
hung zum Klirna ist unter verschiedenen Gesichtspunk
ten von ENQUisT (1924) ,  Du RIETZ ( 1925 a u. b ) ,  
DEGELIUS (1935, 1939 ) u .  a .  behandelt worden. Den 
Wald und die Kahlböden (Heiden) sowie ihre Ab
hängigkeit vom M ensehen haben LINDNER (1935) und 
ATLESTAM (1942) geschildert. Die Entwicklung der 
Kulturlandschaft wird in Arbeiten von O. FRÖDIN 
(1912 ) ,  ENQVIST (1922 ) ,  SJÖBECK (1932 ) ,  ALIN, 
NIKLASSON & THOMASSON (1934) , THO�ASSON (1936 ) ,  
LJUNGNER (1938 ) ,  MuNTHE (1940) u .  a .  dargestellt. 
W egen der Geographie von Falbygden siehe den Be
richt ii ber die Åsleserien ( S. 186 ) .  

l .  Das Gelände 

Das Untersuchungsgebiet wird (im Anschluss an 
DALEN 1935, 1941) in folgende naturgeographische 
Gebiete, gerechnet von der Kiiste bis zum Vänersee, 
eingeteilt (PI. I ) : 

l. Das Schä1·engebiet ( die Schären und naheliegende 
Teile des Festlandes sowie der grösseren Inseln) ,  wald
lose Felsschärenlandschaft ( Fig. l S. 19 ) .  

2. Das Kiistenland) stark kupierte, moränenarme 
Felsplateau- und Tontallandschaft (Fig. 2 S. 20 ) mit 

a) einem äusseren Teil mit Edellaubwaldresten und 
b) einem inneren Teil mit begrenzten Nadel- und 

Edellaubwäldern. 
3. Das Binnenland) kupiertes, aber im Vergleich mit 

dem vorhergehenden flacheres, mehr oder weniger mo
ränenbedecktes Höhengebiet (100-200 m ii. M.)  mit 
dominierenden Nadelwäldern und in gunstigen Lagen 
begrenzten Edellaubwäldern (Fig. 3 S. 21) . 

4. Die Dalbo-Ebene zwischen dem Kroppefjäll (ca. 
200 m ii. M.) und dem Vänersee ( 44 m ii. M. ) ,  in un
bedeutend geringerer Höhe als dieser. 

Der Geländetypus schwankt also erheblich innerhalb 
des Untersuchungsgebietes. Das Kustenland ist der 
Teil mit dem stärksten Sondergepräge. Das äusserst 
zerkliiftete Felsgelände und die Armut an lockeren 
Erdarten verleihen ihm seinen Charakter. Der prä
kambrische Perreplan ist in zahlreiche scharf abge
grenzte Felsplateaus geteilt, welche wenig weitgestreckt 
sind und infolge weiterer Zerklii.ftung keine grösseren 
Wasseransammlungen oder Moore beherbergen kön
nen. Das Kustenland ist eine an Seen und Mooren 
arme Landschaft. Das auch primär spärlich deponierte 
Moränenmaterial (BJÖRSJÖ 1949 S. 13, 318 ) wurde in 
grossem Ansmass von den Plateaus gespiilt, als diese 
während der Landhebung in die Brandungszone ka
men, und zuerst als Feinsediment in den Spaltentälern, 
später in Form von Kegeln aus gröberem Material 
längs den Talseiten abgelagert (HESSLAND 1943 S. 20) . 
Näher der Kiiste tauchen diese Täler unter den Meeres
spiegel. Das Schärengebiet ist deshalb ausserordentlich 
arm an lockeren Erdarten. Die Ufer sind meist Fel
senufer, an einzelnen Stellen unterbrochen von aus
gespi.ilten blockreichen Partien. An Flussmiindungen 
finden sich Deltas aus Feinsediment mit Strandwiesen
vegetation. 

2. Das Klirna 

Auch klimatisch zeigt das Untersuchungsgebiet so
wohl regional als lokal ziemlich erhebliche Verschieden
heiten. Das Ge biet westlich der W asserscheide Ska
gerrak-Vänersee ist durch ein maritimes Klirna ge
kennzeichnet1 die Gegenden östlich davon durch ein 
im Vergleich mit dem vorhergehenden kontinentales. 
Fiir das Untersuchungsgebiet ( das Profil : Kiiste
Höhengebiet-Dalbo-Ebene) gilt (vgl . PI. I, Detail ) :  

l. Schärengebiet : ein ausgeglichenes Temperatur
klirna ohne grössere Extreme, niederschlagsarm, son
nig, weniger humider Klimatypus ; 

2. Kustenland : Temperaturklima ungefähr wie im 
Schärengebiet, landeinwärts steigender Niederschlag 
und etwas bewölkter, humider Klimatypus ; 
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3 .  Binnenland : verglichen mit den vorhergehenden 
Gebieten kältere Winter, niederschlagsreich, zeitweise 
bewölkt, humider Klimatypus ; 

4. Dalbo-Ebene : Temperaturklima ungefähr wie im 
Höheng;e biet, niederschlagsärmer ( Regenschatten) ,  
weniger bewölkt, weniger humider Klimatypus. 

Hinsichtlich des Ferntransports des Pollens ist es 
\vichtig zu konstatieren, dass die Bewegungsrichtung· 
des Bodemvindes (wie die der höheren Luftschich ten 
/ÖSTMAN 1933/) an der Kuste von Bohuslän zwar 
stark wechselt ( vgl. HESSLAND 1943 S. 50 ) ,  dass aber 
die besonders während der Sommer vorherrschenden 
und gleichzeitig stärksten Winde westlich oder sud
westlich sind. Während der Fruhjahrs- und Vorsom
mermonate, wenn mehrere der Bäume bliihen, ist die 
westliche Tendenz dagegen weniger ausgeprägt (Fig. 
6 S. 24, die Windrose fur Vänersborg ist örtlich 
beeinflusst ) .  Der von den Seewinden ferntransportierte 
Pollen, besonders aus Dänemark, durfte jedoch quanti
tativ weniger bedeutend sein. Man kann darnit rechnen, 
dass die Landwinde Pollenmengen mitbringen, die in 
einer waldarmen Landschaft die Zusammensetzung des 
Pollenniederschlags stark beeinflussen. Hierfur legen 
die Pollendiagramrue von den Kustengegenden dent
liches Zeugnis ab. Das W estwindregime ist vermutlieb 
seit dem Abschmelzen des Inlandeises das herrschende 
gewesen (s .  S. 194 ) .  

3 .  Die Pfianzenwelt 

Das· S'chät·engebiet ist infolge edaphischer und kli
matischer Ursachen waldlos. Nur kahle Felsbörlen 
ragen aus dem Meere auf, und der Wind sowie die 
Salzimprägnation bewirken, dass sich die Bäume nn
ten in den kleinen Spalten mir in Buschform ent
wickeln können. Betula ( offensichtlich meist B. ver
·rucosa ) ,  Populus, Sarbus aucuparia, P'runus spinosa 
und QueTcus petraea sind am gewöhnlichsten. Die V e
getation ist ausserordentlich stark kulturbeeinflusst 
(Fig. 4 S. 22, 5 S. 23 ) .  

Das äussere Kilstenland trägt auf den Felsplateaus 
gleichfalls Gebiische von Quet·cus petraea, Bet�tla und 
Populus in mehr oder weniger windgeschutzten Lagen 
sowie in den Tälern Reste uppigen Edellaubwaldes 
(-Ulmus glabra ssp. scabm, Quet·cus robut· und petraea, 
.A.lnus glutinosa, Tilia eardata und Fraxinus nebst 
Gebusch und kleinen Bäumen von Co1·ylus, Crataegus
Arten, Rhamnus cathartica, Viburnum u. a. ; vgl. M. 
FRIES 1946 ) .  Dersel be ist zum grössten Teil beseitigt 
und stark verarmt. Das inner e K ilstenland ist durch 
einen meist sehr abgenutzten, lichten Felsbodenwald 
(urspriinglich von Kiefern) auf den Felsplateaus und 
hier und da durch Fichtenwald auf den Moränen
kegeln um diese charakterisiert. Längs den fruchtbaren 
Tälern gedeihen auch hier Reste des Edellaupwaldes 
( STERNER 1929, GRIMV ALL 1946) . Im Kustenland fin-
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den sich Pflanzen wie Fagus, Prunus spinosa, Rubus 
plicatus und Lonicem periclymenum, welche indes im 
Binnenland fehlen oder selten sind (Verbreitungskar
ten bei H. FRIES 1945) . ·Fig. 7 S. 26, 9 S. 30. 

Das Binnenland ist eine N adelwaldlandschaft mit 
Eichenmischwald nur an gii.nstigen (jetzt meist kulti
vierten) Stellen wie in den ubrigen Röhengebieten von 
Götaland. Infolge der grossen Humidität haben die 
gewöhnlich vorkommenden Moore oft eine ganz oder 
teilweise ( exzentrisch) soligene Ausbildung. Fig. 3 S.  
21, 18 S .  74 und die Moarprofile in Kap. VII. 

Die Dalbo-Ebene schliesst sich waldgeographisch an 
die ubrigen ebenen Gebiete um den sudlichen Vänersee 
an, wo die jetzt angebanten Ebenen mit Wald bedeckt 
waren - wahrscheinlich grosseuteils mit Laubwald, 
auf den besseren Böden mit Eichenmischwald. Mäch
tige, mehr oder weniger konzentrisch gebaute, oro
brogene Moore (z. B. Ekenäsmossen, S. 187) kommen 
vor. 

Da in die Pollimdiagramme auch gewisse Nichtbaum
pollen (NBP ) - non-arbor-pollen (NAP ) - aufgenom
men sind, hauptsächlich um eventuelle Verschiebungen 
zwischen W ald und waldloser Vegetation zu beleuch
ten, :wird eine Orientierung uber das j etzige Vorkom
men dieser Zwergsträucher, Gräser und Kräuter im 
Untersuchungsgebiet, besonders in den Kustengegen
den, gegeben. Hinsichtlich des Materials, welches hier 
am aktuellsten ist, nämlich der sedimentproben vom 
Gullmarsfjord, kann man indes voraussetzen, dass d.ie 
Strandvegetation auch in den NBP-Spektren reprä
sentiert wird. Da man annehmen darf, dass diese im 
Verlauf der Zeiten ziemlich gleichartig und wenigstens 
während der letzten 3--4 J ahrtausende auch ungefähr 
ebenso verbreitet war wie heute, werden Frequenz
veränderungen von NBP im grossen und ganzen 
V er änderungen des V erhältnisses zwischen W al d und 
waldfreier Vegetation abspiegeln. 

Ericales gehören nicht zur Strandvegetation, son
dern können grosse Landareale in Form von Calluna-, 
EmpetTum- und Et·ica-Heiden einnehmen. Bricales
Pollen in marinen Sedimenten stammen zum allergröss
ten Teil von Heiden. 

Cypemceae werden auf kies-, stein- und blockreichen 
Ufern z. B. von Carex a1·enaria und distans, auf den 
Strandwiesen oft von grossen Beständen von Scirpus 
ma1·itimus und Tabernaemontani repräsentiert, welche 
beide wahrscheinlich die Cyperaceenkurve, besonders · 

in Lagunenschichtfolgen, stark beeinflussen ( siehe 
z. B. Ser. 141 ) ,  und endlich auf dem Land dahinter (in 
Feuchtheiden und auf Mooren) · von Eriophontm 
angustifolium, Carex fusca und panicea u. a. Marin 
abgelagerte Cyperaceenpollen können also sowohl von 
der Strand- ( Strandwiesen- ) als auch von der Land
vegetation gekomm€m sein. 
- Gmmineae spontaneae (Wildgräser) finden sich -

ansser als Untervegetation im \Valde, wo die Pollen-
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erzeugung bedeutungslos i st - auf Kies- und Block
ufern (Elym�ts m·enarius, Phalaris antndinacea), auf 
Strandwiesen (Puccinellia maritima), in kleineren Bin
nenseen, an Flussmundungen (Phmgmites) sowie auf 
dem Land hinter dem Strand (Anthoxanthum odom
ium, Agrostis tenuis , Deschampsia flexuosa, Festuca 
o vina u. a. ) .  Gramineenpollen in marinen Schichten 
können also auf maritime Grasheiden deuten, aber 
auch, mehr örtlich, auf Strandwiesen oder grössere 
Phmgmites-Bestände in der Nähe. Das Vorkommen 
grosser Graspollen, welche als Getreidepollen gedeutet 
werden (Ji.,IRBAS 1937) ,  weist auf Åckerbau in der 
Umgebung hin. Die Gefahr einer Beimischung voii 
Elymus- oder Phalaris-Pollen, welche gleichartig sind 
(ERDTMAN 1943 b S. 59) ,  ist gering, aber vorhanden 
(z. B. Ser. 55 a unter 5,80 m ) .  

Die Plantago-Gattung ist durch P. maritima vertre
ten, welche auf den Ufern, besonders den Strand
wiesen, wächst, aber auch als Ruderatpflanze längs 
der Kiiste (Karte bei H. FRIES 1945 S. 476 ) ,  und 
durch P. lanceolata, die allgemein auf Ruderatboden 
vorkommt ( vgl. IVERSEN 1941 S. 40 f. ) .  Eine Zunahme 
nach jiingeren Schichten hinauf muss, auch wenn Pol
len von Strandbeständen von P. maritima beigem�scht 
sind, auf erweiterte Areale Ruderatboden deuten. 
P. majat· - Pollen sind bedeutend seltener im Unter
suchungsmaterial (ausser in Ser. 156 b ) .  

Die Chenopodiaceen sind typisch fiir den Meeres
strand, aber sonst ganz abhängig vom Menschen 
(IvERSEN 1941 S. 39 ) .  Unter der Annahme einer unge
fähr unveränderten Pollenerzeugung dieser Strand
pflanzen zeigt eine Frequenzzunahme von Pollen nach 
jii.ngeren Schichten hinauf eine fortschreitende Kul
turentwicklung in der Umgebung an. 

Der Artemisia-Pollen ist nicht artbestimmt, wenn
gleich nach ERDTMAN (1949 S. 49 ff. ) unbedeutende 
Unterschiede zwischen den Arten vorkommen. Sicher 
einheimisch in Bohuslän ist nur die jetzt seltene A. 
marit�:ma (H.  FRIES 1945 S.  407 ) .  W enigstens in  den 
j iingsten Schichten kann ihr Pollen keine Rolle spielen. 
Die iibrigen (A. campestris und vulgaris ) sind synan
throp (IvERSEN 1941 S. 41 ) .  Ein mehr als gelegent
liches Auftreten von Artemisia-Pollen in postgla
zialen Schichten deutet auf Kultur. Artemisia-Po1-
1en indiziert das Vorkommen von Mineralboden, ent
weder Meeresufer mit lockeren Erdarten oder ejne 
auch im iibrigen waldarme, moränenbedeckte Land
sehaft ( lVERSEN 1942 S. 138, 1945 8. 53 f. ) .  

.R�tmex acetosella ( coli . )  kommt auf Meeresufern 
und in Felsspalten vor, ist aber im iibrigen synanthrop 
(IVERSEN 1941 S. 42 f. ) .  R�tmex-Pollen in älteren 
Sumpftorfarten u. a. kann von einer der grösseren 
hydrophilen Ru,mex-Arten stammen. Åls Kulturindi
kator ist deshalb der Rumex-Pollen in der vorliegenden 
Untersuchung von beschränktem W ert. Eine Frequenz
zunahme aufwärts in der Lagerfolge ist jedoch gegen 

den kulturgeschichtlichen Hintergrund zu betrachten. 
Rumex-Pollen in spätglazialen Schichten deuten auf 
das Vorkommen von Kahlböden in der einen oder 
andern Form. 

Fiir das Vorkommen der ubt·igen NBP ( >>varia» ) ,  in 
der Regel höchstens nach Familie oder Gattung be
stimmt, gelten dieselben Gesichtspunkte wie oben beim 
Ru.mex-Pollen. 

4. Die Kulturlandschaft 

Die ä l t e r e, p r i m i t i v e S t e i n z e i t k u l t u r 
- beginnend mit der Hensbacka- und der Sandarna
kultur ( THOMASSON i934 S. 99, 206 ff., 1936 S. 46, 
54, 1937 S. 54, MuNTHE 1940 S. 153, 169 ff. ) - kann 
die Natur nicht ne:imenswert beeinflusst haben, son
dern hat sich ihr angepasst. 

Erst mit dem Auftreten des Åckerbaus und rler 
Viehzucht, das den Anfang der j ii n g e r e n S t e i n
z e i t um 3000 v. Chr. kennzeichnet, begann man, den 
Urwald fiir Anbau und Weiden zu roden ( IvERSEN 
1941, 1949, F lEGRI 1944 b ) .  In einem stark kupierten 
Gelände wie dem von Bohuslän ist es schwierig, diese 
kulturbedingten Vegetationsveränderungen der Land
sehaft pollenanalytisch festzustellen. Zufälle spielen 
hier eine grosse Rolle. Anders und bedeutend glinstiger 
liegen die Verhältnisse in Falbygden ( s. S. 186, 206 ) ,  
w o  seit jener Zeit ausgedehnte Bodenkultur besteht 
( SAHLSTRÖM 1940) . 

Aus siedelungsgeschichtlichen Grunden (LJUNGNER 
1938 S. 17) kann man annehmen, dass der Wald auf 
den Tonebenen und in den Tälern von Bohuslän, 
soweit sich diese iiber das Meer erhoben hatten, bis 
zum Ende der Steinzeit nicht von Menschenhand 
beriihrt war. Dagegen scheinen diese während der 
B r o n z e z e i t ausgenutzt w orden zu sein ( wahr
scheinlich fur Viehzucht, o p. cit. S.  54 f f. ) .  

Eine vielleicht klimabedingte siedelungsgeogra
phische Veränderung tritt beim Ubergang zur E i s e n
z e i t ein (LJUNGNER 1938 S. 51) : eine Verschiebung 
teils von den Tonböden zurtick in höher gelegene 
Gebiete, teils von der Kiiste landeinwärts. Mit dichte
rer Besiedelung und besseren Geräten wurde der 
Raubbau in den schon aus edaphischen Grunden rela
tiv begrenzten Wäldern von Bohuslän immer stärker. 
Während der Besiedelungsexpansion im älteren M i t
t e l a l t e r (und teilweise in der Wikingerzeit ) unter 
anderm nach der Kiiste längs den vom Meer freige
gebenen Tontälern (LJUNGNER 1938 S. 74, 127) begann 
die Abholzung des W al des in grösserem Ausmass, 
erzwungen durch Urbarmachung und den Bedarf an 
Holz verschiedener Art fiir einheimischen Gebrauch 
und Export nach dem immer waldärmer werdenden 
Dänemark und andern Ländern (LINDNER 1935 S. 
174 ff. ) .  Die Dezimierung der Wälder des Kusten-
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landes, der edlen Laubwälder in den Tälern, ist seit
dem weitergegangen und hat in der Mitte des 19. 
J ahrhunderts ihren Gipfel erreicht. N ur verstreute 
und meist verarmte Reste der Edellaubwälder finden 
sich noch längs den Talseiten und an abgelegeneren 
Stellen (Fig. 2 S. 20 u. 9 S. 30) . Die effektiveren 
landwirtschaftlichen Methoden des 19. J ahrhunderts 
hatten zur Folge, dass die Tonböden, die fruher fiir 
Mahd und W eide ausgenutzt worden waren, unter den 
Pflug gelegt ·wurden. Von der zweiten Hälfte des 19. 
J-ahrhunderts an hat man dann auf abgeholzten, mit 
Heide bedeckten oder stark abgeweideten Böden (Fig. 
10 S. 31 ) Nadelbäume angepflanzt. 

Während das Klistenland von Bohuslän vor der 
Kolonisation und Waldrodung durch den Menschen in 
grösserem Umfang eine Mosaiklandschaft mit von 
Eichenmischwald bedeckten Tä1ern und vermutlich 
buschwaldbekleideten Felsplateaus war, ist es zu einer 
Landschaft mit mehr oder weniger kahlen Felspartien 
und kultivierten Tälern als Hauptelementen des Mo
saiks geworden (Fig. 2 S. 20) .  

Die hochgelegenen W aldgegenden im Binnenland 
waren Iange und sind teilweise noch heute diinn besie
delt (LJUNGNER 1938 S. 73 f. ) .  Der Einfluss des 
Menschen auf den Wald war hier viel geringer. Natiir
lich betraf die Kultivierung Böden mit Laubwald und 
besonders Eichenmischwald. Daher sind die V erände
Tungen mehr oder wenigeT ÖTtlich. Soweit die Proben
serien an Stellen weit von grösseren Anbaugebieten 
(wie Ser. 141 ) entnommen wurden, spiegeln die Pollen
diagTamme eine relativ ungestörte, hauptsächlich durch 
die Naturfaktaren bedingte Waldentwicklung ab. Ge
wisse, oben in den Diagrammen sichtbare, sehr starke 
und jähe Veränderungen des Verlaufs der Pollenkur
ven fiir die Nadelbäume einerseits und der fii.r die 
Birke andererseits (z. B. Ser. 66 Proben 775 u. 783) 
lassen menschlichen Eingriff in den W al d in Form 
der noch bis in spä te Zeit (Mitte des 19. J ahThunderts) 
betriebenen Brandwirtschaft vermuten (LINDNER 1935 
S. 160 ff., ATLESTAM 1942 S. 28 ff., 121, SAURAMO 
1942 S. 256, ARNBORG 1949 ) .  In dem Kiistenlanddia
gramm Ser. 10 kann man wiederhalte Radungen wäh
rend des letzten Jahrtausends oder mehr ablesen (s .  
s.  189 ) .  

Die Dalbo-Ebene ist ein altes Ackerbaugebiet. 

V. Das Untersuckungsmaterial 

Das Untersuchungsmaterial verteilt sich auf zwei 
verschieden e Profillinien : eine auf dem Land von der 
Kii.ste bis zum Vänersee und eine vom Bodensediment 
des Gullmarsfjords vom innersten Teil des Fjordes bis 
zur Mii.ndung (Pl. I u. VII sowie Fig. 31 S. 97) . 

l. Pollendiagrammkette auf dem Land1 

Anforderungen an die Entnahmestellen und 

ihre Lagerfolgen 

Das U ntersuchungsprofil Kiiste-Vänersee ist in 
einen Bogen nach N �erlegt (Pl. I ) .  Hierdurch werden 
in den Binnenlandserien (besonders Ser. 141) die 
nörellichen Zii.ge stärker repräsentiert. Die Diagramm
kette zeigt in das zentrale Västergötland, wo An
knLi..pfung an das in einigen Punkten archäologisch 
datierte Pollendiagramm (Fig. 14 S. 63)  vom Åsle
Moor in Falbygden gesucht wird ( GRANLUND 1932 
S. 86 ) .  Die Tabelle S. 34 ff. gibt eine Zusammenstel
lung des Untersuchungsmaterials vom Lande. 

Die an die Beschaffenheit der Lagerfalgen gestellten 
Forderungen sin d in der Hauptsache f algende : 

l. Die Lagerfalgen sollen soweit wie möglich den 
ganzen Zeitraum, den man behandeln' will, umspannen, 
im vorliegenden Fall am besten von der Zeit, zu der 
das Ge biet eisfrei wurde, bis zur Gegenwart. V on dem 
äusseren Klistenland und vom Schärengebiet fehlen 
spätglaziale Schichten im Untersuchungsmaterial (ge
ringe Höhe ii. M., Landhebung ca. 30 cm je J ahrhun
dert, in der Regel intensive marine Sedimentation) . 
Die Binnenlandserien aus grösserer Höhe ii. M. reichen 
mehr oder weniger weit ins Spätglazial zuriick. 

2. Man muss bis zum Boden der Schichten, die man 
untersuchen will, in mit dem Bohrer erreichbarer Tiefe 
gelangen. Die Lagerserie muss jedoch mächtig genug 
sein, um eine gentigend detaillierte Rekonstruktion 
der Vegetationsentwicklung zu gestatten. Meist wur
den die gewiinschten Schichten erreicht (Bohrerlänge 
9 m, bisweil en mehr) . Mi tunter ist j e doch eine er
gänzende Serie n ö tig ( Ser. 55 u. 121) . 

3. Die Torflagerfolgen mussen in möglichst hohem 
Grade von Pflanzengesellschaften aufgebaut sein, 
welche es der Pollen- und Sporenflora der Umgebung 
erlauben, sich soweit wie möglich in den Pollenspektren 
des Torfs geltend zu machen. Holzfiihrende Schichten 
sind also am besten zu vermeiden. Dies ist jedoch nur 
in selteneren Fällen durchfiihrbar. Der gewöhnliche 
Entwicklungsverlauf ist V erlandung dmch eine Phi·ag
mites-, Equ/setum- oder Magnocaricetum-Gesellschaft 
-Bruchwald (Birken- oder Erlenbruch) -Sphag
num-Schwingrasen . oder anderer schwachhumifizierter 
Sphagnum-Torf, ii.bergehend in Hochmoortorf. Die 
Pollendiagramme zeigen, dass die Laubbaumschicht in 
einer Anzahl glinstiger Fälle licht war (z. B.  Ser. 141 
u n d stiickweise Ser. 62 a) . Sons t kan n die Ubervertre
tung von B et ula- oder Alnus- Pollen bedeutend se in 
( Ser. 121 a, 66 u. 62 b ) .  Solche Diagrammabschnitte 
haben vom allgemeinen waldgeschichtlichen Gesichts
punkt wenig W ert. Serie 95 zeigt einen Fall, wo 

1 Die Nummern der Entnahmestellen (Pl. I), die dann 
auf die Pollendiagramme iibertragen wurden, geben die 
Höhe der Orte ii. M. in Metern an. 
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die Pollensedimentation die ganze Zeit iiber in 
baumfreiem Milieu stattgefunden hat (marine und 
limnische Sedimente-Seetorf -Schwingrasen-S phag
num-Torf /Hochmoortorf/) .  Kiefernstubbenlager in 
Hochmoortorf kommen hier nicht so allgemein vor 
wie z. B.  in den Hochmooren Ostschwedens, was die 
Gefahr örtlicher Ubervertretung von Pinus-Pollen ver
ringert. 

4. V on gewissen Gesichtspunkten aus, z. B. fiir die 
Chronologisierung, ist eine Lagerfolge wLi.nschenswert, 
die nicht aus allzu vielen und ungleichartigen Lagern 
aufgebaut ist. Andm·nfalls sind die verschiedenen Ent
wicklungsperioden nicht in gleich hohem Grade mit
einander vergleichbar. Zur Beleuchtung anderer 
Fragen, wie Isolierung, Verlandung und Torfbildung, 
m. a.  vV. die Entwicklungsgeschichte des Maores selbst, 
können Lagerfolgenveränderungen lehrreich sein. Im 
vorliegenden Material variieren die Schichtenfolgen, 
was unvermeidlich ist, wenn man zeitlich so weit wie 
möglich zuriickreichende Lager aufsuchen will. Die 
oberste, hauptsächlich ambragene Sphagnum-Torf
schicht ist indes in grösseren Torfböden sehr mächtig 
- bis zu 5 1/2 m ( Ser. 62 b) - und umspannt eine 
beträchtliche Zeit (3000----4000-5000 Jahre ) .  Deshalb 
kann man darnit rechnen, dass eventuelle Klima
veränderungen, welche die Hochmoortorfbildung beein
flussen, in allen ambragenen Sphagnum-Torfschichten 
ungefähr denselben Ausdruck finden. Ser. 95 umfasst 
eine 5 m mächtige Gyttjaschicht, was gunstig ist. 
Lange Profile homogener, mariner Tonsedimente ha
ben ni ch t den Erwartungen entsprochen : das Spät
glazial und die älteren Teile des Postglazials sind 
infolge der gewöhnlich rasehen sedimentation nicht 
repräsentiert, die Sedimentationsverhältnisse variieren, 
und das. Material ist schwer zu bearbeiten ( vgl. Kap. 
VIII iiber die sedimentprofile vom Gullmarsfjord) . 

Die praktische Ausbeutung der T·orfböden hat die 
Möglichkeiten, vollwertige Probenserien zu erhalten, 
eingeschränkt. In dem waldarmen Kii.stenland wurden 
sämtliche Torfböden menschlicher Einwirkung unter
worfen (Profil Fig. 27 S. 89 ) .  Die aus dem Binnerr
land ausgewählten Torfböden sind indes nicht oder 
nur teilweise von Torfstich beriihrt worden. 

Die Probenserien stammen aus wechselnden Höhen 
ii. M.,  maximal 141 m (PI. I ) .  Die höcb.ste marine 
Grenze (MG) liegt im Binnenland in 160-165 m 
Höhe (MuNTHE 1940 S. 31 ) .  Hierdurch wurde eine 
Diagrammtreppe erhalten, die es ermöglicht, durch 
Pollenanalyse einige ungefähre Daten fiir den Verlauf 
der Niveauveränderung festzustel1en (s .  S. 207 ) .  

Behandlung des Materials 

a) im Feld. 

Die Feldarbeit erfolgte in der. 
·
iiblichen Weise (Hil

lers Torfbohrer mit 50 cm langer Kammer) .  Durch 

orientierende Bohrungen wurde die fiir die Probenent
nahme gii.nstigste Stelle ausgewählt. Gleichzeitig wur
den die Bohrungen so gelegt, dass nach Nivellierung 
Lagerfolgenprofile durch die Mehrzahl der untersuch
ten Moore erhalten werden konnten {bei exzentrisch 
gebauten Hochmooren vom Proximal- zum Distalende) ,  
s .  Profile Kap. VII. In der ·Regel betrug der Abstand 
zwischen den Proben 2,5 cm. Die Entnahme der Pro
ben war nur verhältnismässig selten durch stubben
lager gehindert. Ein schwereres Hindernis fiir Gewin
nung guter und vollständiger Probenserien war der 
oft dicht unter dem Isolierungskontakt recht fliissige 
marine Ton, der in solchen Fällen die Kammer nicht 
öffnen konute oder in umgeriihrtem Zustand herauf
kam. Eine Probenserie von der Peripherie des sedi
mentationsbeckens konute bisweilen das nicht erhal
tene Material ersetzeri ( Ser. 55 u. 121 ) .  Die Proben
sammlung wird im Pflanzenbiologischen Institut zu 
U p p sala aufbewahrt. 

b J im Laboratorium. 

Nach Feinverteilung und Umriihrung eines Stiickes 
der Probe wurden die iiblichen Behandlungsmethoden 
ange·wandt : fiir Torfproben die Azetolysemethode ( G. 
u. H. ERDTM.AN 1933, ERDTM.AN 1934, 1936, 1943 b u. a.  
Ar b. ) ,  fur minerogenes Material ansserdem die HF
Methode (AssARSSON & GRANLUND 1924) . Das fertig
präparierte Material wurde in Glasröhrchen ( 40 X 
10 mm) mit Glyzerin gebracht. Aus diesen konnten 
bei Bedarf Proben fiir Analyse entnommen '''erden. 

c) am, Mikroskop. 

Bei der Analyse wurden sämtliche Pollen und Ge
fässkryptogamensporen protokolliert. Nichtbaumpollen 
(NBP oder NAP ) wurden soweit wie möglich nach 
],amilie, Gattung und Art bestimmt. Dasselbe geschah 
hei den Pollen der Wasserpflanzen (WPP oder AqP ) ,  
die natii.rlich nicht unter die NBP gerechnet werden. 
Ein eingehenderes morphologisch-systematisches Stu
dium der NBP fand nicht statt. Bestimmungen nach 
Gattung oder Art bei nur einigen wenigen Pollen
typen können sehr wertvolle Aufschliisse iiber das 
Landschaftsbild geben (z. B. Dryas, Helianthemum, 
.At·tem?:sia, Plantaga lanceolata und major, Cerealia) . 

Die Abstände zwischen analysierten Proben wurden 
nach der Bildungsgeschwindigkeit des Torfs oder Sedi
ments und dem Grad der · Zusammenpressung sowie 
im iibrigen nach dem mit den betreffenden Serien 
verfolgten Zweck bestimmt. Intervalle von 5 cm schei
nen in der Regel zu geniigen. 

Die Anzahl gezählter Pollen je Probe wechselt je 
nach den Verhältnissen. In Fällen, · wo Variationen 
niec1riger Prozentw.erte bei Schlussfolgerungen zu-
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grunde gelegt werden sollen, ist es natiirlich wichtiger, 
mehr Pollenkörner zu zählen, als wenn es sich um 
mittelgrosse Prozentwerte handelt. In vielen Fällen 
wäre es wiinschenswert gewesen, mehr Pollenkörner je 
Probe zu_ zählen, als die Umstände erlaubten. Die 
Anzahl gezählter, in der 100 %-Summe enthaltener 
Baumpollen (BP oder AP /arbor-pollen/) je Probe 
wurde in die Diagramrne eingetragen, wodurch sich 
die statistische Zuverlässigkeit beurteilen lässt. 

d) am Zeichentisch. 

Die graphische Darstellung folgte den von Postschen 
Prinzipien und Methoden (1916 a, 1929 b ) ,  wie sie 
u. a .  von F .ADGRI und IVERSEN in einer Anzahl Arbei
ten angewandt worden sind. Die Pollensignaturen sind 
die iiblichen ( o  p. cit. ) ,  ergänzt durch neue Zeichen fiir 
Trapa und Ranunculu,s (Bat'rachium)J s. Pl. VIII. 
Auch Silhouettendiagramme (mit freigelegten Kurven) 
werden benutzt (PI. V-VII ) .  Die Bezeichnungsart 
fiir die Stratigraphie ist die in Schweden gebräuch
liche (P l. VIII) . 

Das Prinzip der Prozentberechnung (voN PosT 
1916 a S.  442, 1929 b S. 557) , dass nämlich der Kur
venverlauf die Relationen zwischen den wichtigsten 
Vegetationstypen der Landschaft abspiegeln soll, be
deutete zu Beginn der Pollenanalyse, dass die Summe 
der Pollenproduktion der verschiedenen W aldtypen 
bei der Prozeritberechnung zugrunde gelegt wurde. 
Durch die Anwendung der Pollenanalyse · auf waldär
mere Gegenden und auf spätglaziale Verhältnisse 
wurde die Analyse· von NBP immer aktueller (FIRBAS 
1934) . Nach dem genannten Prinzip mussten jn sol
chen Fällen auch NBP, die in waldfreien Gebieten 
erzeugt werden, in die Sumrne ( sog. 100 %-Summe) 
eingerechnet werden, auf die sich die Prozentberech
nung grundet, wie es IvERSEN ( 1941 PI. III, V, VI, 
1942 Fig. 2, 3, 1945 Pl. IV-VI ) ,  F...EGRI (1945, 1950 
PI. r, III ) und EGEDE LARSSEN (1950 )  getan haben. 

Bei Pollendiagrammen, welche die ganze Zeit vom 
Spätglazial bis zur Gegenwart umspannen, kann man 
das Prinzip der Prozentberechnung kaum je nach den 
wechselnden Verhältnissen ändern. Durchgehend ist 
dassel be V erfahren anzuwenden, nämlich Prozent
berechnung unter Zugrundelegung der Baumpollen
summe ( L  BP) .  Dieses Gnmddiagramm kann zweck
mässig durch Spezialdiagramme iiber den oder die 
Abschnitte des Grunddiagramms ergänzt werden, bei 
d enen L BP eigentlich ni ch t hätte angewandt w er den 
sollen. Der spätglaziale und friihpostglaziale Abschnitt 
in Ser. 121 b ist in Form eines Totaldiagramms (hier 
Flächendiagramm) dargestelit ; S .  116. U ber das Ver
hältnis zwischen L BP und L NBP in den Gullmarserien 
wurden auch Totaldiagramme aufgestellt (PI.  VII) . 

In L BP werden auch S'alix und Hippophae ein
gereclmet (vgl. F .ADGRI 1935 S. 8) . Die Salix-Frequenz, 

die in den postglazialen Pollenspektren bedeutungslos 
ist, wird nur in den spätglazialen Abschnitt der Dia
gramrne aufgenommen. 

In den spätglazialen und den friihpostglazialen 
Abschnitt des Grunddiagramros wurde eine Kurve fiir 
L NBP (v g l. F ..E GR! 1935 S. 6) eingezeichnet, die als o 
sämtliche bestimmte oder nichtbestimmte NBP (WPP 
natiirlich ausgenommen) umfasst. Zu bemerken ist, 
dass Gramineen- und Cyperaceenmaxima, z. B. im An
schluss an den Isolierungskontakt, sicher durch ört
liche Vegetation von . PhragmitesJ Scirpus ma·ritimHs 
oder Tabernaemontani hervorgerufen sind. 

In der vorliegenden Untersuchung ist ein besonderes 
NBP-Diagramm (mit Prozentberechnung bezogen auf 
L NBP, vgl. F .ADGRI 1935 S. 7, Taf. I, II) weniger 
aktuell. Hinreichend grosse Mengen NBP kommen nur 
in beg-renzten Abschnitten der Serien vor ( Schluss
phase des Spätglazials mit dominiereneler Pollenpro
duktion der nahegelegenen Strandvegetation ) .  Deshal b 
werden einige besonders interessante NBP-Typen mit 
eigenen Kurven dargestelit (Pl. II-IV) ,  bei denen 
die Prozentberechnung auf 1: BP bezogen ist - ein 
Verfahren, dass, wenn es sich um spätglaziale Ver
hältnisse mit grösstenteils ferntransportierten Eaum
pollen handelt, an und fiir sich fragwiirdig ist (IvER
SEN 1936 S. 12) .  Die Relationen zwischen den verschie
denen NBP treten gleichwohl deutlich hervor. 

Um den Gang der Kultivierung zu beleuchten, ''mrde 
in die meisten Diagramme eine » Cultivation»-Kurve 
(FLEGRI 1950 ) - 1: cult. - fiir Pollen von Getreide 
und Unkraut ( Synanthropen sens. lat . )  eingetragen . 
Hierher wurden gerechnet : Gramineae cultae} RumexJ 
Chenopodiaceae} Plantaga lanceolata und major} At·te
misia und Gentaurea cyanus. Weiteres hieriiber S. 205. 

Die letzte Abteilung des Grunddiagramms enthält 
I{ urven f ii r eine Anzahl W asserp flanzenpollen 
(WPP) : Nymphaea alba coli., Myriophynum-Arten 
und 1'rapa sowie ein Ranuncttlus} vermutlieb eine Was
serranunkel (cfr R. confervoides) .  Da der grösste 
Teil der WPP in postglazialen Sedimenten auftritt, 
wurde bei der Prozentberechnung der WPP-Menge 
L BP zugrunde gelegt. - Nach den WPP-Kurven 
wurde eine Kurve fiir »Hystrix» - den seiner Natur 
nach noch unklaren Organismus - mit Prozentberech
nung gleichfalls auf Grund von L BP eingetragen. 
Uber Hystrix s. im iibrigen S. 207. 

In die synchronisierte Diagrammkette PI. V und VI 
ist eine Kurve fiir die Summe der Pollen von solchen 
Feldschichtpflanzen aufgenommen, welche mehr oder 
minder ausgesprochene M i n e r a l b o d e n p f l a n
z e n sind oder vermutlieb waren und deshalb als In
dikatoren fiir waldfreien festen Boden angefiihrt wer
den können, mag dieser nun natur- oder kulturbedingt 
sein. Zu dieser im iibrigen heterogenen Gruppe wurden 
gerechnet : Polygonaceae} Chenopodiaceae} Caryophyl
laceae} Cruciferae} Hippophae, Plantaga spp. und 
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C ompositae so wie Gmmineae cultae ( GC ) .  Von dieser 
Gruppe mussten Pflanzen wie Empetrum und andere 
Ericalen ausgeschlossen werden, da diese auch Torf
bodenpflanzen sind und zu der Feldschicht im W al de 
gehören. 

Die Registrierung der Frequenzveränderungen von 
Et·icales-Pollen ( Calluna, Empetrum und andere Moor
pflanzen) in den Torfschichtenfolgen ist nur fiir das 
Studium der Entwicklungsgeschichte des Moores selbst 
von VvT ert. Deshalb ist die Ericales-Kurve in dem be
h·effenden Abschnitt in die Lagerfolgespalte aufge
nommen. Die Ubereinstimmung zwischen stark- und 
schwachhumifiziertem Hochmoortorf und den Maxima 
bzw. Minima der Ericales-Kurve ist in mehreren Fäl
len augenfällig. Dasselbe Verfahren kann auch fur die 
Spagnum-Sporenfrequenz angebracht sein. Aus tech
nischen Griinden wurde diese fortgelassen, ausser in 
Ser. 156 b, PI. II. 

In den vorliegenden mineragenen Sedimenten tritt 
selcundät·er Pollen auf (von präquartärem oder inter
glazialem Ursprung und redeponiert in spätquartären 
Sedimenten ) ,  vgl. IvERSEN 1936. Das Vorkommen 
nachweislich präquartärer Pollenarten und Sporen 
(FRIEs & Ros s 1950 ) ist ein sicberes Kriterium hier
fiir. In dem spätglazialen Material ubersteigt die 
Menge unzweifelhaft sekundä.ren Pollens (Ulmus, Ti
lia, Q uercus, Alnus) Corylus, Fagus, Carpinus, Picea) 
selten 10 % von � BP. Ein Teil der Pinus- und Betula
Pollenmenge ist wahrscheinlich auch sekundärer Natur. 
Ein Korrektionsverfahren nach IvERSEN (1936 S.  
8 ff. ) scheint hier ni  ch t durchfuhrbar zu sein, teils 
wegen der geringen Menge des sekundären Pollens, 
teils, weil die Sekundärpollenspektren nicht, wie in 
Dänemark, durch ein ganzes spätglaziales Profil 
gleichartig sind (vgl. Ser. 115 a u. 121 b mit Tab. II 
bei IVERSEN 1936 und der ungleichmässigen V ert e il ung 
der präquartären Pollenkörner in den Gullmarprofilen 
/FRIES & Ross 1950 Fig. 3/) . Die Ursachen dieser 
Verhältnisse können darin liegen, dass das Kustenland 
von Bohuslän primär moränenarm ist (BJÖRSJÖ 1949 
S. 13, 318 ) ,  und dass viel von dem lockeren Material 
in die tiefen Spaltentäler hinabgespult worden ist 
(HESSL.AND 1943 S. 20) .  Das Vorkommen von sekundä
rem Pollen in dem spätglazialen Abschnitt der unter
suchten Profile ist eine ernste Fehlerquelle. Sie durfte 
indes kaum gTösser sein als die Fehlerquellen, welche 
die statistische Unsicherheit und die örtlichen Verhält
nisse in dem unregelmässigen Gelände zusammen in 
sich schliessen. 

2. Pollendiagrammkette vom Gullmarsfjord 

Zur Ergänzung der Probenserien vom Lande wurde 
Material vom Bodensediment des Gullmarsfjords pol
lenanalytisch untersucht. Siehe S. 189 ff. 

VI. Hilfsmittel zur Dentung der Pollen
diagramme 

Um die Pollendiagramme möglichst ausnutzen zu 
können, ist es zweckmässig, Konnektierung und Syn
chronisierung derselben vorzuriehmen. Dies kann mit 
Hilfe ge,visser in allen oder den meisten Diagrammen 
wiederkehrender stratigraphischer oder pollenanaly
tischer Leitniveaus geschehen. Die letztgenannten be
grenzen pollenanalytische Zonen. 

l. Stratigraphische Leitniveaus 

Unterhalb der höchsten marinen Grenze (MG) ist 
der Ubergang zwischen Salzwasser- und Susswasser
ablagerungen, der ma'rino-limnische Kontakt ( »marino
limnic boundary» HESSLAND 1949 b S. 111) ,  unter 
gewissen Voraussetzungen ein gutes Leitniveau. Die 
Strandverschiebungskurve ist indes im Untersuchungs
gebiet nur unvollständig bekannt. Feste Punkte sind 
die MG, variierend zwischen ungefähr 140 und 170 m 
ii. M. (MuNTHE 1940 S. 30 f. ) ,  und die sog. postgla
ziale Grenze oder PG ( SANDEGREN 1923 S. 249 u. a. ) ,  
die Tapesgrenze ( THOM.ASSON 1934 S .  178 ) oder P G  l 
(voN PosT 1947 b S. 301 ) ,  die in dem Komplex post
glazialer Transgressionen enthalten ist, welche an der 
W estkiiste eingetreten sin d (VON PosT o p. cit. ) .  Die . 
letztgenannte ist im sudlichen Bohusläl'l: als eine Trans
gressionsstrandlinie ausgebildet, im mittieren und nörd
l{chen Teil der Landschaft bisweilen als ein Erosions
einschnitt ( SANDEGREN 1943 b S. 14, 194 7 a s. 124) . 
Die PG liegt im Kustenland des Untersuchungsgebiets 
in 35---40 m Höhe ( SANDEGREN 1923 S. 249) und fällt 
wahrscheinlich einige J ahrhunderte vor die Zeit der 
ra tioneUen TiZia-Pollengrenze ( T0) ca. 5000 v. Chr. 
(voN PosT 1947 b S. 301 ) .  Eine andere datierte 
Strandlinie (voN PosT 1928 S. 57, 119, 1929 a S. 210 ) 
ist die sog'. Vänergrenze (VG oder VG l und VG 2 ) ,  
die zeitlieb mit der Isolierung des Vänersees vom Meer 
und ausserdem mit der rationellen AZnus-Pollengrenze 
(A0) zusammenfällt, welche nach FROMM (1938 S. 380) 
auf ca. 6350 v. Chr. zu datieren ist. Da die Landhe
bung in verschiedenen Teilen des Untersuchungsgebiets 
sicher verschiedenen Umfang hatte, ist bei Anwendung 
dieser Niveauwerte grösste Vorsicht geboten. Dia
gramm 47 (Fig. 42 S. 171) zeigt nämlich, dass die 
Isolierung dieses Kustenlandbeckens ( im VG-Niveau) 
fruher erfolgt ist als die des Vänersees. 

Die bisweilen in den Torflagerfolgen auftretenden 
Rekurrenzflächen oder RY ( GR.ANLUND 1932 S. 70 ff., 
177 ff. )  - Ubergang von weniger feuchtem in feuch
teren Zustand - können in gewissen Fällen Anhalts
punkte fur die Verknupfung verschiedener Lager
falgen miteinander bieten. In dem mehr oder weniger 
kupierten Gelände wechselt die örtliche Hydrographie 
so stark von Ort zu Ort, dass sie mitunter grössere 
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Bedeutung fiir den Gang der V ersumpfung gehabt 
haben diirfte als die regionalklimatischen Verhält
nisse. Lediglich nach der Torfstratigraphie kann man 
also nicht entscheiden, mit welcher der RY man es bei 
verschiedenen Gelegenheiten zu tun hat. Dagegen kann 
die Stratigraphie eine Stiitze fiir die auf das Pollen
diagramm gegriindete Deutung der Entwicklungs
chronologie sein. 

Die Mächtigkeit der Lagerfolge kann als Mass der 
Bildungsgeschwindigkeit benutzt werden, wenn andere 
Möglichkeiten der Zeitbestimmung fehlen, und dann 
nur mit grösster Vorsicht (vgl. Nrr .. ssoN 1935 S .  
486 ff., FIRBAS 1949 S .  106 ) .  Die Methode kann auf 
einheitlich ausgebildete organogene Sedimente oder 
Torfschichten angewandt werden, selten auf minero
gene Sedimente, deren Ablagerung stark durch ört
liche Faktaren (Erosionsmöglichkeiten, Strömungsver
hältnisse )  beeinflusst ist. 

Bei der Diagrammsynchronisierung bilden die pol
lenanalytischen Leitniveaus die festen Punkte, zwischen 
denen die Diagrammpartien verlängert oder verkii.rzt 
sind. Diese Läugenveränderung ist gleichmässig er
folgt, aber wenn, wie es oft der Fall ist, die Abschnitte 
zwischen zwei Leitniveaus nicht stratigraphisch gleich
artig sind, wurde die Schichtenausbildung beriicksich
tigt. 

2. Pollenanalytische Leitniveaus 

Die in diesem Zusammenhang wichtigsten Leit
niveaus sind die pollenanalytischen. Sie spiegeln 
V er änderungen der Vegetation ( des W al des) von re
gionaler oder begrenzt regionaler Reichweite ab. In 
den vorliegenden Diagrammen wurden unterschieden : 
teils einige schon fruher verwendete, mehr oder weniger 
gebräuchliche Leitniveaus von allgemeinerer Giiltigkeit 
(vgl. oben S. 175 u. VON PosT 1947 a S. 207 ff. ) ,  
welche nach Charakterzii.gen der Kurve bezeichnet 
wurden, auf die sich das Leitniveau griindete, te1:Zs 
eine Anzahl neuer Leitniveaus (a-g) mit mehr o der 
minder beschränkter regionaler Reichweite, die sich 
auf die charakteristische Ausgestaltung einer oder in 
der Regel mehrerer Kurven stiitzen und an die W ald
entwicklung der späteren J ahrtausende gebunden sind. 

Während etwa zweier J ahrtausende der postglazia
len Wärmezeit scheint die waldgeschichtliche Ent
wicklung markanter, allgemeingii.ltiger Zi.ige, auf die 
man Leitniveaus stii.tzen könnte, zu ermangeln. Die 
archäologischen Datierungen von dieser Zeit (ii ber 
4--5000 J ahre zuri.ick) sin d gering an Zahl o der 
schwach begrii.ndet. Wie anderswo ist deshalb der 
zentrale Teil der Wärmezeit eine chronologisch be
sonders schwer erfassbare Periode. 

]�iir die Zeiten vor und nach dem zentralen Teil der 
Wärmezeit bestehen grössere Möglichkeiten, gute pol
lenanalytische Leitniveaus zu erhalten. Die älteren 

Leitniveaus (P /B, BM, C0, _A0, T0) wurden auf geo
logischem W ege zeitlich bestimmt (FROMM 1938 S. 
380, FLORIN 1944 S. 566 ff., 622 f., voN PosT 1947 a 
S. 210, 1947 b S. 299 f . ) . Die Bestimmungen stiitzen 
sich letzten Endes auf das De Geer-Lidensche Zeit
schema, mit dem sie stehen und fallen. Eine gewisse 
Mangelhaftigkeit ist fii.r das ältere Finiglazial nach
gewiesen warden (KuLLING 1948 S. 119) . Darnit ver
lieren die spätglazialen absoluten Zeitbestimmungen 
an \V' ert, z. B. die Datierung von P /B. Die ii.brigen 
Datierungen werden nicht beri.ihrt. Indes sind diese aus 
anderen Gri.inden teilweise unsicher (hieriiber unten) .  

Die W aldveränderungen des abnehmenden Klima
optimums, die offensichtlich etappenweise stattfanden 
(vgl. voN PosT .1944 b S. 81 ff., 1946 S. 195 ) ,  spiegeln 
sich in einer Reihe mehr oder weniger markanter und 
mehr oder minder konnektierbarer Kurvenoszillatio
nen ab. Diese Erscheinungen liegen den hier vorläufig 
vorgeschlagenen Leitniveaus a-g zugrunde. Die abso
lute Altersbestimmung geht von archäologischen (voN 
PosT 1925 a, GRANLUND 1932 u .  a . ) ,  geochronologisch 
ergänzten (FROMM 1938) Datierungen aus. Die ji.inge
ren dieser Leitniveaus sind sicherer datiert und deut
licher als die älteren. 

Ein spätglazia.les Leitniveau liegt vor. Es ist bloss 
in zwei Fällen ( Ser. 121 b und 141) konstatiert und 
nur mit gewisser Unsicherheit : 

P /B »Pinus-Betula-Uberkreuzung» (vorläufige Be
schreibung bei VON PosT 1947 a S. 207) . 

Nach oben nimmt Pinus zu und Betula ab. - Das 
Leitniveau entspricht wahrscheinlich der Zonengrenze 
II/III in mitteleuropäischen und dänischen Diagram
men (FIRBAS, JESSEN, IvERSEN u. a. ) sowie der Zonen
gr.enze XI/X nach NILSSON (1935) . Es gibt den Uber
gang von der Allerödzeit zur jii.ngeren Dryaszeit an 
und fällt in die Endperiode des Gotiglazials, in der 
die Eisfront an den grossen mittelschwedischen Eis
randbildungen zum Stehen gekommen sein soll. Seine 
absolute Zeitbestimmung (ca. 8500 v. Chr., VON PosT 
1947 b S. 300) muss, wie gesagt, mit Vorsicht aufge
nommen werden. 

Die postglazialen Leitniveaus sind zahlreicher : die 
fruher benutzten BM, C0, A0 und T0 sowie die neuen 
g--a ( in chronologischer Reihenfolge) .  

BM. Das grosse Betula-Maximum (voN PosT 1947 a 
S. 207 ) .  Sein Beginn wird mit BM0 bezeichnet. 

Die Betula-Kurve hat ein starkes Maximum (70 
-80 % oder mehr ) ,  die Pinus-Kurve ein entsprechen
des Minimum. - Dieses grosse Betula-Maximum ist 
eines der ausgeprägtesten und bedeutsamsten Leit
niveaus, identifizierbar im grössten Teil Nordeuropas 
und des nordwestlichen Mitteleuropas (FIRBAS 1949 
S. 308 ff., s .  im ii.brigen Anm. S. 128) . In der Regel 
hat es eine relativ begrenzte Ausdehnung in der Lager
folge ( Ser. 115 a u. b, 121 b, 141 ) ,  bisweilen ist es 
infolge örtlicher Sedimentationsverhältnisse mächtiger 
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und dann nicht so distinkt und weniger geeignet als 
Leitni v eau ( Ser. 79, 95 ) .  In der Ostseechronologie ist 
das BM auf die Echineiszeit datiert (THOMASSON 1927 
S. 56 f., 1934 S. 158 ) oder auf die Zeit vor dem Uber
gang vom Rhabdonema- zum Ancylusstadium oder auf 
diesen Ubergang selbst ( SAURAMO 1947 S. 102 ff., 
1949 ) .  Dieses BM scheint mit dem Betula-Maximum 
identisch zu sein, welches bei einer zeitlieb zuruckgrei
fenden Ergänzung von FROMMs geochronologisch da
tierten Pollendiagrammen aus Ångermanland konsta
tiert wurde ( 1938 ) und mit absoluter Zeitbestimmung 
auf ca. 6900 v. Chr. datiert werden konnte ( S. FLoRIN 
1944 S. 566 ) .  Das . BM scheint von kurzer Daner 
gewesen zu sein, vielleicht ein· halbes bis höchstens ein 
J ahrtausend. In der synchronisierten Diagrammzusam
menstellung (Pl. V, VI ) ist das BM zwischen 7300-
7200 und 6800-6700 v. Chr. eingesetzt. Die angenom
mene Synchronität zwischen den genannten Betula
Maxima ist noch nicht sicher belegt. Nach VON PosT 
(1947 a S. 208 ) ist der Umstand, dass auf diesen 
Birkenwald � n m i t t e l b a r die Vorgängerin des 
Eichenmischwaldes, die Hasel, in reichen Beständen 
folgte, ein Anzeichen fur eine ausserordentlich rasche 
Klimaverbesserung, welche die Annahme einer simul
tanen Vegetationsveränderling uber weite Gebiete hin 
notwendig macht. statt des BM kann bei den Dia
grammkonnexionen das Leitniveau Bl\1° mit V orteil 
angewandt werden. Dieses ist dann das Grenzzeichen 
zwischen spät- und postglazialer Zeit in vegetations
und klimageschichtlicher Hinsicht. 

C0• D�:e rationelle Cot·ylt�s-Polleng1·enze (NILSSON 
1935 S. 489, VON PosT 1947 a S. 207) . 

Die Corylus-Kurve geht stark nach oben. Die Pinus
Kurve steigt auf ihr bareales Maximum. Gleichzeitig 
sinkt die Betula-Kurve. - Die C0 ist also meist distinkt 
ausgebildet und in weiten Gebieten von Nord-, Mittel
und \Vesteuropa leicht identifizierbar (FIRBAS 1949 
Karten S. 150, 314) . Sie kann aus denselben Grunden 
wie das BM als ein synchrones Leitniveau angesehen 
werden, welches zeitlieb dem BM sehr nahe steht, 
wahrscheinlich n ur ein oder das andere J ahrhundert 
junger ist, d. h. in die Zeit von 6800-6700 v. Chr. 
fällt. 

A0• Die rationelle Al!nus-Pollengrenze (VON PosT 
1925 b S. 112, 1928 S. 16, 106, 1947 a S. 207, NILSSON 
1935 s. 490, FROMM 1938 s. 380, s. FLORIN 1944 
s. 566 ) .  

Die A.lnus-Kurve steigt kräftig. Die .hohen Pinus
und Cm·ylus-Werte sinken. Die Kurven kreuzen die 
aufsteigende Alnus-Kurve. - A0 ist ein markantes 
Leitniveau und kann in der Regel in weiten nord- und 
westeuropäischen Gebieten leicht identifiziert werden 
(FIRBAS 1949 Karte S. 197) . Die Stellung in der 
Ostseechronologie ist klar (voN PosT 1925 b, THOMAs
SON 1927, LuNDQVIsT 1928 a ) : an oder unmittelbar 
nach der Ancylusgrenze oder AG ( sensu VON PosT 

1925 b, 1928) . Fii.r die Synchronität der A0 an der Ost
und W estkuste sin d schwerwiegende Grunde angefuhrt 
worden (voN PosT 1928 S. 43 ff., 117 f.,  THOMAssoN 
1934 S. 175 ) .  In FROMMs geochronologisch datierten 
Ångermanlandsdiagrammen (1938 S. 379 f. )  fällt die 
A0 auf ca. 6350 v. Chr. Indes ist nicht bewiesen, dass 
es sich in Ångermanland und in Siid- und Mittelschwe
den um dieselbe Alnus-Art (A. glutinosa J handelt. Der 
konforme Verlauf der Alnus-Kurve in Diagrammen 
von diesem ganzen Ge biet ( vgl. auch VON PosT 1930 b) 
deutet darauf hin, dass die erwähnten norrländischen 
Spektren wenigstens zu einem Teil Pollen von A. glu
tinosa enthalten. Die Verbreitung der Alnus-Fruchte 
kann so rasch erfolgt sein, dass man mit einem im 
wesentlichen synchronen Auftreten in dem genannten 
weitgestreckten Gebiet rechnen kann. Die Diagramm
kette von Ångermanland nach Siiden ist indes zu 
schwach, als dass sich die erwähnte absolute Zeit
bestimmung ohne weiteres auf siid- und mittelschwe
dische Verhältnisse ubertragen liesse. Die Lage der A0 
in den Schichtenfolgen zwischen BM-C0 und T0, welche, 
wie man annehmen darf, ziemlich sicher auf 6900-
6700 bzw. ca. 5000 v. Chr. datiert werden, deutet 
darauf hin, dass die Datierung mit einer Fehlerbreite 
von einigen J ahrhunderten au ch fur sudschwedische 
Verhältnisse gii.ltig ist. Die chronologische Stellung 
der A0 verdient auch in einem grösseren west- und 
nordwesteuropäischen Zusammenhang behanclelt zu 
werden ( vgl. GoDWIN 1945, MITCHELL 1951 S. 118 f . ) .  

T0• Die mtionelle Tilia-Pollengrenze (voN PosT 
1925 b S. 112, 1929 a S. 201, NILSSON 1935 S. 491, 
S. FLORIN 1944 S. 569) . 

Die TiZia-Kurve steigt relativ stark von niedrigen .• 

oft verstrenten Prozentwerten. Die Eichenmischwald
kurve ( QM-Kurve) erreicht ihre höchsten, die Pinus
und die Betula-Kurve ihre niedrigsten Werte. -T0 ist 
ein in repräsentativen Diagrammen markantes Leit
niveau. Es kann, wie es hier gefasst ist, als synchrones 
Leitniveau im grösseren Teil von Sud- und M:ittel 
schweden angewendet werden. VON Pos� (1924 S. 97, · 

1928 S. 58 f., 120 ) hat den geschichtlich-pflanzen
geographischen Gegensatz zwischen Sudwestschweden 
und dem Ostsee- und Vänergebiet hervorgehoben. In 
Schonen z. B. (NILSSON 1935 S. 490 f., Taf. IX u. XI ) 
beginnt die ziemlich niedrige, aber zusammenhängende 
Tilia-Kurve fast gleichzeitig mit den Kurven 

·
fur Al

nus) Ulmus und Quercus. Diese Tendenz lässt sich 
längs der W estkuste in abgeschwächter Form ver
folgen. Infolgedessen nimmt das nördliche W estkusten
land eine Mittelstellung mit sowohl sudschwedischen 
als ostschwedischen Zugen ein (vgl. Ser. 55 a, 141, 66, 
95) . Möglicherweise war das W ass er der Ostsee und 
vielleicht auch des Vänersees bis zur Zeit der T0 so 
kiihl, dass die Sommertemperatur nicht die Höhe 
erreichte, welche die Linde fordert (voN PosT 1925 b 
S. 125, 1928 S .  52, 120 ) .  T0 fällt zeitlieb mit dem 



Zusammenfassung 185 

Eindringen der Litorinazeit-Diatomeen in das baltische 
Becken zusammen ( S. FLORIN 1944 S. 569, PI. IX) ,  
welches FROMM (1938 S .  378) fiir die Kiiste von 
Ångermanland auf 5100-5000 v. Chr. angesetzt hat. 

Die Leitniveaus g-a im spätpostglazialen Ab
schnitt (Zone VIII-IX) - iiber die Zonen- unrl 
Periodeneinteilung sowie ihre Terminologie ·s .  S. 196 ff. 
- wurden auf Grund des vorliegenden Diagramm
materials unterschieden und mit Hilfe chronologisch 
besser bekannter Diagramme von anderen Orten d.a
tiert ; diese waren .hauptsächlich das Diagramm vom 
Åsle-Moor (GRANLUND 1932 S. 86 ) ,  voN PosTs Dia
grarom vom Gerumsberget, dem Fundplatz des sog. 

. Gerumsmantels aus der Bronzezeit ( 1925 a ) ,  S. FLo
RINs Diagramm vom Gebirge Kilsb�rgen in Närke 
(1944 S. 567 ) sowie scanodanische Diagramme. Einige 
dieser Leitniveaus können in Diagrammen anderer 
Gegenden weiterverfolgt werden, aber man muss dann 
mit einer regionalen Verschiebung hinsichtlich ihrer 
pollenstatistischen Charakterziige rechnen. 

Oft fallen diese Leitniveaus mit stratigraphischen 
Veränderungen zusammen (RY oder Tendenzen zu 
RY) . Da die Rekurrenzflächen als Ansschlag der 
etappenweise stattfindenden Klimaveränderung von 
Wärmezeitzuständen zu immer ausgesprocheneren 
N achwärmezeitverhältnissen aufzufassen sin d (VON 
PosT 1944 b S. 81 ff., 1946 S.  195 ) ,  ist es wahrsehein
lich, dass die pollenanalytischen Leitniveaus, grossen
teils gekennzeichnet durch die charakteristische Perio
dizität in der Betula-Kurve, . ebenfalls die offenbar 
periodisch wiederkehrenden Klimaumschläge abspie
geln. Nach Einfiigung der Leitniveaus in das archäo
logisch bestimmte absolute Zeitschema zeigt sich, dass 
die aus Untersuchungen iiber Niveauveränderungen, 
Moorstratigraphie und Waldgeschichte hervorgehende 
Periodizität von (u. a. ) 440 und 880 Jahren (voN 
Post 1929 a S. 235, 1944 a S. 99, 1946 S. 211, S. Fr.o
RIN 1944 S. 593 ff., 624 ff. )  auf die Chronologie 
dieser Leitniveaus anwendbar ist. Die Intervalle zwi
schen den Leitniveaus a, b, c, d, f und g, von denen 
die älteren allerdings unsicher fixiert sind, können 
nämlich auf 800-900 J ahre angegeben werden. Uber 
die vorläufige Chronologie der spätpostglazialen Leit
niveaus s. Tabelle S. 57. Vergleiche zwischen diesem 
Zeitschema und den Lagerfolgen der verschiedenen 
Serien zeigen, dass in den Fällen, wo RY VI die obere 
Grenze fiir Bruchwaldtorf bildet, das Torfwachstum 
bis RY V mässig ist, aber rasch zunimmt und in dem 
Abschnitt RY V-RY IV A ( �) am intensivsten ist, 
um dann nach oben abzunehmen. 

Charakteristik der Leitniveaus g-a: 
g. Der erste, deutlichere Abstieg der Quercetum 

mixtum- ( QM-) Kurve, vor allem der Ulm�ts- und der 
TiZia-Kurve. - Das Leitniveau ist in der Regel undeut
lich oder fehlt ( ansgenommen Ser. 55 a, 95, 156 b) . 
Oft verändert der Torf hier seinen Charakter : der 

Bruchwaldtorf geht in Sphagnum-Torf iiber. Mög
licherweise kann diese Veränderung als RY VI rubri
ziert werden (LUNDQVIST 1932 S. 307 f., NILSSON 1935 
S. 552, S. FLORIN 1944 Fig. 6) . Ein entsprechendes 
Leitniveau findet sich u. a. in scanodanischen Dia
grammen. Diese V er.änderungen - die ihrer N a tur 
nach kompliziert sind (vgl. NrLSSON 1948 a S. 40 ff., 
IvERSEN 1949 S.  19 ff. ) - können aus archäologi
schen, aber auch geochronologisch-waldgeschichtlichen 
Griinden auf rund 3000 v. Chr. verlegt werden ( S. 
Fr.oRIN 1944 S. 573 ff. ,  JESSEN 1949 S.  245 f., Pl. 
XVI ) .  

f. Die QM-Kurve sinkt etwas. I n  der Regel Betula
Minimum und Alnus-Maximum. - Das Leitniveau ist 
oft undeutlich oder fehlt. Es fällt meist mit einer RY 
zusammen, die als identisch mit RY V ca. 2300 v. Chr. 
angesehen wird ( GRANLUND 1932 S. 179 ) .  

e .  Weitere Senkung .der QM-Kurve. Einzelne Picea
Pollen. - Das Leitniveau ist undeutlich und vielleicht 
von geringerem W ert als die iibrigen. E s liegt bis
weilen in der Nähe der eventuellen RY IV B ( S. FLo
RIN 1944 Anm. S. 581 f., PI. IX) 1900 v. Chr. oder 
etwas später ; archäologisch nicht bestätigte Datierung . . 

d. QM-Min�mum unmittelbar oberhalb. Deutliches 
Betu,la-Minimum und höhere Werte nach als vor 
diesem. - Das Leitniveau ist in der Regel deutlich, 
oft im Anschluss an eine RY, eventuell RY IV A ( S .  
FLORIN 1944 Fig. 6 )  ca. 1400 v. Chr. (FRÖMAN 1944 
S. 674 ) .  Im unteren Teil des folgenden langen Betula
Maximums liegt das Niveau des Gerumsmantels, älter 
als ca. 1000 v. Chr. und jiinger als 1400-1500 v. Chr. 
(voN PosT 1925 a S. 58, S. FLORIN 1944 Pl. IX) . d 
ist deshalb auf ca. 1500 v. Chr. angesetzt. 

c. Ein kräftiger »Kurvenknoten» :  In der Regel 
voriibergehendes Sinken der QM-, Alnus- und Cm·y
lus-Kurve. Betula-Minimum. Die Picea-Kurve ist zu
sammenhängend, aber niedrig. Die Pinus-Kurve steigt 
voriibergehend etwas. Fagus tritt

. 
häufiger auf. - Das 

Leitniveau ist sehr charakteristisch und fällt in der 
Regel mit einer deutlichen RY zusammen, . zweifellos 
RY III ca. 600 v. Chr. (GRANLUND 1932 S. 179) .  

be. Meist deutlicher (aber nicht gleichzeitiger) 
Abstieg der QM-, Corylus- und vor allem der Alnus
Kurve·. Die QM-Senkung ist jedoch nur voriibergehend. 
Schwaches Betula-Minimum. Unbedeutender Anstieg 
der Picea-Kurve. Gipfel der Fagus- und Carpinus
Frequenz. - Das Leitniveau liegt ungefähr in der 
Mitte zwischen c und b, deshalb vermutlich um 100 
v. Chr., und ihm entspricht oft eine Andentung von 
RY zwischen RY III und II, vorläufig bezeichnet als 
RY II A. Es entspricht wahrscheinlich einer Klima
veränderung geringeren Grades als b und c ( deshal b 
die Bezeichnung be) . 

b. Endgultiger Fall der QM-, Corylus- und (meist ) 
der Alnus-Kurve. Die TiZia-Kurve löst sich auf. Kräf
tiges, aber voriibergehendes Sinken der Betula-Kurve. 
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Die Picea-Kurve steigt stark, ebenso die P�nus-Kurve. 
- Das markanteste und geschichtlich-pflanzengeo
graphisch bedeutsamste spätpostglaziale Leitniveau. Es 
fällt oft mit einer RY zusammen, sicher RY II, datiert 
auf ca. 300 n. Chr. (ARBMAN 1945 S. 119, nach GRAN
LUND /1932 S. 179/ ca. 400 n. Chr. ) . 

a. Undeutliche, weitere Abnahme der Frequenz von 
QM, Alnus und (oder) Corylus, von QM oft auf O. 
Betuza:_Minimum. Picea und Pinus-Anstieg. - Das 
Leitniveau ist undeutlicher als b und c, Kultureinfli:i.sse 
haben dje natiirliche Entwicklung gestört. Es kann 
wahrscheinlich auf ca. 1200 n. Chr. , den Zeitpunkt fur 
RY I (GRANI,UND 1932 S. 179 ) ,  datiert werden. 

VII. Die Pollendiagramme 

Beschreibung und Erläuterungen 

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Pollen-
. eliagrarorne vorgelegt. In dem schwedischen Text wer
den kurze Schilderungen der örtlichen Verhältnisse an 
den Entnahmestellen sowie der Lagerfalgen gegeben 
und die Pollendiagramme gedeutet, wo dies wiinschens
wert erschien. Da die Beschreibungen teilweise mehr 
von örtlichem Interesse sind, ist die Zusammenfassung 
dieses Kapitels kiirzer als sonst. W egen der Zonen
und Periodeneinteilung und ihrer Terminologie wird 
auf S. 196 ff. verwiesen. 

Das Asle-Moor ( 156 m ii. M.) .  Pl. II. 

( SGU Ser. D 43/186) 
Das Åsle-Moor in Falbygden in Västergötland 

(Karte S. 60) ist ein langgestrecktes Moor, zentral 
als Hochmoor ausgebildet, im iibrigen kultiv'iertes 
Flachmoor. Es fiillt das Åsletal aus, das eine Rinne 
im Kambro-silur

. 
bildet und bis zum Urgestein hinab

reicht (MuNTHE 1928 Taf. 1 ) . In der Umgebung 
liegen diabasbedeckte Plateauberge. Die kalkhaltige 
Moräne in dem im iibrigen flachen Gelände (Falan) 
- ca. 50 m höher als das Moor - ist seit langem 
kultiviert. Die Gegend ist eine uralte Kulturlandschaft 
mit u. a. der grössten Samroiung Ganggräber in Skan
dinavien ( SAHLSTRÖM 1940 ) .  Hier und da tritt das 
Kalkgestein zutage, und Alvarböden mit einer in der 
Hauptsache urspriinglichen, sonderartigen, waldarmen 
Vegetation kommen vor (WITTE 1906 S. 46 ff., 1910, 
ALBERTSON 1946, Du RIETZ 1950 s. 45 ff. ) . 

GRANLUNDs Pollendiagramm 1932 ist auf S. 63 
und in umgearbeiteter Form in der synchronisierten 
Diagrammzusammenstellung (Pl. V-VI ) . wiederge
geben. Dank einer mehr oder weniger sicheren Ein
passung archäologisch altersbestimmter Vorzeitfunde 

konnten das Pollendiagramm und die stratigraphischen 
Leitniveaus ungefähr altersbestimmt werden (GRAN
r,uND 1932 S. 86 ff. ) .  Auch unter · Beriicksichtigung 
der in gewissen Beziehungen abweichenden neuen Åsle
serie scheinen die Altersbestimmungen im wesentlichen 
einwandfrei zu sein. Das Diagramm ist ein Eckstein 
in GRANLUNDs stratigraphischem System mit a.lters
bestimmten Rekurrenzflächen. Die in dieser Abhand
lung veröffentlichten Diagramme sind an dasselbe 
angekni1pft. - Folgende pollenanalytische Leitniveaus 
lassen sich unterscheiden : A0 wahrscheinlich an dem 
untersten Pollenspektrum, örtliche Pinus-Pollenanrei- · 

cherung hat die iibrigen Kurven herabgepresst. T0 
in 5,40-5,50 m. g tritt nicht hervor, kann aber mit 
Hilfe des neueD; Åslediagramms in 4,80 m eingesetzt 
werden. f wahrscheinlich bei RY V in 4,40 m. e viel
leicht in 3,20-3,30 m. d in ca. 2,40 m im Niveau des 
Gerumsmantels (voN PosT 1925 a) unmittelbar iiber 
2,30 m (besser als in 2,50 m ) .  c in ca. 0,45 m. a mög
licherweise in 0,25 m. 

Das Åslediagramm 156 b (Pl. II ) .  Zwecks Ergän
zung von GRANLUNDs Åslediagramm wurde - unter 
Beachtung auch der NBP - eine neue Serie von 
demselben Hochmoor gesammelt und analysiert. Es 
erwies sich als unmöglich, ohne Hilfe des Pollendia
graroms die neue Lagerserie mit der alten zu ver
kniipfen. Der Kurvenverlauf ist in Einzelheiten kon
nektierbar. Dadurch konnten auch einige fiir Datie
rungszlvecke geeignete Vorzeitfunde in das neue Dia
grarom eingefiigt w er den . Der kräftigste Umschlag von 
stark zu schwach humifiziertem Sphagnum-Torf liegt 
in 2,14 m und entspricht RY IV. - Leitniveau g 
wurde mit Hilfe der Ulmus- und Tilia-Kurve in ca. 
5,50 m eingepasst. Ungefähr in diesem Niveau treten 
auch andere Veränderungen im Pollendiagramm auf, 
die nach dänischen Forschern (IvERSEN 1941, 1949; 
TROELS-SMITH 1942 ) der E i n w i r k u n g d e s 
A c k e r b a u s u n d d e· r V i e h z u c h t auf die 
fruher fast unberiihrte Zusammensetzung des Urwal
des zugeschrieben werden können. Der Betula-Gipfel 
in 5,55 m beruht wahrscheinlich auf örtlichen Birken
beständen. Dagegen kann die hohe Corylus-Pollen
frequenz in 5,35 m ein kurzes V orkoromen von Lanb
wiesen in der Nähe abspiegeln. Die Artemisia-Kurve 
(und » � cul t.» ) beginnt unmittelbar unter diesem 
Niveau, steigt aber bei 5,05 m, während gleichzeitig 
die Coryhts-Kurve einen Gipfel zeigt. Uber die an
deren Leitniveaus siehe das Diagramm. - Da dieses 
Diagramm in gewissen Beziehungen detailreicher ist 
als das vorige und z. B. in dem untersten, Pinus
dominierten Abschnitt eine gliicklichere Ansformung 
hat, ergänzt es in geeigneter \Veise GRANLUNDs Dia
grarom als Ausgangspunkt der Verkniipfungen nach 
W esten. E s spiegelt am deutlichsten von den hier 
veröffentlichten Diagrammen den Gang der Kultivie
rung wieder ( vgl. S. 206 ) .  
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Das Ekenäs-Mo or ( 62 m ii. M. ). Pl .  II. 
( SGU Ser. D 52/5) 

Das Moor liegt im slidlichen Teil der jetzt reich 
kultivierten Dalbo-Ebene. Es ist eines der grössten 
Hochmoore von Dalsland, konzentrisch aufgebaut, 
waldlos und zum grössten Teil unberlihrt. Zwei Pro
benserien wurden gesammelt : die eine ( 62 a) peri
pher, die andere ( 62 b) zentral im Hochmoor. Da 
sich diese ergänzen, sichern sie die Verkniipfungen 
zwischen den Diagrammen vom Åsle-Moor und dem 

·eigentlichen Untersuchungsgebiet . . - Lagerfolge von 
unten : postglazialer Ton (mit einer Mischung von 
Siisswasser-, Brackwasser- und marinen Diatomeen) ,  

:abgesetzt i n  der Vänerfjärdzeit (vor Isolierung des 
Yorsees vom Vänerfjärd1) ,  limnische Gyttja (zu oberst 
mit .Tt·apa) ,  Seetorf, Bruchwaldtorf, mächtiges Sphag
num-Torfiager (Hochmoortorf) .  - Die Profile um
spannen fast das ganze Postglazial (BM fehlt ) .  Die 
'Baumpollendiagramme diirften repräsentativ flir die 
-Gegend sein, ausser im Bruchwaldtorfabschnitt. Dank 
-der auch lange vor der Zeit des Leitniveaus c (RY 
III) gut ausgebildeten und von örtlicher Pollenliber
Tepräsentation freien Lagerfolge eignen sich diese 
beiden Diagramme gut fiir Ankniipfung der W aldent
wicklung im Untersuchungsgebiet an die entsprechende 
in Falbygden. 

Das Kattholm-Moor ( 69 m ii. M.). Pl. II. 
( SGU Ser. D 42/339 ) 

Ein mittelgrosses, hauptsächlich baumloses Hoch
moor am Ubergang der Dalbo-Ebene in eine mehr 
1mpierte Landschaft gegen Sliden. Eine Serie ( 69 a)  
wurde peripher gesammelt, eine andere ( 69 b )  zwecks 
Ergänzung mehr zentral. - Lagerfolge in Ser. 69 a 
von unten : spätglazialer Ton von der Vänerfjärdzeit 
(mit Siiss- und Brackwasserdiatomeen ) ,  Gyttja und 
Seedy mit Trapa} Bruchwaldtorf, Sphagnum-Torf. 
- Das Diagramm zeigt eine normale spätglaziale und 
frlihpostglaziale Vegetationsentwicklung sowie, nach 
Ergä.nzung mit Ser. 69 b, einen aufschlussreichen 
Kurvenverlauf, welcher die Waldgeschichte der Nach
wärmezeit im slidlichen Dalsland beleuchtet. 

Das Lundeby-Moor (95 m ii. M.) .  Pl. I I .  
( SG U Ser. D 51/37) 

Ein mittelgrosses, exzentrisches, fast baumloses 
Hochmoor in dem jetzt meist nadelwaldbekleideten, 
hier und da kultivierten Binnenland (Profil Fig. 15 
S. 71 ) .  - Lagerfolge von unten : spätglazialer
friihpostglazialer mariner Ton, mächtige, nach unten 
etwas tonhaltige, rasch sedimentierte Gyttja, Seetorf, 
Sphagnum-Torf. Bei der Verlandung (limno-telma
tischer Kontakt in ca. 2,70 m )  Pinus-Pollenanreiche-

1 Der mit dem Meer in Verbindung stehende Vänersee. 

rung. In 5,50-5,60 m ·Verunreinigungen. - Dieses 
Diagramm ist in mehreren Beziehungen ideal : es ist 
nicht von örtlicher Baumpollenproduktion beeinflusst, 
illustriert den Gang der postglazialen Klima- ( ins
besondere Temperatur-) Kurve im grossen, zeigt schön 
die Revertenz der terminokratischen und mediokra
tischen Elemente sowohl in einfacher als in mehrfacher 
Form ( S. 204)  und lässt auch eine Reihe Einzelheiten 
der W al d- und Klimaentwicklung hervortreten. 

Das Ramhult-Moor ( 66 m ii. M.) .  Pl. III .  
( SGU Ser. D 51/38 ) 

Ein mittelgrosses, exzentrisches, zum grösseren Teil 
baumloses Hochmoor (Fig. 16 S. 72 ) ,  gebildet durch 
Verlandung des Valboflusses in dem ost-westlichen 
Tal durch das Binnenland (Profil Fig. 17 S. 73) ,  
Das Tal war in spätglazialer und friihpostglazialer 
Zeit ein Sund zwischen dem Vänerfjärd und dem 
Meer, wurde dann während relativ kurzer . Z�it ein 
Fjord, worauf das limnische Stadium eintrat (in 
friihborealer Zeit) . Der im Diagramm registrierte ma
rine Entwicklungsverlauf (unter 7,70 m) diirfte das 
Stadium des ehemaligen Fjordes ganz oder so gut 
wie ganz repräsentieren. Die limnische Periode ist 
durch mächtige Tongyttja- und Phragmites-Schichten 
vertreten, die von Bruchwald- und dann Sphagnum
Torf liberlagert sind. - Das Diagramm ist interessant 
wegen der speziell reichlichen V ertretung der medio
kratischen Elemente während der Wärmezeit. Die 
W aldentwickluhg in der N achwärmezeit tritt deutlich 
hervor. 

Småsjöarna ( 14 1 m ii. M. ). Pl. III. 
Ein Moorkomplex, gruppiert um zwei kleine Seen, 

von derren der eine durch ein Hochmoor aufgestaut 
ist, in dem die Probenserie entnommen wurde (Fig. 
18 S. 74 und Profil Fig. 19 S. 74 ) .  Die Gegend 
ist hochgelegen und meist von Nadelwald mit nur ver
strenten Kulturflächen bedeckt. Edle Laubbäume sind 
selten. - Lagerfolge von unten : mächtiges, wahr
scheinlich rasch gebildetes, marines, spätglaziales Ton
lager, spätglaziale Tongyttja (Isolierungszone mit 
mehr oder weniger eutrophen Siiss- und Brackwasser
diatomeen) ,  Gyttja, Bruchwaldtorf, Sphagnum-Torf. 
- Das Diagramm zeigt einen von örtlicher Pollen
ii bervertretung fast un beriihrten En twickl ungs v er la uf 
(ausser um 4 m) durch ein gutes Stlick spätglazialer 
Zeit hindurch, wahrscheinlich einschliesslich der Alle
rödzeit, und durch das ganze Postglazial. Der Kurven
verlauf um den Ubergang zwischen diesen - von 
waldlosem zu bewaldetem Boden - ist hier besonders 
instruktiv. Im spätpostglazialen Abschnitt zeigt die 
Betula-Kurve - wie in andern Diagrammen - eine 
interessante Periodizität mit der Pinus- und Alnus
Kurve als Spiegelbildern, während man gleichzeitig 
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die etappenweise Verschiebung gegen einen . immer 
mehr nordschwedisch betanten W al d klar aus dem 
Diagramm ablesen kann. 

Das Stärkestad-Moor ( 12 1 m u. M.) .  PI. III .  
( SGU Ser. D 51/10)  

Ein mittelgrosses, exzentrisches, baumloses Hoch
moor in dem hochgelegenen, meist nadelwaldbekleide
ten Binnenland Bohusläns (Profil Fig. 22 S. 77) . 
Zwei einander ergänzende Serien wurden gesammelt : 
121 a umfasst das Postglazial, 121 b das Spätglazial 
( wahrscheinlich auch die Allerödzeit) und fruhpost
glaziale Zeit. - Lagerfolge von unten : mächtiges 
Lager mariner, spätglazialer Ton, Gyttja und Seedy, 
Bruchwaldtorf, Sphagnu,m-Torf. - Zusammen um
spannen diese beiden Diagramme den längsten Zeit
raum, den pollenanalytisch zu behandeln praktisch 
zweckmässig und möglich ist in einem Gebiet, wo der 
grösste Teil der spätglazialen Sedimente in marinem 
Milieu. abgesetzt ist. Der mächtige Bruchwaldtorf stört 
indes den Kurvengang während des grösseren Teiles der 
Wärmezeit. Der die N achwärmezeit repräsentierende 
Abschnitt · schliesst sich an die ubrigen Binnenlands
diagramme an, von denen Nr. 121 a das westlichste ist. 
Die Quercus-Kurve zeigt jedoch Zuge der Kustenland
diagramme ( Ser. 115 a ) .  

Das Rörmyr ( 1 1 5 m u. M.) .  PI. III .  
( SGU Ser. D 51/4) 

Ein konzentrisches Hochmoor in einem Moarkom
plex eines hochgelegenen Gebietes im nadel- und laub
waldbekleideten inneren Kiistenland. Die Hauptserie 
(115 a) wurde durch eine Teilserie (115 b) ergänzt, 
die den Ubergang von spät- zu postglazialer Zeit und 
den Beginn der letzteren umfasst. In dem Pinus-Be
tula-Corylus-beherrschten, fruhborealen Abschnitt fin
den sich Verunreinigungen (z.  B. Picea- und etwas 
QM-Pollen) .  - Lagerfolge von unten : mariner, spät
glazialer Ton, Gyttj a (mit friihem BM und verschiede
nen Wasserpflanzenpollen /s. Kap.  XII/) , Seetorf, 
Schwingrasentorf, Bruchwaldtorf, Sphagnum-Torf.f 
Das Diagramm gibt ein gutes Bild der Waldentwick
lung, besonders während der N achwärmezeit, in dem 
höher gelegenen inneren Kiistenland. Es sticht von 
den vorher behandelten Binnenlandsdiagrammen deut
l ich durch eine Reihe mehr kustenbetanter Zuge ab, 
wie sehr h oh e C orylus-W er.te während des Bareals und 
niedrigere Picea-W erte in spätpostglazialer Zeit mit 
weniger starken Kurvensprungen bei den pollenana
lytischen Leitniveaus. Diese Verhältnisse sind als Ans
schläge der ausgleichenden . Eigenschaften des mari
timen Klimas zu deuten. 

Moltemyr (55 m u. M.) .  PI. IV. 
( SGU Ser. D 41/105) 

Ein ziemlich kleines, teilweise stark zergrabeJies, 
wahrscheinlich konzentrisches Hochmoor in dem . .  ku-

pierten inneren Kustenland (Fig. 24 S. 81 ) .  Die 
Gegend ist mit teilweise lichtem Nadel- und Laubwald 
bedeckt. Die Tä.ler sind kultiviert. Fiinf Probenserien 
(55 a-e) wurden gesammelt. Ser. 55 a soll die post
glaziale Waldgeschichte der Gegend beleuchten, Ser. 
55 b den aberen Teil dieser Serie ergänzen. Ser. 55 c 
sollte urspriinglich gleichfalls die W aldentwicklung 
der Gegend veranschaulichen, enthielt aber allzu viel 
örtlich erzeugten Pollen, weshalb sie (ausgenommen 
der friihpostglaziale Abschnitt, Fig. 42 S. 171) kas
siert wurde. Ser. 55 d soll das Kalkgyttjalager im 
nordwestlichen Teil des Maores altershestimmen (Fig. 
26 S .  83 ) ,  und Ser. 55 e endlich soll hauptsächlich 
die spätglaziale Vegetationsentwicklung zeigen. -
Lagerfolge von unten : mächtiges Lager mariner Ton 
von spätglazialem und friihpostglazialem Alter, Gyttja 
(Kalkgyttja im NW) und Seedy, Seetorf, Schwingra
s�n, Sphagnum-Torf. 

Das Auftreten von Kalkgyttja ist nach HESSLAND 
(1949 b S .  107) durch Schalenkiesvorkommen in der 
Umgebung bedingt (Fig. 24 S .  81) .  Die Kalkgyttja
bildung erfolgte hier unmittelbar nach der Isolierung 
des Beckens in fruhborealer Zeit. Die reiche Edellaub
waldvegetation der Wärmezeit war noch nicht ent
standen und die Humusbildung wahrscheinlich nicht 
so weit fortgeschritten, dass die Humusstoffc verhin
dern konnten, dass der aus dem Schalenkies ausge
laugte Kalk als Kalziumbikarbonat in dem Vorsee 
ausgefällt wurde ( op. cit. S. 108 ) .  Möglicherweise 
hatte die Schalenbank in diesem friihen Stadium keine 
deckende Torfschicht erhalten. 

Diagramm 55 a ist insofern vorteilhaft, als der sonst 
stark störende W aldbruchtorfabschnitt fehlt. E s bildet 
das äusserste Glied der Kette mehr oder minder voll
ständiger Pollendiagramme Falbygden-siidliches Dals
land__:_Bohuslänskuste (PI. V, VI ) .  

Besonders das äussere Kustenland und das Schä
rengebiet sind sehr arm an Torfböden. Die wenigen 
und unbedeutenden, die vorhanden sind, Iiefern in der 
Regel nur Material, welches Teile der postglazialen 
Entwicklung umspannt oder örtliche Verhältnisse ab
spiegelt. Es ist auch schwer, die erhaltenen Diagramm
partiell mit den Diagrammen fiir östlichere Serien zu 
verkniipfen. Der Landschaftstypus zunächst der Kiiste 
hat und hatte einen so ausgesprochenen Sondercharak
ter, dass die Pollenspektren hier eine sehr spezielle 
Zusammensetzung bekommen, eine Mischung örtlicher 
Pollenelemente und ferntransportierter Pollen aus Ge
genden mit erheblich grösserer Pollenerzeugung. Bald 
kann der eine, bald der andere Einschlag dominieren, 
und das Kurvensystem zeigt deshalb mitunter jähe 
Spriinge ( Ser. 23, 12 ) ,  Erschein,ungen, denen also 
keine regionale Bedeutung beizumessen ist. Die ver
schiedenen Kustendiagramme weichen deshalb auch 
mehr oder weniger voneinander ab. 
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D as Rottj ärnsmyr ( 10 m  ii. M.).  Pl. IV. 
Das Diagramm von diesem unbedeutenden Moor 

soll die Waldentwicklung im äusseren Teil der noch 
buchenwaldreichen Landzunge Bokenäs (Pl. I) be
leuchten. - Lagerfolge von unten : Gyttja und Seedy, 
direkt auf Sand ruhend und nach der Isolierung 
( während der Bronzezeit) ge bil det, W aldbruchtorf, 
S'phagnum-Torf. - Bemerkenswert ist die im Ver
gleich mit nördlicheren und östlicheren Diagrammen 
starke Fag��s-Repräsentation. Die Cat·pinus-Pollen
menge ist jedoch nicht grösser als anderswo. Bei 
0,80 m ändert das Diagra.mm gänzlich seinen Charak
ter : der Kurvengang wird sehr unregelmässig. Man 
findet bier eine Sukzession Quercus-Betula-Fagus, 
die sich mehrmals wiederholt, wobei Fagus ( nicht 
Quercus) von Bet�.tla und ( oder) Cot·ylus abgelöst wird. 
W ahrscheinlich ist dieser Kurvenverlauf durch eine 
starke menschliche Einwirkung in Form von Abhol
zungen zu erklären, die von Zeit zu Zeit der Birke, 
dem Pionierbaum auf Kahlschlägen, Entwicklungs
möglichkeiten gegeben und Erweiterung der Hasel
.gebiische mit vermehrter Pollenproduktion zur Folge 
gehabt hat. 

Dyremyr bei Gravarne (23 m ii. M.) .  Pl. IV. 
( SGU Ser. D 41/101) 

Ein zurri grösseren Teil zergrabenes, mittelgrosses 
Moor (fri.iher Hochmoor �)  im Schärengebiet. Die Iso
lierung erfolgte zu Anfang der neolithischen Zeit. 
Zwei Probenserien wurden gesammelt, von denen die 
längere analysiert wurde ( Ser. 23 ) . - Lagerfolge von 
unten : schalenreicher, mariner Ton, Tongyttja (La
gunenstadium) ,  Gyttja und Seedy, verschiedene Wald
bruchtorfarten, Sphagnum-Torf ( dekapitiert) .  - Die 
marinen Pollenspektren gleichen denen von den G:ull
marprofilen. Der Diagrammabschnitt in der Ton
gyttjaschicht zeigt ein schönes Beispiel von Pinus
Pollenanreicherung vor einer Isolierung (M.-B. FLo
RIN 1945) , vgl. die Hystrix-Kurve. Oberhalb ca. 1,30 m 
ist das Diagramm stark örtlieb betont. 

. 

D as Kleva myr ( 12,5 m ii. M. ).  Pl. IV. 
Ein fast total zergrabenes Moor (friiher wahrschein

lich Hochmoor) im Schärengebiet ( oder im . äusseren 
Kiistenland) , Profil S. 89. Die Isolierung vom Meer 
diirfte in der Bronzezeit erf�lgt sein. Zwei Serien 
wurden gesammelt und analysiert. Die längere (12 a) 
zeigt dieselben pollenanalytischen Ziige wie Ser. 23 
und wird nicht veröffentlicht. Diagramm 12 b durch 
den oberen Teil der Lagerserie zeigt stiickweise stark 
örtliche Ziige. 

Calluna-Torf bei Lysekil (42 m ii. M. ). Fig. 29 S. 91 .  

Eine Probenserie von einer begrenzten Call�ma
Heide in einer unbedeutenden · Einsenkung auf dem 
Felsplateau 40-50 m ii. M. nordöstlieb von Lysekil 

(Fig. 28 S. 90 ) .  Die Probenserie wurde gesammelt, 
um, wenn möglich, die Zeit des Eintritts der Ver
sumpfung und Torfbildung zu bestimmen. Ein Uber
gang von trocknerem zu feuchterem Klirna hat wahr
scheinlich einen mehr oder weniger dauernden Feuch
tigkeitszustand und darnit gunstige Berlingungen fiir 
Torfbildung herbeigefiihrt. Die Datierung des Pollen
diagraroms ist sehr unsicher. Möglicherweise repräsen
tiert der Picea-Anstieg in 0,45-0,40 m das Leitniveau 
b. Es ist indes von Bedeutung festzustellen, dass das 
beginnende Torfwachstum mit dem sicher klimabeding
ten Steigen der Picea-Kurve zusammenfällt. Die Torf
bildung auf den Felsbörlen der Kiistengegenden kann 
offenbar bei einem oder einigen der spätpostglazialen 
Klimaumschläge begonnen haben. 

D as Stångehuvudmyr ( l  l m ii. M.) .  Fig. 30 S. 92. 

Eine Serie von einem unbedeutenden Sumpf in einer 
Felsspalte ganz anssen auf der Landzunge Stångenäs 
( Stångehuvud ) .  Sie soll die spätpostglaziale Vegeta
tionsgeschichte im Schärengebiet beleuchten. Die 
Baumpollenspektren spiegeln indes mehr die Zusam
mensetzung des unmittelbar landeinwärts gelegenen 
grösseren Waldgebietes und die NBP-Spektren die 
streng örtliche Feldschichtvegetation wieder. 

Das Käringömyr (2,5  m ii. M.) .  Pl. IV. 

Ein kulturbeeinflusstes Wiesenmoor auf Käringön, 
Insel in den äussersten Schären vor der Insel Orust, 
wo sich die nächsten Wälder finden. Das Becken war 
während der Isolierungsperiode .stark den Meereswogen 
ausgesetzt. - Lagerfolge von unten : Schalenkies, 
mariner Ton (di:i.nn) ,  Gyttja, Sumpfdy, Sumpftorf. 
Die beginnende Isolierung wird durch die Gyttjabil
dung und das Auftreten von Myriophyllum verticilla
tum - Pollen angezeigt, ihr Abschluss durch das Ver
schwinden von Hystrix und die Abnahme mariner Dia
tomeenflora. Die Datierung des Pollendiagramros ist 
sehr schwierig. Die iiber einen sehr langen Zeitraum 
( wahrscheinlich mehrere J ahrhunderte)  ausgedehnte 
Isolierung gibt keine Anhaltspunkte fiir sie. 

Um den Mängeln abzuhelfen, mit denen Pollen
diagrarorne fiir Serien von den mehr oder minder 
kahlen Kiistengegenden stets behaftet sein miissen, 
wurden die Möglichkeiten zur Gewinnung langer· ma
riner sedimentprofile ausgenutzt, die das von KuL
LENBERG (1947) konstruierte Kolbenlot bietet. 

VIII. Pollenanalyse von Sedimentpro:filen 
aus dem Gullmarsfjord 

Beim Sammein der Landprobenserien erschien es 
wiinschenswert, Serien zu erhalten, die den grösseren 
Teil der Vegetationsentwicklung nach der letzten 
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Vereisung umspannen. Dies erwies sich in den Kusten
gegenden als undurchfuhrbar ( S . 179) . 

Mit Hilfe des Kolbenlates (KuLLENBERG 1947) kann 
man an Stellen mit gentigender Wassertiefe (im Gull
marsfjord maximal ca. 120 m, . Fig. 31 S. 97) be
deutend längere sedimentprofile heraufholen als auf 
dem Land. E in grosser V orteil ist, dass in einem 
solchen Fall der störende Einfluss wegfällt, den die 
ö r t l i c h e Landvegetation auf die Zusammensetzung 
der Pollenspektren auszuuben pflegt. Hierdurch könn
ten gewisse geschichtlich-pflanzengeographische Pro
bleme, u. a. die Vegetationsentwicklung im Schären
und äusseren Kustengebiet, eine neue Beleuchtung er
halten. Gewisse Nachteile sind unvermeidlich : Pollen
transport durch Strömungen, Umriihrung der Boden
fauna usw. - Auch vom sedimentologischen Gesichts
punkt kann eine Pollenanalyse der Lagerfolge auf 
dem Fjordboden von gewissem W ert sein. 

Der Gullmarsfjord ist ein echter Fjord mit einer im 
Vergleich mit dem Fjord im iibrigen seichteren Mun
dungspartie, einer Fjordschwelle. Die Topographie um 
den Fjord begann schon vor etlichen Jahrtausenden, 
die gegenwärtigen Zuge anzunehmen (PI. I u. die 
Kartenserie PI. VIII ) .  Uber die Verhältnisse um und 
im Fjord im ubrigen sowie die Lage und Länge der 
sedimentprofile (zwischen 6 und 19 m )  u. a. siehe 
PI. I, das Vorsatzbild und Fig. 31 S. 97. 

Proben von ca. l cm Dicke wurden in jedem 5. cm 
in allen acht Kernen entnommen, deren Durchmesser 
5 cm betrug. V on den zentimeterdicken Scheiben wur
den die Anssenränder abgeschält, wo das Material 
verschmiert sein konnte. Die ca. 2000 Proben werden 
im Paläontologischen Institut zu Uppsala aufbewahrt. 

Das Sediment besteht hauptsächlich aus minero
genem, feinkörnigem Material ( Ton) mit mehr oder 
minder starkem Einschlag biogener Abfallsprodukte 
(Detritus ) inkl. Pollen und Sporen. Eine sediment
petrographische Untersuchung "\Vurde nicht vorgenom
men. 

An sämtlichen acht Profilen wurden orientierende 
Analysen vorgenommen. Fiinf Profile wurden einer 
mehr detaillierten Untersuchung unterworfen, närn
Iich I, III, V, VII und VIII (Fig. 31 S. 97 ) .  Der 
Abstand zwischen den analysierten Proben ist in der 
Regel 20 oder 10 cm. Das Material wurde mit der 
HF- und der Azetolysemethode behandel t .  

l. Vegetationsgeschichtliche Resultate 

Die vegetationsgeschichtlichen Ergebnisse liegen in 
Form von Pollendiagrammen von Profil I, III, V, VII 
und VIII vor. 

Die Erwartung, dass man in den Gullmarprofilen 
wesentlich ältere Zeiten repräsentiert finden wiirde, 

als man in den Landserien von der Kiiste erreichen 
kann, erfiillte sich leider nur bis zu gewissem Grade� 
Die rationelle Tilia-Pollengrenze ( T0 )  wurde nur in 
Profil I und VIII erreicht. Die · Picea-, Fagus- und 
Carpinus-Pollen, welche charakteristisch fiir die spät
postglaziale Entwicklung sind, traten tief unten in 
der Lagerfolge auf. Die Sedimentation war also sehr 
intensiv (S .  193) . 

Die Diagramme fiir die zentraleren Profile III-VII 
des Gebiets landeinwärts von der Fjordschwelle sind 
in mehreren Beziehungen gleichartig. Die regionalen 
Ziige sind grosseuteils verwischt. Die Diagramrue fiir 
Profil I und besonders Profil VIII weichen etwas 
von den dazwischenliegenden ab. Die Diagramrue kön
nen nur in sehr groben Ziigen aneinander angekniipft 
werden. Gegenuber den Landdiagrammen zeigen sie 
einen relativ selbständigen Typus. Diese Schwächen 
können auf einer durch Ferntransport entstandenen 
heterogenen Pollenzusammensetzung und auf verschie
denen mit dem Sedimentationsverlauf zusammen
hängenden Umständen beruhen (s .  unten) . 

Hier und da treten in den Gullmardiagrammen jähe· 
Spriinge auf, besonders bei der Pinus-Kurve. Hierzu 
ist zu bemerken, dass die Proben bei raseher sedi
mentation relativ kurze Zeitabschnitte, vielleicht bloss 
einige J ahre, umfassen. Ein paar gute Bititejabre fur 
eine gewisse Baumart können dann die Zusammen
setzung der Pollenspektren erheblich beeinflussen. 
Möglicherweise können gewisse sehr lokale und viel
leicht voriibergehende Strömungsverhältnisse eine Se
paration der Pollenarten und eine örtliche Anreiche
rung gewisser Pollen bewirken, doch kann man dar
i.iber keine sicheren Schliisse ziehen. Infolge de1· durch 
die Bodenfauna verursachten Umlagerung können 
einzelne Pollen nach und nach in der Lagerfolge nach 
oben steigen. Hierdurch können aber höchstens pollen
analytische Zonengrenzen ausgeglichen werden. Ein 
Transport nach unten ist natiirlich ausgeschlossen, und 
das Niveau, in dem später hinzukommende Pollenarten 
aufzutreten beginnen (Picea, Fagus, Carpinus), ist 
deshalb bis auf etwa l dm zuverlässig. 

Das Vorkommen von sekundär deponiertem Pollen, 
indiziert durch die Funde nachweisbar präquartä1·er 
Pollen (FRIEs & Ross 1950 ) ,  vermindert die Zuver
lässigkeit

. 
der Pollendiagramrue etwas, aber wahr

scheinlich nur unbedeutend. 
Infolge des Zusammenspiels aller oder der meisten 

der genannten Faktaren lassen sich die Gullmardia
gramme nur ·ungefähr in die allgemeine Waldentwick
lung des Untersuchungsgebiets einfiigen. Die Deutung 
dieser Diagramrue ist iiberhaupt schwieriger als die 
der Diagramme von den W aldgegenden weiter land
einwärts. Fortgesetzte Analysenarbeit wiirde vielleicht 
gewisse Umdeutungen veranlassen. 

Auch in diesen Fj orddiagrammen kann man, al
lerdings weniger sicher als bei den Landdiagrammen, 
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gewisse pollenanalytische Leitniveaus und Zonen un
terscheid.en. Die Zonen gehen mehr oder w·eniger 
uncleutiich ineinander iiber. (Uber die Zonen- und 
Periodeneinteilung s. S. 196 ff. ) .  

Zone VI (Anfangsstadium der Wärmezeit) liegt in 
Diagramm I und VIII vor. - Zone VII ( Hochwärme
zeit ) ist nicht klar belegt in den iibrigen Diagrammen, 
von denen möglicherweise III und V ein Stiick in sie 
hinabreichen. Der Ubergang zwischen VII und VIII 
ist besonders unscharf. - Zone VIII ( Spätwärme
zeit) ist durch eine mächtige Schicht repräsentiert, in 
der bier und da Picea-, Fagus- und Carpinus-Pollen 
angetroffen werden. Die Tilia-Kurve ist gleichzeitig 
etwas gesunken, aber die Que•rcus-Kurve ist noch im
mer hoch. Diese Erscheinungen, tief unten in den 
Profilen beginnend, spiegeln die Reihe von Verände
rungen in den Klimaverhältnissen der postglazialen 
Wärmezeit ab, die in einer Anzahl siidschwedischer 
Pollendiagramme die subboreale Zeit kennzeichnen, 
welche zur Nachwärmezeit iiberleitet. - Ein häufige
res Auftreten von Fagus- und Ca?·pinus-Pollen sowie 
die Tendenz der niedrigen, zusammenhängenden Picea
Kurve, auf ein paar Prozent zu steigen, markieren 
(mit grosser Fehlerbreite) den Ubergang zu Zone IX, 
zunächst IX a oder dem älteren Subatlantikum. Die 
anderen Pollenkurven zeigen nur unbedeutende Ver
änderungen. Ein weiteres und bisweilen ausgesproche
nes Steigen der Picea-Kurve (auf 5-10 % )  gibt den 
Ubergang zu IX b oder dem jiingeren Subatlantikum 
an. Gleichzeitig steigen - wie bei der vorhergehenden 
Zonengrenze - die NBP- und namentlich die E?·icales
Kurven, am deutlichsten in den äusseren Profilen. 
Hier und da treten Getreidepollen (GC)  auf. Die 
Pinus-Kurve steigt. 

Die Diagramme wurden in groben Ziigen miteinan
der konnektiert und dann zu Diagrammen mit absolu
ter chronologischer Höhenskala synchronisiert, in 
"'lvelche die Tilia-, Picea-, Ericales-, GC- und NBP
Kurven eingetragen wurden. 

Die Betula-, Almts- und Co1·ylus-Kurven geben ge
ringe Anhaltspunkte fiir die Konnektierungen. Sie 
sind niedrig und indifferent. Die fiir die Landdia
gramme charakteristische Bet�tZa-Periodizität tritt nicht 
hervor. Hierbei ist zu beachten, dass diese Erscheinung 
an und ausserhalb der Grenze der Eichen-Nadelwala
region schwach ausgebildet ist oder fehlt ( S. 202) . Ob 
die wahrnehmbaren (periodischen �) Frequenzvaria
tionen zwischen den Pinus-Pollen einerseits und den 
Quercus- sowie gewöhnlich den iibrigen Laubbaum
pollen andererseits auf wirkliche Vegetationsverände
rungen zuriickzufiihren sind, oder ob sie auf einer 
Selektion bei der Pollenabsetzung auf dem Fjordbo
den beruhen, kann man unmöglich sagen, solange man 
nicht die näheren Einzelheiten des Sedimentationsver
laufs kennt. - DiP- Corylus-Kurve ist sehr niedrig 
und zeigt nicht die oft recht hohen Gipfel, die bier 

und da in den Landdiagrammen vorkommen. Dies 
zeigt, dass Pollen von der Strauchschicht (und Feld
schicht) nicht ebenso leicht vom Winde aufgefangen 
und iiber längere Strecken verbreitet wird. Die Kur
vengipfel der Landdiagramme spiegeln also sehr ört
liche, natur- oder kulturbedingte Verhältnisse ab. -
Unterrepräsentiert sind im iibrigen Bäume mit schwe
ren Pollen, wie Tilia, Fagus und Picea. 

Einige kiirzere Abschnitte der Diagramme weichen 
stark von den Diagrammen im iibrigen ab. In Profil I 
ca. 3,00-3,80 m und V ca. 10,60-12,00 m gehen be
sonders die Tilia-, aber auch die Alnus- und die iibri
gen Laubbaumkurven (ausser der fiir Que?·cus) kräftig 
in die Höhe. Die Pinus-W erte sink en entsprechend. 
Diese Abschnitte entsprechen Partien mit gröberem 
minerogenem Material. Die Pollenanalyse deutet kaum 
darauf hin, dass sie in den verschiedenen Profilen 
synchron sind. Möglicherweise sind sie örtlieb relativ 
begrenzte Bildungen. Es ist denkbar, dass gewisse lo
kale, vielleicht sehr lokale, Strömungen das sedimen
tierende Material separieren, so dass in erster Linie 
schwerere, sowohl minerogene als biogene, Partikel ab
gesetzt werden. Diese sedimentologischen Fragen mus
sen einstweilen offenbleiben. 

U m eine Repräsentation der Vegetation der waldlo
sen Gebiete in den Diagrammen zu erhalten, wurden 
Kurven fii.r Nichtbaumpollen (NBP) eingetragen, pro
zentberechnet auf Grund der Baumpollensumme 
(� BP) ,  nämlich fiir Ericales, Gramineae (inkl. G C ) ,  
Gramineae cu.ltae ( GC ) ,  Cyperaceae und fiir die 
»iibrigen NBP» ( »varia» ) ,  welche zusammen die 
� NBP-Kurve bilden. Ferner wurde eine Kurve fiir 
den Sphagmtm-Sporengehalt eingezeichnet, um wenn 
möglich den Gang der Versumpfung. in der Umgebung 
zu beleuchten. Die Relationen zwischen � BP einerseits 
und � NBP andererseits, dargestelit in dem Total
diagramm ganz rechts in jedem Diagramm, sollen also 
das Verhältnis zwischen bewaldetem und waldlosem 
Boden abspiegeln. Voraussetzung hierfiir ist natiirlich, 
dass die totale Pollenmenge einigermassen reichlich 
NBP enthält, · und dass dieser NBP-Bestand wirklich 
repräsentativ fiir die Vegetation des waldlosen Boden-s 
ist. Der NBP-Gehalt ist zwar gering (zwischen l und 
15 % der Totalpollenmenge /� P/) , aber doch hin
reichend, um die Proportionsveränderungen zwischen 
BP und NBP ungefähr zu beleuchten. Dagegen lässt 
sich nicht entscheiden, inwieweit NBP von waldfreier 
Landvegetation (Heiden, Kulturboden usw. ) her
riihren - die Strandvegetation nicht einbegriffen. Die 
Erzeugung von Strandpflanzenpollen kann indes, wie 
oben S. 177 bemerkt, aus geographischen Grunden 
als durchschnittlich gleich gross während der letzten 
etwa 4 J ahrtausende angenommen werden. Die Erica
les-Kurve (meist Galluna) spiegelt die· Pollenprodu.k
tion de1· Calluna-Heide ab, die sich indes in grösserem 
Abstand n ur schwach zu erkennen gibt ( Anemopbilie) . 
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Das Verhältnis BP/NBP (besonders Ericales-Pol
len ) trä.gt zur Beleuchtung der Ursache u,nd des Alters 
des waldarmen, oft mit Calluna-Heide bekleideten Giit·
tels längs der K iiste bei. Diese Frage ist vor allem von 
ATLESTAM (1942) behandelt worden, welcher fand, 
dass die Calluna-Heiden teils »primär>>,  d. h. die ur
spriingliche Vegetation an dem Orte, teils bedeutend 
j iinger und kulturverursaeht sind (op. cit. S. 121 f. ) .  

Die konstatierten NBP-Verhältnisse veraniassen fol
gende Schiiisse und Reflexionen : 

In Profil I erreichen die NBP mindestens gleichhohe 
Prozentwerte wie in den westlicheren Diagrammen. 
Die Ericales-Kurve ist indes durch das ganze Dia
grarom hindurch niedrig, und die· NBP-Kurve beginnt 
gleichzeitig mit dem ersten Auftreten der Getreide
pollen ( GC)  zu steigen. Der Z usaromenhang mit der 
Kultivierung ist also augenfällig. 

Profil VIII, der Gegensatz des vorigen, zeigt gleich
falls eine steigende NBP-Kurve. Die Zunahme hat 
ihren Grund teilweise in einer Et·icales-Kurve, die 
zwar niedrig ist ( es ist weit vom Land bis Lokal 
VIII ) ,  aber doch durchschnittlich höher als dieselbe 
Kurve in Diagramm I. Die Picea-, Ericales- und 
Sphagnum-K.urve beginnen gleichzeitig zu steigen, 
zwar unbedeutend, aber mit klarer Tendenz. Ist der 
P1:cea-Anstieg auf ein paar Prozent beim 2-m-Niveau 
ein Ausschlag der siidschwedischen, zweifellos kli
mabedingten Frequenzzunahme der Fichte um 600 
v. Chr., "'•.rorauf die Konnektierung mit östlicheren 
Diagrammen deutet, so liegt es nahe, auch das An
steigen der NBP- und namentlich der Et·icales-Kurve 
vom klimageschichtlichen Gesichtspunkt aus zu be
trachten. Ergänzt durch die Untersuchungsresultate 
der Landserie Nr. 42 ( S. 91 ) ,  deutet diese Erschei
nung darauf hin, dass d i e T o r f b i l d u n g u nd 
d a m i t d i e E n t s t e h u n g v o n C a l l u, n a
H e i d e n i m F e l s e n g e l ä n d e d e r K ii s t e n
g e g e n d e n k l i m a b e d i n g t i s t. 

Diese Kiistenheidenbildung kann ohne Beeinträchti
gung des Edellaubwaldes in den Tälern erfolgt sein. 
Andererseits ist es unsicher, inwieweit dieser Wald -
unabhängig vom Gang der Versumpfung auf den 
Felsplateaus - von den wiederholten Klimaverände
rungen beeinflusst worden ist, die u. a. durch die 
Stratigraphie und die Pollenspekti·en der Binnenland
moore indiziert werden. Eine gewisse Dezimierung 
des Edellaubwaldes ist wahrscheinlich und in den 
Pollendiagrammen angedeutet, war aber nicht so um
fassend wie weiter ostwärts in der Eichen-Nadelwald
region. Weder Nadelwald noch Nicht-Edellaubwald 
(z. B. Birkenwald) diirften in nennenswertem Grade 
auf diesen nördlichen Ausläufer des westeuropäischen 
.E della u b w al des ii bergegriff en ha ben. 

Ein anderes umstrittenes siidwestschwedisches pflan
zengeographisches Problem ist die Natur der Nadel
walcl- und besonders der Fichtengrenze. HESSELMAN & 

ScnoTTE (1906 S. 30, 52 ) ,  LANGLET (1935 S. 410 ) und 
MALMSTRÖM (1937 S. 518, 1939 S. 232, 299) behaup
ten, dass die Fichte nicht ihre vom Klirna gezogene 
Grenze erreicht hat, sondern noch in der Verbreitung 
begriffen ist. Im Anschluss hieran nehmen WIBECK 
(1917 S. 53 f. ) ,  LINDNER (1935 S. 115 f . )  und ATLE
STAM (1942 S. 114 ff., 123 ) fiir Bohuslän an, dass 
nicht nur die Kiefer, sondern auch die Fichte fruher 
a u s s e r h a l b der jetzigen W estgrenze vargekom
men sind, aber in den Kiistengegenden ausgerottet und 
auf ihre heutige Grenze zuriickgedrängt wurden, von 
der sie in der Gegenwart vorriicken. Dagegen behanp
ten Du RrETZ (1925 a S. 85, 1925 b S. 23)  und ENQUIST 
(1929 S. 22) ,  dass die Nadelwaldgrenze. in ihren 
Hauptziigen eine vom Klirna bestimmte Grenze ist. 
Das vorliegende Diagrammaterial von der Kiiste, so
wohl vom Land als vom Fjordboden, zeigt, d a s s d i e 
F i c h t e f r ii. h e r a l s a I l  g e m e i n w a l d b i 1-
d e n d e r  B a u m  n i c h t  w e s e n t l i c h  w e i t e r 
n a c h  d e r  K i1 s t e  h i n a n s  v o r g e k o m m e n  
i s t a l s j e t z t .  Die Pollendiagramme zeigen zuob
erst keine o der n ur unbedeutende ( örtliche �) Picea
Abnahme. Dies besagt nicht, dass die Fichte ganz von 
den Kiistengegenden ausgeschlossen war. An edaphisch 
und klimatisch gunstigen Stellen können einzelne Fich
ten oder Fichtengehölze gewachsen sein, worauf ge
wisse kulturgeschichtliche Angaben (z. B. Ortsnamen) 
deuten ( LINDNER 1935 S. 34) , 

Die Pollendi agramme geben natiirlich keinen direk
ten Aufschluss darii.ber, ob die heutige Fichtengrenze 
in ihren Hauptziigen klimatisch bedingt ist oder nicht. 
Vom quartärklimatischen Gesichtspunkt und nameut
Iich im Hinblick auf die offenbar etappenweise er
folgenden Klimaveränderungen ( S. 197) erscheint es 
am natiirlichsten, die Grenze als eine Klimagrenze zu 
deuten. Die H a u p t z ii g e der jetzigen Grenze in 
Bohuslän entstanden beim letzten grossen V ordringen 
.der Fichte nach der W estkiiste zur Zeit der Bildung 
der RY II (ca. 300 n. Chr. ) .  Die heutige Grenze ist 
natiirlich an jedem Punkte kulturbedingt. 

Wie sich die K i e f e r (Pinus) in der Kusten
gegena vor den Abholzungen verhielt, ist wegen der 
einzigartigen Eignung des Kiefernpollens fiir Fern
verbreitung schwer zu sagen. Die durchgehend relativ 
hohe Pimts-Pollenfrequenz in den Kustenserien diirfte 
grösstenteils auf Fernflug beruhen. Kiefernstubben in 
Torfböden (Nr. 12 u. 23)  ausserhalb der jetzigen 
Grenze fiir spontane Kiefer (= Nadelwaldgrenze) 
zeigen indes, dass die Kiefer auf den zeitweise aus
getrockneten Mooren wachsen konnte. Ob sie gleich
zeitig in den Spalten der umgebenden Felsplateaus 
oder auf anderem magerem Boden vorkam, wo sie nicht 
frei von der Konkurrenz des Felsbodenlaubwaldes war, 
lässt sich gegemvärtig nicht entscheiden. Die besseren· 
Böden der Täler waren zweifellos immer dem Edellaub
wald vorbehalten. 
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2. Sedimentologische Resultate 

Die Pollenanalysen geben eine ungefähre Vorstel
lung von der Sedimentationsgeschwindigkeit. Infolge 
der Undeutlichkeit der Leitniveaus und anderer im 
vorhergehenden angefi.ihrter Umstände leiden die fi.ir 
die Sedimentationsgeschwindigkeit er haltenen W erte 
in einigen Fällen an einer nicht geringen Unsicher
heit (s .  Tabelle S. 107) . Sie sind deshalb als sehr 
ungefähr aufzufassen. Bemerkenswert ist die rasche 
Sedimentation, die besonders in dem Tiefbecken land
einwärts von der Fjordschwelle bis Bornö stattgefnn
den hat (Fig. 31 S. 97) . Die Pollenanalyse gibt an, 
dass die Bildung eines Sedimentprofiles von 19 m 
nur ca. 5000 Jahre beansprucht hat (Profil V) . - Die 
Tabellenspalten enthalten von links : die Nummer des 
Profils, seine Länge in m, die W assertiefe in m, die 
sedimentation 5000-600 V. Chr., 600 v. Chr.-300 
n. Chr. und 300 n. Chr.-subrezente Zeit, alles in 
mm/ J ahr. Die er haltenen W ert e beziehen sich a uf den 
jetzigen Zustand des Sedimentprofils. 

])er Transport von jeinkö1·nigem Material durch 
lV asserbewegungen wird durch V ergleich der verschie
denen Pollendiagramme in gewisser W eise beleuchtet. 
W al darmen Gegenden und grösseren W asserflächen 
wird durch den Wind eine Menge Pollen (besonders 
leichtverwehbarer Pinus-Pollen) zugefiihrt, die in 
grosser Entfernung erzeugt worden sind. Hinsichtlich 
der Sinkgeschwindigkeit der Pollenkörner im Wasser 
ähneln die Verhältnisse denen in der Luft. Um eine 
Auffassung von der Sinkgeschwindigkeit des Pollens 
im M eereswasser zu gewinnen, wurden einige V ers u ch e 
mit Betula- und Pinus-Pollen angestellt. Der Bet�tla
Pollen sank in ca. 2 Minuten auf den Boden eines 
8 cm hohen, mit Meereswasser gefiillten Zylinders, 
wenn man nach der Pollenaufstreuung etwas auf die 
W asserfläche blies ; andernfalls dauerte es etwa l 
Min., bevor das Sinken begann. Dies �i.irde unter un
veränderten Verhältnissen bedeuten, dass ein Betula
Pollen ca. 42 Stunden braucht, um 100 m tief zu sin
ken, oder ca. 15 Stunden, um durch die aus- und ein
strömende, 30--40 m mächtige Wasserschicht zu fal
len (s .  unten) .  E in Transport durch einen nach innen 
gehenden Oberflächenstrom di.irfte jedoch durch einen 
nach aussen gehenden Unterstrom kompensiert werden 
und umgekehrt. Der Pinus-Pollen war im allgemeinen 
nicht einmal nach 2 1/2 Stunden im Versuchszylinder 
gesunken. Nach den Pollerispektren diirfte jedoch der 
grössere Teil der Pinus-Pollenmenge draussen im 
Fjord auf den Boden sinken. vVenn auch diese Beob
achtungen vorwiegend von theoretischem Interesse 
sind, so zeigen sie doch, dass ein Pollen in ungtinstigen 
Fällen i.iber lange Strecken transpartiert werden kann, 
bevor er sedimentiert - um dann vielleicht abermals 
an eine andere Stelle gefiihrt zu werden (s. unten) .  

Der Ubergang von Diagramm I mit Zi.igen vom in-

1 3 - 5 1 6 653 

neren Kustenland zu Diagramm VIII im Schären
gebiet erfolgt nicht so gradweise, wie man erwartet 
hatte. Dagegen sind die Unterschiede zwischen den 
Diagrammen aus dem Gebiet landeinwärts von der 
Fjordschwelle bis Bornö ·unbedeutend. Die Verschie
denheit zwischen den Diagrammen III, V und VII 
einerseits und Diagramm VIII andererseits ist so  
augenfällig, dass man nach einer anderen pollen
transportierenden Kraft suchen muss, die mehr lokal 
wirksam ist als der Wind. Das Angefiihrte deutet 
darauf hin, dass ein intensiver Transport von Pollen 
und andern Feinpartikeln längs des Fjordes vor
kommt, aber hauptsächlich auf das Gebiet zwischen 
der Schwelle und Bornö beschränkt ist. Das Gebiet 
seewärts von der Schwelle und in gewissem Grade auch 
der Saltkällefjord (Fig. 31 S. 97) scheint in der 
Regel von den W asserbewegungen frei zu sein, welche 
die Umriihrung im Tiefbecken verursachen. 

Diese Annahmen werden durch hydrographische Un
tersuchungen im Gullmarsfjord gesti.itzt (ZEILON 1913, 
H. PETTERSSON 1920, 1943, 0. PETTERSSON 1930, vgl. 
KRUMMEL 1911 S .  192 ) . . Die gewöhnlichen Ströme 
beriihren ·die abersten 30--40 m (bis zum Schwellen
niveau hinab ) . Dagegen wird . das eingeschlossene 
»Ozeanwasser» des Tiefbeckens erneuert, wenn eine 
Unterwasserwelle iiber die Schwelle und am Boden 
entlang in den Fjord geht. Auch die landeinwärts von 
der Schwelle vorkommenden internen Seiches können 
die Sedimente aufriihren und von höher gelegenen 
Stellen zu niedrigeren befördern. Dieser hin und her 
auf dem Boden stattfindende sedimenttransport be
wirkt auch eine Materialanhäufung an der tiefsten 
Stelle des Beck(ms. 

IX. Ubersicht iiber die Vegetations .. 
eritwicklung 

In diesem Kapitel wird die Vegetationsentwicklung, 
besonders die Waldentwicklung, im Untersuchungsge
biet chronologisch verfolgt, und gewisse Fragen von 
allgemeinerem Interesse werden erörtert. Um eine 
solche Darstellung zu erleichtern, wurden die Dia
gramme mit Hilfe von Leitniveaus (Kap. VI ) mit
einander konnektiert und synchronisiert. Sie wurden 
in einer Diagrammzusammenstellung mit Einzelkurven 
und gemeinsamer Höhenskala (PI. V-VI ) ,  gegriindet 
auf die absolute Chronologie, vereinigt, die in ihren 
Hauptziigen zuverlässig ist ( S. 183 ff. ) . Die Zusammen
stellung umfasst das Ende des Spätglazials und das 
Postglazial. Die Grenze zwischen spät- und postglazia
ler Zeit wird - wie es in der pflanzengeschichtlichen 
Literatur iiblich ist (NILSSON 1935 S . . 470, VON PosT 
1947 a S. 210, FIRB.AS 1949 S. 53, u. a . )  - beim 
endgultigen Auftreten des W a l d e s, d. h. beim 
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Ubergang von der jiingeren Dryaszeit zu dem sog. 
Präboreal gezogen, in DE GEERs Chronologie in fini
glazialer Zeit und also vor der Bipartition des Eises in 
Jämtland. 

l. Die spätglaziale Entwicklung der Land
vegetation 

Das Alter der spätglazialen Ablagerungen hängt 
davon ab, wie lange das betreffende Gebiet eisfrei war. 
Die Ansichten uber den Verlauf des E�sri.ickzugs 
gehen auseinander (MUNTHE 1910, 1940 S. 16 ff., 
Taf. II, DE GEER 1913, 1940 Pl. 63 u. a. Arb., CLEVE
EuLER 1946, 1947 S. 67 f., C.ALDENIUS & FROMM 1946, 
BJÖRSJÖ 1949 s. 303, WENNBERG 1949 s. 179 ff., 201) . 
Es ist indes klar, dass Ablagerungen sowohl aus der 
Alleröd- als aus der j i.ingeren Dryaszeit im Unter
suchungsgebiet vorkommen können. Ablagerungen aus 
der älteren Dryaszeit können sich möglicherweise im 
Meer im W finden, di.irften aber solchenfalls uner
reichbar und pollenanalytisch wertlos sein. 

Die Natur der spätglazialen Ablagerungen beruht 
auf dem Milieu, in dem sie abgesetzt wurden: Das Un
tersuchungsgebiet liegt zum allergrössten Teil unter 

• der MG (MuNTHE 1940 Taf. II ) .  Abgesehen von be
sonders hochgelegenen Becken ( aber unter der MG) ,  
w o  sich der obere spätglaziale Abschnitt während des 
Lagunen- oder Binnenseestadiums ausgebildet hat ( Ser. 
141 ) '  ist die spätglaziale sedimentation in marinem 
Milieu erfolgt. Dies vermehrt die Schwierigkeiten, mit 
Pollenanalyse - und anderen paläobotanischen Unter
suchungsmethoden - die spätglaziale Vegetations
entwicklung zu studieren. Die Ursachen, weshalb sich 
marine Sedimente - besonders spätglaziale - weniger 
fiir Untersuchungen eignen als limnische, sind in der 
Hauptsache folgende : 

l )  Der Einfluss der Meeresströmu,ngen und der sub
maTinen Topogmphie. Die Meeresströme können fein
körniges Material mehr oder minder weit von der 
Stelle fortfi.ihren, wo es auf die Meeresfläche nieder
gefallen oder ins Meer hinausgespiilt worden ist (s .  
Kap. VIII ) .  Nadelbaumpollen mit Luftsäcken schwirn
men länger auf der Wasserfläche, so dass sie zum 
grossen Teil an den Ufern angeschwemmt und dort 
angereichert werden (M.ALMSTRÖM 1923 S. 147, LUND
QVIST & THOM.ASSON 1924 s. 26 ff., M.-B. FLORIN 
1945 und die d ort zitierte Literatur) .  

In der spätglazialen Schärenlandschaft des inneren 
Bohuslän und des westlichen Dalsland fanden rasche 
Veränderungen infolge der Landhebung statt. Von NO 
strömte in von Zeit zu Zeit veränderten Bahnen viel 
Schmelzwasser. Die Sedimentationsverhältnisse muss
ten öl'tlich betont sein und in der Regel auch an 
demselben Lokal im Verlauf der Zeiten stark wechseln. 
Die mitunter starken Spriinge Pinus-Betula sind unter 
diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Der spätglaziale 

schlammtransport und die sedimentation mussen von 
hedentend grösserem U mfang gewesen sein als in post
glazialer Zeit ( vgl. die gleichwohl intensive postgla
ziale Sedimentation im Gullmarsfjord, Kap. VIII ) .  
Siehe· die Diagramrue 55 e, 121 b und 141 ; vgl. auch 
MoHRENs spätglaziale Profile von Gotenburg 1942 S .  
21 ff., 1945. Die Lagermächtigkeit kann hier nicht als 
chronologischer Massstab verwendet werden. Die Zu
fuhr von fremdem Pollen durch Wasser kann nicht 
hedentend gewesen sein, da der aktuelle Schmelzwas
serstrom von Gegenden mit sehr geringer Pollen
erzeugung kam. Möglicherweise kann etwas Pollen
transport aus siidlicheren und westlicheren, evtl. vege
tationsreicheren Gegenden durch die Reaktionsströrue 
erfolgt sein, die besonders bei stärkerem Schmelzwas
serabfluss gegen die spätglaziale Ki.iste einsetzten 
( 0DHNER 1927, 1930, HESSLAND 1949 a ) .  Die Zufuhr 
von ferntransportiertem Pollen hatte ganz sicher einen 
wesentlich grösseren Umfang. 

2 )  Det· Einfluss des Windes und des Landschafts
typus. Fernverbreitung des Pollens durch den Wind 
stört die Pollenspektren ernstlich erst dann, wenn die 
Vegetation der betreffenden Landschaft unbedeutende 
Pollenmengen produziert ( vgl. A.ARIOs Horizontaldia
gramm durch Nordfinnlands Pflanzenregionen) .  Da 
Teile des Spätglazials in Scanodania und andern Ge
bieten durch waldlose Vegetation gekennzeichnet sin d 
(JEssEN, IvERSEN, NILSSON, FLEGRI u. a . ) ,  muss diese 
Fehlerquelle beri.icksichtigt werden. Nach ENQUIST 
(1916 S. 102, 1932) haben die \V" estwinde im Winter 
dominiert, während im Sommer infolge anderer Luft
druckverteilung östliche und nordöstliche Winde »1iber 
einen breiten Gi.irtel siidlich dieses Inlandeises» 
herrschten. HÖRNER (1927 S. 180, 203 ) dagegen hat 
behauptet, dass auch im Sommer das W estwindregime 
wie heute vorherrschte, dass aber in einem nicht allzu 
breiten Gi.irtel längs des Eises Antizyklone vorkommen 
konnten ( Vorlesungen 1950 ) .  Auch während der maxi
malen Ausdehnung des Eises hat nach HrrDEL (1949 
S. 137) das W estwindregime den örtlichen Einfluss 
des Eises auf die Luftzirkulation stark eingeschränkt. 
Im Untersuchungsgebiet di.irften deshalb im ersten 
eisfreien Stadium der Allerödzeit (jedoch nicht in 
deren späterem Teil ) Fallwinde von dem nahegelege
nen Eis während der Bliitezeit möglich gewesen sein. 
Danach diirfte das W estwind1·egime begonnen haben, 
das ganze J ahr hindurch zu iiberwiegen. 

Von der Bedeutung der NO- und 0-Winde fi.ir den 
Pollentransport kann man aus geographischen Grilli
den absehen. Von W-, SW- und S-Winden kann Pol
len aus Därremark und umgebenden Landgebieten an
geweht worden sein. Während der Allerödzeit waren 
Dänemark und Nordwestdeutschland mit wahrschein
lich ·niedrigem Birkenwald bedeckt, der sich nordwärts 
lichtete und gegen S und SO einen immer stärkeren 
Kiefm·neinschlag bekam ( IvERSEN 1942, 1945 , 1947, 
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FIRBAS 1949 S .  302 ) .  Die Vegetation der jiingeren 
Dryaszeit bestand aus lichtem Birkenwald, gegen N 
i.ibergehend in Tundra. Der Abstand zu mehr zusam
menhängendem W ald war also gross, in der Alleröd
zeit ca. 300 km, in der ji.ingeren Dryaszeit bedeutend 
mehr (Karten bei FIRBAS 1949 S. 302, bzw. 306 ) .  Der 
ferntransportierte Pollen machte sich im Unter
suchungsgebiet infolge der wahrscheinlich gering
fi.igigen lokalen Pollenproduktion sicher im Poller;t
niederschlag geltend. Unter Beriicksichtigung von 
AARIOS Untersuchungen in Nordfinnland (1940 ) 
scheint aller oder der allermeiste Pinus-Pollen fern
verbreitet zu sein. Die regionale Differenzierung der 
spätglazialen Vegetation Dänemarks (I VERSEN 194 7 
Fig. 4 u. 5 )  deutet darauf hin, dass der ferntranspor
tierte Betula-Pollen eine untergeordnete Rolle gegen
iiber der Pollenerzeugung der Tundra gespielt hat. 

3) Das Vorkommen von sekundär cleponiertem Pol
len. Die Variationen dieser Fehlerquelle können unge
fähr an dem Gehalt unzweideutig sekundären Pollens 
abgelesen werden (hauptsächlich Ulmus) Tilia) Quer
cus) Alnus) Fagus) Ca1·pinus und Picea sowie ein be
tuloider Typus /cfr Ostrya nach ERDTMAN/) . Da 
wahrscheinlich auch ein Teil der Pinus- und Bet'ula
Pollen sekundär ist, bedeutet die Erscheinung eine 
ernste Fehlerquelle hinsichtlich der spätglazialen, fast 
durchgehend minerogerren Sedimente. Siehe S. 182. 

Diese Einschränkungen der Zuverlässigkei.t der 
spätglazialen Pollenspektren hindern nicht, dass spät
glaziales Material zur Beleuchtung der Vegetations
entwicklung verwendet werden kann, aber nur in 
grossen Ziigen. 

Die spätglaziale Vegetationsentwicklung wird durch 
die Serien 141, 121 b und 115 a auf PI. III sowie 55 e 
auf PI. IV veranschaulicht. Kleinere Abschnitte des 
Spätglazials finden sich in Ser. 69, 95 und 66.� -
Unter der Voraussetzung, dass die in dem vorliegenden 
spätglazialen Diagrammaterial hervortretenden Cha
rakterziige repräsentativ fi.ir das behandelte Gebiet 
sind, sind die Alleröd- ( Zone II ) und die jiingere 
Dryaszeit ( Zon e III ) vertreten. 

· 

Zone II .  Allerödzeit. 

Allerödbildungen sind in Schweden nördlich von 
Scanodania nur wenig bekannt, l) da die Sedimente 
der Allerödzeit meist marin und also minerogen sind, 
2 )  da das gunstige Allerödklima sich schwächer gel
tend mach te als weiter siidlich ( MORREN 1942 S. 21) 
und 3) infolge ungeniigender Erforschung. Alleröd
bildungen sind besebrieben worden : l) von MoRREN 
(1942 ) von limnischen sedimenten im zentralen und 
nörellichen Teil des siidschwedischen flochiandes 
(ungefähr Småland) ,  2 )  von demselben Autor (1942 
S .  21 ff., 1945 ) von Gotenburg, 3 )  von HESSLAND 

1 Die Ziffern geben auch die Meereshöhe der Lokale 
in m an. Uber die Lagen s. Pl. I und VIII. 
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( 1949 a )  vom nörellichen Bohuslän und 4 )von ERDT
MAN (1949) vom Omberg in Östergötland. 

Die Charakterziige der Allerödspektren, wie sie in 
den dänischen Diagrammen hervortreten, sind hoher 
Betula- und niedriger Pinus-Pollengehalt (weniger 
Fernflugpollen) sowie verhältnismässig geringe NBP
Frequenz. Diese Ziige können indes nicht a priori auch 
fiir das siidschwedische Hochland (MoHREN 1942) und 
angrenzende närdlichere Archipele vorausgesetzt wer
den, wo die Klimaoszillation vielleicht einen andern 
Ausdruck gefunden hat. 

Die besten Voraussetzungen fiir deutliche Alleröd
spektren sind natiirlich in den Diagrammen von dem 
Höhengebiet des Binnenlandes gegeben (PI .  I ) ,  d. h. 
von Stellen dicht bei einigermassen grossen Inseln des 
damaligen Schärengiirtels (Karte bei MuNTHE 1940 
Taf. Il) . Diese Gegend war mehr moränenbekleidet als 
das jetzige Schärengebiet im W. Die lokalklimatischen 
V or a ussetzungen können ni ch t giinstig gewesen sein : 
das Schmelzwasser strömte durch den Schärengiirtel 
hinaus, und das Wasser muss auch im Sommer sehr 
kalt gewesen sein. 

Diagramm 121 b zeigt unterhalb ca. 6 m Ziige, die 
mit den erwähnten Charakteristika der Allerödspektren 
iibereinstimmen. Die Betula-Kurve dominiert iiber die 
Pinus-Kurve, und unter 6 m liegt die NBP-Kurve 
durchschnittlich niedriger. Die Salix-Kurve ist indiffe
rent. Das Totaldiagramm ( in Fl ächendiagrammform) 
Fig. 32 S. 116 zeigt das Verhältnis zwischen BP (inkl. 
bzw. exkl. Pinus ) und NBP ( inkl. S a lix) . Fiir die 
Dentung der Betula-Dominanz unter 6 m bestehen zwei 
Möglichkeiten. Entweder ist der meiste Betula-Pollen 
trotz allem ferntransportiert, was sich indes, infolge 
der ständig fortschreitenden Zunahme der Landfläche, 
nach oben vveniger in der steigenden lokalen NBP
Produktion geltend macht. Oder es liegt eine Periode 
vor, in der Betula (von pubescens-Typus �) aus kli
matischen Grunden besonders begi.instigt war. Die 
letztere Dentung scheint die richtige zu sein. Die ziem
lich plötzliche Zunahme des NBP-Gehalts ein Stiick 
weiter oben ( in ca. 4,60 m ) ,  die in andern Binnenlands
diagrammen wiederkehrt, muss nämlich die Nähe des 
Strandes abspiegeln und bedeuten, dass die Stelle mit 
einem Schlage in das normale Verbreitungsgebiet fi:ir 
die Pollenproduktion der Feldschicht gekommen ist. 
Der· NBP-Anstieg bei 6 m dagegen, der gleichzeitig mit 
dem Betula-Abstieg ist, macht deshalb eher den Ein
druck, regional bedingt zu sein. 

Ser. 141 diirfte auch Allerödschichten unterhalb ca. 
9,70 m umfassen. 

Zon e III. J iingere Dryaszeit. 

Eine mächtige obere Partie des spätglazialen Dia
gramms zeigt die Ziige, welche Diagramme aus Däne
mark und anderen Gegenden aufweisen (FrRBAS 1949 
S. 56 ff., 304 ff. ) ,  nämlich Abnahme des Betula- und 
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Zunahme des Pinus- (ferntransportiert) und des NBP
Gehalts. Die o ber e Grenze der Zon e ist in der Regel 
sehr scharf : kräftiges Steigen der Betula-Kurve und 
Sinken der Pinus-) Salix- und NBP-Kurven, das »ra
tionellste Grenzzeichen zwischen dem Spätglazial und 
dem Postglazial» (voN PosT 1947 a S. 210, iibersetzt 
vom Verf. ) .  Die iibliche Deutung des Durchschnitts
spektrums der Zone - mehr oder weniger bapmfreie 
Vegetation von Gebiischen, Zwergsträuchern, Gräsern 
und Kräutern, d; h. ein tundraartiger Pflanzenwuchs 
(J ESSEN 1935 a u. b, N n, s soN 1935, IVERSEN 1942 u. a. ) 
- kann natiirlich auch im vorliegenden Fall gelten. 
Die Verhältnisse können infolge der wechselnden geo
graphischen Umstände an den verschiedenen Stellen 
variieren. Das Baumpollendiagramm zeigt meist einen 
linregelmässigen Verlauf ohne charakteristischere 
Ziige. voN PosTs Pinus-Gipfel (Pm2 und Pm1) in den 
Profilen aus dem Viskantal ( ca. 130 km siidl. vom 
Untersuchungsgebiet) sind hier unklar oder fehlen. Die 
Verhältnisse können auch an der W estkiiste des siid
schwedischen Hochlandes etwas anders gewesen sein 
als in den bohuslänisch-dalsländischen Schären. 

Die hohe NBP-Kurve vor den Bl\1 könnte auch so · 
gedeutet werden, dass sie ausschliesslich die Strand
vegetation repräsentiert, und dass eine Tundravegeta
tion nicht existiert hat. Diese Kurvenkonstellation fin
det man auch in den meisten hier aktuellen Diagram
nien in der Nähe des Isolierungskontaktes. Die Rela
tion zwischen der NBP-Abnahme und dem Anstieg der 
Betu,la-Kurve (Bl\1°) ist stets dieselbe - ausser in 
Ser. 55 e weit aussen vor grösseren, moränenbedeckten 
Inseln - unabhängig von der wechselnden Lage der 
Isolierung. Ferner fehlen bei viel später während des 
Postglazials eingetretenen Isolierungen entsprechende 
Erscheinungen ( Ser. 23 ) .  Auch wenn die NBP-M:enge 
grösstenteils von der Meeresstrandvegetation stammt, 
so miisste, falls das Land bewaldet gewesen wäre, 
der Hamnpollen iiber den Pollen der Strandpflanzen 
dominieren, was aus postglazialen Pollenspektren ma
riner Sedimente hervorgeht. So verhält es sich in 
diesen spätglazialen Diagrammen nicht. Die spätgla
ziale Landvegetation muss mehr oder weniger hamn
arm gewesen sein. 

Unter identifizierten NBP ist ein Dryas-Pollen in 
Ser. 141 vom Ubergang der spät- zur postglazialen 
Zeit zu erwähnen. Als Standort sind schalenfiihrende 
Strandkiesablagerungen denkbar, entsprechend gegen
wärtigen Verhältnissen z. B. auf And9)ya in Nordnor
wegen ( Tri. C. E. FRIES 1925 Taf. l) . - Unter eini
gen Helianthemum-Pollen wurde einer als H. num
mularium identifiziert (IvERSEN) .  Es ist denkbar, dass 
H. oelandicum) welches in Därremark während der äl
teren Dryaszeit gewöhnlich war (IvERSEN 1944 S. 774, 
1945 PI. IV) , niemals den bohuslänisch-dalsländischen 
spätglazialen Schärengiirtel erreichen konnte; der in 
der älteren Dryaszeit eisbedeckt war. 

Riickblick auf das ·Spätglazial 

Im Hinblick auf die relativ gut bekannten spätgla
zialen Vegetationsverhältnisse in Därremark ist auch 
åus geographischen Griinden die Annahme nicht un
berechtigt, dass der Pflanzenwuchs in dem spätglazia
len bohuslänisch-dalsländischen Schärenhof eine m a
r i t i m e E i s m e e r v e g e t a t i o n mit Kräutern 
und Gräsern, Zwergsträuchern und W eidengebiischen 
sowie· an windgeschiitzten Stellen Birke war. 

Die spätglazialen Pollenspektren zeigen hohe W erte 
fiir At·temisia sp. ( spp. � ) ,  die zusammen mit z. B .  
Helianthemum und Hippophae ein in  der arktischen 
und subarktischen Tundra seltenes oder fremdes Ele
ment ist (ERDTMAN 1938, 1946, 1949, LosERT 1940, 
IvERSEN 1942, 1945, u. a. ) .  Artemisia ist ein guter Pol
lenproduzent. ERDTMAN (1949 S.  48 ) fand in Sedi
mentationstrichtern, die vom 13/7 bis 2/8 1948 im 
Gullmarsfjord gehangen hatten, 56 % Artemisia-Pol
len, bezogen auf L: BP. Der entsprechende W ert fi.i.r 
ein ganzes J ahr wurde von dem V erf. in des zu 0,3 % 
festgestellt. Man kann also im Hinblick auf die un
bedeutende BP-Produktion des Spätglazials darnit 
rechnen, dass Artemisia nicht so grosse Areale be
deckte, wie die Prozentwerte vermuten lassen, dass 
sie aber sicher massenweise auf lockerem Material 
(u. a. Schalenkies ) in Siidlagen auftrat, wo diese kon
kurrenzschwache Pionierflora geeignete Refugien fand. 

2. Die postglaziale Entwicklung der Landvegeta .. 
tio n, besonders des W al des 

Die Zoneneinteilung wurde in gewöhnlicher W eise 
auf die pollenanalytischen Leitniveaus gegriindet. Sie 
ist zugleich eine Periodeneinteilung. Vom vegetations
geschichtlichen Gesichtspunkt ist es wiinschenswert, 
dass die Zonen einen solchen Um�ang erhalten, dass 
sie, geschichtlich-pflanzengeogra ph isch gesehen, eini
germassen gleichwertigen und einheitlichen Perioden 
entsprechen. Die Zoneneinteilung weicht von der 
bisher in Schweden gebräuchlichen M:ethode mit Nu
merierung von oben ab und schliesst sich an das 
zuerst von JESSEN (1935 b, 1938 a) verwendete System 
mit den Zonen I-IX (I-III Spätglazial, IV-IX 
Postglazial) an ; vgl. GoDWIN 1940, FmBAS 1949. Die 
Stellung der vorliegenden Einteilung zu einigen ande
ren Systemen ergibt sich aus Tabelle S. 121. 

Es wurcle versucht, die auf pollenstatistische Charak
terziige gegriindete Zonen- und Periodeneinteilung an 
die Klimaentwicklung anzukniipfen, el. h. sie in ein 
kli mageschich tliches Periodensystem einzufiigen. 

In dem geschichtlichen Riickblick in Kap. I wurcle 
das Blytt-Sernandersche Klimaperioclensystem kurz 
dargestellt, das sich letzten Endes auf Veränderungen 
des Feuchtigkeitsklimas stiltzt. Die Vegetations
geschichte, in erster Linie die W aldgeschichte, wie sie 
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in den Pollendiagrammen hervortritt, lässt sich in 
vielen Fällen gut in dieses System einfiigen. Indes sind 
mehrere moorstratigraphische und pollenstatistische 
Tatsachen zutage getreten, welche die Schwierigkeiten 
vermehren, das Blytt-Sernandersche Periodenschema 
als Einteilungsnorm fiir den klimageschichtlichen 
Ereignisverlauf zu verwenden (voN PosT 1931 S. 
49 ff. ,  1946 S. 195) . Das System hat mehr den Charak
ter einer chronologischen N om enklatur ange�ommen, 
die praktisch und international anwendbar ist. 

GRANLUNDs System periodisch wiederkehrender Re
kurrenzflächen (RY) in den Torflagerfolgen deutete 
auf eine etappenweise Klimaverschlechterung und 
zeigte, dass der eigentliche Grenzho:r:izont (der sub
boreal-subatlantische Kontakt) prinzipiell mehreren 
anderen Umschlagskontakten gleichstand (1932 ) .  VON 
PosTs Betonung der vegetationsgeschichtlichen Rever
tenz ( 1930 a S. 21, 1946 S. 198) und ihrer Allgemein
giiltigkeit hob die genannten Schwierigkeiten noch 
mehr bervor (augenfällig hinsichtlich der subbarealen 
Periode) .  Als eine Konsequenz des konstatierten rever
tenten Entwicklungsganges fi.'thrte VON PosT die neu
tralen Ausdri.icke mediokratische und terminokratische 
Elemente sowie entsprechende, ebenso neutrale Per]o
denbezeichnungen I, II und III ein, welche die auf
steigende, kulminierende und absteigende Klimakurve 
repräsentieren (1931 S. 53, 1946 S. 202) . 

Mit diesem Grundthema, der Revertenz, und der 
daraus hergeleiteten hypothetischen Klimakurve (F1g. 
33 S. 122) lassen sich die neueren Erfahrungen iiber 
die periodischen Veränderungen der Vegetation und 
des Klimas gut vereinbaren. Variationen von geringe
ren Grössenordnungen verlaufen als Undulationen 
verschiedener Grade um die Hauptkurve, die also als 
eine mittlere Kurve fiir diese angesehen werden darf. 

Es wurde versucht, die Zonen und die entsprechen
den Perioden (III-IX) - benannt nach den charak
terisierenden Pollenarten - längs einer solchen Klima
kurve zu gruppieren und sie so an das von Postsche 
Dreiperiodensystem anzuschliessen ( Fig. 34 S. 123 ) .  
Auch werden schwedische Bezeichnungen vorge
schlagen, die sich auf die Stellung der Perioden in der 
Klimaentwicklung beziehen und sich teilweise auf u. a. 
P AliL & RuoFF 1932 S. 256 und FIRBAS 1949 S. 49 ff. 
grunden (Fig. 35 S. 126 ) .  

Die Begrenzung der unterschiedenen Perioden, ihre 
Placierung in der Klimakurve und ihre Einpassung in 

· VON PosTs Dreiperiodensystem werden kommentiert. 
Da die Temperatur der entscheidendste pflanzen

geographische Faktor im Verlauf der Zeiten war, wur
den die Wärmeforderungen gewisser Pflanzen als In
dikatoren fiir den Charakter der Perioden, d. h. in 
diesem Fall den Temperaturzustand, benutzt. 

Als Indikation fiir die Wärmezeitkulmination (Zone 
VII) ,  die in diesem Gebl.et als Klirnaoptimum aufge
fasst werden kann, wurde das Massenauftreten von 

Tilia-Pollen gewählt. Die Totalverbreitung von Tilia 
c01·data hat kontinentale Tendenz, und der Mangel an 
Sommerwärme scheint die V erbreitung im NW zu 
begrenzen (MEUSEL 1943 Karte 51, J ACCARD & FREY 
1927 S. 10, ENQUIST 1924) . Die Abgrenzung der Zone 
VII riickwärts in der Zeit ist deutlich ; T0 ist ein gutes 
Leitniveau, dem eine Klimaverbesserung zugrunde lie
gen diirfte ( S. 184) . Die zeitliche Abgrenzung nach 
vorn ist nicht immer so markiert. Sie entspricht unge
fähr der Zonengrenze VII/VIII bei JESSEN, IVERSEN, 
FIRBAS u. a. und wurde an das Leitniveau g verlegt. 

Vor der .TiZia-Periode (VII) liegen drei markante 
Zonen, die offenbar kurzen Perioden entsprechen : die 
Alnus-Ulmus-Zone (VI ) ,  die Corylus- ( oder richtiger 
Pinus-Betula-Corylus-) Zone (V)  und vorher die Be
tula-Zone ( IV) . Die Grenzzeichen zwischen diesen drei 
Zonen sind A0 und C0 ( S. 184 ) .  

Auf die Tilia-Periode folgt eine i m  grossen sukzes
siv, aber im einzelnen etappenweise stattfinden de 
Klimaverschlechterung, deren erster Ausdruck unge
fähr zu Beginn der neolithischen Zeit ca. 3000 v. Chr. 
deutlich hervortritt. Diese ganze folgende, lange Pe
riode, die als noch fortdauernd bezeichnet werden kann, 
ist vegetationsgeschichtlich ziemlich schwer erfassbar. 
Indes gibt diese etappenweise oder periodische Klima
verschlechterung, die sich in der einen oder andern 
W eise in den Pollendiagrammen zeigt, die Möglichkeit, 
diese Zeit chronologisch zu bestimmen ( vgl. die Leit
niveaus g-a S. 185 f.) . 

Leitniveau c) zusammenfallend mit RY III, wurde 
als Grenzzeichen VIII/IX gewählt. W eder c noch RY 
III weichen in dem vorliegenden Untersuchungsmate
rial von friiberen und späteren solchen Leitniveaus ab. 
Weil indes dieser Klimaumschlag in andern Gegenden 
tiefere Spuren in der Natur hinterlassen zu haben 
scheint als bier, und weil man ihn seit langem verwen
det, um das Ende der Wärmezeit und den Ubergang 
subboreale/subatlantische Zeit zu markieren, wird 
bier die traditionelle Grenzziehung beibehalten. 

Diese Zonen- und Periodenein�eilung lässt sich im 
Prinzip leicht an voN PosTs Dreiperiodensystem 
anschliessen : die Wärmezeit entspricht Per. II ( QM
und AZnus-Kulmination ) ,  die vorhergehenden und 
nachfolgenden Abschnitte Per. I und III. Die Wärme
zeit ist indes als chronologischer Eegriff etwas diffus 
und erfordert eine Klarlegung. 

Die Begrenzung der Wärmezeit "nach vorn wurde, 
wie erwähnt, grosseuteils aus praktischen und tradi
tioneUen Grunden, bei Leitniveau c und RY III ca. 
600 v. Chr. angesetzt. Die entsprechende zeitliche 
Grenzlinie nach hinten ist daher bei einem klimatisch, 
wenn nicht direkt vergleichbaren, so doch einigermas
sen gleichwertigen Ereignis zu ziehen ; das Klirna muss 
also nach dem Grenzzeichen merklich glinstiger sein 
als jetzt. Das Auftreten von Trapa nördlich von S
und SO-Schweden kann bier indikatorisch sein. Der 
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Abschluss der Wärmezeit fällt mit dem Verschwinden 
von Trapa in Mittelschweden zusammen (FRÖMAN 1944 
S. 675) . Tmpa kam zur Zeit der A0 ins Untersuchungs
gebiet ( S .  206 ) .  Die grosse Alnus-Expansion und das 
Auftreten von Trapa in siid- und westschwedischen 
Seen deuten auf eine erhebliche Klimaveränderung, 
vermutlich eine Temperaturänderung in gunstiger 
Richtung. Per. VI muss in die Wärmezeit eingerechnet 
werden. 

Die Stellung der zunächst vorhergehenden Pinus-Be
tula-Go'rylus-Periode (V) zur Wärmezeit ist proble
matischer. In Mitteleuropa ist sie zweifellos eine 
Wärmeperiode ( vgl. FIRBAS' Bezeichnung »Friihe 
Wärmezeit», 1949 S. 49, 312 ) .  Pollendiagramme z. B .  
von Siiddeutschland zeigen nicht geringe Mengen QM
Pollen neben denen von Garylus ( op. cit. Abb. 52-
70 ) .  In Si:idsk�mdinavien liegen die Verhältnisse an
ders. Edellaubbäume ( Ulmus und Quercus) kaum 
Tilia) und Alnus glutinosa fanden sich, aber nicht in 
grösseren Mengen, mit gegenwärtiger oder noch 
schwächerer Repräsentation in den Pollenspektren. 
V erhältnisse, ähnlich, aber natiirlich nicht ideutisch 
mit denen, welche in der Garylus-Zeit bestanden, herr
sehen an einzelnen Stellen in Regenschattenlagen längs 
der norwegischen atlantischen Kiiste nördlich der 
Eichengrenze, aber siidlich der Haselgrenze ( zwischen 
Möre und Helgelan d, vgl. N ORDHAGEN 1931) . Der 
Vergleich mit diesen atlantischen, Ulmen enthaltenden 
Haselwäldern ist unvollständig, zeigt aber die Klima
tenelenz der Co�·yZus-Periode : mässig warme und 
trockene Sommer, feuchte und kiihle Winter. Deshalb 
- und weil Trapa in hierhergehörigen Schichten fehlt 
.,.--- kann die Pinus-Betula-Gorylus-Periode nicht gut 
als eine Wärmeperiode in SW -Schweden bezeichnet 
werden, und vielleicht auch nicht in Därremark und 
NW-Deutschland mit angeschlossenem Nordseekonti
nent, d. h. in den atlantisch beeinflussten Teilen von 
NW-Europa. Erst beim Ubergang zur nächsten Pe
riode (VI) treten in SW-Schweden deutlich Wärme
zeitverhältnisse ein. Die Wärmezeit umfasst also in 
dieser Untersuchung die Perioden VI, VII und VIII. 
Fiir diese kann Trapa als Symbol dienen. 

Die so erhaltene s ii d w e· s t s c h w e d i s c h e Pe
riodengruppierung, die in Fig. 35 S. 126 aufgenom
men ist, ist in Ubersetzung folgende :  

N achwärmezeit 
IX Nachwärmezeit (BetHla-Picea-Pinus-Periode) 

Wärmezeit 
VIII Spätwärmezeit ( Que�·cus-Betula-Periode) 
VII Hochwärmezeit (Tilia-Periode) 
VI Friihwärmezeit (Alnus-Ulmt�s-Periode) 

V orwärmezeit 
V Späte Vorwärmezeit (Pinus-Betu,la-Gat·ylus

Periode) 
IV Friihe Vorwärmezeit (Betula-Periode) .  

Zone IV. Die Betula-Periode. Friihe Vorwärme
zeit. 

(Präboreale Zeit) 

Pollenstatistische Charakteristik 

Grosses Betula-Maximum (BM )  und vollständiger 
Mangel an Wärmezeitpollen (zuoberst etwas Gorylus) .  
Z o n e n g r e n z e n a c h u n t e n :  stark steigende 
Betula- und in entsprechendem Grade fallende Pinus
Kurve nebst Abnahme der Salix- und NBP-Mengen ; 
die absolute Baumpollenfrequenz nimmt zu (sehr 
ungleichmässig infolge der Schichtfolgenverände
rungen) . Z o n e n g r e n z e n a c h o b e n : die ratio
nelle Gorylus-Pollengrenze ( C0 ) am Ende der Betula
Kulmination und beim Anstieg der Pinus-Kurve ; 
Nymphaea alba ist unmittelbar vorher aufgetreten. 

Beschreihung und Diskussion 

Der bohuslänisch-dalsländische Archipel war nun zu 
einem dicht geschlossenen Schärenhof mit grossen, 
durch schmale Meeresarme getrennten Inseln gewor
den, mit kleineren Inseln aussen davor in dem jetzigen 
Kustenland (PI .  VIII Fig. l, MuNTHE 1940 Taf. II ) .  
Das Schmelzwasser kam noch immer von dem nun 
während der sog. finiglazialen Klimaverbesserung rasch 
zuriickweichenden Inlandeis. 

Die Betula-Kulmination findet sich in einer Anzahl 
Diagramme aus verschieden en Teilen von W-, S- und 
0-Fennoskandia, von Scanodania, dem nordwestlichen 
Mitteleuropa und den Britischen Inseln (s. Anm. S.  
128) . Sie kann aus guten Grii.nden als ein synchrorres 
Leitniveau aufgefasst werden ( S. 184) . Daher ist sie 
der Ansschlag einer iiber weite Gebiete stattfindenden 
Klimaveränderung von wenigstens fiir die nord- und 
mitteleuropäische Vegetation sehr gunstiger Art. Sie 
kann als eine Fortsetzung der voriibergehend abge
brochenen Klimaverbesserung in der Allerödzeit ange
sehen werden. Siidwärts scheint sich das Leitniveau 
(o der die Leitzone) ,  wenn auch in anderer Ausfor
mung, verfolgen und an die alpine Vegetationsent
·wicklung ankniipfen zu lassen (FIRBAS 1949 S .  
308 ff. ) .  Seine grosse quartärgeschichtliche Bedeutung 
ist also augenfällig. 

In Schweden ( Schonen) erhielt die Zone durch 
NILSSON (1935 S. 470, 498 )  eine präzisere vegetations
gteschichtliche Bedeutung. Durch Ausnutzung auch 
von NBP konnte der Vegetationscharakter noch ge
nauer bestimmt werden (F lEGRI, IVERSEN u. a. ii ber 
skandinavische Vegetationsgeschichte) . Fur Schweden 
zog VON PosT (1947 a) die Konsequenzen hieraus und 
skizzierte die siidwestschwedische, spätglaziale Vege
tationsentwicklung, ausmiindend in einem »sehr kräf
tigen Betula-Maximum, welches die endgiiltige Expan
sion des W al des ii ber die spätglaziale Tundra angibt» 
(1947 b S. 300, iibersetzt vom Verf. ) .  

· 



Zusammenfassung 199 

Uber den Charakter dieses Birkenwaldes und das 
.damals herrschende Klirna geben die Pollendiagramme 
und ( oft unsicher datierte) Makrofossilfunde in 
Scanodania gewisse Aufschliisse. Als friihpostglazial 
-erwähnt JESSEN (1920 S. 219) : Salix polaris1 Bet·ula 
1wna1 B. pubescens1 Pinus und Populus zusammen mit 
Nupha 1·1 Nymphaea1 Ceratophyll1.tm demersum und 
Ca1·ex pseudocyperus ( ! )  . Die Klimaverhältnisse, 
welche durch diese Funde indiziert werden, lassen sich 
kaum ohne weiteres auf die bohuslänisch-dalsländische 
Schärenlandschaft iibertragen, aber die Funde deuten 
-ein relativ giinstiges Klirna auch dort an. 

Gewisse Wasserpflanzenpollen im Untersuchungs
material sind auch hier aufschlussreich. Seit dem uber
gang von spät- zu postglazialer Zeit treten alle drei 
. Myriophyllum-Arten auf ( das marine Milieu verhin
·derte friiheres Vorkommen ) .  V on diesen ist das e u
trop h e M. ve'rticillatum si.idskandinavisch, mit haupt
sächlicher Verbreitung siidlich des Limes norrlandicus 
( Grenze des Norrlandgeländes, s. Fig. 40 S. 168) ; 
Karte bei HuLTEN 1950 . Edaphische Faktoren können 
natiirlich die Verbreitung nach N begrenzt haben, aber 
nach der Seltenheit der Pflanze ( ein Lokal) im jämt
lä.ndischen Silurgebiet zu urteilen (LANGE 1938 S. 
123 ) ,  diirfte die Temperatur die Verbreitung im we
sentlichen bestimmt haben. Die hauptsä.chlich oligo
trophe Nymphaea alba1 welche nördlich des Limes sel
ten ist (Hur.ml:N 1950) ,  tritt unbedeutend später auf 
(PI .  VI ) .  Dies deutet auf relativ giinstige Klimaver
hältnisse. 

Das Vorkommen der oben erwä.hnten Fjäll-Pflanzen1 
widerspricht trotz allem nicht dem obigen Schluss auf 
relativ gutes Klima. Freiheit von Konkurrenz ist die 
primäre V oraussetzung fiir die Existenz der meisten 
Fjäll-Pflanzen, eine Bedingung, die auf aus verschie
·denen Ursachen waldfreiem Boden erfiillt ist. Fjäll
Pflanzen sind, wenigstens bis zu gewissem Grade, 
eurytherm. Unter solchen Umständen ist gleichzeitiges 
Vorkommen von Fjäll-Pflanzen und wärmeheischen
-den Arten keine Ungereimtheit. Es muss nur hier und 
·da Lebensmöglichkeiten fiir konkurrenzschwache 
Pflanzen von Fjällpflanzencharakter gegeben haben. 
( Die NBP-Kurve ist höher als in späteren Perioden, 

s. Ser. 115 a u. b, 121 b u. 141. )  
Man hat es wahrscheinlich mit einem Birkenwald zu 

tun, ähnlich dem in der subalpinen Zone oder an den 
Kusten des Nordatlantiks, mit Feldschichtvegetation 
von hauptsächlich Ericalen (meist Empetrum ) ,  aber 
auch Kräutern. Auf Ufern, Schalenbänken oder an
dern nackten Bodenflächen konnten noch gewisse kon
kurrenzschwache Pflanzen der Tundra fortieben (.A1·
temisia1 Plantago1 Hippophaii1 D•ryas und evtl. He
lianthemum ) .  

1 Fjäll-Pflanzen = die in der skandinavisohen Hoch
gebirgskette (den Fjällen oder >>Skandem) oberhalb der 
Waldgrenze vorkommenden Pflanzen. 

Die variierende Lage des Betula-Maximums im Ver
hältnis zum Isolierungskontakt hindert, dass es sich 
hierbei um eine maritime Birkenwaldzone handeln 
kann, die sich je nach der Kiistenverschiebung ver
sehoben hat (vgl . Ser. 141, 121 und 115 mit 66, 55 u. 
47) .  Auch wenn das örtliche, maritime Klirna giinstig 
fiir Birkenwald war, muss also die Bet·ula-Dominanz 
klimatischen Verhältnissen von bedeutend grösserer 
Reichweite zugeschrieben werden. Die Birkenwälcler 
im fri.ihpostglazialen Nordwesteuropa sind als eine in 
weitem Sinne maritime Phase der ciamaligen euro
päischen Vegetation zu betrachten (FIRBAS 1949 S .  
119, 309, Abb. 14  b ,  160 ) .  

Zone V .  Die Pinus-Betula-Corylus-Periode . 
Späte Vorwärmezeit. 

(Fri.ihe boreale Zeit) 

Pollenstatistische Charakteristik 

Markierte Corylus- und Pinus-Maxima. Z o n e n
g r e n z e n a c h u n t e n :  s. oben. Z o n e n g r e n z e 
n a c h o b e n: die rationelle .Alnus-Pollengrenze (A0) ; 
die Ulmus- und Qu.ercus-Kurven steigen ; die Cm·ylus
und Pinus-Kurven fallen ; T rapa beginnt aufzutreten. 

Beschreibung und Diskussion 

Die Corylus-Periode entspricht einem friiberen Teil 
der borealen Periode in SERNANDERs ursprunglichem 
Sinne (1894 S. 110, 1910 S. 206 u. a. Arb. ) .  Das Boreal 
soll sich nach ihm bis zur Entstehung des Litorina
meeres erstrecken, d. h. bis zum Ende von Per. VI. So 
ist das Boreal rueist aufgefasst worden (vON PosT 
1925 b, JESSEN 1935 b, NILSSON 1935, IVERSEN 1941, 
S. FLORIN 1944 u. a. ) .  F 2EGRI ( 1940, 1944 a) rechnet 
das Boreal bis zur A0• Es ist indes unklar, ob die A0 
in W estnorwegen synchron mit der A 0 in Siidschweden 
oder, wie JESSEN (1949 S. 229, PI. XVI) behauptet, 
gleichzeitig mit der nach ihm verspäteten A0 in West
england und auf Irland ist ( vgl. MrTCHELL 1951 S.  
117 ff. ) .  Dagegen ist die A0 zweifellos synchron in 
NW-Deutschland-Siidskandinavien ; ihre Stelle in der 
Vegetationsentwicklung ist ideutisch (NILssoN 1948 b 
S. 24) . Vgl. auch die A0 in GoDWINs Diagrammkon
nexionen um die siidliche Nordsee (1945 S. 30) . Das 
Boreal umfasst in dieser Arbeit Per. V und VI, zwei 
wenigstens pollenstatistisch und ganz sicher auch kli
matiseh ungleichartige Perioden ( s. oben S. 198 ) .  

Die i n  den vorliegenden Diagrammen stark hervor
tretende Co•ryl·u.s-Kulmination ist eine fiir das dama
lige NW-Europa generelle Erscheinung (RUDOLPH 
1930 Taf. V, JESSEN 1935 a S. 62 f., F.LEGRI 1940 S. 
47 ff., NILSSON 1948 b S. 48, FIRBAS 1949 S. 312 ff. ) .  
Diese maritime Tendenz tritt auch i n  siidschwedischen 
Diagrammen hervor : mehr Garylus im W als im O 
(voN PosT 1924 S. 106, 124) . Dieselbe Erscheinung· 
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ist in den vorliegen den Diagrammen zu bemerken : die 
höchsten Go'ryh�s-W erte in den Kustenlandsdiagram
men ( Ser. 55, 115) . 

Die von F JEGRI (1944 a S. 28) hervorgehobene 
Zweigipfelung der Gorylus-Kurve ist in den vorliegen
den Diagrammen unklar (s .  jedoch Ser. 55 a, 115 a, 
141 u. a . ) . Da die Nordseetransgression teilweise in die 
Gorylus-Periode fällt (GonwiN 1945 S. 63, NILsSON 
1948 b S. 60 ff. ) ,  wäre es nicht unnaturlich, wenn ihr 
fortschreitender und evtl. oszillierender Verlauf das 
Haselvorkommen während seiner Verbreitungs- und 
Konsolidierungsphase beeinfl usst h ä t te. 

Sogar in Diagrammen von einander naheliegenden 
Bohrpunkten (z. B. 55 a, c und e, Fig. 24 S. 81) 
kann die Gorylus-Kurve auffallend verschieden sein, 
auch wenn die betreffenden Baumpollenkurven kon
formen Verlauf zeigen. Die Gorylus-Kurve spiegelt in 
höherem Grade örtliche Verhältnisse ab ( vgl. oben S .  
191  und JoNASSEN 1950 S. 63) .  Man kann Variatio
neri der Gorylus-Kurve keinen so grossen Wert bei 
Konnektierungen heimessen wie den Baumpollenkur
ven. 

Fur die Beurteilung der Bedeutung der hohen Gary
lus-W erte wird auf FIRBAS' Handbuch (1949 S .  
150 ff. ) und die dort angefiihrte Literatur verwiesen. 
Man scheint jetzt im wesentlichen darii.ber einig zu 
sein, dass das Garylus-Maximum reine Haselbestände 
repräsentiert, möglicherweise hier und da mit Ulmus 
und Pinus (wie in Gotlands Felsbodenkiefernwäldern ) .  
Ausserdem sind Birken- und Kiefernwälder reichlich 
auf magreren Böden vorgekommen. Der Umstand, dass 
eine klare Entsprechung dieser waldgeographischen 
Situation in der Gegenwart nicht existieren soll, hat 
die Frage aktuell gemacht, weshalb eine solche Situa
tion entstanden ist und, vor allem, eine gewisse Zeit 
bestehen konnte. Ein paar Gesichtspunkte hinsichtlich 
dieses sehr umstrittenen Problems werden angefuhrt. 

Diese Haselwälder scheinen nicht während so langer 
Zeit vorgekommen zu sein, wie man sich in der Regel 
vorgestelit hat (FIRBAS 1949 S. 50) .  Die begrenzenden 
Leitniveaus sind C0 und A0 ( S. 184) . Der Wert 6800 
-6700 v. Chr. fur C0 diirfte relativ sicher sein, 6350 
v. Chr. fur A0 dagegen etwas unsicherer, aber kaum 
mit grösserer Fehlerbreite als einige J ahrhunderte. Es 
handel t sich also um einen Zeitraum von e i n e m 
h a l b e n J a h r t a u s e n d oder etwas mehr. 

Daher, und weil eine geschlossene Haselstrauch
schicht ein sehr starkes Hindernis fur die Verbreitung 
anderer Bäume ist (LINDQUIST 1938 S. 131, 266 ) ,  
scheint der Konkurrenzfaktor der entscheidende fiir 
das Fortbestehen der Haselwälder sowie dafur gewe
sen zu sein, dass die Edellaubbäume nur sehr langsam 
die Oberhand uber die Hasel gewinnen konnten (nach 
LINDQUIST l . c.· infolge von Waldrodungen, welcbe in
des etwa drei Jahrtausende später stattfanden ) .  Pol
lendiagramme von andern Gebieten, z. B. gewissen 

Gebirgsgegenden Deutschlands (Alpenvorland und 
westliche Mittelgebirge) und Irland (FIRBAS 1949 Abb. 
37-51, JEssEN 1949 PI. X-XV) ,  zeigen, dass Eichen
mischwald gleichzeitig mit den Haselwäldern aufgetre
ten ist. Das erste bedeutendere Steigen der QM-Kurve 
zeigt eine Serie von dem genannten Extrem mit begin
nendem Anstieg zu Anfang des Boreals uber den nord
westdeutschen, scanodanischen und sudwestschwe
dischen Mitteltypus bis zu dem westnorwegischen 
(F BGRI 1940 Taf. 2-4) mit einem in der Regel mar
kierten Anstieg erst zu Beginn des Subboreals. Das 
Auftreten und die· Ausbreitung des Eichenmischwaldes 
und darnit die Existenz der Haselwälder durften des
halb im Grunde klimatisch bedingt sein. Die Konkur
renz war jedoch sicher ein stark verzögernder Faktor 
- variierend je nach Gelände und Bodenbeschaffen
heit - bei Ausbreitung der Edellaubbäume. 

Da Go'rylus die höchste Vegetationsschicht während 
der fruhborealen Periode (V) bildete, mussen seine 
Pollen nach dem Prozentberechnungsprinzip ( S. 181 ) 
in die 100 %-Summe eingerechnet werden. Andern
falls wird die Pollenproduktion der Haselwälder gra
phisch uberdimensioniert im V ergleich mit cier der 
Kiefern- und Birkenwälder. Fig. 36 S. 136 zeigt die 
aktuellen Abschnitte in zwei Diagrammen (55 a u. 141)  
mit Go'rylus eingeschlossen in der 100 %-Summe. Da 
Pinus) Betula und Garylus ungefähr ebenburtige Pol
lenproduzenten sind (FIRBAS 1949 S. 19, 147) ,  durften 
diese Diagramme im grossen und ganzen das Mengen
verhältnis zwischen diesen W aldbildnern abspiegeln. 

Der Haselwald nahm also grosse Gebiete ein, in den 
Kustengegenden entschieden den Hauptteil des Land
areals mit lockeren Erdarten, war aber keineswegs der 
alleinherrschende W aldtypus. D e r b o r e a l e H a
s e l w a l d w a r e' i n c h a r a k t e r i s t i s c h e r 
E i n s c h l a g i m  L a n d s c h a f t s b i l d v o n  r e
l a t i v  k u r z e r D a u e r. 

Das Verschwinden von Hippaphae gegen Ende von 
Per. V deutet an, dass das Areal der Mineralböden 
abnimmt, vermutlieb hauptsächlich infolge der sich 
nun vermindernden Zunahme der Landfläche und der 
Inbesitznahme der Strandzone durch die Erle. 

Zone VI. Die Alnus-Ulmus-Periode. Friihe 
Wärmezeit. 

(Spätboreale Zeit) 

Pollenstatistische Charakteristik 
Vergleichsweise ho h e .A lnus- und U l mus-Pollenfre

quenzen. Z o n e n g r e n z e n a c h u n t e n :  s. oben 
S. 198. Z o n e n g r e n z e n a c h o b e n :  die ratio
nelle 1'iZia-Pollengrenze ( T0) . 

Beschreihung und Diskussion 
Zu Beginn der Wärmezeit hatte die geographische 

Situation begonnen der heutigen zu gleichen. Bei der 
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A0 war der Vänersee vom Meer isoliert worden (voN 
PosT 1928 S. 57, 119, 1929 a S. 210 ) .  

Die A.lnus-Kurve weist s o  hohe Werte im Verhältnis 
zu den iibrigen Baumpollenkurven auf, dass sich nicht 
nur Erlengehölze am Strand und auf Sumpf in diesen 
Spektren abspiegeln können, sondern auch ein Erlen
waldtypus auf relativ troekenem Boden (voN PosT 
1933 S. 35) ,  entsprechend dem heutigen in atlantisch 
beeinflussten Teilen von NW-Europa ( SKOTTSBERG 
1923 S. 304 f., Du RIETZ 1925 b S. 21, LrNDQUIST 1934 
S. 33 f., TANSLEY 1939 S. 255, JESSEN 1949 S. 246 ) .  
Nach dem kräftigen Anstieg, bisweil en i n  einer vor
iibergehenden Kulmination resultierend, folgt die Al
nus-Km·ve in ihren Hauptzugen der QM-Kurve. Die 
Stellung der Schwarzerle unter den mediokratischen 
Elementen und der Charakter des genannten Erlen
waldtypus als mediokratischer Erscheinung sind also 
gegeben. 

Die Co1·yZus-Kurve beginnt ein Stuck aufwärts in 
Zone VI im wesentlichen konform mit den ubrigen 
Mediokratenkurven zu verlaufen. Die Hasel ist ein Be
standteil des Edellaubwaldes geworden, der in verschie
denen Variationen der fur die Wärmezeit kenn
zeichnende W aldtypus werden sollte. 

Die Kurven der terminokratischen Elemente (Pinus 
und B et ula) fallen. Die Pinus-W erte sink en stark im 
unteren Teil der Zone, wobei sie die AZnus-Kurve 
uberkreuzen. Dies bedeutet graphisch, dass die medio
kratischen Elemente die Oberhand iiber die termino
kratischen gewinnen. Die Betula-Kurve fällt nicht so 
stark, was den Charakter der Birke als Ubergangs
typus in diesen Gegenden zwischen den terminokra
tischen und mediokratischen Elementen verrät. - Hip
pophae ist ganz aus den Pollenspektren verschwunden. 

Uber Trapa1 die zugleich mit Alnus auftritt, s. S. 206. 

Zone VII .  Die Tilia-Periode . Hochwärmezeit. 
(Atlantische Zeit) 

Pollenstatistische Charakteristik 

QM- und besonders TiZia-Kulmination. Z o n e n
g r e n z e  n a c h u n t e n : s. oben. Z o n e n g r e n z e  
n a c h o b e n :  QM-Niedergang mit Abnahme beson
ders fur Ulmus und in der Regel fur Tilia (Leitniveau 
g hier) , ist in letzter Zeit umstritten ( Lit. S. 138) . 

Beschreihung und Diskussion 

Mit Hilfe gewisser Niveauveränderungsdaten ( S .  
218) w ur de  eine Karte u ber die damalige, ungefähre 
Verteilung zwischen Land und Meer im Untersuchungs
gebiet gezeichnet (PI. VIII Fig. 2) . Das Land lag 
30--40 m niedriger, aber die Landschaft hatte im we
sentlichen ihre heutige Ansgestaltung erhalten. 

Eichenmischwald mit namentlich Tilia kam allge
mein im Gebiet vor, auch in seinen höchsten Teilen 

( Ser. 141 ) ,  aber 
·
meist in edaphisch gunstigen Lagen. 

In Ser. 66 von dem Tal durch das Höhengebiet ist die 
TiZia-Km·ve ( zu 20 % )  von mitteleuropäischer Grös
senordnung. In der TiZia-Kulmination zeigt sich zwei
fellos das Temperaturoptimum der Wärmezeit. Mög
licherweise ist auch das Niederschlagsklima pollen
statistisch nachweisbar. Der in der Regel markierte 
UZmus-Niedergang kann mit dem entsprechenden Leit
niveau in einer Anzahl Diagramme von NW -Europa 
parallelisiert werden, wo er als Ansschlag eines Uber
gangs von feuchterem zu weniger feuchtem Klirna 
gedeutet worden ist, wenn auch andere Faktoren (Kul
tureingriffe) mehr oder weniger gleichzeitig mitge
wirkt haben (F .tEGRI 1940 S. 58 f., 122 f., 1944 b S .  
458, IvERSEN 1941 S.  20  ff., 1949 S. 19  ff., GoDwiN 
1943 s. 218, 1945 s. 57, NILsSON 1948 a s. ·  40 ff., 
J ESSEN 1949 S. 245 ) . Der Ulmus-Niedergang wurde 
hiernach die erste Andentung eines Grundzuges des 
subborealen Klimatypus sein, mit in den Torfböden 
hier und da ausgebildeten Austrocknungsschichten als 
stratigraphischem Kennzeichen. 

Die TiZia-Kurve fällt etwas, mehr oder minder im 
Anschluss an den UZmus-Niedergang ( Ser. 95) ,  läuft 
aber bisweilen in relativ hohem Niveau weiter ( Ser. 
141 ) ,  was auf ein gunstiges Temperaturklima deutet. 

Das absolute Alter der oberen Zonengrenze ist noch 
sehr unsicher. Ihre Syr1chronität scheint jedoch sicher 
zu sein. Hierauf deuten Nivea.uveränderungsdaten, 
archäologische Funde und palynologische Tatsachen, 
die den Beginn der neolithischen Kultur anzeigen. Das 
Leitniveau scheint sich so weit nördlich wie in Närke 
( S. FLORIN 1944 S. 567 ) verfolgen zu lassen (vgl. 
NrLSSON 1948 a S. 47) .  Nach allem zu urteilen, fällt 
die Zonengrenze VII/VIII etwa auf 3000 v. Chr. (vgl. 
JESSEN 1949 PI. XVI ) .  Die Hochwärmezeit, wie sie 
hi er a ufgefasst wir d, wurde also ungefähr zwei J ahr
tausende gedauert haben. 

Die Relationen zwischen den Ulrrvus- und "TiZia
Kurven variieren. J e doch scheint die UZmus-Frequenz 
infolge örtlicher, aber möglicherweise auch regional
klimatischer Verhältnisse gegen die Kuste relativ 
zuzunehmen (v g l. Ser. 55 a u. c mit 66 u. 95) .  Quercus 
ist noch nicht der dominierende Baum im Eichenmisch
wald. Eine

· 
geringe Anzahl Fraxinus-Pollen kommen 

jetzt und später vor . (nicht in die Diagramme auf
genommen, ausser in Diagr. 156 b) . 

Die terminokratischen Elemente (Pinus und Betula ) 
sind unterdruckt. Die Rolle der Kiefer in der Land
sehaft war also unbedeutend. Die Betula-Kurve ver
läuft jedoch - abgesehen von örtlicher Ubervertretung 
- verhältnismässig hoch, was darauf hindeutet, dass 
hier und da, z. B. auf hochgelegenen Böden, dieser 
während der Wärmezeit fur nörellichere Gegenden 
charakteristische W aldtypus repräsentiert war (VON 
PosT 1930 b S. 66) .  

Um die Rolle des Eichenmischwaldes im Unter-
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suchungsgebiet währehd der Wärmezeit zu veranschau
lichen, wurden zwei Diagramme (Fig. 37 S. 141) in 
der W eise umgerechnet, wie IVERSEN ( 1949 ) es getan 
hat, um ein graphisch richtigeres Bild der Kultur
eingriffe in den Wärmezeitwald zu geben : Division 
des Pinus-, Betula-, Alnus- und Corylus-Pollengehal
tes durch 4, wodurch Verschiedenheiten in der Pollen
erzeugung etwas ausgeglichen werden ( vgl. FIRBAS 
1949 S. 18 ff. ) .  Das eine Diagramm ( 66)  repräsentiert 
eine edaphisch relativ gunstige Lage, das andere (141) 
das j etzt karge, fast von Eichenmischwald freie Hoch
land. Das Landschaftsbild erhielt auch hier sein Ge
präge durch den Eichenmischwald. 

Zone VIII. Die Quercus-Betula-Periode. Spät� 
wärmezeit. 

(Subboreale Zeit) 

Pollenstatistische Charakteristik 

Die mediokratischen Elemente nehmen etappen
weise ab, die terminokratischen zu. Quercus dominiert 
unter den QM-Konstituenten. Z o n e n g r e n z e 
n a c h  u n t e n : s. oben. Z o n e n g r e n z e  n a c h  
o b e n :  pollenanalytisches Leitniveau c ( S .  201 ) .  -
Per. VIII und IX werden hier als spätpostglaziale 
Zeit bezeichnet (Epoche der Klimaverschlechterung) .  

Beschreibung und Diskussion 

Diese Zone umfasst eine in der Regel mächtige 
Schicht der Lagerfolge ( Ser. 156 a u. b, 62 a u. h) . 

Die Quercus-Kurve zeigt einen langsam steigenden, 
kulminierend en ( etwas unterhalb der Mitte der Zon e )  
und dann allmählich sinkenelen Verlauf mit charak
teristischem Minimum etwas vor VIII/IX ( Ser. 156 a 
u. b, 62 a u. b, 141, v g l. j e doch 95) . Der regionale 
Charakter der Erscheinung ist augenfällig (vgl. NILs
SON 1935 Taf. IX ) .  Der Umstand, dass der Quercus
Kulmination die an Tilia und Ulmus reichen Eichen
mischwälder der Hochwärmezeit vorhergehen und ihr 
der spä.tpostglaziale Betula-Aufstieg folgt, zeigt, dass 
die Q u e 't c �t s - K u l m i n a t i o n e i n G l i e d d e r 
W a l d s u k z e s s i o n w ä h r e n d d e r u m f a s
s e n d e n u n d k o m p l i z i e r t e n p o s t g l a z i a
l e n K l i m a v e r s c h l e c h t e r u n g ist. 

Der Verlauf der Betula-Kurve ist bemerkenswert 
( Ser. 156 b, 62 a u. b, 141 u. a. ) .  In Zone VII war die 
Birke mehr oder minder schwach repräsentiert, macht 
sich aber in Zone VIII immer mehr geltend, um 
schliesslich bei Leitniveau b infolge des Eindringens 
der Fichte in die Landschaft von neuem zuruckzutre
ten. Das Steigen der Betula-Kurve ist durch eine An
zahl charakteristische Minima unterbrochen ( Ser. 
156 b, 62 a u. b, 141) . Da diese in allen repräsenta
tiven Diagrammen wiederkehren, sind sie - zusammen 
mit anderen Charakterzugen - gute pollenanalytische 

Leitniveaus (a-g). Fur scanodanische und sudlichere 
Diagramme ist dieser Kurvengang nicht typisch (NILs
SON 1935, 1948 a u. b, FrRBAS 1949 u. a. ) . Deutlicher 
ist er in småländischen, halländischen und gewissen 
Diagrammen aus Västergötland (ERDTMAN 1921, VON 
PosT 1925 a, 1927, LuNDQVIsT 1928 a u. b, GRANLUND 
1932, SANDEGREN 1945 ) ,  fehlt dagegen wieder in Dia
grammen aus nördlicheren und nordöstlicheren Gegen-
den. 

· 

Die zeitliche (hauptsächlich Spätwärmezeit) und 
räumliche ( SW-Schweden) Begrenzung dieser Erschei
nung gibt einen Hinweis fur die Deutung teils des. 
Betula-Auftretens in seiner Gesamtheit, teils der Kur
ven unterbrechungen. 

Das Wärmezeitdiagramm von dem nordschwedischen 
H ochland ( nördlich der Grenze des N orrlandgeländes, 
Fig. 40 S. 168) ist durch Betula-Dominanz gekenn
zeichnet (voN PosT 1930 b S. 66 ) ,  entsprechend z. B. 
der QM-Kulmination der Diagramrue von Schonen 
- ein Fall von regionalem Parallelismus. Der V erlauf 
der Betula-Kurve in Zone VIII kann deshalb der 
A u s d r u c k e i n e r i m g r o s s e n s u k z e s s i
v e n, a b e r i m e i n z e l n e n e t a p p e n w e i s e n 
R e g i o n v e r s c h i e b u n g des genannten, vom 
nordschwedischen Gesichtspunkt wärmeheischenden 
W aldtypus sein. Dies bedeutet eine Revertenz zu den, 
wenn nicht identischen, so doch ähnlichen V erhältnis
sen, die vor dem sudschwedischen Hochwärmezeit
minimum der Birke herrschten. Da Betula ihrerseits 
ausgeprägt terminokratischen Elementen (Pinus, 
Picea, Fagus, Carpinus) Platz maehen musste, liegt 
hier eine mehrfache Revertenz vor (voN PosT 1946 S.  
198 ) ; vgl. Fig. 38 S. 155. 

Im Auftreten dieses westlieb orientierten, subbarea
len (und fruh subatlantischen) Birkenwaldes, dem ost
wärts Kiefernwald entspricht, zeigt sich das von Zeit 
zu Zeit ausgebildete klimatische und pflanzengeogra
phische Gegensatzverhältnis zwischen dem westlichen 
und dem östlichen Sudschweden, wofiir die sudwest
schwedische Verbreitungstendenz der präborealen Bir
kenwälder, der borealen Haselwälder und des wahr
scheinlich subatlantischen und neuzeitlichen Et·ica
N arthecium-V or kommens Beispiele bietet. 

Die Unterbrechungen der Betula-Kulmination könn
ten auf örtlichen Verhältnissen der betreffenden Torf
höden bernhen (v g l. J ESSEN 1949 S. 266 ) .  Entweder 
könnten die Maxima durch lokale Birkenvegetation 
oder die Minima durch örtliches Kiefernvorkommen 
bedingt sein. Auf den Hochmoorflächen ist jedoch 
nichts anderes gewachsen als einzelne kleine Birken. 
Dagegen können Kiefern auf der Moorheidefläche 
gewachsen sein. Kiefernstubbenschichten kommen in
des nicht so regelmässig vor. Auch Pinus-Maxima tre
ten nicht immer im Anschluss an starkhumifizierte 
Schichten auf ( Ser. 95 in ca. 1,75 u. 1,05 m ) ,  was 
aber auf örtlichen Verhältnissen beruhen kann. 0RDING 
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(1934) hat in Siidnorwegen eine Ubereinstimmung 
zwischen stark zersetzten Schichten und Pinus-Maxima 
gefunden, die nicht streng örtlieb bedingt sein können 
(v g l. au ch VON PosT 1946 S. 211 ) .  Dieser B etula
Kurvengang ist zu generell und kehrt zu regelmässig 
wieder, um ein Ausdruck fiir etwas anderes als Verän
derungen des Regionalklimas zu sein. 

Der Charakter der Klimaveränderungen, die zu den 
genannten Betula-Maxima gefiihrt haben, ist unklar. 
Der Verlauf der Kurven ist hier kompliziert ( »Kur
venlmotem> ) .  Den älteren Minima entsprechen in der 
Regel Maxima fur die · Mediokra tenkurven ( QM, Al
nus u. Gor"ylus ) und fiir Pinus. Nach oben kommt 
Picea hinzu, während QM niedrig und indifferenter 
ist. Die Sukzession ist meist : l )  QM-Kulmination, 
begonnener Betula-Niedergang, 2) fortgesetzte Betula
Abnahme, Pinus-, Alnus- und Gorylus-Aufstieg, 3 )  
Betula-Aufstieg, QM-Abstieg und 4 )  fortgesetzter Be
tula-Aufstieg, Alnus-, Go'rylus- und Pinus-Abstieg. Die 
Entwicklung zu immer mehr nachwärmezeitbetontem 
Klima wird also voriibergehend durch ein Aufbliihen 
der mediokratischen Elernente unterbrochen. 

Bei den Betula-Minima kommen ziemlich regelmäs
sig u. a. G01·ylus-l\Iaxima vor. Diese Maxima könnten 
denkbarerweise Zeichen menschlichen Eingriffs in den 
Eichenmischwald sein (IVERSEN 1949 und Diagramm 
lO sowie 156 b in 5,35 m ) ,  aber dem widerspricht das 
regelmässige Auftreten - auch in dem friiber di.inn 
besiedelten Binnenland ( LJUNGNER 1938 PI. I ) .  

Die spätsubboreale QM-Depression ist bernerkens
wert. Sie kehrt in allen repräsentativen Diagrammen 
vom Binnenland und östlicheren Gegenden wieder (PI .  
II ,  III ) .  Man könnte vermuten, dass die Kultivierung 
geg·en Ende der Bronzezeit so weit fortgeschritten war, 
dass der Eichenmischwald kräftig dezimiert war, um 
dann während einer folgenden Kulturdepression eine 
Regeneration zu erleben. Einschlag von Synanthropen
pollen zeigt, dass Rodungen vorgekommen sein dllrf
ten. Die Erscheinung ist indes - wie die genannten 
Go'tylus-Maxima - zu generell, als dass sie lediglieb 
oder auch nur hauptsächlich kulturbedingt sein könnte. 
Eher kann man an den Klimaumschlag nach 1200 
v. Chr. denken, der u. a. dazu fiihrte, dass die Expan
sion der Fichte iiber Nord- und Mittelschweden vollen
det wurde ( FROMM 1938 S. 380, S. FLORIN 1944 S.  
581 Anm., FRÖMAN 1944 S.  674) . 

\?ilährend Per. VIII beginnen die ausgeprägt ter
minokratischen Elernente (Picea, Fagus, Carpinus) 
aufzutreten, anfangs seltener, aber dann häufiger. Sie 
sin d j ed och n ur als Gehölze hi er und da vorgekommen. 
Ein Teil der Pollen ist ganz sicher ferntransportiert. 
Die Zunahme des Fagus-Pollengehalts in der Mitte 
von Zone VIII (NILssoNs Grenze IV /III)  in scano
danischen Diagrammen findet sich nur uncleutiich im 
vorliegenden Material ( 156 b ) .  Dagegen nimmt der 
Picea-Pollengehalt etwas bei einem Niveau zu, das 

vermutlieb synchron mit NrLSSONs Grenze IV /III ist 
(angedeutet auch durch andere Kurven) .  Hierdurch 
wird die entwicklungsgeschichtliche Gleichstellung der 
Buche und ],ichte hervorgehoben. 

Periode VIII ist pollenanalytisch und klima
geschichtlich wenig einheitlich. Sie könnte generalisie
rend in zwei Unterperioclen (VIII a u. b) eingeteilt 
werden, jedoch mit unsicherer Scheidelinie. VIII a 
wiirde, ausser durch Birkenwälder, durch relativ viel 
Eichenwald charakterisiert sein. Diese Unterperiode 
schliesst sich deshalb in gewissem Grade an die Hoch
wärmezeit an. Sie diirfte ungefähr der jiingeren Stein
zeit entsprechen. VIII b wiirde hauptsächlich durch 
Birkenwälder gekennzeichnet sein. Dieser Abschnitt 
schliesst sich eng an IX a und entspricht wahrschein
lich der Bronzezeit. Laubwälder haben aber während 
der ganzen Periode das Gepräge der Landschaft be
stimmt. 

Zone IX. Die Betula-Picea-Pinus-Periode . 
N achwärmezeit. 

(Subatlantische Zeit) 

Pollenstatistische Charakteristik 

U berwiegen der terminokratischen Elemente. N aeh 
Leitniveau b, dem Grenzzeichen zwischen IX a u. b 
steigt die Picea-Kurve. Z o n e n g r e n z e n a c h u n
t e n :  s. oben. 

Beschreibung und Diskussion 

Die Zonengrenze VIII/IX markiert keine grössere 
Veränderung. Mindestens eine weitere Betula-Kul
mination folgt. Die Qttercus-Kurve gipfelt um Leit
niveau c, sinkt, steigt aber von neuem und kulminiert 
bisweilen sowohl um Leitniveau be als b) um dann end
gultig niederzugehen. Dieses Q�tercus-Aufbliihen in 
altsubatlantischer Zeit hat man urspriinglich aus 
klimageschichtlichen und pflanzengeographischen 
Grunden als eine Quercu.s petmea - Expansion in 
Siidwestschweden gedeutet (ERDTMAN 1920 S. 295, 
voN PosT 1924 S. 96, 125 ) .  

U m  Leitniveau b ändern die Pollenspektren völlig 
den Charakter und markieren die Grenze IX a/IX b :  
die Picea-Kurve steigt kräftig zugleich mit der Pinus
Kurve, die Mediokratenkurven werden bedeutungslos, 
und die Betula-Km·ve tritt weniger bervor als bisher. 
Darnit wird der grössere Teil des Untersuchungsgebie
tes und pflanzengeographisch gleichstehende Gegenden 
in die nordische N adelwaldregion hineingezogen, 
w äh rend die W estkiiste fester in die westeuropäische 
nadelwaldfreie Eichen-Buchenregion eingegliedert wird. 

Das V ordringen der Fichte erfolgte etappenweise 
(voN PosT 1924 S. 111 f., 125) und im Zusammen
hang mit der Bildung der Rekurrenzflächen, d. h. bei 
den tibergängen zu feuchteren Klimazuständen. Dies 
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kann im Hinblick auf die kontinentale Verbreitungs
tendenz der Fichte eigentiimlich erscheinen. Die post
glaziale Klimaverschlechterung ist indes nicht nur das 
Resultat von Veränderungen des Niederschlags-, son
dern auch des Temperat,urklimas. Bald der eine, bald 
der andere dieser Klimafaktoren kann der ausschlag
gebendste gewesen sein. Die Veränderungen bei RY 
IV und II, wo die Fichte am stärksten vorgeriickt ist, 
könnten dann hauptsächlich durch eine Temperatur
senkung be dingt sein (v g l. GRANL UNDS V ersumpfungs
kurve 1932 S. 169) ,  die eine erhöhte Humidität, aber 
auch eine fiir Fichten gunstige Klirnasituation her
beigefiihrt haben kann. Die Klimaverschlechterung bei 
RY IV ist auch verhängnisvoll fiir H edera und T rapa 
im östlichen Mittelschweden gewesen (FRÖMAN 1944 S. 
674) . In den vO:rliegenden Diagrammen zeigt die 
Til1:a-Kurve .:____ wie die QM-Kurve iiberhaupt - eine 
Depression bei RY IV ( oberhalb d ) ;  die sich bei RY 
III (c) und ausgeprägter bci RY II (b) wiederholt. 
D i e  P i c e a - E x p a n s i o n e n z u r  Z e i t  v o n  
RY IV u n d II s c h e i n e n s i c h d e s h a l b a u f 
V e r ä n d e r u n g e n  d e s  T e m p e r a t u r k l i m a s  
i n  k ii h l e r e r  R i c h t u n g  z u r ii c k f ii h r e n  
z u l a s s e n. 

Der Klimaumschlag um 300 n. Chr. bewirkte in 
Scanodania und angrenzenden siidwestschwedischen 
Gebieten ein kräftiges Fagus-Aufbliiben. Seine Wir
kungen erstreckten sich an der W estkiiste hinauf und 
sind auf der Landzunge Bokenäs (siidl. des Gullmars
fjords) zu bemerken, Ser. 10. Die Fagus- und Ca1·pi
nus-V erbreitung nimm t in spätsubatlantischer Zeit in
folge von Rodungen, aber sicher auch aus klimatischen 
Griinden ab (HEMBERG 1913, 1918, VON PosT 1924, 
LINDQUIST 1931 ) .  In den Binnenlandsdiagrammen ver
mindert sich die Fagus- und Oarpinus-Repräsentation 
ein Sti:ick ii ber Leitniveau b ( wahrscheinlich klima
bedingt) ,  in den Kilstendiagrammen treten in der 
Neuzeit Fa.gus- und auch einzelne ferntransportierte 
Cat·pinus-Pollen auf (vgl. die j etzige Fagus-Verbrei
tung, PI. I ) .  Ein kulturbedingtes Alternieren von 
Fagus und Betula-Cot·ylus ist aus Diagramm 10 er
sichtlicb. - Uber den in den Diagrammen abgespiegel
ten Kultureinfluss siehe S. 205 f. 

Zone IX ist nicht einheitlich. IX a schliesst sich 
enger an den oberen Teil von VIII als an IX b. Am 
Ende der rörnischen Eisenzeit gehen das bohuslänisch
dalsländische Binnenland und östlichere Gegenden, 
welche vorher iiberwiegend eine Laubwaldlandscbaft 
mit edlen Laubbäumen, vor allem Birke, gewesen wa
ren, dazu iiber, eine ausgesprochene Nadelwaldland
schaft mit eingesprengten Resten des Laubwaldes, be
sonders des Birkenwaldes, zu werden. ParaHel mit die
ser Eutwicklung ging die Kultivierung, die sich meist 
ilber die Laubwaldareale erstreclFte. 

Es hat sich ergeben, dass die iibliche Grenzziehung 
zwischen ( Spä t) wärmezeit und N achwärmezeit (sub-

borealer und subatlantischer Zeit ) fiir das U nter
suchungsgebiet kunstlieb ist. Die Diagramme deuten 
darauf hin, dass man mit gleichem Recht annehmen 
kann, dass sich die fiir die Spätwärmezeit charakteri
stische Entwicklung durch die Nachwärmezeit fortsetzt. 
Die herkömmliche Einteilung ist indes auch fiir diese 
Gegend praktisch, was ihre Beibehaltung motiviert. 

X. Einige geschichtlich-pflanzengeogra
phische Gesichtspunkte 

Der Auftakt und der Niedergang des Klimaopti
mums sind chronologisch ungleich. Die Klimaverbesse
rung erfolgte rasch, die Verschlechterung dagegen be
deutend langsamer. Diese Verschiedenheit zeigt sich 
besonders deutlich bei gr;:tphischer Darstellung mit 
absoluter chronologiscber Höhenskala (Pl. V u. Fig. 
38 S. 155 ) .  Die beiden Phasen sind keine Spiegel
bilder voneinander. Dies ist wie die Revertenz eine 
generelle Erscheinung ( vgl. SELLING 1948 S. 115 und 
z.  B. Ser. 60) . 

In dem Baumpollendiagramm tritt nicht bloss eine 
einfache, sondern auch eine mehrfache Reverten::: ber
vor (voN PosT 1946 S. 198 ) ,  die jedoch infolge der 
erwähnten Ungleichseitigkeit der Revertenz nicht voll
ständig ist. Die Epoche der Klimaverschlechterung 
illustriert am besten die W aldsukzession. Wie die Pol
lendiagramme ( PL II-VI u. Fig. 38 S.  155) zeigen, 
folgt auf das Tilia-Maximum der Wärmezeit erst ein 
durch Quet·cus charakterisierter Abschnitt, der von 
einer immer mehr Betula-dominierten Partie abgelöst 
wird, die sich bis zur Picea-Pinus-Zunahme in der 
Nachwärmezeit erstreckt. Es liegt also eine R e g i o n
v e r s c h i e b u n g n a c h S vor, mit einer Entwick
lungsfolge, aktualistisch gesehen, von Edellaubwald 
siidskandinavischen oder mitteleuropäischen Charak
ters iiber siidschwedische Eichen-Haselwälder und 
nicht-edle Laubwälder bis zu mittelschwedischen Na
delwäldern mit unbedeutendem Einschlag von Laub
bäumen. Eine im Prinzip gleichartige Entwicklungs
folge in verschiedenen Gegenden - reg�onale1· Pa
mllelismus (voN PosT 1930 a S. 21, 1946 S. 198 f . )  
- beweist ihre klimabedingte Natur. 

Die entwicklungsgeschichtliche Mittelstellung des 
Birkenwaldes ist kennzeichnend fiir das Unter
suchungsgebiet und klimatisch ungefähr gleicbgestellte 
Gegenden (nördliches Götaland, Mälartal, Gotland ) ;  
vgl. VON PosT 1946 S.  199. In siidskandinavischen Dia
grammen zeigt die Betula-Kurve eine mehr termiuo
kratische Tendenz mit Wärmezeitminimum (NILSSON 
1935 T af. VI : 11, 16, VII : 2 u. a. ) .  Nördlich des mit
telschwedischen Tieflaudes bekomrot der Birkenwald 
einen immer ausgesprocheneren mediokratischen Cha
rakter ( S. FLORIN 1944 S. 567, LuNDQVIST 1946, KuL-



Zusammenfassung 205 

LIKG 1948, VON POST 1930 b, 1946, BOOBERG 1930, 
FROMM 1938 ) . 

Eine Revertenz tritt auch bei der V egetatian des 
walclfreien Bodens hervor. Diagramme, welche das 
Postglazial und etwas vom Spätglazial umspannen, 
haben unten eine mehr oder minder hohe NBP-Kurve, 
welche grosseuteils die Strandvegetation repräsentiert, 
aber auch die iibrige Feldschichtvegetation der un
bewaldeten Schärenlandschaft, hauptsächlich Mineral
bodenpflanzen. Während der postglazialen Wald
periode sind NBP schwach vertreten, ansser Pollen 
von z. B. örtlichen Moorpflanzen. In jungeren Spek
tren nimmt der »Einschlag des festen Bodens» zu, 
wo zu Getreidepollen ( GC ) und andere synanthrope 
Elemente kommen (s .  unten) . Den Pflanzen, die von 
diesen Pollen repräsentiert werden, ist gemeinsam, 
dass sie Torf, geschlossene Pflanzengesellschaften und 
Besehattung vermeiden. Deshalb sind sie Judikatoren 
fiir von Natur oder kulturbedingt baumarme Böden. 
Siehe die Km·ve fur »GC + gewisse Minerophyten» 
Pl. V. Die meisten der spätglazialen Arten sind sicher 
während der langen W al d period e verschwunden, aber 
auf instabilen Böden oder an andern fur Baumwuchs 
ungi.i.nstigen Stellen ( Felsböden, kies-, stein- und 
blockreiche Ufer) konnten Reste dieser konkurrenz
cmpfindlichen Flora iiberleben, bis der Mensch ihr 
neue Ausbreitungsmöglichkeiten gab (I VERSEN 1941 
S. 39, ERDTMAN 1946 S. 302 f.) . 

Regionale Differenzen haben zu verschiedenen Zei
ten im Untersuchungsgebiet bestanden : während Per. 
V mehr Garylus im Westen, während Per. VIII kamen 
Picea und vermutlich auch Fagus und Carpinus friiher 
ins Binnenland als ins Kiistenland, während Per. IX 
eine Tendenz zu Heidebildung an der Kuste, verstärkt 
durch die Kulturentwicklung. 

\i\Tährend einer Klimaverschlechterung, die sich iiber 
einen langen Zeitraum erstreckt, aber etappenweise 
erfolgt, muss die Pflanzenwelt in nördlicheren Gebie
ten fruher reagieren als in siidlicheren. Im mittieren 
Norrland ist eine hedentende W aldveränderung (Ri:ick
gang der mediokratischen Birke) ca. 3500 v. Chr. 
konstatiert worden (FROMM 1938 S.  380 ) . Etwas nach 
3000 v. Chr. nimmt QM in Mittelschweden beträchtlich 
ab ( S .  FLORIN 1944 S. 567 ) , merkbar auch weiter 
siidlich. Der durchgreifendste waldgeographische Um
schlag in SW -Schweden tritt erst ca. 300 n. Chr. ein, 
wo die terminokratischen Elemente endgiiltig die Ober
hand gewinnen (Pl. V, VI, NrLSSON 1935 ) . 

Dieselben regionalen Gesichtspunkte können an die 
Entwicklungsgeschichte der Torfbildung angelegt wer
den. Eine regionale Verteilung der Rekurrenzflächen 
liegt vor (GRANLUND 1932 S. 157 ff., 179 f. ) ,  ist aber 
nur unvollständig erforscht. Im iibrigen ist es natiir
lich, dass eine ge�isse Feuchtigkeitszunahme im Be
ginn der Klimaverschlechterung (z. B. bei RY V) 
leichter zu rasehem Torfwachstum in atlantisch orien-

1 4 - 51 6653 

tierten Gegenden fuhrte . als in mehr kontinentalen 
( Ser. 156 a u. b, 62 a u. b) . Die wiederholten Troeken
zeiten konnten das Moorwachstum im W weniger ( oder 
nur örtlich) hemmen als im O. Analoge regionale Ver
hä.ltnisse fand GoDWIN (1946 S. 10 f . )  bei Vergleich 
zwischen Lagerfalgen auf Irland, in England und auf 
dem Kontinent. - In dem vorliegenden Profilmaterial 
ist R Y III w eder die einzige n och die in der Regel am 
kräftigsten ausgebildete Rekurrenzfläche. Als »Grenz
horizont» können sowohl RY VI, V, IV als III gelten 

(P l. II, III, V) . 

XI. Die Abspiegelung der synanthropen 
Flora in den Pollenspektren 

vV enn man den Gang der Kultivierung im Verlauf 
der Zeiten durch Pollenanalyse beleuchten will, sind 
natiirlich die Aussichten, ein repräsentatives Durch
schnittsbild der Pollenerzeugung der Kulturböden zu 
erhalten, in einem kupierten Gelände (Bohuslän-Dals
land) geringer als in einem morphologisch einhe�t
licheren, anbaufähigen Gebiet (vgl. Ser. 156 b mit den 
iibrigen) .  

Die Frequenz des Nichthaumpollens (NBP) ,  berech
net auf die :E BP, nimmt nach oben in postglazialen 
Lagerfalgen zu. Es handelt sich hauptsächlich um 
Pollen von Synanthropen sens. lat. (Unkraut und Ge
treide /GC/) . Andere NBP (»varia» )  nehmen nach 
oben gleichfalls zu, weshalb sich vermutlich auch unter 
ihnen Synanthropenpollen ausser Pollen der einhei
mischen Kräuterflora finden, die sich dank den Ro
dungen ausbreiten konnte. 

IvERSENs (1941 ) Ansicht, dass die Unkräuter mit 
dem Ackerbau entweder von den Meeresufern oder 
anderswoher gekommen sind, diirfte im wesentlichen 
auch auf schwedische Verhältnisse zutreffen. In Fen
noskandia gibt es indes gewisse Standorte (Fels
abhänge, /Kalk/Felsböden, instabile Böden ) ,  wo 
Pflanzen wie Rumex acetosella ( vermutlich als R. 
tenuifalius LövE 1941 ) , Plantaga lanceolata (f. dubia) 
und majot· indigen vorkommen ( STERNER 1938, HY
LANDER 1945, ALBERTSON 1946 ) . Besonders bei ge
ringer Frequenz dieser Pollenarten muss man die Mög
lichkeit beachten, dass Pollen der genannten Pflanzen 
von der ursprunglichen Flora herriihren. V orkoromen 
von Chenopodiaceenpollen im Innern des Landes sind 
zweifellos kulturbedingt. 

Einzelne At"temisia-J Plantago-J Chenapadiaceae- und 
andere Pollen in präneolithischen Schichten sind ein 
Problem ( vgl. EGEDE LARSSEN 1950 S. 15 f. ) .  Alle 
können kaum Verunreinigungen sein, sondern sind 
eher vom Meeresufer ferntransportiert oder stammen 
zu einem Teil von Vorkommen auf Felsböden, insta
bilen Böden, Schalenbänken u. dgl. 
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Die Åsle-Moor-Serie (156 b) hat die grössten Vor
aussetzungen, Entstehung und Entwicklung der Acker
bankultur zu illustrieren. (Das vorliegende Diagramm
material ist naturlieb zu unvollständig, um Unter
suchungen im einzelnen oder allgemeingultige Schliisse 
zu gestatten. )  GC-Pollen sind selten in älterer neo
lithischer Zeit, werden aber gewöhnlicher gegen das 
Ende des Neolithikums und den Anfang der Bronze
zeit. Während der jungeren Bronzezeit ( oberhalb d) 
werden sie gleichzeitig mit der QM-Depression wieder 
seltener. Die Zunahme in der Eisenzeit (uber c ) kann 
auf beginnendem Anbau des anemophilen Roggens 
( Secale) beruhen. Der kräftige Kurvenanstieg unge
fähr bei a entspricht der mittelalterlichen Urbarma-

. chung. Siehe im iibrigen die betreffenden Unkrautpol
lenkurven. 

Die Diagramrue aus dem eigentlichen Untersuchungs
gebiet zeigen unregelmässigere Synanthropenpollen
kurven, beruhend auf unvollständigem . Material, aber 
vielleicht auch auf einer weniger permanenten Kul
tivierungsform (bewegliche Brandwirtschaft ) auf den 
mageren Moränenböden. 

XII. Das Auftreten einiger W asserpflanzen 

Die Untersuchung umfasste nicht ein spezielles Stu
dium der Makrofossilien von W asserpflanzen. W o 
solche angetroffen wurden, sind sie jedoch notiert 
w orden. Bei den Pollenanalysen wurden die W asser
pflanzenpollen (WPP ) protokolliert. 

Nymphaea und Nuphar 

Nymphaea-Pollen wurde in älteren Lagern gefnn
den als die Samen. Sie beginnen bei oder etwas vor 
der C0 aufzutreten. Die edaphischen Verhältnisse kön
nen vorher ( unmittelbm· nach der Isolierung) · mög
licherweise ungunstig gewesen sein, aber die Seltenheit 
sicher spätglazialer Funde - n ur ein Lokal ( auf 
Seeland, IVERSEN 1946 S. 220) - mach t es wahr
scheinlich, dass das Klima erst im Anfangsstadium des 
Postglazials ( IV) Nymphaea ermöglichte, in SW
Schweden zu wachsen. Einzelne N. candida - ähnliche 
Pollen kommen in den Binnenlandserien ohne spezielle 
chronologische Tendenz vor. - Eine geringe Anzahl 
Nuphar lute·um - Pollen wurde zufällig in Schichten 
aus der Hochwärmezeit angetroffen. 

Ceratophyllum demersum 

Nur Friichte wurden (Lokal 55) in Lagern aus dem 
Anfang des Boreals gefunden (u. a. zuunterst in der 
Kalkgyttja, Fig. 26 S. 83 ) .  Die Chronologie der. Art 
in Schweden ist w enig bekannt : östliches Götaland von 
spätborealen Schichten ( SuNDELIN 1917 S. 99) und 

Schonen aus präborealer Zeit (NrLSSON 1935 S. 553 ) .  
Aus Dänemark erwähnt JESSEN (1920 S .  219, 1929 
S.  16) ungefähr gleichaltrige Funde. Da d�e Art jetzt 
in Finnmarken vorkommt, ist ihr W ert als Klima
indikator nicht gross (SAMUELSSON 1934 S. 145, vgl. 
jedoch JESSEN 1929 S. 14) . Die nördlichere Verbrei
tungstendenz im. östlichen ·F ennoskandia deutet indes 
auf ein gewisses Wärmebedurfnis im Sommer. 

Ranunculus (Batrachium) cfr confervoides 

Im Anschluss an den Isolierungskontakt tr·itt bis
weilen reichlich ein Ranunculus-Pollen von einheit
lichem Typus auf, der wahrscheinlich von einer Ba
trachium-Art stammt. Fruchte von R. cfr confervoicles 
sind in spätglazialen Lagern der Gotenburger Gegend 
( SERNANDER 1902 S. 138) und auf Seeland (JESSEN 
1920 S. 174) angetroffen worden. Wahrscheinlich 
gehört dieser Pollentypus - wie HESSLANDs R. cfr 
peltatus (1949 b S. 151 ) - zu derselben Pflanze, die 
jetzt »ihre Hauptverbreitung in den kalkreichen Ge
birgen und in brackischem Wasser längs dem Bott
nischen und dem Finnischen Busen» hat ( SAMUELssoN 
1934 S. 62 ) .  In SW-Schweden wi.irde sie also während 
der Wärmezeit infolge veränderter edaphischer ( Oligo
trophierung) und wahrscheinlich auch klimatischer 
Verhältnisse ausgestorben sein. 

T rapa 

Fragmente von Trapa-Nussen wurden in Ser. 62 a 
und 69 a u. b festgestellt. Zum Vergleich wurde eine 
Serie durch die Lagerfolge eines Vorsees mit Trapa . 
im sudlichen Bohuslän (Lokal 71 ) gesammelt. Die 
Friichte von Lokal 69 zeigen coronata-Typus. Ausser
dem wurde Trapa-Pollen in Lokal 66 und in Ser. 62 b 
angetroffen. 

Die pollenanalytischen Leitniveaus, welche fur die 
Datierung der Trapa-Vorkommen Bedeutung haben, 
sind A0 und T0 ( S. 184) . Aus den Diagrammen geht 
hervor, dass Trapa gleichzeitig in die Lokale 62, 69 
und 71 kam, nämlich bei A0• In Lokal 66 trat sie erst 
bei T0 auf. An diesen Orten können die edaphischen 
Verhältnisse kaum ein friiheres Erscheinen gehindert 
haben (siehe die Lagerfolgenprofile ) .  Das Verschwin
den erfolgte im Zusammenhang mit der Verlandung. 

Die Chronologie der meisten fennoskandischen und 
scanodanischen T rapa-Vorkommen ist n ur unvollstän
dig bekannt (MALMSTRÖM 1920 S. 54 ff., vgl. VON 
PosT 1925 c, AssARssoN 1927, SELLING 1938, 1940, 
WENNER 1939, FRÖMAN 1944 ) .  Hinsichtlich der iibri
gen in oder nahe dem Untersuchungsgebiet bekannten 
T rapa-Vorkommen kann folgendes konstatiert werden : . 
Das Tossene-Vorkommen (Lokal 33) ist junger als T0 
(Zeit der Isolierung) .  Das Grohed-Vorkommen (Lokal 
36) durfte ungefähr gleichaltrig mit dem vorhergeh�n
den sein. Das Hullsjö-Vorkommen (Lokal 38) ist nach 
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VON PosT (M.ALMSTRÖM 1920 S .  56)  von spätatlan
tischem oder friih subbarealem Alter. Fur das Vor
kommen im Flo-Moor (Lokal 44) gibt VON PosT (l .  c. ) 
dasselbe Alter an, welches der Verfasser auf die Zeit 
von T0 bis zum Ende der Hochwärmezeit präzisiert 
hat. (Edaphische Faktoren durften hier fruberes Vor
kommen verhindert haben. ) 

Im sudlichen Värmland finden sich einige Trapa
V 01·kommen, die n ur unbedeutend junger sind als die 
in den hochgelegenen Bohuslän-Dalsland-Lokalen (As
SARSSON 1929 S. 90 ) .  Das älteste sicher altersbestimmte 
Vorkommen in Schonen stammt aus der Zeit nach T0 
(HoLST 1909 S. 27) ; jedoch besteht kein Grund, hier 
ein späteres Auftreten anzunehmen als im nordwest
lichen Götaland, aber auch kein fri.iheres als A0• An
dere siidschwedische (pollenanalytisch unbearbeitete)  
Funde sind in Bildungen von später Ancylus- oder 
unbedeutend jungerer Zeit gernacht worden. Im nord
östlichen Verbreitungsgebiet sind die Vorkommen in
des ji.ingeren Datums (voN PosT 1909, SELLING, WEN
NER, FRÖMAN op . cit. ) .  

Diese teilweise unvollständigen Daten fiir das Trapa
Auftreten in Schweden deuten auf eine fruhe und 
rasche Ausbreitung uber das sudliche und westliche 
Götaland und offenbar auch Teile des westlichen Svea
land. Erst später konute ein Vorriicken auch in Ost
Schweden bis zu der geomorphologischen und klima
tischen Grenze erfolgen, welche der siidliche Abschluss 
des Norrlandgeländes auch damals bildete (Fig. 40 
S. 168 ) .  Die Ursache der Verzögerung kann grossen
teils in edaphischen Verhältnissen liegen, aber vermut
lieb auch in der klimatischen Sonderstellung des öst
lichen Mittelschwedens während der beginnenden 
Wä.rmezeit ( S. 184) . 

Die Myriophyllum-Arten 

M. alte'rniflorum, spicatum und verticiUatum sind im 
Untersuchungsmaterial durch Pollen in mehreren Se
rien und durch Blattreste ( wahrscheinlich von M. 
verticillatum) in Ser. 115 b vertreten. Sie erscheinen 
mehr oder weniger unmittelbar nach der Isolierung, 
die in einigen Fällen beim Ubergang von spät- zu post
glazialer Zeit stattfand. (Einzelne Pollen im marinen 
Ton sind sicher Verunreinigungen. ) Die Reihenfolge 
der Einwanderung wechselt, aber in der Regel schei
nen die mehr eutroph betonten 111 . . spicatt�m und ve�·ti
cillatum., begiinstigt durch die edaphischen Verhält
nisse bei der Isolierung, etwas vor M. alte'rniflo?·um 
aufzutreten (PI. VI, Betula-Ubersicht) .  - Fi.ir M. 
alterniflorum, das heute 1000 m ii. M. in Siidnorwegen 
erreicht, fehlen sichere spä.tglaziale Belege in Skan
dinavien. M·. spicatum ist aus Schonen fiir das Spät-

glazial (HoLST 1895 s. 18) und aus Dänemark fiir die 
jiingere Dryaszeit angegeben (JESSEN 1920 S. 175 ) .  
M .  verticillatttm ist als spätglazial (Pollen) nur von 
einem Lokal (auf Seeland) bekannt (IvERSEN 1946 
S. 220 ff. ) ,  scheint aber in friihpostglazialer Zeit 
häufiger zu werden (J ESSEN 1929 S. 16 ) .  

Anhang 

I. Das Vorkommen von »Hystrix» 
Dem nicht klargesteliten Mikrofossil Hyst�·ix hat 

man in den letzten J ahren vielfach Beachtung ge
schenkt (IvERSEN 1936, 1937, TROELS-SMITH 1942, 
MOHREN 1942, 1945, . MIKKELSEN 1949, VAN DER RAM
MEN 1949, ERDTMAN 1949, FRIEs & Ros s 1950 ) .  E s 
kommen einige verschiedene Typen vor ( Fig. 41 S. 
170 ) ,  ein grösserer (a ) , ca.  55 f..t, und ein etwas klei
nerer (b) , ca. 40 1-t, offenbar ohne bestimmte chrono
logische Tendenz. Hystrix findet sich im Spätglazial 
und durch das ganze Postglazial sowie in rezenten 
Sedimenten, die sich in Sedimentationstrichtern im 
Gullmarsfjord abgesetzt haben. Sie kommt allgemein 
im Gullmarmaterial und in den marinen Abschnitten 
der Landserien vor und verschwindet bei der Isohe
rung. H .y s t r i x i s t a l s o e i n I n d i k a t or h a
l i n e r V e r h ä l t n i s s e. Ansserdem bemerkt man 
in den spätglazialen marinen Sedimenten der Land
serien eine Frequenzabnahme von der damaligen .K.iiste 
gegen den Vänerfjä.rd, der infolge von Schmelz-\vasser 
einen geringeren · Salzgehalt hatte. H y s t r i x i s t 
o f f e n b a r  e i n  a u s g e s p r o c h e n  h a l i n e r  
O r g a n i s m u s. 

2. Zeitbestimmung einiger lsolierungskontakte 
Abschliessend wird ohne Kommentar eine gra

phische Zusammenstellung (Fig. 43 S .  172) der Placie
rung einiger nivellierter Isolierungskontakte in der 
De Geer-Liden-Frommschen Zeitskala gegeben. Die 
Isolierungskontakte sind meist unscharf, was sich in 
der Ansbildung der Lagerfalgen und dem Auftreten 
der Wassm·organismen (WPP, Hystritc und Diato
meen) zeigt und dur ch die Isolierung des Käringö
Vorsees indiziert wir d ( S. 189) . E s ist schwierig, im 
vorliegenden Fall . eine Strandverschiebungskurve zu 
konstruieren. Diese wiirde ein vergleichsweise grosses 
Gebiet mit einer nicht bloss ungleichwertigen, sondern 
auch ungleichförmigen Landhebung repräsentieren 
(v g l. S. 182) . J e doch wurde eine Mittelkurve einge
tragen, um die Tendenz des V erlaufes der Kiisten
verschiebung zu zeigen. 
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Bilaga l 

Förklaringar till profilen kusten - Vänern (pl. l) 
E-., .,  �a 12 km brett bälte har lag·ts från kusten 

(med ön Bonden som utgångspunkt ) först mot 
ungefär NNO, sedan ( ungefär vid Munkedal 
ICärnsjön) mot O och därpå (ungefär vid Kroppe-

. fjäll - Långhalmen) mot ungefär OSO till södra 
Vänern. Bältets bredd har bestämts av avståndet 
mellan de parallella Åby- och Gullmarsfjordarna. 
Bältets yttre (norra) begränsning vid de båda 
riktningsändringarna utgöres av en cirkelbåge 
med skärningspunkten (vinkeln) mellan de inre 
( södra ) begränsningslinjerna som centrum. 
Ifrågakommande höjdpunkter (se nedan) ha pro
j icierats mot bältets mittlinje, vilken i profilen 
tänkts uträtad. Denna linje mäter 81 km från 
tvärs Bonden i V till Vänerus västra strand i O. 
Fågelvägen är 64,5 km och går i riktning VSV 
-ONO. 

För åskådliggörande av landformerna ha -
med ledning a v men ej helt i överensstämmelse 
med AsKLUNDs metod för konstruktion av pro
fildiagram tvärs över Sydsverige ( 1928 s. 801 ) 

- tvenne grupper av terrängföremål registre
rats, nämligen l )  lägsta vattenyta och 2) högsta 
toppunkter ( höjdsiffror ) .  Värden av den första 
gruppen äro helt objektiva och illustrera med 
sammanbindningslinjer lägsta dräneringsnivå i 
bältets olika avsnitt. Den sistnämnda gruppens 
värden ha tillkommit efter ett delvis subjektivt 
urval, föranlett av kartmaterialets oenhetlighet 
och dess ojämnhet vad höjduppgifter beträffar 
och andra tekniska hänsyn. Sålunda ha inlagts 
samtliga toppunkter inom bältet på LJUNGNERS 
landformskarta över mellersta Bohuslän ( 1927 ) 

och dessutom några ur de nya konceptbladen 
41 NV, 41 NO, 51 SV och 51 SO samt ur blad 
42 erhållna höjdsiffror (i regel triangelpunkter ) .  
På grund av toppunktsmaterialets ojämna karak
tär ha punkterna ej sammanbundits. De ge dock 
ett intryck av topplanets lutning och dess höjd 
över havet. storleksskillnaden (avståndet) mel
lan topplanet och lägsta vattenyta ger också ett 
mått på terrängens brutenhet. 

Bilaga 2 

Förklaringar till de historisk-geografiska kartorna (pl. VIII) 

l .  Il.arta över Boh'ltslän och södra Dalsland vid 

den senglaciala tidens slut (7500 a 7000 f. Kr. ) . 
Kartan avser att ge en u n g e f ä r l i g· bild av 
undersökningsområdet med omgivningar vid den 
tid då den senglaciala, trädfattiga vegetationen 
avlöstes av den första skogsvegetationen, de s. k. 
preboreala björkskogarna. Till grund för kust
l injebestämningarna ha legat motsvarande pol
lenstatistiska konstellation ( � N AP-kurvans ned
gång, Betula-kurvans stigande och Pinus-kurvans 
sjunkande, dvs. BM0 /se s. 51/) , mer eller 

mindre nära sammanfallande med isoleringskon- · 

takten, i några för ändamålet lämpliga pollen
diagram\ nämligen l )  ett från södra Bohuslän 
(lokal 71 m ö. h., Jörlanda socken /5 km N 65° O 
om kyrkan/) ,  2) diagrammen från Rörmyr och 
Stärkestadsmossen (lokal 115 resp. 121 m ö. h. ) 
inom undersökningsområdet samt 3 )  ett från 
norra Bohuslän ( HESSLAND 1949 b pi. I fig. l )  

1 Diagrammens nummer ange samtidigt resp. lokalers 
höjd över havet i meter. 
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SV om Idefjorden ( Flöghult ca 118 m ö. h . ) . I 
diagram 71 sammanfaller .isoleringskontakten 
med ifrågavarande pollenstatistiska lednivå. I 
diagrammen från mellersta Bohuslän, varav ett 
par ( 115 a o.  b) är från ett höjdmassiv väster om 
branten Uddevalla-Kärnsjön, ett annat pa: (ser. 
121 a o. b) från inlandet öster om densamma, är 
situationen enahanda (pi .  III ) . I Flöghultdia
grammet äro förhållandena något otydliga vad 
denna lednivå beträffar. Några tvära omkast
ningar mellan Pinus- och Betula-kurvorna om
kring isoleringsnivån tyda på lokal Pinus-över
representation genom pollendrift. Det är osäkert 
om lednivån bör förläggas. vid ca 5,85 m, dvs. vid 
isoleringskontakten, eller möjligen i marina leran 
nedanför understa provet. Ä ven om denna »an
karpunkt» (voN PosT) är osäker, tycks den emel
lertid antyda, att . den på dessa synkrona nivåer 
grundade landhöjningsgradienten visserligen 
stiger från södra till norra Bohuslän, men att 
den relativa intensiteten avtar mot NNV. Den 
erhållna nivåkurvan går ävenledes ungefär kon
formt med den, som MG-värdena ge ( data om 
MG ur MuNTHE 1940 s. 30 ff., SANDEGREN 1943 b 
s. 8 ) ,  och löper på en nivå, som utgör vid pass 
3/4 av MG. SANDEGRENs (1943 b s. 14) strand
linjevärden för 7000 f. Kr. ligga genomgående 
icke obetydligt lägre ( THOMAssoNs A I - n ivå, 
1936 s. 39)  än de här erhållna och hänföra sig 
alltså till ett något senare skede, vilket i den De 
Geer-Liden-Frommska kronologien ligger nå
gonstans mellan 6800 och 6350 f. Kr.,  - dock 
närmare det förstnämnda värdet. - Vid kart
konstnlli:tionen ha med ledning av ovanstående 
använts följande nivåvärden : längst i S ungefär 
70 m, i mellersta avsnittet 110 a 120 m och i N 
130 m eller något mer samt däremellan inter
polerade värden. De värden, på vilka kartbilden 
grundats, äro sålunda särskilt vad de norra och 
nordöstra områdena beträffar åtskilligt osäkra, 
varför kartan måste läsas med stor försiktighet 
och kritik. 

. 2.  Karta över Boh1�slän och södra Dalsland vid 

högvärmet1:dens början ( ca 5000 f. Kr. ) . Kartan 
avser att ge en l,).ngefärlig bild av undersöknings
området med omgivningar vid början av den tid, 

då i dessa trakter klimatet av allt att döma var 
som allra gynnsammast, vegetationen frodigast 
och den ädla lövskogen som rikligast. Till g-rund 
för kustlinjebestämningarna ha legat motsva
rande pollenstatistiska nivå, den rationella TiZia

pollengränsen ( T0 )  och Västkustens postglaciala 
transgressionsmaximum (PG eller THOMAssoNs 

'rapesgräns) - ganska samstämmiga värden trots 
den sannolika tidsskillnaden på några århundra
den ( jfr s. 48 o. 54, S. FLORIN 1944 PI. IX, voN 

PosT 1947 b s. 301 ) .  Den Erteböllekultur, som av 
ENQVIST ( 1922 ) beskrivits från Orust och Tjörn, 
har befunnits till tiden i stort sett sammanfalla 
med nämnda transgressionsmaximum ( op. c. s. 
43 ) .  ENQVISTS detaljerade karta över dessa öar 
vid Ertebölletid har därför kunnat användas för 
ifrågavarande kartkonstruktion. Som ankarpunkt 
för mellersta Bohuslän tjänar ett diagram från 
Sotenäset ( T  ossene myr 33 m ö. h., fig. 42 s. 171 ) ,  
i vilket isoleringskontakten faller vid eller myc-· 
ket obetydligt ovanför T0. I övrigt ha THOMAssoNs 

strandlinjediagram ( 1936 s. 39, Tpm-linjen) och 
SANDEGRENs ( 1943 b s. 14)  pollenanalytiskt be
stämda PG-värden ( Hålta 30, Uddevalla 37, 
Fjällbacka 44 och Strömstad 51 m) använts. O .  
FRÖDIN (1912 s. 470) anger för Tanum ca 40  m, 
vilket värde kan vara några meter för lågt. Med 
ledning av dessa data ha vid kartkonstruktionen 
följande värden begagnats : för södra Bohuslän 
drygt 30 m, för mellersta Bohuslän 35 m och för 
norra Bohuslän 45 m eller något mer. Den er
hållna kartbilden visar, att inlandet ( inre Bohus
län och västra Dalsland )  och Dalboslätten bilda 
ett sammanhängande fastland och att det nutida 
bohuslänska landskapet håller på att ta form. 
Utvecklingen har gått mycket snabbt under den 
tidrymd ( drygt 2000 år ) ,  som ligger mellan tid
punkterna för föregående och denna karta. Vä
nerns strandkontur har dragits vid den nutida 
strandlinjen, även om smärre ändringar, motsva
rande en strandlinjeförhöjning på vid pass 5 m 
(se VG3-linjen hos voN PosT 1929 a Tavla l ) ,  
hade varit motiverade längst i norr . 

3. Karta över Boh1tslän och södra Dalsland 'lm
der värmetidens avslutningsskede ( 2000 a 2500 
f. Kr. ) .  Kartan avser att ge en ungefärlig bild av 
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ss e 

1,1.7' 0 

Teckenförk lar ing ar t i l l  övers i ktskartan 
Zeiche nerklä r u n ge n  zur O bersichtskarte 

lokal  fö r fu l l stä n d i g  provse rie (s iffro rna a n g e  somti d igt höjden öve r 
h ovet i mete r och loka l e n s  n ummer) 

Entnahmeste l le  e iner  val lständigen Probe nserie (d i e  Za h l e n  ge ben g leichzeit ig d i e  
Hö h e Li b e r  dem M e e r  i n  Metern u n d  d ie  N um mer der Entnahmestel le  a n )  

lokal för m e r  e l ler  m i nd re ofu l l ständ i g  provserie e l le r  i öv rigt om
nämnd lokal  (d :o) 

Entnahmeste l l e  e i n e r  mehr oder wen i g e r  u nvol l ständigen Probenserie oder sonst 
erwäh nte Ste l le  (wie oben) 

v • provtag n i n g sstat ion för sed imentpro ppar frå n  G u l lmo rsfjorden 
E ntnahmeste l le von Sed i mentsäulen aus dem G u l lma rsfjo rd 

· · . �·.· .· · ···· .. · · /  t����) skog klädd areal i kolom råde (åke r  e l l e r  i m ped iment) 
Wa ld bedecktes A real  in ei n em sonst wa ld losen G e bi et 

' 
.... _ - .... 

- ,  

. . . 

g rä n s  för natu rg eog rafi s k  reg ion (frå n V: s kä rg å rd som rådet, k u st landet, 
i n land et och Dol boslätten) 

G renze ei ner natu rg eog rap h i schen Reg ion (von W: Sch ä re n g e biet, K uste n la nd,  S i n nen
l a nd u nd Dal bo-E bene) 

västg rän s  för spontan borrskog ( P i n u s  och P iceo) 
Westgrenze des spontaneo Nadelwaldes (Pi n u s  u nd Picea) 

A före komst av spontan bok ( Fog u s) 
S pontanes Vorkommen der Bu ch e (Fag u s) 

• • stod och an n at sam h ä l l e  
Stadt oder a ndere S i ed l u ng 

l a n d skapsg räns 
Prov i nzg renze 

Profi len ovanför översi kts kartan avse r att belysa höjdförhå l landena 
i nom u n d ersökn i n g som rådet. l den ha i n förts v i ssa toppar och vatten
ytor i nom det på kartan a n g i v n a  bältet från S kagerack mot NNO, 
O och OSO ti l l  Vänern.  Se dä rom närmare b i l ag a  1 .  

U nderlaget för översi ktskartan utgöres av ett fotog rafi av e n  deta l j  
u r  T u r i stkartan öve r Sver ige b l .  5, i n nan d e  k u l t u rgeog rafi ska före
målen påtryckts. 

l öve rsi ktska rtan har i nfä l lts en spec i a l ka rta över Boh us l ä n  och 
a n g ränsande öst l ig are om råde n ,  v i sande den å r l i g a  nederbörden i mm 
(de lv is  efte r Angström 1 946), även som Fal byg d e n s  l äg e  i för h å l l a n d e  
t i l l  d et egentl i g a  u n de rsö kn i ng som råd et. 

Fö r de geog rafi ska förhål landena k r i n g  Asle mosse på Fal byg d e n  
h ä n v i sas t i l l  ka rtan i börj a n  av kapitel V I I .  

D a s  Profi l oberh a l b  der O bersichtska rte wi l l  d i e  Höhenverhältnisse d e s  U n ter
such u ngsgebietes vera nscha u l ichen.  In d iesem s ind  e i n i g e  G i pfel und Wassern iveo u s  
ei ng ezeich net, d i e  i n nerhalb  d e s  i n  de r  Korte v o n  Beg renzu ng sl i n i e n  u mgebenen 
Gebietes l i egen,  das s ich vom S kagerrak gegen NNO, O u nd OSO nach dem 
Vä nersee h i nzieht. 

Als  U n terlage der O bersichtska rte d ie nte eine Photog ra p h i e  ei nes Aussch nittes 
ou s der »Tu ristka rtan över Sverige» Bl. 5 u nter Weg lassung der kulturgeog ra· 
ph ischen Angabe n  u nd Zeichen.  

I n  d i e  Obersichtskarte ist e i n e  S pezi o l karte von Boh us län  u nd den ong renzenden 
öst l ichen Gebieten e ingefiigt word en,  d i e  d e n  jähr l ichen N i !!de rsch l ag i n  m m  zeigt 
(zu m  Tei l nach Angström 1 946), ebe nso wie die Lage der Lo ndschoft Fa l byg den im 
Verhältn i s  zu dem e i gentl ichen U ntersuch u n g sg ebiet. 

Betreffs der  geog ra p h i schen Verhältn isse u m  das Moor vo n Åsle in Fa l bygden 
wird auf d i e  Korte am Anfang des Kapitels  V I I  h i ngewiesen. 

m. Ö. h. Bond•n Gåsö Valbodals röse Finsbo tuva Lassehaga Vidden 

Pl . I 
Höjdprofil mellersta .Bohusläns ku.sf - Jlånern 
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undersökningsområdet med omgivningar vid en 
tidpunkt, motsvarande ungefär gånggriftstid, då 
tendenserna till klimatförsämring sedan några 
århundraden börjat göra sig märkbara i skogs
sammansättningen i form av någon decimering 
av den ädla lövskogen ( särskilt lindbestånden) 
och uppträdandet, till att börja med visserligen 
synnerligen sparsamt, av gran, bok och avenbok. 
Samtida pollenspektra - ge vid handen, att den 
åkerbruks- och boskapsskötande människan börjat 
göra ingrepp i den naturliga vegetationen. Någon 
samtidig pollenstatistisk lednivå finnes ej i lämp-

lig kombination med isoleringskontakter på 1 5  
-20 m ö. h .  Kustlinjebestämningen har måst ske 
på arkeologisk grundval : för södra Bohuslän 
ungefär 15 m-nivån ( ENQVIST 1922. s. 44, 51 ) och 
för norra Bohuslän ungefär 20 m-nivån (O .  FRÖ
DIN 1912 s. 470 ) . Den sålunda erhållna kartan ger 
en bild som i stora drag - och särskil t i södra 
Bohuslän - överensstämmer med den nutida. 
Den inverkan, som fördelningen mellan land och 
vatten utövar på vegetationens utformning, bör 
ha varit praktiskt taget oförändrad under de se-

- naste 3-4000 åren. 

Bilaga 3 se omstående sida ! 
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Förklarande anmärkningar till planscherna 
I-VIII 

Pl. I .  översiktskarta över undersökningsområ
det jämte höjdprofil och specialkarta över nord
västra Götaland med nederbördskurvor (mm j år) .  
'reckenförklaringar till översiktskartan till väns
ter. 

Pl. II-IV. Pollendiagram från landserierna, 
börjande i O med det kronologiskt bäst kända 
diagrammet från Åsle mosse (kap. VII ) . Pollen
diagram från landserierna förekomma f. ö .  på 
f ig. 14 s. 63, 26 s. 83, 29 s. 91 ,  30 s. 92, 32 s. 1 16, 

36 s. 136, 37 s. 141, 38  s. 155 och 42 s. 171 . För
Idaringar till tecken och förkortningar på pl. 
VIII. 

P l. V-VI. Synkroniserad diagramkedja från 
bohuslänska kustlandet över bohuslänsk-dalsländ
ska höjdområdet och Dalboslätten till Falbygden 
(V till vänster och O till höger) . Ej representa

tiva diagramavsnitt - med lokal pollenanrikning 

(mest lövkärrtorvpartier) - äro i ytbeteckning

arna utmärkta med vit bandning. Förkortnings
förklaringar på pl. VIII. 

Pl. VII. Pollendiagram från profiler ur G ull
marsfjordens bottensediment samt synkroniserad 
diagramkedja (kap . VIII ) . Orienteringskarta 
.()ver Gullmarsfjorden med djupkurvor ( skala 
1 :  ca 260 000) . 

Pl. VIII. Historisk-geografiska kartor över Bo
huslän och södra Dalsland. Landarealer strec
kade. Fig. l. Den senglaciala tidens slut 7500 a 
7000 f. Kr. Fig. 2. Ertebölletid vid högvärme
tidens början ca 5000 f. Kr. Fig. 3. Gånggrifts- · 
tid (2500 :l 2000 f. Kr. )  under värmetidens av
slutningsskede ( senvärmetid) . Prickar ange loka
ler (med nummer och höjd ö. h. ) ,  från vilka dia
gram äro publicerade i avhandlingen, ringar 
övriga omnämnda lokaler. - Förklaringar till 
tecken och förkortningar. 

Bilaga 3 

Erklärende Bernerkungen zu den Tafeln 
I-VIII 

Pl. I .  Ubersichtskarte iiber das Untersuchungs
gebiet nebst Höhenprofil und Spezialkarte des 
nordwestlichen Götaland mit Niederschlagskur
ven (mm/�Tahr) .  Zeichenerklärungen zu der 
Ubersichtskarte links. 

Pl. II-IV. Pollendiagramme der Landserien, 
beginnend im O mit dem chronologisch am besten 
bekannten Diagramm vom Åsle-Moor (Kap. VII) . 
Pollendiagramme der Landserien finden sich im 
iibrigen auf Fig. 14 S .  63, 26 S. 83, 29 S .  91 ,  

30 s. 92 ,  32 s. 116 ,  36 s.  136 ,  37 s. 141 ,  38 s. 155 

und 42 S.  171 . Erklärung der Zeichen und Ab
kiirzungen auf Pl. VIII. 

P l. V-VI. Synchronisierte Diagrammkette 
vom Kustenland Bohusläns iiber das bohus
länisch-dalsländische Höhengebiet und die Dalbo:. 
Ebene bis Falbygden (W links, O rechts ) .  Nicht 
repräsentative Diagrammabschnitte - mit ört

licher Pollenanreicherung ( meist Bntckwaldtorf

partien) - sincl a�tf den Flächenbezeichnungen 
dttrch weisse Bänden.tng kenntlich gemacht. Er
klärung der Abkiirzungen auf Pl. VIII. 

Pl. VII. Pollendiagramme von Profilen aus 
dem Bodensediment des Gullmarsfjordes sowie 
synchronisierte Diagrammkette ( Kap. VIII ) .  
Orientierungskarte des Gullmarsfjords mit Tie
fenkurven ( Massstab l :  ca. 260 000) . 

Pl. VIII. Geschichtlich-geographische Karten 
von Bohuslän und dem sudlichen Dalsland. Land
areale schraffiert. Fig. l. Ende des Spätglazials 
7500-7000 v. Chr.  Fig. 2. Erteböllezeit zu Beginn 
der Hochwärmezeit ca. 5000 v. Chr. Fig. 3. Gang
gräberzeit ( etwa 2500-2000 v. Chr. ) in der 
Schlussperiode der Wärmezeit (Spätwärmezeit) .  
Punkte bezeichnen Lokale (mit Nummer und 
Höhe ii. M. ) ,  von d enen Diagramme in der Ab
han dl ung veröffentlicht sind, Ringe andere er
wähnte Lokale . - Erklärung der Zeichen und 
Abkiirzungen. 
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� ljungtorv -Ca/luna· Torf 

� 
Sphagnum-torv, ldgförmultnad (huvudsak/. 

mossetorv J 
Sphagnum-Torf, schwach humlfizlert {hauptsöchl. 

Hochmoartorf) 

� d:o nen högförmultnad u -...:/" wie oben, aber stark humlfizlert 

� Sphagnum- o. Erlophorum vaginatum - torv 

� Sphagnum-gungffytorv 
Schw/ngrasentorf 

Tec ke nförk la r i n g  ar  
Zeichenerklärungen 

kärrtorv l allmänhet 
Flochmoartorf (Riedmoartorf) lm ollgemelnen 

lövkärrtorv 
Bruchwa/dtorf 

kärrdy 
Sump( dy 

Cladlum-torv 

sjötorv (Phragmites, Equisetum) 
Seetorf 

-
� 

-
-

gyttja i allmänhet 
Gyttja (Mudde) lm al/gemeinen 

grovdetritusgyttja 

(lndetr/tusgyttja 

kalkgyttja 

lergyttja 
Tonmudde 

P l .  Y I I I  

li?1l�� grövre minerogent material 
Gröberes minerogenes Material 

6 morän 66 Geschiebeschutt 

v skal( avlagring) v v 
Scha/en(ablagerung) / berggrund 
Felsengrund 

........ stubbe eller i övrigt ved av tall (Pinus) 
Stumpf oder öbnges Ho/z von K1efer (Pinus) 

� stubbe eller i övrigt ved av björk (Betula) 
Stumpf oder ubriges Ho/z von 8"ke (8etu/a) 

� magnocar/cetumtorv sjö dy 
Seedy 

lera och lerhaltiga sediment • stubbe eller i övrigt ved av al (A/nus) 

+ Pinus 

+ Picea 

+ Betula 

* A/nus 

+ Quercetum mixtum 
·. 

U/mus 

+ Tl/ia 

+ Quercus 

+ Fagus 

+ 
\ 

-j-
\ ' ---+--l 
l 
\ 

\ ----:>--
l 
\ 

+ 
l ' 

� l 
l \ --* 
l \ 

� 
l 

l 

\ � l l 

So/ix 

Corylus 

Gramineae 

Cyperaceae 

Myriophyllum a/terniflorum 

spicatum 

» verticillatum 

Nymphaea alba (coli.) 

Ranunculus (Batrachium) 
cfr confervoldes 

\ 
\ ----j'- Trapa notans 

l �" Ericales > � Sphagnum ) 

;lo. 
+ 

} " \ 
l 

l 

2. »cultivation» pollen 

2. NAP 

»Hys tri x» 

A - A/nus 

AP - trädpollen (arbor-pollen) 

AqP - vattenväxtpollen 
( aquatic-plant-pollen) 

Art (Art e m) - Artemisia 

8 - Betula 

c - carpinus 

Ton und tonhalt/ge Sedimente 

Ca r - Caryophyllaceae 

Ch (C hen) - Chenopodiaceae 

Cyp = Cyperaceae 

Co - Corylus 

cu/t - »cu/tivatlon» pollen: Grami
neae cu/tae, Rumex, Cheno
padiaceae, Plantaga /anceo
/ata o. major, Artemisia samt 
Centaurea Cyanus. 

Er (Eric) - Ericales 

F - Fagus 

Fr = Frax/nus (endast i diagr. /56 b) 
Fraxinus (nur In Dlagr. /56 b) 

GC = Gramineae cu/tae (Cerealla) 

S tum p( ode r iibrlges Ho/z von Er/e (A/nus) 

GC + min.( - fyt.)� Gramineae cul
tae + vissa minerofyter (mine
raljordsväxter ): Polygonaceae 
Chenopodiaceae, Caryophylla
ceae, Cruciferae, Hippophai!, 
Plantaga spp. o. Compositae 

Gram - Gramineae 
H= Hippophai! 

H x (Hystr) - »Hystrlx» 

M a @l - Myriophy/1. alternifforum 

M s @ - spicatum 

M v  @ -
My G - Myrica G ale 

NAP - icke-trädpollen 

verticillatum 

( non-arbor-pollen) 

Ny ® - Nymphaea alba (coli.) 

P - Pinus 

Pc - Picea 

PI (Plant) � Plantaga spp. 

Q - Quercus 

QM = Quercetum mixtum 

R ® = Ranunculus (Batrachium) 
cfr confervoides 

RY - rekurrensyta 
(Rekurrenz�öche) 

Rx - Rumex 

s - sa/ix 

Sph = Sphagnum 

r - Ti/ia 

T r (!) - Trapa 

U - U/mus 

drtus. - drtusenden f. och e. Kr. 
Jahrtausende v. und n. Chr. 
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