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Fig. l. Gånggriften är den västgötska kambrosilurbygdens monumentalaste fornminne. Ingenstädes i Sverige är rike� 

domen på gånggrifter, neolitböndernas mäktiga gravar, så stor som här. Denna gånggrift på Falbygden, vid Vetterlins� 

gården öster om Falköping (SAHLSTRÖM 1915a nr 129), besöktes av LINNE och beskrevs av honom i hans Wästgöta-Resa 

1747 (s. 81) som det större av l>Hjelmar.;;rör eller Hjelmrörl>,- Foto förf. 6. IX. 1956. 

Abb. l. Das Ganggrab ist das grossartigste urgeschichtliche Denkmal des Kambrosilurgebietes in Västergötland. Nirgends in Schweden 
ist der Reichtum an Ganggräbern, den mächtigen Gräbern der Jungsteinzeitbauern, so gross wie hier. Dieses Ganggrab östlich von 
Falköping wurde von LINNE (1747 S. 81) besucht und beschrieben. 



Förord 

Flera äro de faktorer, som bestämma växternas 

utbredning och vegetationens sammansättning. I 

ett odlingspräglat landskap är givetvis den kultur

historiska faktorn av stor betydelse. Att belysa och 

om möjligt klarlägga detta samband mellan od

lingshistoria och vegetation är en uppgift, som bör 

lösas från naturvetenskaplig utgångspunkt. För ett 

gott resultat fordras samtidigt kännedom om det 

kulturhistoriska skeende, som kan ha övat infly

tande på naturen. 

När det, som i detta fall, har gällt att med pol

lenanalys studera vegetationsutvecklingen i förhål

lande till odlingshistorien i ett av Sveriges äldsta 

och intensivast utnyttjade men samtidigt också ar

keologiskt bäst utforskade jordbruksområden, har 

en intim kontakt med arkeologisk sakkunskap varit 

nödvändig. Sådan har också i rikt mått stått mig 

till buds. Den främste kännaren av Västergötlands 

fornhistoria, fil. doktor K. E. Sahlström, har ställt 

sin eminenta sakkunskap till mitt förfogande och 

i övrigt verkat inspirerande på undersökningen. 

Han har också haft vänligheten att utlåna original

ritningarna till fyra av de arkeologiska kartorna. 

Flera andra arkeologer, bland dem kanske främst 

docent B. Almgren, laborator S. Florin och do

cent C. F. Meinander (Helsingfors), ha meddelat 

mig en välbehövlig enskild undervisning om ele

menta och detaljer inom fornforskningen och givit 

mig råd, litteraturupplysningar och nyttig kritik. 

I preliminärt skick granskades manuskriptet av 

statsgeologen dr Johs. Iversen (Köpenhamn) i an

ledning av ett sakkunniguppdrag. Efter att ha 

tacksamt tagit del av hans synpunkter framlägger 

jag nu resultaten av mitt arbete med en känsla 

av större trygghet än som eljes varit möjlig. 

Materialinsamlingen i fält har utförts huvud

sakligen under vintern, varvid arbetet på isen stun

dom varit ganska krävande. Förträfflig hjälp har 

jag därvid haft av min hustru Marianne Fries och 

Bengt M. P. Larsson. En stor fördel var att Sveriges 

geologiska undersöknings foliekärnborr ·med teknisk 

personal under ledning av statsgeologen B. Järne

fors ställdes till mitt förfogande för upptagande av 

de djupaste av de pollenanalyserade serierna. 

Pollenanalys är ett tidskrävande arbete. Till all 

lycka har jag haft förmånen att även för denna 

pollenanalytiska undersökning få amanuens Th. 

Candolins bistånd. Han har samvetsgrant och skick

ligt utfört huvudparten av pollenanalyserna. För ett 

synnerligen gott samarbete vid mikroskopet tackar 

jag vännen Thoralf Candolin, outtröttlig, oegen

nyttig, oumbärlig. 

Ett otal procentuträkningar har med noggrann

het utförts av min hustru, många gånger under 

uppoffrande av tid för egna studier och intressen. 

Vissa 014-åldersbestämningar på sedimentmate

rial ha tack vare professor Kai Siegbahns till

mötesgående utförts vid Fysiska institutionens i 

Uppsala 014-laboratorium av fil. lic. Ingrid Olsson. 

Med henne har jag också haft förmånen att få 

diskutera problem kring de erhållna resultaten. 

Sammanfattningen har översatts till tyska av 

min ämneskollega i Kiel, docenten dr H. Straka. 

Han har även utfört artbestämningar av Artemisia

pollen i några av mina prov. Jag har tacksamt 

mottagit hans hjälp som uttryck för god vänskap. 

Den krävande renritningen av pollendiagram

men har nu liksom tidigare med omtanke och preci

sion utförts av herr Sven Jansson. 

Ekonomiska bidrag till avlöning av medhjälpare 

och till fältarbetet ha erhållits från statens natur

vetenska p liga forskningsråd, Stiftelsen Lars Hiertas 

.Minne och Uppsala universitets matematisk-natur

vetenskapliga sektions statsanslag för fältarbeten. 

Växtbiologiska institutionens prefekt, professor 

G. Einar Du Rietz, har ständigt varit redo att per-

.Acta Phytogeog?·. Suec. 39 



6 Förord 

sonligen och tillsammans med institutionens perso

nal stödja mina undersökningar. Prepareringen av 

pollenproven har på grund av lokalbrist måst ut

föras annorstädes. Professor Per Thorslund har väl

villigt upplåtit Paleontologiska institutionens labo

ratorium för detta ändamål. 

Under de samtal, som lätt utspinna sig på en in

stitution arbetskamrater emellan, har jag fått råd, 

A cta Phytogeogr. Suec. 39 

upplysningar och impulser, som gagnat min under

sökning i en utsträckning, som är svårdefinierbar 

men otvivelaktigt betydande. 

Alla dessa nu nämnda personer - och många 

andra hjälpsamma vänner - tackar jag varmt. 

Uppsala universitets växtbiologiska institution i 
januari 1958. 

Magnus Fries 



I. Inledning 

Denna undersökning har till uppgift att med 

pollenanalysens hjälp bidraga till kännedomen om 

landskapets utveckling i Varnhemstrakten i Väster

götlands kambrosilurområde med särskild hänsyn 

till de a v människan förorsakade förändringarna i 

vegetationen under förhistorisk och i någon mån 

historisk tid. Den avser med andra ord att ge en 

inblick i den förändring från en praktiskt taget helt 

skogklädd natur till ett utpräglat åkerbruksland

skap, som man kan förutsätta ha ägt rum alltsedan 

den tid, då människan först började sätta sin prägel 

på landskapet. 

För att nå detta mål har till studium upptagits 

den fossila pollenflorans halt av pollen (huvudsakli

gen i sedimentlagerfölj der) från dels de skogbildande 

träden, dels sådana växter, som människan frivilligt 

(sädesslag m. m. ) eller ofrivilligt (ogräs m. m.) in

fört eller gynnat under den tid jordbrukskultur 

förekommit, dvs. från yngre stenålder (neolitisk 

tid) och framåt. 

Efter en orientering om förutsättningarna för 

undersökningen, en presentation av undersöknings

materialet och dess behandling samt en översikt 

Fig. 2. Undersökningsområ

det väster om Varnhem och 

Billingen. Lokalerna nr l, 
2 och 3 (Tranum, Spånsjön 

resp. Kroppsjön) äro in

förda med vita kryss i ord

ning från väster mot öster. 

Landskapets förändring 

från det preneolitiska ur

skogstillståndet till nuti

dens helåkerbygd är enorm. 

Abb. 2. Das Untersuchungs
gebiet westlich von Varnhem 
und dem Berg Billingen. Die 
Entnahmestellen Nr. l, 2 und 
3 (Tranum, Spånsjön bzw. 
Kroppsjön) sind mit x in der 
Reihe von W nach E einge
zeichnet. Die Veränderung der 
Landschaft vom vorneolithi
schen Urwaldzustande zur ge
genwärtigen Ackerbauland
schaft ist enorm. 

över traktens skogshistoria som kronologisk grund

val lämnas i kap. VIII, IX och X en redogörelse 

för undersökningens resultat. HärVid har det visat 

sig ändamålsenligt att först (kap. VIII) presentera 

och tolka de pollenanalytiska vittnesbörden om 

mänskliga ingrepp i naturen, oberoende av deras 

samband med känd kulturutveckling, och sedan 

(kap. IX) göra ett försök att anknyta dessa före

teelser till odlingshistorien och dess kronologi. 

Denna uppdelning har verkställts i hopp om att nå 

en bättre översiktlighet, även om förfarandet med

fört en viss upprepning. 

Norra Lund by - trakten vore en adekvatare be

teckning än Varnhemstrakten på det område, ofta 

kallat undersökningsområdet, som de här fram

lagda pollendiagrammen kunna anses representera 

(se flygbilden fig. 2 och kartorna fig. 4 o. 5). Ort

namnet Varnhem har dock som det vida mer kända 

här begagnats. Varnhems kloster ligger drygt 2 km 

ONO om Norra Lundby kyrka. 

Förklaringar till förkortningar och till i pollen

diagrammen förekommande symboler finnas på 

sista sidan. 

Publicerad med tillstånd av försvarsstaben. 

Acta Phytogeog1·. Suec. 39 



II. De arkeologiska förutsättningarna för undersökningen 

Valet av Varnhemstrakten i V alle härad i Väster

götland som undersökningsobjekt har skett med 

hänsyn till både kultur- och naturhistoriska fak

torer. Ur båda synpunkterna är detta område 

lämpligt, förmodligen det lämpligaste i vårt land 

norr om Skåne. 

Ett mycket stort arkeologiskt material har under 

årens lopp sammanbragts i området från Varn

hemstrakten söderut till Falbygden, varöver SARL

STRÖM lämnat utförliga framställningar (1915a o. 

b,_ 1932 a o. b, 1933, 1935, 1939, 1940, 1958). Det 

har på grundval av detta rikhaltiga material visat 

sig, att denna trakt i Västergötland utgör den ti

digaste och kraftigast utvecklade jordbruksbygden 

i det inre Sydvästsverige. 

._ __ ___,;,J•QOkm 

• • •  
l 5 50 gdnggrrfler 

Fig. 3. Gånggrifternas utbredning i Sverige. Dessutom 

finnas i Danmark mängder av gånggrifter. Pilen pekar mot 

den västgötska kambrosilurbygden med undersökningsom

rådet. - Ur O. ALMGREN 1934 s. 43. 

Ab b. 3. Die Verbreitung der Ganggräber in Schweden. Ausserdem 
gibt es mehrere Ganggräber in Dänemark. Der Pfeil zeigt auf das 

Kambrosilurgebiet von Västergötland mi t dem Untersuchungs
gebiet. - Aus O. ALMGREN 1934 S. 43. 

Acta Phytogeog1·. Suec. 39 

Ingenstädes i Sverige är rikedomen så stor på 

gånggrifter, neolitböndernas monumentala gravar 

(fig. l), som på dessa kalkbergsslätter och kalk

förande moränmarker. Detta tyder på en förhål

landevis rik bebyggelse och ett betydande ut

nyttjande av marken för jordbruk redan under 

gånggriftstid. Huruvida jordbrukskulturen här är 

ännu äldre, synes f.n. ej med säkerhet kunna fast

ställas på arkeologisk grundval. Förekomsten av 

tunnackiga flintyxor tyder dock på detta (jfr nedan 

s. 35). 

Kartan fig. 3 över gånggrifternas utbredning i 

Sverige visar den kraftiga koncentrationen till det 

centrala Västergötland. Samtida lösfynd föreligga 

emellertid även från andra västgötska slättområ

den (SAHLSTRÖM 1915 b s. 52 ff.). Fördelningen av 

gånggrifter och lösfynd från gånggriftstid i V alle 

härad, vari undersökningsområdet faller, framgår 

av kartan fig. 4. 

Det är enligt SAHLSTRÖM (1939 s. 34) mycket 

sannolikt, ehuru ej genom fynd belagt, att båtyx

kulturen under senare delen av gånggriftstid trängt 

in även i V alle härad. Men >>några större störningar 

av bestående art i bebyggelse- och kulturutveck

lingen synes ej åstadkommits>> (Le.). Från Väster

götland i övrigt finnas åtskilliga fynd av denna 

märkliga, främmande kulturform med ambulerande 

boskapsskötsel som ett av karaktärsdragen (OLDE
BERG 1952). 

Det arkeologiska materialet tyder enligt samma 

källa på en lugn bebyggelseutveckling från gång

griftstid över i hällkisttid (kartan fig. 5). 

Från den följande tiden, bronsåldern, finnas även 

fynd i riklig mängd (kartan fig. 6) , som tyda på ett 

omfattande jordbruk, utgörande en direkt fortsätt

ning på stenålderns (SAHLSTRÖM 1939 s. 51). Jord

brukets intensitet i undersökningsområdet i jäm

förelse med odlingen under neolitikum synes emel

lertid ej på denna grund kunna bedömas. Utbred

ningsbilden för bronsåldersfynden visar en förskjut

ning mot Billingens västsluttning ( 1-2 km från 

provtagningsplatserna), längs vilken en vägled helt 
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Barrskog Myrmark Diabasplatå Kambrosilur- Vägar före 
områdets gräns l 715 

Fig. 4. Gånggrifter (svarta prickar) och lösfynd från gång

griftskulturen (sneda streck) i Valle härad. Provtagnings

platserna äro markerade med kraftiga kryss. - Ur SARL· 
STRÖM 1939 S. 32. 

Abb. 4. Ganggräber (schwarze Punkte) und Einzelfunde der 
Ganggräberkultur (schräge Striche) in V alle härad. Die Ent
nahmestellen sind mit kräftigen Kreuzen markiert. Aus den 
Abbildungserklärungen: Barrskog = Nadelwald. Myrmark = 

Moorland. - Aus SAHLSTRÖM 1939 S. 32. 

säkert löpt fram alltsedan gånggriftstid (SAHLSTRÖM 
1935 s. 27) . I övrigt har i Västergötland en sprid
ning ägt rum även till odlingsbara trakter utanför 
kalkmoränområdet. 

Det har visat sig, att kulturförbindelserna åt
minstone ända från gånggriftstid och sedan fram 
genom senare skeden kommo huvudsakligen från 
söder och sydväst (SAHLSTRÖM 1939 s. 32 ff. ) .  
Huruvida detta förhållande innebär, att man kan 
räkna med en någorlunda samtidighet i kulturernas 
uppträdande här och i sydligare delar av Skandi
navien, är ovisst (jfr nedan s. 24 f . ) .  Det är därför 
icke a priori givet, att Västergötlands kulturpåver
kade pollenspektra kunna konnekteras genom alla 
skeden med de danska. 

Från järnålderns början, förromersk järnålder, 

även kallad den fyndlösa perioden (ca 500 f. Kr.
Kr. f . ) ,  föreligger emellertid här, liksom från andra 

Barrskog Myrmark Diabasplatå Kambrosilur- Vägar före 
områdets gräns 1715 

Fig. 5. Hällkistor (svarta prickar) och lösfynd från häll

kistkulturen (sneda streck) i Valle härad. Provtagnings

platserna äro markerade med kraftiga kryss. - Ur SARL
STRÖM 1939 S. 33. 

Abb. 5. Steinkisten (schwarze Punkte) und Einzelfunde der 
Steinkistenkultur (schräge Striche) in Valle härad. Die Entnah
mestellen sind mit kräftigen Kreuzen markiert. - Aus SARL
STRÖM 1939 S. 33. 

delar av Norden, ett torftigt arkeologiskt material 
(SAHLSTRÖM 1939 s. 78) .  

Detta märkliga förhållande kunde i förstone tol
kas - och har ä ven tolkats - som ett tecken på 
folkminskning (eventuellt i samband med folk
spridning) och en betydande kulturell tillbakagång 
(kartan fig. 7) .  Dessa tänkbara förändringar ha in
passats i ett naturhistoriskt sammanhang och satts 
i samband med en klimatförändring i kyligare och 
fuktigare riktning (SERNANDER bl. a .  1910 s. 229, 
jfr FRIEs 1956 s. 5 ff. ) .  Arkeologien är ännu icke i 
stånd att lämna svar på den betydelsefulla frågan, 
huruvida fyndfattigdomen från denna tid verkligen 
kan återföras på en dylik tillbakagång. Man synes 
närmast hålla för troligt, att så icke varit fallet 
(jfr SAHLSTRÖM 1939 s. 80 f . ) .  - Först mot slutet 
av den förromerska järnåldern (första och delvis 
andra århundradet f. Kr. )  uppträda ånyo kultur-
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e holkvxo,. 
• vop•n ocll prvdnod•r 

Fig. 6. Bronsåldersfynd (5:e och 6:e perioderna) i Väster

götland. Pilen pekar på undersökningsområdet. - Efter 

SAHLSTRÖM 1933 s. 22. 

Abb. 6. Bronzezeitliche Funde (aus den 5. und 6. Perioden) in 
Västergötland. Der Pfeil zeigt auf das Untersuchungsgebiet. -
Nach SAHLSTRÖM 1933 S. 22. 
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Fig. 7. Fynd från den förromerska järnålderns gravrika 

slutskede i Västergötland. Pilen pekar mot undersöknings

området. Från förromersk järnålder i övrigt saknas fynd. 

Efter SAHLSTRÖM 1958. 

Abb. 7. Funde aus dem grabreichen Endabschnitt der vorrörni
schen Eisenzeit in Västergötland. Der Pfeil zeigt auf das Unter
suchungsgebiet. Aus der iibrigen vorrörnischen Eisenzeit rnangelt 
es an Funden. - Nach SAHLSTRÖM 1958. 

spår i form av gravfält, dock påfallande sparsamt 
i kambrosilurområdet (kartan fig. 7 ) .  

Från århundradena närmast efter Kr. f . ,  romersk 

järnålder (Kr. f.-400 e. Kr. ) ,  föreligga däremot flera 
fynd (SAHLSTRÖM 1939 s. 8 1 ) .  Detta förhållande 
har tolkats (anf. arb. s. 102 f . )  som ett resultat av 
nya kulturinflytanden, inte minst från romarriket, 
till en redan existerande bygd. Fyndmaterialet pe
kar på en tydlig anknytning till Sydvästskandina
vien (anf. arb. s. 105), något som ur pollenana
lytisk synpunkt är värt att ta fasta på (kartan 
fig. 8) .  Uppodlingens omfattning kan på arkeologisk 
grund ej preciseras. SAHLSTRÖM konstaterar dock 
( 1939 s. 101): )>Denna tid har för Vallebygden varit 
en tid av välmåga och rikedom.)> - Under folk

vandringstid fortsätta de sydvästliga förbindelserna. 

Fig. 8. Den Kattegatt-Skagerackska kulturkretsen under 

romersk järnålder. Västgötakulturens sydvästliga anknyt

ning är uppenbar. - Ur SAHLSTRÖM 1 939 s. 106. 

Abb. 8. Der Kattegat-Skagerraksche Kulturkreis während der 
rörnischen Eisenzeit. Die Verbindung der Kultur Västergötlands 
nach dem SW ist offenbar.- Aus SAHLSTRÖM 1939 S. 106. 
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Så småningom tillkomma emellertid även infly
telser från andra håll, särskilt från Sveaväldet (anf. 
arb. s . 118) .  Kulturutvecklingen blir alltmer lik 
övriga sydskandinaviska bygders. - Falbygdens 
kulturgeografi vid mitten av 1600-talet har be
handlats av LINDGREN ( 1939) .  

Som även av det följande framgår måste detta 
böljande, bördiga landskap i Varnhem-N. Lundby 
-N. Ving - trakten med sina smås j öar här och var 
alltid ha verkat lockande på den jordbrukande män
niskan . 

III. De naturgeografiska förutsättningarna 

för undersökningen 

Undersökningsområdet är jämförelsevis högt be
läget. Slätten söderut (fig. 9) ligger på ungefär 120-
135 m nivå, kullarna nå ett eller annat tiotal meter 
högre; det s. k. Himmelsberget ca 1 ,5  km SV om 
Varnhem når 163,6 m. Området har icke varit täckt 
av hav sedan senglacial tid (G. LUNDQVIsT 1928 
s .  152), och avståndet till hav eller större vatten har 
sedan dess varit avsevärt. Under postglacial vär
metid och senare nådde Vänerfjärden-Storvänern
Vänern ej nämnvärt närmare än nu. Detta har 
betydelse ur pollenanalytisk synpunkt därigenom, 
att under dessa förhållanden endast begränsad risk 
för inslag av pollen från havsstrandväxter (t. ex. 
chenopodiaceer) föreligger. 

Provserierna för pollenanalys ha tagits i det kul

liga landskap (fig. 10-13) ,  som uppstått genom att 
inlandsisen här avsatt mäktiga marginal bildningar 
med morän- och glacifluvialmaterial med kompli
cerad fördelning. De ingå i det s. k. mellansvenska 
ändmoränstråket (se bl . a. MuNTHE 1928, JoHANs

SON 1934) . Norr därom ligger V alle härads märkliga 
kame-landskap och (mot väster) iskantfältet Ax
valla hed (se bl.a. anf. arb.). At söder utbreder sig 
- väster om kalkstenen närmast Billingen - den 
flacka kambriska sandstens- och alunskifferslätten, 
täckt av kalkhaltig morän (fig. 9) .  

Man kan utgå ifrån att betingelserna alltid varit 
gynnsamma för växter med vissa kalkkrav i detta 
landskap. De små sjöarna i svackorna mellan kul
larna ha enligt pollenanalysen hyst - och hysa 
fortfarande i den mån de ej vuxit igen eller torr
lagts - en eutrof vegetation (se fig. Il). Mer eller 

mindre regelbundet återkommande genom hela 
lagerföljderna äro pollen av bl. a. Typha angusti

folia och latifolia, N uphar och N ymphaea samt 
Myriophyllum spicatum och verticillatum. 

Förutsättningarna kunna därför antagas ha varit 
goda för ädellövskog, mindre gynnsamma för barr
skog i omgivningen kring provtagningsplatserna. 
Det fläckvis förekommande glacifluviala materialet 
på kullarna har kanske härvidlag utgjort undantag. 
Det torde dock ej ha medfört några större avbrott 
i ädellövskogen. 

Berggrunden går ej i dagen på närmare håll än 
ett par kilometer: urbergshällar i väster och Bil
lingens branter i öster. Fastmarken bör därför här 
ha varit praktiskt taget helt skogklädd under den 
tidigare postglaciala tiden före människans röj 
ningar för åkerbruk och boskapsskötsel. På sina 
håll slutta kullarna ganska brant. Det är tänkbart, 
att här lokalt kunnat uppstå instabil mark eller 
andra edafiskt avvikande förhållanden a v betydelse 
för en mer ljuskrävande och konkurrenskänslig 
flora. 

I detta kulliga landskap, som varit mycket väl 
ägnat även för primitivt jordbruk, har vinden lätt 
fört det pollen, som producerats på sluttningarna, 
ned i de mellanliggande sänkorna, där det inbäddats 
i sjösedimenten. I och med människans alltmer om
fattande skogsröjningar har inslaget av långtrans
porterat pollen ökat. Härvidlag äro omgivande, 

för barrskog mera ägnade marker, i väster i urbergs
området och i öster på Billingen, aktuella som pol
lenproducenter. Före granens inbrott i trakten (vid 
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Foto förf. 16. I. 1954. 

Foto förf. 13. VI. 1954. 

järnålderns början ca 500 f. Kr. och slutgiltigt 300 a 

400 e. Kr.) torde tall och björk ha varit de domine

rande trädslagen över större delarna av urbergsom

rådet och Billingen (jfr pollendiagram från Blängs

mossen på Billingen, G. LUNDQVIsT 1928 s. 145). 

Man kan alltså vänta sig, att det förhistoriska 
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Fig. 9. Utsikt från det s.k. 
Himmelsberget, en mäktig 
iskantbildning SV om Varn
hem, söderut över den bör
diga slätten, före uppod
lingen klädd med ädellöv
skog. Fornfynd tyda på en 
jämförelsevis rik jordbruks
kultur redan under yngre 
stenålder. 

Abb. 9. Aussicht vom sog. 
Himmelsberg, einer Eisrand. 
bildung SW von Varnhem, 
sudwärts iiber die fruchtbare 
Ebene, die vor der Kultivie
rung von Edellaubwald be
deckt war. Vorgeschichtliche 
Funde deuten auf eine ver
gleichsweise reiche Acker
bauernkultur schon während 
der j iingeren Steinzeit hin. 

Fig. 1 0. Utsikt från Him
melsberget mot NV över 
det kulliga landskapet VSV 
om Varnhem med små sjöar 
och torvmarker i svackorna. 
Denna terräng har före upp
odlingen till större delen bu

rit ädellövskog. 

Abb. 10. Aussicht vom Him
melsberg nordwestwärts iiber 
die hugelige Landschaft WSW 
von Varnhem mit kleinen Seen 
und Moorcn in den Senken. 
Hier stand vor der Kultivie
rung grösstenteils Edellaub
wald. 

jordbruket - mot bakgrunden av skogsutveck

lingen-skall avspegla sig i den fossila pollenfloran 

ungefär i den storleksordning, som genom J. IvER

SENS (1941, 1949 m. fl. arb.) och andras banbrytande 

arbeten påvisats i Danmark, där förutsättningarna 

äro likartade. 



IV. lindersökningsmaterialet 

Av de serier för pollenanalys, som upptagits i 
undersökningsområdet, ha fem mer eller mindre 
fullständigt analyserats (se flygbilden fig. 2 och 
kartorna fig. 4 o. 5), nämligen: 

I. Den från Klämmesjön (fig. Il )  mot öster ut
löpande myren ca 200 m N om gården Tranurn, 
eller ca 1200 m OSO om N. Vings kyrka och ca 
l km SV om lokal 2 . *  

En c a  6 m profil, upptagen med torvborr, genom en 

fullständig men (särskilt nederst) långsamt avsatt 
lagerföljd: på moränen lergyttja, kalkgyttja, gyttja, 

sjötorv, gungflytorv, kärrtorv (överst möjligen om
rörd) . Jfr SGU Ser. D 43/315  A. Serien avspeglar 
ett längre tidsavsnitt än de övriga serierna med un
dantag av 3 b: från äldsta postglacial med pionjär

björkskogen med havtorn över hasselskogar och vär
metidens obrutna ädellövskogar till ett alltmer kultur
påverkat landskap. - Pollendiagram l (pl. I ) .  

2 .  Spånsjön (fig. 12) ,  en sänkt sjö ca l km VNV 
om N. Lundby kyrka. 

a. En ca 10,5 m profil, upptagen med torvborr, från 

centrum av sjön genom gyttja med minerogent inslag 

* Tvenne i detta sammanhang ovidkommande men för 

övrigt intressanta fossilfynd från Tranumfornsjön (lokal l) 
må nämnas: l )  Najas marina (ett frö) insamlades på nivå 

473 cm (nedtill i zon VIII) i avsnittet med omväxlande 

findetritusgyttja och kalkgyttja. SANDEGREN ( 1 916 s. 

73 f . )  uppger fyra lokaler för fossil Najas i anslutning till 

Hornborgasjön, med vilken Klämmesj ön-Tranumfornsjön 

tidigare haft förbindelse. Karta över recent och fossil 

utbredning av Najas marina i Nordeuror;a hos BACKMAN 

( 1 941).- 2) Selaginella selaginaides (en mikrospor) påträf

fades på nivå 535 cm (i zon VII) i kalkgyttjan. Intill 

Tranumfornsjön har tydligen vid ifrågavarande tid fun

nits ett kalkkärr, förmodligen av den typ som ALBERTSON 

(1942 s. 86 ff.) beskrivit från en av de 4 (ev. 6) nutida 

Selaginella-lokalerna i Västergötland. Kring sjön och kärret 

slöt sig den orörda ädellövskogen. Efter detta fynd från 

mrskogstidl> synes det vara naturligare att hänföra Sela

ginella till gruppen senglaciala relikter (med t. ex. Saus

.Yurea alpina och Bartsia alpina) än att anse dess fåtaliga 

nutida förekomster i Sydsverige som resultat av en sprid

ning från norr ( op. c.). Selaginella växte i Danmark under 

senglacialen liksom Saussurea och troligen Bartsia (IvER· 

SEN 1954 S. 1 1 3 ff.). 

genom hela profilen. Serien når ned till en tidpunkt 

något före neolitikums början (troligen ca 3000 f. Kr. ). 

sedimentationen har varit mycket snabb: lO m på 
knappt 5000 år. - Den understa halva metern (nivå 

l 0,5-ll m) är på grund av svåra insamlingsförhållan

den i fält möj ligen förorenad av material från högre 

upp liggande lager. Sålunda förekomma här Oarpinus
pollen, vilka tillika med några få kulturindikatorer 

kunna misstänkas vara föroreningar. Med reservation 
för dessa är dock trädpollendiagrammet, vars Ulmus
kurva är betydelsefull för bestämmande av zongräns 

VII/VIII, användbart. - Pollendiagram 2 a  (pl. II) .  

b .  E n  7,6 m profil, upptagen med 38  mm foliekärn

borr, ca lO m från föregående profil. Den når ned till 
underlagrande morän men visar en lucka i sedimenta
tionen fram till zon VI. Serien når upp till den tid
punkt, då granen slutgiltigt konsoliderat sin ställning 
som skogbildare i trakten (troligen på Billingen m. m.) , 

dvs. ungefär till 300-400 e. Kr. - Pollendiagram 2 b  
(pl. III). 

3. Kroppsjön (fig. 13 o.  kartan fig. 18), liten sjö 
ca 600 m NtV om N. Lundby kyrka och ca l km 
från lokal 2. 

a. En 7,5 m profil, upptagen med torvborr, genom 
gyttja med svagt minerogent inslag. Den når ett stycke 

ned i zon VII i mesolitisk tid. sedimentationen har 
varit långsammare än i Spånsjön: något över 5 m på 
knappt 5000 år. - Pollendiagram 3 a  (pl. IV). 

b. En 8,65 m profil, upptagen med foliekärnborr, ett 

par m från föregående profil. Från sedimentations
bäckenets botten (skifferrik morän) går den upp 
genom den homogena gyttjan och slutar ungefär vid 
den tidpunkt, då granen blir skogbildande eller åt

minstone beståndsbildande i trakten eller ca 500 f. Kr. 
- Pollendiagram 3 b  (pl. V). 

Analyserna ha omfattat alla identifierbara pollen 
och sporer. (Diatomeer och andra mikroorganismer 
förekomma givetvis rikligt. De torde, sedan den 
kronologiska ryggraden erhållits genom pollenana
lys, utgöra ett tacksamt undersökningsobjekt för 
specialister. )  Ä ven o bestäm bara sporer och pollen 
(diverse örtpollen) ha protokollförts som obestämda 
och ofta sparats - tillika med viktigare, identifie-
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14  Undersökningsmaterialet 

Foto förf. 13. VI. 1954. 

Foto förf. 13. VI. 1954. 

rade typer - för eventuell senare bestämning. På 
grundval av analysprotokollen ha pollendiagram 
uppgjorts i enlighet med vad som närmare beskrives 
i kap. V. 

Insamlingen har skett vintertid från isen utom 
av serie l, som upphämtats från en trampad och 
möjligen omrörd myryta. Serierna ha i möjligaste 
mån tagits centralt och på djupaste ställe i sedi
mentations bäckenen. 
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Fig. 1 1. Klämmesjön, en 

eutrof sjö övergående mot 

öster i Tranummyren (lokal 

l). Ur artlistan: Lastrea 

thelypteris, Phragmites, Scir

pus lacustris, Typha lati

jolia, Sparganium ramosum, 

Carex diandra, acutiformis 

och pseudocyperus, U rtica 

dioeca, Rumex hydrolapa

thum, Ranunculus lingua, 

Cicuta virosa, Sium lati

folium, Nuphar, Hydrocha

?'is, Ceratophyllum demer

sum, Fontinalis antipyre

tica och Spongilla lacustris. 

Abb. 11. Klämmesjön, ein 
eutropher See neben dem 
Tranum-Moor (Entnahme
stelle Nr. l). Artenliste oben. 

Fig. 12. Utsikt över den 

sänkta Spånsjön (ca l km 

VNVom N. Lundby kyrka), 

lokal 2, med N ordhillingen 

i bakgrunden. Ett stycke 

bakom fotografen ligga 

några stengrupper, av vilka 

åtminstone en antages inne

hålla rester av en gånggrift 

(SAHLSTRÖM 1939 s. 167 f.). 

Abb. 12. Spånsjön (Entnah
mestelle 2) mit dem Berg Nord
Billingen im Hintergrund. 
Hinter dem Photographen lie
gen die Reste von wenigstens 
einem Ganggrab. 

De 1952-54 med vanlig torvborr (Hillerborr) in
samlade serierna ( l ,  2 a och 3 a) kunna möjligen på 
sina håll vara förorenade i obetydlig omfattning, 
trots att största försiktighet iakttogs vid provtag
ningen. Denna metod synes vara hundraprocentigt 
säker endast när det gäller material av gynnsam
mast möjliga konsistens och vid optimala insam
lingsförhållanden i fält. I föreliggande fall kunde 
sistnämnda förutsättningar ha varit gynnsammare. 
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Fig. 13. Kroppsjön (lokal 3) 
omedelbart öster om Äle 

gård. Jfr kartan fig. 18 s. 48. 

På en avsats på vänstra 

(östra) sluttningen av kul

len (iskantbildning) i fon

den finns en domarring från 

förmodligen folkvandrings

tid (SAHLSTRÖM 1939 s. 130, 
167). 

Abb. 13. Kroppsjön (Entnah
mestelle 3) gerade östlieb vom 
Hof Äle. Vgl. die Karte Abb. 
18. Auf dem Hiigel liegt ein 
sog. Richterkreis, ein aus der 
Völkerwanderungszeit stam
mender Steinkreis. 

De 1956 med 38 mm foliekärnborr (KJELLMAN, 

KALLSTENIUS & WAGER 1950) upphämtade serierna 
2 b och 3 b äro avsedda att komplettera de ovan
nämnda serierna. Med denna utomordentliga metod 
äro riskerna för föroreningar praktiskt taget o be
fintliga. Uttagningen av de enskilda proven behöver 

Foto förf. 13. VI. 1954. 

ej ske i fält, och sedimentkärnorna kunna bevaras 
för framtiden. 

Det bearbetade materialet och de med foliekärn
borr upptagna sedimentpropparna (ser. 2 b  o .  3 b) 
förvaras på Växtbiologiska institutionen i Uppsala. 

V. Pollendiagrammens omfattning och konstruktion 

Den grafiska framställningen i form av pollen
diagram är avsedd att ge en åskådlig bild av de 
genom pollenanalys vunna vegeta tianshistoriska re
sultaten. Dessa presenteras i viss mån i dubblerad 
form: i det första avsnittet (A) på huvudsakligen 
gängse sätt och i det andra avsnittet (B) i en form, 
som betingas av landskapets speciella karaktär (se 
närmare nedan) . För att dessutom ge en översikt 
av de grövsta dragen i landskapsbildens utveckling, 
så som den visar sig pollenanalytiskt, ha i det tredje 

avsnittet (O) vissa vegetationshistoriska element 

sammanförts till ett översiktsdiagram i ytdiagram
form. Detta ger dock läsaren intet nytt i sak utöver 
vad som framställts i de föregående avsnitten. 

A. AP- och NAP-diagram 

med .E AP+ resp. NAP som bassumma 

Trädpollendiagrammet framställes i sin klassiska 
utformning (inkl. Oorylus, Acer, Populus, Salix och 
Hippophae) . Särskilda kurvor eller silhuetter införas 
för QM-konstituenterna samt för Fagus, Oarpinus, 

Populus och Salix i dubbel skala. 
Värdena för de i detta sammanhang väsentliga 

kulturindicerande NAP ha procentberäknats på 
�AP + det antal pollen, som protokollförts för 
resp. NAP. Detta hittills vanliga framställningssätt 
- med sistnämnda tillägg (ANDERSEN 1954) - har 
trots de i ett alltmer skogfattigt landskap påtagliga 
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16 Pollendiagrammens omfattning och konstruktion 

nackdelarna (se nedan) använts för att möjliggöra 

jämförelser med andra likartade pollendiagram. 

B .  A P- och NA P-diagram 
med .E AP (exkl. Alnus och Salix) + vissa 
indikatoriskt viktiga N AP som bassumma 

Det klassiska trädpollendiagrammet, så som det 

framträder i AP-delen av diagramavsnitt A, kan 

ej vara representativt för landskapet i sin helhet 

mer än i det avsnitt, där trädpollenmängden är den 

dominerande i fastmarksvegetationens pollen

spektra. AP-diagrammet förlorar i värde, ju mindre 

AP-andelen blir i spektra. I den översta delen av 

AP-diagrammen, motsvarande de senare århundra

dena, är det huvudsakligen mer eller mindre av

lägsna skogar vid sidan a v lokala trädsamhällen, 

såsom strandalsnår, vilka äro representerade i pol

lenspektra. 

Då kulturlandskapets alltmer ökade andel i hela 

landskapet står i centrum för intresset vid denna 

undersökning, har det gällt att såvitt möjligt låta 

den av kulturen beroende mångskiftande vegeta

tionen grafiskt inta en med den ursprungliga skogs

-vegetationen likvärdig ställning. B-diagrammet om

fattar sålunda flertalet av de urskilda, från land

-vegetationen härrörande pollenslagen, vilka repre

sentera de väsentligare vegetationstyperna i land

skapet, i första hand skog och skogfri (eller träd

fattig) vegetation, enligt nedanstående översikt . 

Dessutom äro vissa andra pollenslag av mer speciell 

karaktär, vilka närmare behandlas i det följande, 

införda i B-diagrammet - dock utan att ingå i 
bassumman. - Om B-diagrammets omfattning i 
övrigt se nedan. 

Flertalet av de urskilda och nedan anförda pol-

1enslagen, sålunda både AP och NAP, utgöra till

:sammans bassumman. Principen har härvid varit 

den, att pollen och sporer från de vegetationstyper, 

som satt sin prägel på landskapet, särskilt odlings

landskapet, genom tiderna, ha inräknats i bas

summan. 

En sådan princip är svår, ja omöjlig, att helt 

följa. Detta redan av den orsaken, att vissa i detta 

sammanhang karakteristiska växters pollen icke 

kunnat identifieras eller kanske saknas eller äro 

ytterst lokalt och sparsamt företrädda. Vad som 
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gör all relativ mängdbestämning inom pollenana

lysen skev, är att de olika växtslagen - alltifrån 

skogens träd till änge�s, hagens och åkerns gräs och 

örter - ej representeras a v en pollenmängd, som 

ens tillnärmelsevis står i proportion till den areal 

respektive växter täcka. - Teoretiskt äro korrek

tioner för den olikstora pollenproduktionen möjliga 

att införa. IvERSEN (1949 s. 15) har för att uppnå 

rimligare proportioner härvidlag mellan skogens 

olika konstituenter reducerat de kraftigaste pollen

producenternas registrerade pollenmängd till 1/4 

(Alnus, Betula, Corylus och Pinus) .  Härigenom 

kommer man förvisso det verkliga förhållandet 

närmare; korrekt kan detta dock aldrig återges. När 

det, som nu, gäller ett större antal växter, som dess

utom äro av mycket varierande slag, är ett dylikt 

tillvägagångssätt ännu vanskligare att tillämpa. En 

hel serie olika korrektionstal borde strängt taget 

införas. Det visar sig emellertid ogörligt. Vår kän

nedom om pollenproduktionen är alltför ofullstän

dig. För att inför procentberäkningen utjämna de 

största differenserna mellan olika växters pollen

produktion ha de protokollförda värdena för de 

växter, vilka man genom undersökningar eller en

dast erfarenhetsmässigt känner som särskilt stora 

pollenproducenter, reducerats till 1/4• Därefter ha 

samtliga värden sammanslagits till bassumman och 

sedan procentberäknats på denna. 

Det hade ur odlingssynpunkt varit önskvärt att 

kunna gruppera de olika pollenslagen efter de ägo

slag i kulturlandskapet dessa representera, näm

ligen - förutom skog - hage (betesmark), äng, 

åker och tomt. Det är emellertid risk för att repre

sentationen i dessa grupper med föreliggande mate

rial blir ofullständig eller ensidig. Som framgår a v 

det ovan sagda beträffande pollenproduktionen, 

kan man t. ex. tänka sig en ökning av hagmarks

arealen utan att detta framträder i pollenspektra, 

beroende på att en i detta sammanhang viktig, 

arealtäckande växt är en speciellt dålig pollenpro

ducent eller kanske genom betet icke tillåtes att nå 

upp i blom. Vidare är det på det föreliggande mate

rialet ogörligt att avgränsa en pollenslagsgrupp, 

representerande ängen, det ända fram i sen tid så 

viktiga ägoslaget för fodertäkt. Här böra ju såväl 

vissa mera ljusälskande träd och buskar som åt

skilliga gräs och örter ifrågakomma. 
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Den ordning, i vilken de olika pollenslagen äro 

införda i huvuddiagrammet från vänster till höger, 

avspeglar dock i någon mån denna eftersträ vans� 

värda gruppering. Avsnittet från Pinus till Corylus 

representerar sålunda skogen i omgivningen (den 

ursprungliga naturskogen eller sekundärskog av 

olika slag) jämte (genom långflyktspollen) mera av

lägsen skog. I partiet från Juniperus till en del a v 

Gramineae exkl. Cerealia, dvs. vildgräs, avspeglas 

i huvudsak betesmarken (hagen) och övrig röjd ,  

icke odlad mark. I avsnittet därifrån till och med 

Polygonum - jämte (delar av) pollengrupperna 

till höger om kolumnen 1: P - finnas de pollenslag 

sammanförda, som indicera åker, tomt o. dyl. -

De i C�diagrammet (översiktsdiagrammet) gjorda 

grupperingarna komma att i viss mån motsvara 

dessa ägoslag, dock utan att - för undvikande av 

feltolkningar - motsvarande rubriker införts (se 

vidare s. 20) .  
Pollen av vissa växter eller växtgrupper, vilka 

icke eller endast till en del kunna förutsättas repre� 

sentera landvegetationen, ha uteslutits ur bassum

man och procentberäknats på denna plus respektive 

växts (växtgrupps) registrerade pollenmängd. De 

återfinnas till höger om kolumnen � P. 

De i B-diagrammet införda pollenslagen äro 

följande: 

l )  I bassumman (� P) inräknade pollenslag. 

Pinus och Picea ha inräknats i bassumman, trots 

att deras pollen praktiskt taget helt äro långflugna 

från omgivande magrare barrskogsmarker (se vidare 

s. 23) .  De få härigenom på sätt och vis representera 

skoglösa ytor vid sidan av andra indikatorer på 

mer eller mindre skogfri mark. De protokollförda 

värdena för Pinus, som tillhör de största pollen� 

producenterna, ha, innan de inräknats i bassumman 

och sedan procentberäknats, dividerats med 4 för 

att stå i riktigare proportion till framför allt ek

blandskogens pollenproduktion (jfr ovan s. 16) .  

Fagus och Carpinus ha inräknats i bassumman, 

även om här långflyktspollen kan föreligga. 

(Alnus har helt uteslutits ur bassumman såsom 

representerande en speciell och lokalt begränsad 

vegetationstyp, strandalsnår med eventuellt an� 

gränsande alkärr, vilken huvudsakligen ligger vid 

sidan av den aktuella fastmarkens vegetation. )  

2 - 588588 M .  Fries 

Betula�pollenuppsättningen kan vara polymikt; 

den kan representera både glas� eller kärrbjörken 

(B. pubescens) ,  lövkärrens typiska björkart, och 

vårtbjörken (B. verrucosa) ,  som har en annan, mera 

åt det torrare hållet tenderande ekologi och är sär� 

skilt typisk för kulturlandskapets björkhagar. Det 

förhållandet, att kurvförloppen för Alnus och Be� 

tula åtminstone i det på kulturingrepp mindre 

starkt påverkade diagramavsnittet mestadels ut� 

göra en spegelbild av varandra, tyder på att B. 

pubescens länge var den vanligaste björkarten, dvs. 

att den vikarierade för klibbalen i lövkärren. Kon

sekvensen skulle därför fordra, att Betula�pollen� 

mängden uteslötes ur den här aktuella bassumman. 

Till grund för att Betula likväl inkluderats har legat 

den tanken, att björken tidvis kan ha spelat en viss 

roll även i landskapet i övrigt, t. ex. i eventuella 

björkhagar i senare tiders kulturlandskap. Under 

det långa skedet med mera orörda skogar äro f. ö.  

Betula�värdena - efter reduktion till 1/4 som är 

motiverad av den kraftiga pollenproduktionen -

mestadels ganska obetydliga. 

Populus, som i kulturlandskapet uppträder i 

utglesade skogar och hagar, har inkluderats i bas� 

summan. Aspens pollen förekommer ofta ehuru i 

små mängder. 

(Salix har av samma skäl som för Alnus ej inklu� 

derats i bassumman och ej heller medtagits i B� 

diagrammet. Härvid antages, att huvudparten av 

Salix-pollenmängden härrör från kärrvid en, såsom 

S. cinerea. Eventuella pollen av sälgen (S. caprea), 

typisk för hagmarker, skogsbryn o . dyl. , borde 

dock inräknas. De äro säkerligen ytterst få i den 

fossila pollenfloran. )  

Quercetum mixtum (ekblandskog) ,  den i omgiv� 

ningen dominerande skogstypen före röjning och 

uppodling, representeras av Acer, Quercus, Tilia, 

Ulmus och Fraxinus. 

Corylus, med till 1/4 reducerat pollenantal, hör 

sociologiskt samman med ekblandskogen. Den kan 

också indicera utglesad dylik skog, t. ex. löväng. 

Av övriga lövbuskar och småträd ha Rhamnus 

frangula och cathartica samt V iburnum noterats. 

Dessas här och var i lagerföljderna i obetydliga 

mängder påträffade pollenkorn ha icke inräknats 

i bassumman. Pollen av de entomofila rosace-trä

den apel, hägg, oxel och rönn ha icke identifierats. 

Acta Phytogeopr. Suec. 39 



18  Pollendiagrammens omfattning och konstruktion 
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Fig. 14. Pollendiagram från igenväxningsavsnittet i en syd

dalsländsk fornsjö, illustrerande Phragmites-pollenmäng

dens lokala anhopning. Detalj ur diagram 62a hos FRIES 

1951  Pl. II med smärre kompletteringar och ändringar. 

Gram. = Gramineae. Ty. = Typha (• = T. angustijolia, x = 

T. latijolia) .  Ny. = Nymphaea. Tr. = Trapa.  Rh. fr. = Rham

nus frangula. Men. = Menyanthes. Equis. = Equisetum-torv 

överlagrad av Phragmites-torv. 

Abb. 14. Pollendiagramm vom Verlandungsabschnitt eines ehe
maligen Sees in Siiddalsland, das die lokal besonders hohe Menge 
von Phragmites-Pollen illustriert. Detail aus dem Diagramm 62 a 
bei FRIEs 1 95 1  Pl. II mit einigen Ergänzungen und Verände
rungen. Phragmites-Tori iiber Equisetum. Weitere Erklärung 
oben. 

Om pollen av dessa förekomma, är det i mycket 

obetydlig mängd. 

Därnäst följer en serie pollenslag av buskar, ris, 

örter eller gräs, som indicera ett trädfattigt och 

sålunda mer eller mindre öppet landskap med kul

turbetingade (hemerofila) vegetationstyper. Först 

komma fyra eller delvis fem indikatorer på betes

mark och andra röjda, icke odlade arealer, därpå 

följer en rad åker- och tomtindikatorer. 

En (Juniperus) - med till 1h reducerade pollen

värden - och ljung (Calluna) ,  representerande olika 

slags betesmarker av hedkaraktär eller degenererade 

ängar, äro registrerade tillika med örnbräken (Pteri

dium) ,  hagens, hyggets och den övergivna svedjans 

karaktärsväxt. Förutom dessa inhemska men kul

turgynnade växter (apofyter) är även antropokoren 

spetsgroblad (Plantago lanceolata) inräknad, vilken 

kan sägas knyta an till de följande tomt- och åker

indikatorerna. 

Gramineae (exkl. Cerealia) , dvs. vildgräs, gå för 

närvarande endast i mycket obetydlig utsträckning 
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att pollenmorfologiskt särskilja på arter och släk

ten. Kurvan för vildgräspollen kan därför antas 

inrymma en hel mängd olika arter, många med vitt 

skild ekologi . Om man i sediment ur sj öar, som i 

nutiden och säkerligen mycket länge omgivits av 

vassruggar, finner mer eller mindre rikligt med gräs

pollen, ligger det nära till hands att tolka denna 

förekomst som härrörande från bladvassen (Phrag

mites) . (Dess pollen synes f. n. ej vara urskiljbart 

från huvudparten av övriga vildgräspollen. )  Över 

så väl pollenproduktion som pollenspridning hos 

Phragmites finnas inga säkra iakttagelser (jfr 

LJUNGQVIsT 1914 s. 46, LUTHER 1950 s.  12 f . ) .  

Ä ven om pollenproduktionen är normal, synes 

mycket tyda på att pollenspridningsförmågan är 

dålig - Phragmites ryker inte. Man borde därför 

inte vänta sig några större mängder Phragmites

pollen utanför själva vassruggarna. 

Pollenanalyserade lagerföljder med Phragmites

torv på gyttja ge belägg för att pollenregnet från 

Phragmites är strängt lokalt. Bifogade detalj (fig. 

14) ur ett pollendiagram från en fornsjölagerföljd 

(FRIEs 1951 pl. II diagr. 62a) med Trapa-förande 

dygyttja, övergående uppåt i Phragmites-torv och 

sedan i lövkärrtorv, visar en kraftig ökning av 

Phragmites-pollenmängden från dygyttjan, under 

vars bildande vassruggen befann sig mera perifert, 

till Phragmites-torven. Efter oscillationer faller 

Phragmites-pollenk.urvan ett stycke upp i den allt

mer utpräglade lövkärrtorven, då vassbältet vand

rat längre ut i sjön. 

Vid och i sjöar av ifrågavarande typ saknas andra 

gräs med förmåga att bilda stora bestånd. En viss 

ehuru förmodligen ringa mängd gräspollen torde 

man dock få räkna med från växtsamhällen knutna 

till sjöarna. 

Mot denna bakgrund synes man vara berättigad 

att uppfatta en jämförelsevis betydande mängd 

vildgräspollen i sediment eller torv, exklusive 

Phragmites-torv, som en indikator på kulturingrepp 

och uppkomst av bl. a. röjda, icke odlade men för 

ängs bruk hävdade eller kanske betade arealer med 

ljuskrävande växtsamhällen i fältskiktet. Det har 

också visat sig, att vildgräspollenmängden ökar i 

huvudsaklig överensstämmelse med den odlings

expansion, som framgår av de direkta kulturindi

katorerna. Trots ett visst inslag av gräspollen från 
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sjö- och strandsamhällen inräknas vildgräspollen
halten i bassumman efter reduktion till 1/4, motive
rad av de i jämförelse med övriga pollenslag höga 
registrerade värdena. 

Vissa ovan redan behandlade ljusälskande träd 
och buskar skulle säkerligen ä ven räknas in bland 
dessa växter, som tyda på mer eller mindre öppet 
landskap. Särskilt borde en mindre, tyvärr obestäm
bar mängd Betula verrucosa - pollen från senare a v
snitt av diagrammen höra hit. 

Bland indikatorer på åker och tomt ha i B-dia
grammet införts sädesslag och vissa ogräs. 

Sädesslagen ( Cerealia) ha i möjligaste mån sär
skilts på de olika huvudsädesslagen (ERDTMAN 

1944) . Detta har i föreliggande undersökning dock 
icke lyckats i den utsträckningen, att dessa pollen
slag kunna representeras av skilda kurvor i dia
grammet. Vetet ( Triticum) har i regel lätt kunnat 
identifieras. Rågen (Secale) likaså, även om en viss 
tvekan mellan råg och korn (Hordeum) stundom 
rått. På grund av risken för förväxlingar mellan 
pollen a v havre (Avena sativa) och Glyceria ha 
havrepollen måst uteslutas. Några större havrepol
lenmängder kan det över huvud taget ej vara fråga 
om i dessa serier. Avgränsningen mot vildgräspol
lengruppen torde härigenom ha kunnat klart ge
nomföras. Vid sidan av summakurvan för sädes
slagspollenen har införts en särskild' kurva för råg. 
Dess pollenvärden ha reducerats till 1/4 med hänsyn 
till dess genom anemofili sannolikt betydande över
representation. 

Därefter ha ett antal ogräspollenslag införts . 
Blåklint (Centaurea cyanus) ,  gråbo (Artemisia cfr 
vulgaris o. campestris) ,  bergsyra eller rödsyra 
( Rumex cfr acetosella) ,  mållor ( Ohenopodiaceae, när
mast Ohenopodium album),  groblad (Plantago major) 

samt trampgräs och pilört (Polygonum aviculare och 
persicaria) representera ogräset på åkern eller andra 
öppna marker i anslutning till bebyggelse, vägar 
o .  dyl. (Ett visst, troligen ringa inslag av ängssyra 
(Rumex acetosa) ,  vars pollen är mycket likt det hos 
R. acetosella, är ej helt uteslutet. )  För de i bassum
man inräknade men här av utrymmesskäl ej in
förda, fåtaliga Gentaurea cyanus - pollenen hänvisas 
till diagramavsnitt A. Pollenmängderna för de rik
ligt pollenproducerande Artemisia och Rumex ha 
reducerats till 1f4• Åven om chenopodiaceerna äro 

rika pollenproducenter, ha deras genomgående låga 
värden för åskådlighetens skull ej reducerats. 

2) I bassumman (� P) ej inräknade pollenslag. 

Ej inräknade i bassumman äro pollenen av sådana 
kollektivt tagna växtgrupper, av vilka vissa arter 
kunna vara kulturberoende, andra hemmahörande 
i strand- eller kärrvegetationen. De äro Compositae 

(exkl. de separat behandlade Artemisia och Gentau

rea cyanus) ,  av vilka särskilt liguliflorerna äro ut
präglade hemerofiler, Oruciferae och Caryophylla

ceae (den periporata, lätt urskiljbara typen omfat
tande flertalet caryophyllaceer).  Förutom nässla 
( U  rtica cfr dioeca) räknas den endast lokalt och 
kortvarigt i stora mängder förekommande hampa/ 
humletypen (Cannabis/ H umulus) till denna kategori. 
Vid de tidigast gjorda analyserna av serierna l ,  2 a  
och 3 a var skillnaden mellan U rtica- och Cannabis/ 

H umulus-pollenen tyvärr ej fullt klar. Vissa som 
Urtica införda pollen kunna sålunda i dessa serier 
vara av OannabisfHumulus-typ. - Beräkningssum
man för de i detta stycke anförda pollenslagen ut
göres av bassumman (� P) + respektive växts pol
lentaL 

C .  Oversiktsdiagram 

Detta utgör ett försök att grafiskt i ytdiagram
form åskådliggöra de inbördes relationerna genom 
tiderna mellan skogen å ena sidan (avsatt i procent 
från vänster) och den skogfria eller trädfattiga ve
getationen av hemerofil karaktär å den andra (av
satt i procent från höger) .  Gränslinjen mellan skog 
och skogfri mark utgör alltså den stora ledlinjen i 

landska pets gestaltning vad växttäcket beträffar 
från urskogstillståndet fram till (eller nästan fram 
till) den nuvarande situationen av nära nog hel
åkerbygd. 

Det bör givetvis observeras, att den grafiskt 
framställda relationen mellan skog och skogfri mark 
icke kan svara mot det verkliga förhållandet areal
mässigt sett - därtill är det nödtvungna urvalet 
alltför ensidigt och de medräknade växternas pol
lenproduktion, även efter i vissa fall vidtagna 
korrigeringar (reduktion till 1/4) ,  alltför olik. Detta 
gäller icke endast i horisontell led (inom samma 
spektrum). Åven vertikalt äro relationerna icke 
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fullt jämförbara. Genom tiderna öka och avtaga 
mängden pollen från växter, som beträffande pol
lenproduktionen per arealsenhet äro olika varandra. 

Med dessa svagheter, som vidlåda översiktsdia
grammet, i minnet torde man dock vara berättigad 
att utläsa vissa huvuddrag i utvecklingen från ett 
av människan praktiskt taget opåverkat skogsland
skap till ett av jordbrukskultur starkt präglat 
landskap. En förfinad analysmetod, parad med 
studier av den recenta pollenproduktionen från de 
aktuella vegetationstyperna eller ägoslagen, skulle 
säkerligEn leda till en avsevärd förbättring av denna 
metod att åskådliggöra landskapsutvecklingen. 

Om valet av indikatorer på de urskilda katego
rierna i översiktsdiagrammet må följande fram
hållas. 

Vad skogens representation i översiktsdiagram
met beträffar har utgångspunkten varit den, att 
endast den eller de skogstyper och trädslag med
tagits, som spelat någon väsentligare roll i land
skapet, närmare bestämt på fastmarken i under
sökningsområdet, alltså icke i de mer avlägsna, i 
regel magrare markerna i väster och på Billingen i 
öster. Av den geografiska orienteringen har fram
gått, att man torde kunna utgå ifrån att ekbland
skogen varit det huvudsakliga klimaxsamhället i 
området före människans ingrepp i naturen. Skogen 
får därför i detta diagram representeras av ute
slutande ekblandskogen (QM) + hassel (Oorylus) .  

Särskilt hasseln torde dock i viss utsträckning före
träda lövängen och därigenom en kultur betingad 
vegetationstyp. 

Skälen till att Pinus- ,  Picea-, Alnus- och Betula

pollenmängderna sålunda ej medtagits äro följande: 
Pinus- och Picea-pollenmängderna äro säkerligen 
till allra största delen långflugna (jfr ovan s. 17 ) .  
Alnus representerar huvudsakligen strandalsnår och 
angränsande lövkärr. Betula synes i betydande 
grad även företräda lövkärren (som B. pubescens) 

och endast i till tid och mängd begränsad utsträck
ning fastmarkssamhällen (som B. verrucosa ) .  Här-
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vidlag föreligger en inkonsekvens gentemot för
farandet vid konstruktionen av B-diagrammet. Då 
det emellertid vid ytdiagram är en fördel att ha få 
enheter (pollenslag eller vegetationstyper) represen
terade, har det synts lämpligt att här utesluta Be

tula. - De mycket svagt representerade Fagus, 

Oarpinus och Populus ha a v tekniska skäl också 
uteslutits. 

Den skogfria eller trädfattiga vegetationen repre
senteras av en serie kulturindikatorer, omfattande 
samma pollenslag som ingå i B-diagrammet i av
snittet Juniperus-Polygonum. Summan av dessa 
mätes i procent från höger till vänster. Mängden 
sädesslagspollen har avsatts längst till höger med 
avgränsning till vänster mot en grupp av diverse 
ogräs. Denna avgränsas i sin tur mot en areal för 
vildgräs och denna mot en grupp mer eller mindre 
utpräglade betesmarksindikatorer till vänster. -
Samma reduktioner av vissa registrerade pollen
mängder ha gjorts som för B-diagrammet. 

Bassumman för procentberäkningen utgöres i 
översiktsdiagrammet av samtliga införda pollen
slag, dvs. samma pollenslag som ingå i bassumman 
för B-diagrammet med undantag av Pinus, Picea, 

Fagus, Oarpinus, Betula och Populus. 

Ett utjämningsförfarande genom glidande me
deltalsberäkning (prov l-2-3, 2-3-4, etc . )  har till
lämpats för denna diagramtyp i profilavsnitt med 
lO cm provtäthet (i enstaka fall även med 1 5  cm) 
för att underlätta översiktligheten. Härigenom kom
mer detta diagram icke genomgående att börja och 
sluta på samma nivå som diagram A och B .  

För att man skall kunna bedöma den statistiska 

tillförlitligheten av procentvärdena har i diagram
avsnitt A och B också införts upplysning om bas
summans storlek (�AP resp. � P) .  Det hade för 
visso varit önskvärt, att procentberäkningen varit 
grundad på ett större antal registerade pollen än 
vad som mestadels blivit fallet. Bristen härvidlag 
måste beaktas vid studiet av diagrammen. 



VI. Traktens skogshistoria 

Pollendiagrammen visa en skogsutveckling, som 
i sina huvudlinjer överensstämmer med vad som 
tidigare är känt från Sydvästsverige norr om Skåne 
(ERDTMAN 1921 ,  voN PosT 1924, 1928, SANDEGREN 

1944, FRIEs 1951 m. fl . samt beskrivningar till geol. 
kartblad) .  

skogsträdens historia i undersökningsområdet 
under tiden från jordbrukets införande präglas av 
människans allt kraftigare ingrepp i landskapet. 
Pollenspektra från den praktiskt taget orörda sko
gens, urskogens, tid (särskilt zon VII) bekräfta vad 
man med hänsyn till de edafiska och klimatiska 
förutsättningarna kunnat förmoda, nämligen att 
ädellövskogen varit nära nog terrängtäckande. Det 
bör betonas, att de ädla lövträden äro dåliga pol
lenproducenter och därför bli underrepresenterade 
i förhållande till tall, björk, al och hassel. 

Decimeringen a v ädellövskogen får ses mera mot 
kulturhistorisk än klimathistorisk bakgrund. Det 
kan icke bevisas men är troligt, att ädellövskogen 
även i nutida klimat skulle utgöra klimaxskogen 
här (j fr nedan) .  

E k  (Quercus) ,  alm ( Ulmus) och lind ( Tilia) voro 
alla rikligt företrädda i skogarna under den post
glaciala värmetidens optimum (atlantisk tid enligt 
BLYTT-SERNANDER eller >>högvärmetid>> ) ,  almen och 
linden troligen vanligare än eken. Asken (Fraxinus) ,  

som är underrepresenterad i pollenregnet även i 
förhållande till de nämnda ekblandskogskonstituen
terna, intog tydligen en mindre framträdande ställ
ning. Om den sociologiska grupperingen av dessa 
ädla lövträd kunna vi tyvärr ej utläsa någonting ur 
pollendiagrammen. En viss trädslagsfördelning 
efter de edafiska förhållandena är ju antaglig. 

Under subboreal tid ( >>senvärmetid>>) voro pro
portionerna omkastade till ekens förmån. Asken 
synes då ha blivit vanligare än förut. Dessa föränd
ringar och deras orsaker komma senare att disku
teras (s. 30 f . ) .  

De sparsamt påträffade pollenkornen av lönn 
(Acer), vilken säkerligen är starkt underrepresente-

rad i pollenregnet, bli vanligare uppåt i lagerfölj 
derna. Det är uppenbart, att lönnen gynnats av 
människans utglesning av skogen. 

Hasseln (Corylus) utgjorde ett viktigt inslag i 
landska pet under det skede a v boreal tid (zon V 
och delvis VI) ,  som i Sydvästskandinavien karak
teriseras av bl. a. så rikliga hasselpollenmängder, 
att man antagit, att självständiga hasselskogar -
troligen med insprängd alm - förekommit paral
lellt med tall- och björkskogar (voN PosT 1924 s.  
106 f . )  med fördelning alltefter markbeskaffenhe
ten. Så oerhört rikligt med hassel som närmare 
västkusten vid denna tid var det ej inne i Väster
götland . Detta tillstånd kan ses som ett led i a v
tagandet mot öster av den boreala hasselpollen
mängden (voN PosT 1924 pl. 2 fig. l ,  FRIES 1951 
s .  133 o.  pl. VI) .  

Under de allhärskande ädellövskogarnas tid torde 
hasseln huvudsakligen ha luxurierat i naturliga 
gläntor, på branta, ljusare sluttningar el. dyl. Dess 
roll i den obrutna ädla lövskogen är ännu oklar. 

I odlingslandskapet böra förhållandena ha blivit 
gynnsammare för hasseln, som då blev mera fri. 
ställd och därigenom torde ha blomm!tt rikare. En 
ökning av hasselpollenmängden i vissa spektra kan 
möjligen ses mot denna bakgrund. Tydliga sam
band mellan dessa ganska blygsamma maxima och 
eventuella minima i ekblandskogskurvan j ämte 
andra säkra röjningsindikationer framgå för n är
varande endast otydligt av föreliggande material. 
Det är ju tänkb!:trt, att en större areal med olika 
stadier av röjning, svedjning och igenväxning av
spsglar sig i pollenspektra i detta landskap än vad 
IvERSEN funnit i Danmark (1949 pl. II) .  Företeelsen 
förtjänar att detaljstuderas. 

Alnus- och Betula-kurvorna inta en framträdande 
plats i trädpollendiagrammen. Alnus-kurvan av
speglar betydande men lokalt begränsade strand· 
och kärralbestånd, vilkas pollenproduktion tyvärr 
förrycker trädpollendiagrammet ett gott styck e 
fram i tiden. Strandalarna ha icke endast minsk at 
de övriga trädslagens procentuella andel i trädpol-
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lenfloran genom sin rikliga pollenproduktion nära 
sedimentationsplatsen. De ha också genom sin 
gruppering som galleriskog runt sjöarna förhindrat 
en del av pollenmängden från omgivningen att av 
vinden föras ut på sjöytan. Även om klibbalen kan 
förekomma här och var i fuktigare fastmarksskog, 
är den lokala överrepresentationen så betydande, 
att det vore motiverat att utesluta alpollenmäng
den ur diagrammet. Så har också skett i B-diagram
met. Att den decimering av albestånden, som tyd
ligt framgår av diagrammen, är kulturbetingad i 
detta landskap är högst sannolikt. Detta visas 
också därav, att Alnus-kurvans kraftiga nedgång 

_ icke är synkron i de skilda diagrammen utan sker 
tidigare i Tranum- och Spånsjödiagrammen (l ,  2a  
o .  b )  än i Kroppsjödiagrammet (3a) .  

Av alkärrvegetationen i övrigt (delvis även av 
strand vegetationen) förekomma bl. a. följande mer 
eller mindre sporadiskt företrädda i pollenfloran: 
Lastrea thelypteris (delvis rikligt) ,  Salix sp. (troli
gen aurita ochfeller cinerea) , Humulus (s. 42) ,  Ur

tica (s. 44) , Thalictrum sp. (event. flavum), Filipen

dula ulmaria (delvis ganska rikligt) ,  Rhamnus fran

gula (s . 22) ,  Lythrum salicaria, Lysimachia sp. ,  cfr 
Lycopus, cfr Solanum dulcamara och Valeriana sp. 
Pollen av Umbelliferae- och Galium-typ torde också 
huvudsakligen härröra från samma kärr- och strand
vegetation. 

Betula-kurvan torde, som ovan s. 1 7  framhållits, 
till en stor, troligen övervägande del representera 
kärrbjörkskog av B. pubescens. Härpå tyder kur
vans förlopp, som huvudsakligen utgör en spegel
bild av Alnus-kurvan. Alen ersattes efter avverk
ning så småningom av björken. (En naturlig över
gång från al till björk alltefter kärrens individuella 
utvecklingsstadium />>mognadsgrad>>/ är kanske 
tänkbar men knappast trolig i detta gamla kultur
landskap. )  Till en mindre del torde björkkurvan 
representera fastmarkens speciella björkart, B. ver

rucosa, som åtminstone i vissa trakter kom att 
spela en allt större roll i kulturlandskapet. Vissa 
björkmaxima, liksom hasselmaxima, i äldre tider 
kunna tänkas vara föranledda a v goda betingelser 
för björk och hassel i röjningar och på svedjor. Ett 
sammankopplande av dessa maxima med frekven
sen för odlingsgynnade växters pollen fordrar emel
lertid ett mera omfattande analysarbete (jfr IVER-
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SEN 1949) . Sambandet synes här ej vara så uppen
bart som i andra fall. - Åtskilligt björkpollen torde 
även vara långtransporterat. 

Den periodicitet i trädpollendiagrammet och sär
skilt Betula-kurvan, som konstaterats i pollenana
lytiskt material från mosselagerföljder (jfr VON 

PosT 1944 s. 102 ff. ,  FRIES 1 951  s. 55 ff. )  och som 
skulle avspegla något regionalt klimathistoriskt, 
synes ej kunna urskiljas i det föreliggande materia
let. Visserligen visa de här behandlade diagrammen 
starka rubbningar på grund av kulturingrepp i 
landskapet. Det verkar dock troligast, att Betula

kurvans periodicitet är knuten till mosselagerföljder 
och där är ett uttryck för förändringar i den lokala 
björkvegetationen (B. pubescens i laggen eller på 
mosseplanet) alltefter de skiftande, klimatiskt be
tingade edafiska förhållandena på och kring mos
sen. 

Rhamnus frangula är företrädd av få men genom 
hela lagerföljderna spridda pollen (fr. o. m .  zon VI 
eller VII) . Flertalet härrör säkerligen från buskar i 
de angränsande kärren, uppenbarligen både i al
och björkkärr. Det finns fler Rh. frangula - pollen 
i zon VIII och IX än i zon VII, vilket kan tyda på 
att brakveden liksom Salix einerea (se nedan) 
gynnats av utglesningar i kärrskogarna. I Spree
wald, med vilken våra mestadels försvunna eller 
utarmade sydskandina viska alkärr kunna jämföras, 
är Rh. frangula >>häufig auf feuchten Torf- , Schlick
und Sandböden im Erlenwald und Erlen-Eschen
wald sowie Stieleichen-Birkenwald>> (KR.AUSCH 1955 

s. 104) . - De fåtaliga Rh. cathartica-pollenen äro 
från zon VIII och IX och tyda snarare på öppnare 
fastmarksskog. 

Pollen av olvon ( Viburnum) uppträda sporadiskt 
i zon VII-IX. 

Andra skogsträd ha förekommit ehuru i mindre 
omfattning eller på större avstånd, t. ex. bok, aven
bok och asp samt tall och gran. 

Boken (Fagus) och avenboken (Oarpinus) - ut
bredningshistoriska följeslagare - äro svagt före
trädda. Pollen av dessa förekomma sporadiskt re
dan från början av subboreal tid (zon VIII) .  En 
tydlig frekvensökning inträder för bådadera högre 
upp i zon VIII på ungefär den nivå, där alpollen
mängden minskar på grund av avverkning (se 
ovan) . Ökningen synes emellertid ej helt kunna 
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skyllas på röjningarna i strandalskogen med större 
möjligheter för pollenmängden från omgivande 
skogsträd att göra sig gällande gentemot alens. I 
diagram 3 a med en alpollenkurva, som tyder på en 
senare inträffande strandalavverkning (se ovan) , 
finnas sålunda i övre delen a v zon VIII bok- och 
avenbokpollenmängder jämförbara med dem i dia
gram l och 2 a  och b. Möjligen kan här föreligga en 
motsvarighet till den svaga men genomgående ök
ning av bok- och avenbokpollenhalten, som ligger 
till grund för zongränsen IV /III i NILssoNs syd
skandinaviska zonsystem (1935 s. 493 f. , 1948 s. 
27 f . ) .  

Kurvorna för bok och avenbok löpa även i övrigt 
påfallande konformt. De stiga något i början av 
järnåldern (zon IX) och kulminera under århundra
dena efter Kr. f. (dock ej överskridande 2 %) för 
att sedan successivt och i takt med odlingsexpan
sionen ånyo falla och delvis försvinna fram genom 
medeltid och nyare tid. Det är mycket vanskligt 
att avgöra i vad mån bok- och avenbokpollen
mängden härrör från trädbestånd i trakten eller 
som fjärrflyktspollen kommit från de vidsträckta 
bok- och avenbokskogarna i Sydskandinavien och 
Mellaneuropa. Det synes emellertid troligt med 
hänsyn till särskilt bokens låga pollenproduktion, 
att bok och avenbok i varje fall under järnåldern 
och sannolikt ända in i medeltiden vuxit i trakten, 
om än i obetydlig mängd, och att de sedan utrotats 
av människan; avenboken har aldrig ansetts vara 
något nyttigt träd (HEMBERG 1913) .  

Uppfattningarna om de recenta bakförekoms
terna i skaraborgsdelen (norra hälften) av Väster
götland äro föga samstämmiga (LINDQUIST 1931 s. 
424 ff. ) .  Endast förekomsterna i trakten av Inga
säter på N ordbillingens nordöstsluttning accepte
ras av LINDQUIST som med all sannolikhet spon
tana. Man skulle alltså här ha att göra med en rest 
av en mer omfattande bokförekomst här och var i 
Billingentrakten. - Avenboken saknas däremot 
helt i Västergötland i våra dagar men tål som 
planterad det nuvarande klimatet bra. 

Aspen (Populus) är ganska regelbundet företrädd 
ehuru med till synes förvånansvärt låga värden. 
(Asppollenet är i föreliggande material väl bevarat 
och i regel klart skiljbart från cyperacepollen. )  En 
tydligt högre frekvens finner man i boreala lager 

( zon V och VI) .  Innan värmetidens ädellövskogar 
bildats och brett ut sig över all jordklädd mark, 
hade aspen gynnsammare betingelser. Den tendens 
till ökning i takt med röjningarna, som man kunnat 
vänta sig, är endast svagt och oregelbundet märk
bar. 

Balix-pollen uppträda alltigenom i ganska små 
mängder. Ett maximum ligger i prebarealen (zon 
IV), som karakteriseras av björk, viden, en, hav
torn och andra mer eller mindre ljuskrävande 
växter (se diagram 2 b) .  Resten av Balix-kurvan 
företräder säkerligen andra arter, troligen mesta
dels S. einerea på omgivande kärrmark. En viss 
stigning av Balix-kurvan uppåt kan ses som en 
grå videexpansion på mer eller mindre trädfri kärr
mark (eventuellt sidvall) . 

Havtorn (H ippophae) är ett karakteristiskt in
slag i preborealens och den tidiga borealens vege
tation. Hur de få pollenfynden i zon VII skola tolkas 
är oklart. Möjligheten av omlagrade, vida äldre 
pollen i sediment med minerogent inslag finns alltid 
(jfr Tricolporites-fyndet från lokal 2 Spånsjön, 
FRIES 1953) .  

Barrträdspollenmängden (Pinus och Picea) här
rör helt eller i varje fall till övervägande del från 
magrare marker på 1-2 km eller större avstånd: 
urbergsområdet i väster och Billingen i öster. Det 
blir därför en sortering av tall- och granpollen
mängden såtillvida, att tallen med sin större pollen
produktion och bättre )>flygförmåga)> hos pollenet 
blir betydligt överrepresenterad i jämförelse med 
granen. Denna torde ha varit rikare företrädd i 

barrskogarna än vad föreliggande pollendiagram 
ange (jfr diagram från Blängsmossen på Billingen 
hos G. LUNDQVIsT 1928 s. 145 f. ) .  Det är troligt, 
att granen genom människans inverkan aldrig har 
fått tillfälle att visa sin konkurrensförmåga gent
emot de ädla lövträden på de goda markerna i under
sökningsområdet. Det s. k.  Himmelsberget (fig. 9) 
mellan Varnhem och N. Lundby, en marginalås 
med troligen urlakat, glacifluvialt material, har 
dock åtminstone tidvis under nyare tid varit be
vuxen med granskog (Lantmäteristyrelsens arkiv 
p 6 s. 294 /1690-92/, p 157: 53 /1818/) .  

Mot denna bakgrund är man berättigad att upp
fatta en ökning av gran- och framför allt tallpollen
mängden som en indikation på utvidgning av den 
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skoglösa eller trädfattiga marken, med andra ord 
som ett tecken på odlingsexpansion i en eller annan 
form. I trädpollendiagrammet ersätter tall- och 
grankurvorna på sätt och vis de egentliga odlingsin
dikatorernas kurvor. 

Mot bakgrunden av vad denna och andra pol
lenanalytiska undersökningar visa om de sydsvenska 

ädellövskogarnas utveckling, sedan människan gjorde 
sina första ingrepp i den, framstår det som uppen
bart, att på alla de platser, där människan kunnat 
ta sig fram i terrängen, har hon på ett mer eller 
mindre genomgripande sätt omformat skogen inte 
bara en gång utan säkerligen åtskilliga gånger. 
Praktiskt taget alla våra till synes ursprungliga 
sydsvenska ädellövskogar äro sekundärskogar, som� 
liga kanske tidvis endast utglesade genom foder
täkt eller bete, andra helt avverkade, brända, 
fläckvis uppodlade och sedan betade - fastän i 
etapper enligt ett rörligt system. Genom dessa in
grepp har för visso den floristiska och sociologiska 

sammansättningen så småningom förändrats .  Vissa 
arter ha utgått, andra ha tillkommit. På jämförelse
vis kort tid har skogen regenererat och, om den för 
en tid lämnats i fred, antagit ett skenbart urskogs
utseende. Endast på oåtkomliga ställen (rasbranter 
o. dyl. )  har dessa lokalers specifika ädellövskog kun
nat leva vidare, orörd av människan och hennes 
boskap. - En i princip likartad händelseutveckling 
kan i våra dagar studeras i tropikernas regnskogs
områden, där ett primitivt jordbruk griper in i 

regnskogen, utnyttjande marken en tid, för att 
sedan flytta vidare med följd att en ny skogsvegeta
tion, en sekundärskog, tar den övergivna odlings
gläntan i besittning. >>In every part of the Tropical 
Rain forest the tendency of the secondary succes
sions is towards the restoration of the elirnatic 
climax, though fire, grazing and soil detericration 
due to over-cultivation may deflect the succession 
and lead to the stabilization of biotic climaxes>> 
(RICHARDS 1952 s. 399) .  

VII . Pollenanalytiska zoner och zongränser 

Förändringar i vegetationens och därmed pollen
regnets sammansättning kunna vara naturhistoriskt 
eller kulturhistoriskt betingade. Vid urskiljande av 
pollenanalytiska zoner och zongränser böra i möj 
ligaste mån sådana omslag i kurvgången utnyttjas, 
som kunna anses ha samband med ändringar i kli
matet. Man kan med ett sådant förfarande våga 
räkna med en vidare regional tillämpning av zon
gränserna än om rubbningar, föranledda av even
tuellt mera lokalt begränsade kulturingrepp, läggas 
till grund för urskiljandet av lednivåerna. 

För konnekteringen av diagrammen inbördes och 
med mera avlägsna diagram, t. ex . från Danmark, 
är en indelning i jämförbara zoner av största bety
delse. Liksom i översikten över nordvästra Göta
lands skogshistoria (FRIEs 1951 )  tillämpas därför 
här den pollenanalytiska zonindelning, som först 
lanserades för dansk skogsutveckling (JESSEN 1935) . 
Man får givetvis räkna med vissa divergenser, be
tingade av det geografiska läget och lokala förhål-
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landen, vid jämförelser med utvecklingsförloppet i 
Danmark. Det välgrundade förslag till justering av 
JESSENS zonsystem, som J0RGENSEN ( 1954) på ett 
omfattande material framlagt, har här ej upptagits. 
Det berör nämligen endast de lednivåer (zongrän
ser) som ligga närmast före de i denna undersök
ning aktuella zonerna. 

Provtagningslokalernas läge i det mellansvenska 
ändmoränstråket medför, att de äldsta för pollen
analys användbara sedimenten äro från tiden när
mast efter sedan inlandsisen lämnade området, dvs. 
från preboreal tid (zon IV) , karakteriserad av vid
sträckta björkskogar. Detta skede och den därpå 
följande tidigare delen av den boreala tiden (zon V) 
med tall- , björk- och hasselskogar äro endast före
trädda i diagram l och 3 b. Den senare delen 
av borealen (zon VI) ,  då al- och ädellövskog till
kommit, är dessutom representerad nederst i dia
gram 2 b. Detta skede räknas även och kanske med 
rätta till atlantisk tid (jfr J0RGENSEN 1954 s. 176) . 
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Zongränsen V IIJ V l I I är den i detta samman
hang äldsta och viktigaste zongränsen. Den mot
svarar övergången mellan atlantisk och subboreal 
tid. Den placerades först av JEssEN (1935 s. 188) 

på den punkten eller rättare i det avsnittet i pol
lendiagrammet, där kurvan för ekblandskogen 
(QM) faller från sitt värmetidsmaximum. IVERSEN 
(1941 ) utredde orsakssammanhanget bakom detta 
något diffusa omslag och fann för Danmarks vid
kommande dels en klimatiskt betingad förändring 
(frekvensminskning för Ulmus och Hedera, ökning 
för Fraxinus), dels en något senare inträffande all
män QM-minskning samtidigt med inslag av >>kul
turpollem>. Zongränsen VII/VIII borde förläggas 
till den förstnämnda klimatorsakade förändringen 
(IvERSEN 1941 s. 34, 1949 s. 16 ) .  Denna uppfattning 
synes vara allmänt godtagen, även om TROELS
SMITH i Ulmus-kurvans fall - men ej i övrigt -
vill se ett utslag av mänskligt ingrepp: lövtäkt för 
stallfodring av kreatur under tidigneolitisk tid (1954 

s. 16 ff. ) .  
Västgötamaterialet visar likartade drag. UZmus

kurvan faller i samtliga diagram ganska plötsligt 
från 5-8 % av trädpollensumman till l %  eller 
mindre. Egendomligt nog har Hedera-pollen över 
huvud taget ej påträffats vid undersökningen. 
Fraxinus-pollenmängden ökar något ett stycke 
ovanför denna förändring, och Tilia-kurvan faller 
successivt, under det att Quercus-kurvan snarare 
stiger. - Bakgrunden till dessa förändringar kom
mer att beröras i det följande kapitlet. 

Zongränsen VIllfiX är i det föreliggande mate
rialet tyvärr mera diffus. Den bör inpassas på den 
nivå i pollendiagrammen, där kurvgången avspeg
lar den klimatförändring i troligen både kyligare 
och fuktigare riktning, som länge ansetts ungefär 
sammanfalla med övergången mellan brons- och 
järnålder och som åtminstone i vissa klimatområ
den verkade avsevärt förändrande på den naturliga 
vegetationens sammansättning. I GRANLUNDs 
system av rekurrensytor (RY) i sydsvenska torv
lagerföljder motsvaras denna klimatförändring av 
RY III. 

De viktiga skogshistoriska förändringar i södra 
och mellersta Sverige, som sammankopplas med 
denna klimatförändring, äro ekblandskogens deci
mering (särskilt norröver) och granens och bokens 

jämte avenbokens invandring från norr resp. söder. 
I en gammal kulturbygd som Varnhemstrakten kan 
en zongränsdragning ej baseras på förändringar i 
de ädla lövträdens representation. Dessas förekomst 
ha här i alltför hög grad påverkats av odlingen. 
Återstår alltså granens uppträdande; boken och 
avenboken ge här föga ledning. 

Granens expansion från norr och nordöst ned 
genom Sverige är endast i sina huvuddrag klarlagd 
(voN PosT 1924 s. l l l  f. ,  1933 s. 41 f . ,  GRANLUND 
1932 s. 131  ff. , FROMM 1938 s. 380, FRIEs 1951 

s .  149 ff. ) .  Kronologien för den tydligen etappvis 
skeende spridningen är i viktiga avseenden oviss, 
och det pollenanalytiska materialet har tolkats 
olika. Detta gäller alldeles särskilt i vad mån denna 
subboreal-subatlantiska klimatförändring påver
kade granens spridning. Man torde dock vara be
rättigad att antaga, att större delen av Sverige -
troligen i det närmaste hela norrlandsterrängen, 
förmodligen också större delen av Svealand i övrigt 
och kanske vissa skogstrakter i norra Götaland -
hade slutgiltigt invaderats av granen redan om
kring l 000 f. Kr. Det har också framgått, att gra
nen ryckt fram över södra och västra Götaland 
(exkl. södra Skåne och en kustremsa i väster) i 

samband med en antagen klimatförändring 300 a 

400 e. Kr och bildandet av GRANLUNDs RY IL 
Det blir alltså ett geografiskt mycket diffust mellan
område i det inre a v Götaland och vissa angräns
ande delar av Svealand, som skulle ha fått mottaga 
en graninvasion omkring 500 f. Kr. Klimatföränd-. 
ringen 300 a 400 e. Kr. synes emellertid ha inverkat 
gynnsamt på granens utbredning även här och i 

trakterna norr därom i Svealand. Åtskilliga pollen
diagram tyda på att granen då ökade i mängd i 

dessa områden, att den med andra ord här konso
liderade sin ställning i landska pet. 

Det är emellertid att märka att tidsbestäm
ningarna för granens expansion vid tidpunkterna 
ca l 000 f. Kr. och 500 f. Kr. äro - mellersta Norr
land undantaget (FROMM 1938) - i mycket be
roende av identifieringen och dateringen av de 
rekurrensytor, till vilka grankurvans början (den 
s. k. rationella granpollengränsen) ställts i relation. 
När det nu alltmer visar sig, att rekurrensytornas 
natur av klimatiskt betingade stratigrafiska före
teelser med regional räckvidd ingalunda är så enkel 
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som tidigare framställts (jfr GRANLUNDs framställ

ning 1932 med CoNWAY 1948, OvERBECK 1952, VAN 
ZEIST 1955 s. 49 ff. ,  J. LuNDQVIsT 1957 och OvER

BECK m. fl. 1957) ,  så är osäkerheten i de ovan

nämnda kronologiska härledningarna betydande. 

N ya undersökningar över åldern för rekurrens

ytorna och grankurvans början (Pc0) i belysning 

av C14-dateringar (J. LuNDQVIsT 1957) antagas peka 

mot en glidning i tiden för rekurrensytornas bil

dande och för Pc0 inom ett så relativt begränsat 

område som Värmland. I dylikt fall förlorar Pc0 

betydligt i värde som kronologisk fixpunkt. Ytter

ligare material av C14-daterade granpollengränser 

och rekurrensytor i syd- och mellansvenska lager

följder motses med spänning. 

Det centrala Västergötland torde, om man utgår 

från att ovannämnda grankronologi i huvudsak är 

riktig, ligga i ett skärningsområde mellan trakter 

med gran ca l 000 f. Kr. ,  ca 500 f. Kr. och 300 a 
400 e. Kr. ,  dvs. mellan VON PosTs områden för 

pollendiagram av nordlig typ, inlandstyp och väst

kusttyp (1924 s. 90 ff. ) .  

Eftersom avståndet från provtagningsplatserna 

till granmarker (urbergsområdet i väster och Bil

lingen i öster) är minst l-2 km, kan granpollenrepre

sentationen väntas bli svag i pollenspektra. Den 

sammanhängande grankurvan når först endast låga 

värden (2-5 %) ,  visar emellertid senare en ganska 

tydlig stigning (till omkring lO %) för att sedan 

löpa ungefär oförändrat fram mot nutiden. Gran

kurvans början kan anses avspegla granens första 

uppträdande som skogbildare i trakten. Detta kan 

med ganska stor säkerhet antagas vara ett resultat 
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av den granexpansion, som efter anknytning till 

den ingalunda alltid entydiga s. k. gränshorisonten 

(GRANLUNDs RY III) ansetts kunna bestämmas 

till ca 500 f. Kr. Då grankurvans början på grund 

av de låga värdena är föga distinkt, blir gränsdrag

ningen mellan zon VIII och IX osäker. Detta är 

desto mer beklagligt som denna gräns också får 

markera den viktiga övergången mellan bronsålder 

och järnålder. 

En viss ledning för zongränsens placering ger det 

första uppträdandet av rågpollen. Enligt danska 

forskare (HELBlEK 1938 s. 220, 226, MIKKELSEN 
1952 s. 122, m. fl . )  skulle rågodlingen ha begynt 

strax efter Kr. f. Några a vtyck a v rågkorn i kera

mik, funnen i Västergötland, från ett eller annat 

århundrade f. Kr. (HJELMQVIST 1956 s. 142) kunna 

visserligen tyda på att råg börjat odlas något ti

digare här än i Danmark. Hur därmed än må för

hålla sig, bör grankurvans och därmed järnålderns 

början infalla ett stycke nedanför rågkurvans 

början. 

Grankurvans stigning högre upp i diagrammet (ett 

stycke ovanför rågkurvans början) avspeglar säker

ligen granens ytterligare spridning i Götaland och 

fortsatta expansion mot sydväst vid slutet av ro

mersk järnålder, motsvarande tiden för utbildandet 

av GRANLUNDs RY II (enl. GRANLUND 1932 s. 157 

ca 400 e. Kr. ,  enl. AREMAN 1945 s. 116  ff. ca 300 

e. Kr. ) .  Denna visserligen något oklara pollenana

lytiska förändring får ligga till grund för uppdel

ningen av zon IX i IXa och IX b (jfr FRIEs 1951 

s .  127 ) .  



VIII. Pollendiagrammens vittnesbörd om människans 

ingrepp i naturen 

Odlingen och a v denna betingade ingrepp i vege

tationen kunna belysas pollenanalytiskt genom att 

största möjliga hänsyn tages till lagerföljdernas halt 

.av pollen och sporer från av människan beroende 

växter, dvs. hemerofila växter eller hemerafiler 

{sensu SIMMONs 1910 och LINKOLA 1916 s. 238) .  

Det gäller med andra ord icke blott antropokorer 

eller kulturtransporterade växter, av vilka somliga 

avsiktligt (sädesslag m. m. ) ,  andra oavsiktligt 

(ogräs) införts, utan även apofyter eller från den 

inhemska vegetationen utvandrade och av kulturen 

gynnade växter (inkl. gynnandet av björk, hassel, 

lönn, sälg, olvon m. m. ) .  Terminologi enligt ovan 

anförda arbeten. 

De odlingsingrepp, som ta sig uttryck i röjningar 

och decimering av skogsarealen, kunna ge sig pol

lenanalytiskt till känna även på andra sätt. Dels 

kan det absoluta antalet skogsträdspollen per vo

lymsenhet (dvs. i praktiken per prov) minska, dels 

kan inslaget av långflyktspollen öka. 

Om tätheten av trädpollen per volymsenhet får 

man ett begrepp vid analysarbetet. En bestämning 

av denna blir emellertid subjektiv beroende på ett 

trots all rutin ojämnt förfarande vid preparatfram

ställningen och kan dessutom bli ganska miss

visande på grund av variationer i sedimentations

intensiteten. En tendens till minskning i tätheten 

är emellertid tydligt märkbar fram genom zon VIII 

(neolitisk tid och bronsålder) och särskilt påtaglig 

i ett framskridet stadium av zon IX (troligen sen 

järnålder och medeltid) .  

Frågan om långflyktspollen har berörts i ett tidi

gare kapitel. Det har framhållits att gran- och tall

pollenmängden kan förutsättas till allra största 

delen härstamma från magrare marker än under

sökningsområdets mer eller mindre kalkhaltiga lösa 

jordlager, varvid urbergsområdet i väster och Bil

lingen i öster kunna komma ifråga. I det pollenregn, 

som faller ned på en obetydlig sjö omgiven av vid

sträckta obrutna ädellövskogar, har givetvis pollen 

från större avstånd begränsad möjlighet att göra 

sig gällande. Trots den utomordentliga lätthet, med 

vilken tallpollenet transporteras med vinden, blir 

det under urskogstiden ej representerat med mer 

än några få procent (2-5, högst 10 %),  vilket endast 

obetydligt överskrider värdena i motsvarande dan

ska lager. En utglesning av skogen, särskilt när

mast sjöarna, måste öppna möjligheter till ökad 

tillförsel av långflyktspollen, framför allt tallpollen. 

Mot denna bakgrund kan man antaga, att växel

spelet mellan pollenkurvorna för barrträden å ena 

sidan och övriga träd (huvudsakligen de ädla löv

träden, i viss mån även al) å den andra åskådliggör 

landskapets förändring i vad avser skogstätheten. 

Fullt så enkelt torde emellertid ej förhållandena 

ligga till. Andra faktorer spela in: eventuella föränd

ringar inträffa tid efter annan i det lokala sedimen

tationsförloppet - barrträdspallenen sjunka ju ej 

lika lätt från vattenytan som andra pollen - och en 

utglesning av ädellövskogen innebär kanske ej alltid 

en minskning av pollenproduktionen per arealsen

het, måhända tvärtom en ökning just på grund av 

friställning av träden. 

Trots detta är tallkurvan en för hållandevis god 

indikator på odlingens framskridande. Den visar ju 

också samma allmänna tendens som övriga kultur

indikatorer tillsammantagna. 

Kulturindikationer från preneolitisk tid 

(före zon VIII) 

Från Valle härad föreligga ännu inga fornfynd, 

som med säkerhet kunna hänföras till preneolitisk 

tid. Man torde dock >>med största sannolikhet böra 

räkna med att bosättningar, om också av mera 

sparsam och kanske tillfällig art, förekommit i trak-
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ten redan före yngre stenåldern, medan ännu livs
föringen var helt grundad på vad jakten och fisket 
kunde inbringa>) (SAHLSTRÖM 1939 s. 9) . 

Den mänskliga verksamheten under preneolitisk 
tid kan därför förutsättas ha i mycket ringa grad 
påverkat naturen. Fångstmännen hade ej anledning 
att ingripa omformande på urskogen annat än vid 
boplatserna. Då dessa tydligen som regel förlades 
vid sjöar och vattendrag, kan man ej bortse från 
möjligheten, att dessa högst lokala och övergående 
ingrepp dock kunna vara pollenanalytiskt skönj 
bara i de näraliggande sjöavlagringarna. De obetyd
liga rubbningarna i skogssammansättningen kunna 
väl knappast väntas vara konstaterbara. Snarare 
kan man vänta sig finna spår av växter, som antag
ligen redan då följde människan från boplats till 
boplats, och av den flora i övrigt, som för en tid 
tog de övergivna boplatserna i besittning. 

Pollen och sporer a v vissa växter, som äro mer 
eller mindre utmärkande för odlingslandskapet, 
förekomma om än i blygsam mängd i mesolitiska 
lager. Det rör sig om pollen a v A rtemisia, Plantag o 

major, Rumex cfr acetosella och chenopodiace-typ. 

Att avgöra om dessa äro att uppfatta som kultur
indikatorer eller ej är vanskligt. Man bör först ta 
ställning till följande frågor. Kan man bortse från 
möjligheterna av föroreningar och sekundära (ge
nom omlagring redeponerade) pollen? Kan det röra 
sig om långflyktspollen från avlägsna platser, där 
de som ogräs ansedda växterna (eller närstående 
typer) förekomma som vilda i större mängd? Eller 
kan det vara pollen från spontan, mer eller mindre 
närbelägen samtidig vegetation? 

Som nämndes i kap. IV kan man ej helt bortse 
från möjligheten av föroreningar i obetydlig om 
fattning från ovanför liggande lager, när det gäller 
de tidigare tagna serierna l , 2 a och 3 a. I serierna 
2 b  och 3 b  är däremot denna felkälla praktiskt taget 
utesluten. 

Möjligheten av sekundära pollen föreligger alltid 
i sediment med minerogent inslag. Sådant finnes i 
mindre grad i Tranumfornsjön och Kroppsjön än i 
Spånsjön, som har rikare tillflöde (ända från Bil
lingen) .  I Spånsjösedimenten har också ett tydligt 
sekundärt pollenkorn påträffa ts, ett prekvartärt 
pollen av Tricolporites-typ som säkerligen transpor
terats långa vägar och omlagrats åtskilliga gånger 
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(FRIEs 1953) .  Fyra Hippophae-pollen från värme
tidslager (ser. 3 a  o. b) kunna kanske tolkas som 
sekundärpollen. Någon betydande mängd dylikt 
pollen kan det här ej vara fråga om. Det förekom
mer i preneolitiska lager endast några få pollen av 
Picea och Carpinus, vilka eljest ej äro ovanliga i 

motsvarande leror. Ett stickprov i omgivande mo
rän har också givit negativt resultat. De eventuella 
ogräspollenkornen i dessa lager kunna knappast 
alla vara omlagrade pollen från avlägsna tidsrymder 
med annan vegetation. Därtill synes Artemisia

pollen uppträda alltför regelbundet. 
I större mängd och spontant uppträda chenopo

diaceer och Artemisia-arter först på stort avstånd 
från undersökningsområdet: på havsstränderna 
(särskilt Nordsjökusterna äro här aktuella) och på 
Sydösteuropas busk- och saltstepper. Såväl de få
taliga chenopodiace-pollen, vilka ännu ej gå att 
närmare identifiera, som Artemisia-pollenen i zon 
VII kunna sålunda tänkas vara långflugna. Att 
bevisa detta är emellertid omöjligt. Av Artemisia

arterna är A .  maritima mest aktuell så väl från 
havsstränderna (marskländerna) som från step
perna och halvöknarna i sydöst, där också andra 
Artemisia-arter rikligt förekomma. Ganska allmänt 
ha Artemisia-arterna ansetts omöjliga att pollen
morfologiskt särskilja. STRAKA ( 1952 s. 221 ff. )  har 
emellertid påvisat, att vissa arter äro urskiljbara. 
Enligt en granskning a v A rtemisia-pollenen i några 
prov från zon VII (ser . 2 b  o. 3 b, nivåerna 80 resp. 
255 o. 275 cm) , som dr STRAKA vänligen utfört, 
förekomma förutom flera obestämbara pollen även 
några pollen av både A .  campestris och vulgaris. 

Däremot påträffades inga A .  maritima - pollen. 
Detta synes stödja uppfattningen, att spridnings
källan är att söka på närmare håll än vid Nordsjö
kusterna eller Sydösteuropa. 

Med sin synnerligen rika pollenproduktion är det 
naturligt, att Artemisia-arterna trots begränsade 
och kanske tillfälliga, av människan oberoende 
spridningscentra genomgående göra sig gällande 
även i preneolitiska pollenspektra. De i zon VII 
konstaterade Artemisia-pollenmängderna på intill 
ett par-tre procent kunna icke - eller icke ute
slutande - uppfattas som kulturspår. 

Några naturliga ståndorter för de utpräglat nitro
fila chenopodiaceerna kunna svårligen tänkas i ett 



Pollendiagrammens vittnesbörd om människans ingrepp i naturen 29 

landskap av ifrågavarande slag långt ifrån havs
stränder. Upprepad förekomst av chenopodiace
pollen i preneolitiska lager kan här ej avspegla en 
spontan vegetation. * 

Liknande är förhållandet med Plantago major, 

vars geografiska ursprung är oklart. A v P l. major 

finns det på Öland >>zweifelsohne sowohl indigene 
als auch archäosynanthrope Rassem> (STERNER 
1938 s. 151) ,  därav indigena på havsstränder och i 
alvarvätar. ALBERTSON (1946 s. 174) uppger en 
sådan typ (troligen ssp. intermedia) som >>sannolikt 
indigem> och >>ytterst spars. i vätäng>> på Österplana 
hed, Kinnekulles alvar i Västergötland. (Om ssp. 
intermedia se f .ö .  KocH 1928). De västgötska små 
alvarområdena ha säkerligen genomgått vissa för
ändringar sedan den yngre stenålderns in brott 
(ALBERTSON 1946 s. 15) .  Men mer utbredda än nu 
ha de nog ej varit, och möjligheterna till en rikare, 
mer eller mindre alvarbunden vegetation voro sä
kerligen ej större då än senare, snarare tvärtom. 
Det synes föga troligt, att eventuella förekomster 
av Pl. major på så begränsade och 20 km och mer 
avlägsna lokaler skulle kunna göras ansvariga för 
de visserligen fåtaliga pollenkornen i preneolitiska 
lager (serierna l ,  3 a och b) .  

Plantago lanceolata har en från huvudarten starkt 
avvikande typ, var. dubia (korta ax och ullhåriga 
blad och stjälkbaser) ,  som är karakteristisk för al
varmark och torra sandbackar (jfr WITTE 1910 
s .  105) .  WITTE, som haft var. dubia i odling, fann 
den dock vara en ståndortsmodifikation; vid odling 
antog den huvudartens utseende (1906 s. 73) . Pollen 
a v var. dubia synes vara identiskt med den tydligt 
antropokora huvudartens. Frågan om varietetens 
genetiska konstitution och eventuella indigenitet 
synes emellertid ännu vara oklar. I det föreliggande 
materialet utgör Plantago lanceolata intet problem; 
dess pollen har över huvud taget ännu ej påträffats 
i det preneolitiska avsnittet. 

Rumex acetosella coll. uppträder på hällmarker 
på ett sätt, som ger starkt intryck av indigenitet, 
då närmast som R. tenuifolius. Även på sand och 
grus i nakna, instabila erosionsbranter i lövur
skogen kan denna rikt pollenproducerande, kon-

* P.S. Dr JoHS. IVERSEN har vänligen påpekat möjlig

heten av chenopodiace-förekomster i samband med mås

kolonier vid sjöar. 

kurrenskänsliga växt ha funnit en temporär till
flyktsort. De påträffade preneolitiska pollenkornen 
kunna här ej med säkerhet uppfattas som kultur
spår. 

Ett påfallande och oväntat drag i de preneolitiska 
spektra är uppträdandet av Pteridium-sporer i en 
jämförelsevis betydande men oregelbunden mängd 
(ofta kring l % a v 1: AP, vilket kan tyda på väl så 
rik örnbräkenvegetation som 2 % i  t. ex. medeltida 
trädpollenfattigare lager) .  Tolkningen är oklar. Möj 
ligen kan ursprungslokalen sökas i naturliga, till
fälliga gläntor på kullarnas m agrare marker. Där 
kan en i övrigt ljusälskande, s enare kulturgynnad 
vegetation ha fått en kortvarig uppblomstring. I 

övergången mellan preneolitiska och neolitiska la
ger kulminerar Pteridium-spor mängden mer eller 
mindre tydligt. Möjligen kan detta vara en följd 
av de första röjningarna (serie l ,  2 b, 3 a  och b) .  
Det finns ej  anledning att t olka de preneolitiska 
sporförekomsterna som tecken på mänsklig verk
samhet, även om ett samband mellan övergivna 
boplatser och uppträdande av örnbräken och andra 
hemerafiler i en del fall kan ha förelegat. 

Aktuella som ståndorter för Plantago laceolata, 

Pteridium och - med viss variation - Rumex 

acetosella och Artemisia campestris och vulgaris ha 
nog varit miljöer snarlika dem, som STERNER (1922 
s. 289) kallat >>Sarmathian hillside-grass heaths>>, 
låt vara att dessa till stor del äro kulturbetingade. 
Beträffande förefintligheten av naturliga lokaler av 
dylikt slag framhåller STERNER (s. 298) : >>Among 
suitable exposed hillsides, the calcareous slopes in 
'parts of Västergötland ( especially Fal bygden) ,  
Östergötland . . . and Skåne would in the first place 
seem to be t aken in to consideration. Thick moraines, 
oses and h illy tracts here form dry, steep slopes, 
where a more closed and shading forest layer may 
be supposed to be excluded without the interven
tion of man. >> Det sistnämnda är tillämpligt på un
dersökningsområdet, även om man anar någon över
dimensioner ing av ståndorternas utbredning och 
permanens (jfr synpunkterna på torrängsvegeta
tionens historia s. 47 ff. ) .  

Skillnaden mellan vegetationen på  den preneo
litiska fångst kulturens övergivna, lokalt begränsade 
boplatser o ch på de nämnda, åtminstone delvis 
edafiskt betingade, slumpartat och kortvarigt upp-
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trädande ståndorterna har kanske - frånsett nitro
fila växter som chenopodiaceer - ej varit så stor. 
Utsikterna att pollenanalytiskt säkert spåra denna 
fångstkultur äro därför begränsade. 

Spåren i preneolitiska lager (de äldsta i serie l 

och 3 b  undantagna) av de som hemerafiler upp
fattade växterna kunna sålunda endast i vad avser 
chenopodiacepollen och sannolikt Plantaga major -

pollen uppfattas som tecken på mänsklig verksam
het. 

Kulturindikationer från zon VIII 

Att tolka de kulturpollenförande pollenspektra i 
zon VIII (yngre stenålder och bronsålder) är vansk
ligt. Visserligen äro pollendiagrammen rikt diffe
rentierade i vad avser kurvorna för kulturindika
torerna och även i sina huvuddrag sinsemellan kon
nekterbara, men orsakerna till de olika variatio
nerna kunna endast anas. I flera fall kunna jäm
förelser med nutida förhållanden tjäna till ledning, 
även om premisserna äro ganska olika. Vidare är 
problemet om anknytning av de pollenanalytiska 
karaktärsdragen till kulturskedena svårlöst (se 
därom i kap. IX) .  

Vid granskning av  diagrammens kurvor för kul
turindikatorer kunna vissa mera markanta drag 
urskiljas, vilka kunna antagas vara föranledda av 
odlingsexpansioner eller i varje fall förändringar i 
jordens brukande. Dessa pollenanalytiska lednivåer, 

som trots vissa variationer återfinnas i de tre olika 
lokalernas diagram, äro i zon VIII följande (lednivå 
l--4) : 

G) Den nivå, där zongränsen VII/VIII inpassats 
med ledning av Ulmus-kurvans nedgång, känne
tecknas · a v a t t pollen a v Plantaga major och sam
tidigt (eller obetydligt senare) Chenopodiaceae och 
Cerealia börja uppträda praktiskt taget regelbundet 
men i obetydliga mängder. Sädesslagspollenen äro 
av Triticum- och Hordeum-typ. (Tranumdiagram
met utgör undantag vad Pl. major och chenopodia
ceerna beträffar. )  Artemisia-kurvan visar en stig
ning, snart övergående i en nedgång (tydligast i l 

och 3 a  och b) .  Stänken av Rumex cfr acetosella 

pollen bli något vanligare. Pteridium-kurvan visar 
en övergående kulmination. Ett stycke ovanför 
dessa nästan samtidiga förändringar stiger vild-
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gräspollenkurvan (utom i Tranumdiagrammet).  
Huruvida Ulmus-kurvans fall kan återföras på. 
mänskliga ingrepp är tills vidare en öppen fråga. 
(jfr ovan s. 25 och kap. IX) .  

Under detta skede (mellan lednivå l och 2) har 
landskapet varit ett skogslandskap, där eken domi
nerade till skillnad mot tidigare, då alm och lind 
voro minst lika vanliga. Här och var ha av spåren 
av Cerealia, Plantaga major och chenopodiaceer att 
döma bebyggelse och sädesodling i en säkerligen 
mycket begränsad utsträckning förekommit, i varje 
fall i närheten av Kroppsjön och Spånsjön. Till 
vissa, förmodligen ganska obetydliga arealer (små. 
åkerlappar i röjningarna) har Artemisia kunnat 
sprida sig från enstaka naturliga förekomster i 
trakten (jfr ovan s. 28) . Enligt dr STRAKAs Arte

misia-pollenbestämningar (ser. 2 b  nivå 3 m) skulle 
här både A .  campestris och vulgaris vara företrädda, 
dock med övervikt för den sistnämnda. Några ytter
ligare arealer skogfri mark utöver tomt och åker 
synas knappast ha funnits förrän något senare un
der detta skede, då vildgräspollenhalten ökar för 
att snart ånyo minska. Huruvida detta kan tolkas 
som ett övergående stadium av beteskultur må vara 
osagt. Tydligt belägg för bete saknas emellertid. 

Eftersom de kronologiska sambanden ännu äro 
oklara mellan de danska och västgötska pollendia
grammen i detta avsnitt, är en parallellisering för 
närvarande vansklig. Säkert är emellertid att män

niskan gjort ingrepp i urskogen och att jordbruk i 

någon form förekommit under ett tidigt neolitiskt skede 

(se vidare nedan s. 34 ff. ) .  
Det kan här vara motiverat att beröra frågan 

om eken som bärande träd. Enligt mångahanda äldre 
belägg är eken ett urgammalt nyttaträd (NEUWEI

LER 1905 s. 57, BROCKMANN-JEROSCH 1917 s. 86 ff. ) .  
Den har ju också intagit en  central ställning i hed
nisk kult och folktro. Enligt depåfynd och litterära 
källor (bl. a. klassisk-grekiska) utgjorde ollonen, 
malda till mjöl, en viktig ingrediens i syd- och 
mellaneuropeiska folks föda i förhistorisk tid. Gre
kerna skulle ha upphört med denna sed redan tusen 
år f. Kr., germanerna däremot betydligt senare. Det 
synes ha varit först fram under medeltiden, som 
ekollonen av dessa deklasserades till att uteslu
tande bli svinföda - även om nödtider tvingat 
människan att också långt senare utnyttja ekollo-
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nen (jfr BENGT PETTERssoN 1955 s. 42) .  Man torde, 
trots att belägg tycks saknas, kunna utgå ifrån att 
den neolitiska människan också i N orden var ange
lägen om att taga vara på ekens avkastning -
antingen det var för sig själv eller för svinen eller 
bådadera. Visserligen kan man ej utan starka skäl 
utesluta möjligheten av att, som ovan s. 25 fram
förts, klimatet från subborealens (zon VIII) början 
blivit mindre gynnsamt för alm och i viss mån lind 
och mera gynnsamt för ek. Mot bakgrunden av det, 
som här kortfattat sagts om ekens stora betydelse 
som nyttoträd, och av övriga odlingshistoriska 
fakta förefaller det dock naturligast att i kulmina
tionen av ekpollenkurvan i huvudsakligen den tidi
gare delen av zon VIII se ett utslag av ett medvetet 
gynnande av eken som det viktigaste bärande trä
det. Samtidigt ha alm, ask och lind, som ej äro 
bärande, utnyttjats för produktion av lövfoder och 
bast (lind) och därigenom i motsats till eken till 
stor del hindrats att gå i blom. >>Över de klappade, 
låga askarna och almarna resa sig ekarnas mäktiga 
kullriga kronor>> ännu i vår tid i gotländska ängen 
(BENGT PETTERSSON 1 946 s. 170 O. bild s. 167 ) .  Och 
så har det varit åtminstone sedan järnåldern och, 
med bortseende från slåttern, i ännu äldre tid. 

® Ett stycke upp i zon VIII stiger Artemisia

kurvan, tydligare och kraftigare i Tranum- och 
Spånsjödiagrammen än i Kroppsjödiagrammen, och 
håller sig sedan på en jämförelsevis hög nivå. In
slaget av Oerealia (Hordeum och Triticum) är obe
tydligt men praktiskt taget regelbundet återkom
mande. Spår av Plantaga major, Ohenopodiaceae och 
Rumex cfr acetosella förekomma sparsamt. Samti
digt börjar vildgräspollenkurvan åter att stiga efter 
ett kortare minimum. Artemisia-ökningen efter
följes åtminstone lokalt av en mer eller mindre tyd
lig Quercus-nedgång (se diagr. l, 2 a  o. b) . 

Även under det härmed inledda skedet (mellan 
lednivå 2 och 3) torde trakten ha haft karaktär av 
skogslandskap. Röjningar ha här och var förekom
mit i ädellövskogen, som efter upprepade regenera
tioner blev av alltmer sekundär natur. De voro 
troligen flera och lokalt större än tidigare. Rike
domen på Artemisia-pollen, sedd i relation till den 
låga Oerealia-pollenhalten, synes tyda på att också 
andra för Artemisia lämpliga ståndorter än åker 
förekommit: röjda ouppodlade arealer eller övrig 

koloniserbar mark. Gräsbevuxna ytor synas ha va
rit av ringa betydenhet. Möjligen kunde detta tolkas 
så att betesmarker ännu ej upptagits; den som be
tesmarksindikator ansedda Plantaga lanceolata 

(TROELS-SMITH 1954 s. 13) saknas eller är ytterst 
sporadiskt företrädd. 

® Ytterligare ett stycke upp i zon VIII (kring 
mitten av zonen) uppträder Plantaga lanceolata så 
gott som regelbundet med från början (Spånsjödia
grammen) eller något senare (övriga diagram) 
ganska höga värden. Inslaget av Oerealia-pollen 
(Hordeum och Triticum) är ungefär oförändrat eller 
ökar något (Spåns j ödiagrammen). Vildgräspollen
kurvan fortsätter att stiga, särskilt i Tranumdia
grammet. 

Skedet fram till följande kulturorsakade föränd
ring (lednivå 4) är troligen kortvarigt. Möjligen 
kunde detta och nästa skede sammanslås. - Land
skapet är skogrikt. Åkerbruket är likartat ehuru 
möjligen något intensifierat. En ny typ av kultur
mark kan skönjas, förmodligen betesmark (Plantago 

lanceolata och mer vildgräspollen) . Om man utgår 
från att Ulmus-oscillationer i zon VIII bero på 
till- eller avtagande hamling av almen, kan man 
ana, att denna hamling successivt avtager kring 
Spånsjön. Kring Kroppsjön ger sig denna föränd
ring, förmodligen lokalt överdimensionerad, särskilt 
tydligt till känna vid följande skedes början. De 
rika albestånden runt Tranum- och Spånsjöarna 
och i angränsande kärr decimeras genom männi
skans ingripande. Möjligen kunna edafiska föränd
ringar, eventuellt i samband med en klimatiskt be
tingad sänkning av grundvattennivån ha medver
kat till att missgynna alen. Vid Kroppsjön sker 
dock denna decimering av albestånden senare, med 
början nederst i zon IX, dvs. successivt under förra 
hälften av järnåldern, som snarare ansetts som en 
fuktig tid. Men även ett höjt vattenstånd kan in
verka ofördelaktigt. 

@ Tätt ovanför nivå 3 (i den mera snabbsedi
menterade Spånsjölagerföljden på något större av
stånd) stiger kurvan för Rumex cfr acetosella mer 
eller mindre kraftigt från noll eller obetydliga vär
den. Andra kulturindikatorer såsom Oerealia, Arte

misia, Ohenopodiaceae, Plantaga lanceolata och vild
gräs, öka mer eller mindre tydligt sin representation. 

Bebyggelse- och åkerarealerna ha ökat eller 
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trängt närmare provtagningssjöarna (Cerealia, Ar

temisia, Chenopodiaceae m. m. ) .  Det plötsliga mass
uppträdandet av Rumex cfr acetosella ger oss an
ledning att antaga, att andra och kanske hittills 
outnyttjade arealer - särskilt marker med magert 
glacifluvialt material - på ett eller annat sätt 
lagts under odling. Här ha nya rika kolonisations
möjligheter erbjudits den acidifila rödsyran, an
tingen det rör sig om den spontana rödsyran eller 
cm en nyinkcmmen, konkurrenskraftig antropokor. 
Det är tänkbart, att det här är fråga om ett mer 
utbrett svedjande, ingående i ett extensivt odlings
systEm, som varit av en rörlig typ med en successiv 
förflyttning i terrängen. Det äldre mera stationära 
och mycket begränsade åkerbruket inpå bebyggel
sen kan ha fortsatt parallellt. På de övergivna 
svedjorna skulle Rumex och i viss mån Artemisia 

vara de första kolonisatörerna, småningom följda 
av vildgräs, lämpligt för bete, eller ånyo igenväx
ning till skog (sekundärskog) .  Vart och ett av dessa 
stadier i detta rörliga system skulle vara represen
terat samtidigt på kanske flera håll i omgivningen. 
De framstå därför i pollendiagrammet som själv
ständiga och kontinuerliga vegetationsenheter. En 
konservering av betesmarksstadiet har väl i viss 
utsträckning också ägt rum. 

Det är uppenbart, att skogarna glesnat eller deci
merats och att landskapet ljusnat. Människan har 
kanske från denna tid förmått utnyttja landskapet 
i sin helhet för lanthushållningen. Detta tillstånd av 

starkt odlingspräglat skogslandskap har med ?:aria

tioner och under ökad påverkan - särskilt under den 

yngre järnåldern - bestått ända tills den kraftiga 

medeltida odlingsexpansionen satte in. 

I övre delen av zon VIII inträder en skärpning 
av den från lednivå 3 inledda utvecklingen.  Den 
framgår inte klart överlag. Spånsjö- och Kroppsjö
diagrammen visa emellertid en förnyad stigning av 
kurvorna för Rumex, Plantaga lanceolatå, Artemisia 

(otydligare) och vildgräs. Samtidigt ökar, åtmins
tone lokalt, inslaget av bl. a. övriga compositeer 
(2 a och b) och Pteridium (2 b ) .  De cdlade, betade 
och kanske också för löväng utnyttjade markerna 
ha synbarligen vidgats eller i varje fall kommit i 
sådant läge i förhållande till Spånsjön och Kropp
sjön, att pollenregnet därifrån i större utsträckning 
hamnat i sjöarna än tidigare. Det är att märka, 
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att denna förändring knappast kan förklaras av att 
en strandalbård, som >>filtrerat>> pollenregnet, för
svunnit, i varje fall ej beträffande Kroppsjölokalen, 
där detta sker senare. - Då förändringarna på 
denna nivå äro oklara eller kanske av lokal natur 
kan det vara motiverat att avstå från att här införa 
ytterligare en lednivå. 

Kulturindikationer från zon IX 

I pollenspektra från zon IX, vars avgränsning 
mot zon VIII är oskarp, äro kulturindikatorerna 
rikligt företrädda. Man kan utgå ifrån att även 
huvudparten av förändringarna i de övriga pollen
kurvornas förlopp äro kulturbetingade. 

Åtminstone tre markanta förändringar i pollen
kurvornas förlopp återkomma genomgående och 
kunna anges som lednivåer (5, 6 och 7) med kultur
historisk bakgrund. 

@ Ett stycke upp i zon IX kommer ett nytt 
inslag i pollen bilden: rågen ( Secale J börjar att odlas. 

Tidpunkten för rågodlingens införande i Västergöt
land är okänd men kan tills vidare antagas ungefär 
sammanfalla med vad som uppges för Danmark, 
nämligen strax efter Kr. f. , även om ett något 
tidigare datum kan tänkas (jfr ovan s. 26) .  Beträf
fande rågen är det att märka, att den skiljer sig 
från de övriga åtminstone nutida sädesslagen genom 
att den >>ryker>>, blommorna öppna sig och pollenet 
flyger ut med vinden i stora mängder. (De primitiva 
vetearterna Triticum monococcum och dicoccum ha 
enligt IvERSEN (1956) befunnits vara anemofiler. )  
Rågen blir därför starkt överrepresenterad i pollen
regnet. De i början låga värdena (några få procent 
av � AP) kunna därför knappast representera annat 
än obetydliga rågodlingar, av allt att döma avse
värt mera begränsade än odlingarna av övriga 
sädesslag (korn och vete) .  En jämförelse mellan fynd 
av sädeskorn i Danmark från romersk järnålder 
och från vikingatid visar också en betydande ökning 
för rågen på kornets bekostnad från förstnämnda 
till sistnämnda tid (JESSEN 1954 s. 131 ) .  Denna 
pollenanalytiskt märkliga förändring (rågkurvans 
början) kan därför i och för sig knappast innebära, 
att odlingslandskapet som helhet genomgick någon 
omdaning. 

Däremot är det troligt, att den ungefär samtidiga 
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Fig. 15 .  Betesmark i kame

landskapet norr om under

sökningsområdet. Kanske 

visade den nuvarande hel

åkerbygden likartade drag 

under yngre järnålder. På 

platser av denna typ torde 

dock ängsbruket ha varit 

förhärskande. 

Abb. 1 5. Weideland im Kame
Gebiet nördlich vom Unter
suchungsgebiet. Vielleicht 
zeigte die jetzige Ackerbau
landschaft ähnliche Ziige wäh
rend der j iingeren Eisenzeit. 
Auf entsprechenden Stellen 
diirfte j edoch Wiesenbau vor 
herrschend gewesen sein. 

nedgången för ekkurvan indicerar en successivt 
skeende landskaplig förändring genom att ekskogen 
decimeras, vilket underlättats av bruket av järn
redskap. Det bör emellertid påpekas, att stora ekar 
äro alldeles särskilt besvärliga att fälla med yxa; 
>>ännu in på 1900-talet hade man svårigheter att få 
omkull ekjättar vid ängsodling)> enligt uppteckning 
från Gotland av BENGT PETTERSSON (1957 s. 82) .  
Decimeringen kan ha varit målmedveten och ha 
åstadkommits genom uthuggning och avverkning. 
Den kan ha syftat till att åstadkomma såväl äng 
för fodertäkt som betesmark med en utsträckning 
och fördelning dem emellan som vi ej känna. Men 
en allt intensivare betning i lövskogarna eller skogs
dungarna kan också ha verkat hämmande på för
yngringen och i långa loppet medfört liknande 
resultat utan människans aktiva insats (jfr fig. 15) . 
Härvid har enen, sedan den väl en gång kommit 
in, som mera motståndskraftig mot betning i läng
den vunnit på denna utveckling. (Om enen f. ö. se 
nedan s. 46 f . )  

Decimeringen av ekskogen fortsätter sedan -
med tillfälliga eller lokala uppehåll - fram genom 
tiderna. Den motsvaras i pollendiagrammen av 
diverse olika förändringar. I trädpollendiagrammet 

3 - 588588 J.III. Fries 

Foto förf. 16. I. 1 954. 

finner man en i stort sett stigande Pinus-kurva, en 
tendens som framstår klart även i diagram 2 a, om 
den lokalbetonade Alnus-pollenmängden fråndra
ges . Detta tyder på att landskapet blir alltmer 
öppet och tillåter långflyktspollen att göra sig 
gällande. 

® Ungefär i mitten av zon IX inträffar en mar
kant förändring: Juniperus-kurvans kraftiga upp
gång från en eller annan procent till 10 a 20 % av 
�AP + Juniperus. På samma nivå faller Quercus

kurvan successivt samtidigt som de övriga ädla 
lövträdens representation i pollenspektra blir mera 
sporadisk. En betydande men oregelbunden minsk
ning av särskilt Artemisia- men även Rumex-pollen
mängden inträffar också kring denna nivå. 

Det är vanskligt att avgöra vilka förändringar i 
landskapet dessa företeelser avspegla. Otvivelaktigt 
tages här ytterligare ett steg mot inskränkning a v 
landskapets ännu kvarvarande skogar eller skogs
dungar. Med hänsyn till att omslaget av JuniperuB

representation sker hastigt och kraftigt på alla tre 
lokalerna kan man misstänka, att det gäller en 
förändring av utnyttjandet av en viss, i trakten 
vanlig marktyp. I kap. X framkastas under diskus
sionen om torrängsvegetationens historia den tarr-
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ken, att Juniperus-pollenmängden skulle avspegla 

dåligt hävdade, torra slåtterängar med rikligt inslag 

av enbuskar på kullarnas magraste marker (jfr fig. 

17 ) .  Det kunde här vara fråga om mark, som ti

digare utnyttjats för svedjebruk och betesgång (jfr 

ovan under lednivå 4) .  - Det är uppenbart, att 

landskapet ej längre är att anse som ett skogslandskap. 

0 I övre delen av zon IX utgöres det mest iögo

nenfallande draget av en markerad stigning av sädes

slagskurvan (inkl. rågkurvan) .  Samtidigt ökar tall

polleninslaget i AP-diagrammet. Härigenom av

speglas främst en vidgad uppodling (jfr s. 27) men 

förmodligen även en decimering av kvarvarande 

skogsdungar. Landskapet börjar, vad fördelningen 

av skog och skogfri mark beträffar, alltmer likna 

det nutida. 

Vid bedömningen av särskilt den övre, kraftigt 

kulturpåverkade delen av pollendiagrammen bör 

man ha klart för sig, att värdena i de olika spektra 

ej äro sinsemellan fullt jämförbara - detta särskilt 

när de äro uträknade på � AP. Denna summa kan 

j u variera per volymsenhet och visar en i stort set t 

avtagande tendens uppåt i lagerföljden i takt med 

skogsdecimeringen. En konstant mängd t .  ex. sädes

slagspollen per volymsenhet genom flera spektra 

ger sålunda vid procentberäkning på en avtagande 

� AP uppåt allt högre värden. En ökande mängd 

sädesslagspollen ger under samma förhållanden en 

oproportionerligt starkt stigande kurva. Den ovan

nämnda uppgången för sädesslagskurvan behöver 

därför ej alls eller, snarare, ej endast avspegla en 

mängdökning för sädesslagspollen utan även en 

avtagande mängd trädpollen (mest QM) i pollen

regnet. 

Anknytningen av dessa punkter i pollendiagram

met till den historiska händelseutvecklingen be

handlas i följande kapitel. 

IX. Försök till konnexion mellan det pollenanalytiska materialet 

och den arkeologiskt kända kulturutvecklingen 

Tidigneolitisk tid 

Den äldsta, med säkerhet som åkerbrukskultur 

uppfattade kulturformen i kambrosilurområdet, 

gånggriftstidens kultur, kan som nedan framhålles 

(s. 36) antagas ha varit så pass högt utvecklad, att 

dess spår i pollenspektra rimligen borde ha varit 

mera betydande än de svaga antydningar, som före

komma från Ulmus-kurvans nedgång (U-) och 

fram till lednivå 2. Det synes därför vara motiverat 

att anta, att odling i någon blygsam form ägt rum 

även före gånggriftskulturens uppblomstring - hur 

länge är osäkert. 

För denna fråga om tidpunkten för jordbrukets in

förande i V arnhemstrakten - och i kambrosilur

området i Västergötland över huvud taget - är 

tolkningen av u- väsentlig. År denna viktiga pol

lenanalytiska förändring, som här fått utgöra gräns 
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mellan mesolitisk och neolitisk tid (liksom för zon

gräns VII/VIII), klimatbetingad eller är den ett 

utslag av mänskligt ingrepp i naturen (hamling av 

alm i synnerligen vidsträckt omfattning för foderin

samling till kreaturen) 1  Som ovan i kap. VII fram

förts, kan frågan ej anses avgjord. Det är möjligt 

att det ej är fråga om ett antingen-eller utan ett 

både-och - åtminstone i vissa trakter. Visar det 

sig, att förändringen är klimatiskt betingad, har 

man med all sannolikhet att göra med en viss syn

kronitet mellan samma företeelse i t. ex. Danmark 

och Västergötland. Man skulle med andra ord ha en 

kronologisk fixpunkt i pollendiagrammet, till vilken 

den av kulturindikatorerna antydda odlingshisto

rien kan hänföras. Föreligger ej detta klimatiska 

samband och därmed denna tidsfixering, bortfaller 

möjligheten till kronologiskt grepp om de äldsta 

pollenanalytiska odlingsindikatorema. Till denna 
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viktiga fråga får man tyvärr tills vidare ställa sig 
avvaktande. C14-dateringar av lagerföljder vid u
från olika håll borde här kunna lösa gåtan. Sådana 
ha också utförts på detta material med ett resultat 
som tyvärr ej är klargörande, varom mera nedan 
s. 40 ff. 

Då man i föreliggande material har tydliga kul
turspår ända från U-, måste man mot bakgrunden 
av det ovan sagda begränsa sig till följande alter
nativa slutsats. Är u- en kronologisk fixpunkt 
ca 2600 f. Kr. i Danmark enligt C14-åldersbestäm
ningar (TROELS-SMITH 1956) - då har åkerbruk 
(och kanske boskapsskötsel) förekommit i Varn
hemstrakten från början av tidigneolitisk tid. Är 
däremot u- (huvudsakligen) ett resultat av mänsk
lig verksamhet, då har åkerbrukskultur förekommit 
där ända sedan man började utfodra kreaturen med 
almlöv (dvs. förmodligen liktydigt med införa bo
skapsskötsel) - när nu detta kan ha skett. 

De arkeologiska vittnesbörden kunna tyvärr ej 
bidraga till full klarhet på denna punkt. Vid den 
följande granskningen av det arkeologiska materia
let användes som grund för indelning av neolitikum 
BECKERs terminologi ( 1947 s. 9) : tidigneolitisk tid 

(TN) med faserna A, B och C (jfr TROELS-SMITH 

1954), motsvarande tiden t. o. m.  döstid, mellan

neolitisk tid (MN) ,  motsvarande gånggriftstid inkl. 
båtyxtid, och senneolitisk tid (SN), motsvarande 
hällkisttid. Fördelen med denna indelning ligger 
däri, att den kan användas som ett synkront och 
neutralt schema för Nord- och Mellaneuropa obe
roende av de olika kulturformernas manifestationer 
och dessas eventuella förskjutningar i tiden i skilda 
områden. 

I Danmark (Aamosen på Själland) har TROELS

SMITH (1954) genom kombinerade arkeologiska och 
pollenanalytiska undersökningar påvisat en jord
brukskultur redan under TN A, en halvåkerbruks
kultur med boskapsskötsel med utfodring av krea
turen på stall eller i hägnader inpå bebyggelsen. 
Utmärkande för denna kultur är förekomsten av 
trattbägare av BECKERs A-typ och avsaknaden av 
de med betesgång sammanhörande tunnackiga 
flintyxorna.  Som pollenanalytiska karaktärsdrag 
anföres : små men indikatoriskt fullt tillräckliga 
pollenmängder av bl. a. vete, korn och groblad 
(Plantago major), intet eller påtagligt svagt inslag 

a v pollen från växter, som kunna tyda på betes
gång, såsom spetsgroblad, vitklöver och gräs. 

Arkeologiska belägg för en dylik tidig jordbruks
kultur saknas i Västergötland. Däremot finnas 
likartade pollenanalytiska drag (nederst i zon VIII, 
närmast ovanför lednivå l ) :  enstaka men mer eller 
mindre regelbundet återkommande korn- , vete- och 
grobladspollen och lika låg vildgräspollenkurva som 
i zon VII. 

Först när steget tagits längre från fångstkultur 
mot jordbrukskultur framträder kambrosilurområ
det i Västergötland enligt det arkeologiska materia
let som bygd. Den betydande mängd tunnackiga 

flintyxor (karta hos 0LDEBERG 1952 Abb. 314), som 
påträffats på Falbygden (färre i V alle härad) ,  upp
fattas av SAHLSTRÖM (l915b s. 40 ff. ,  1939 s. 10, 

1940 s. 5) som härstammande från den tid, då dösar 
uppfördes i Sydvästskandinavien (TN C).  (Dösar 
saknas i Västergötland; LINDQVIsT /l9ll /  anger 
dock en, event. två, dösliknande stenkammargravar 
från Falbygden. )  Såsom en utmärkt röjningsyxa är 
det naturligt att den sätts, i samband med jordbruks
kultur. I Danmark är den särskilt vanlig under TN 

C men brukades även i början av MN (BR0NDSTED 

1957 s. 179, 206) .  Arkeologiska indicier föreligga 
alltså på att bondebygd funnits i kambrosilurområ
det redan före tiden för gånggrifternas uppförande 
i mellanneolitisk tid. 

Man skulle möjligen kunna uppfatta dessa tunn
nackiga flintyxor som spår av de jordbrukare, vilka 
voro samtida med dem, som i Danmark tydligt på
visats som skogsröjare i stor skala för att erhålla 
mark ej endast för sädesodling utan även och fram
för allt för bete (IVERSEN 1 941 ,  1949) .  I det väst
götska pollenanalytiska materialet (utom i diagr. l )  
förekommer en tydlig men övergående ökning a v 
vildgräspollenmängden ett stycke upp i zon VIII 
(mellan lednivå l och 2) . Däremot saknas nästan 
helt det viktiga inslag av Plantaga lanceolata, som 
karakteriserar detta stora danska ))landnam)). 

En anknytning av denna tidiga västgötska jord
brukskultur till den sörmländska tidigneolitiska 
Vråkulturen (S. FLORIN 1958) ter sig för närvarande 
ej lätt (jfr Magetorpdiagrammen hos M.-B. FLORIN 

1957 ) .  Trots det större geografiska avståndet till 
Danmark tyckas de västgötska pollendiagrammen 
beträffande detta men även senare avsnitt ha fler 

Acta Phytogeogr. Suec. 39 



36 Försök till konnexion mellan det pollenanalytiska materialet och kulturutvecklingen 

drag gemensamma med de danska än de sörm
ländska diagrammen, ett förhållande som i och för 
sig ej bör förvåna. Tiveden utgjorde ännu lång tid 
framåt ett endast sporadiskt genombrutet hinder 
för kulturströmningar (S.AHLSTRÖM 1939 s. 53, 106, 

1 18) .  

Det är sålunda för närvarande ej möjligt att sä
kert fastställa en kronologi för det tidigneolitiska 
jordbruket i Västergötland. Det arkeologiska mate

rialet tyder på en begränsning till den senaste fasen av 

tidigneolitisk tid (T N O) . Pollenanalysen verifierar 

jordbruk under T N O men antyder även alternativt 

(se ovan s. 30) tidigare odling. 

Man finner i litteraturen stundom den åsikten, 
att de första jordbrukarna funno ett mer eller 
mindre parkliknande landskap, när de togo kambro
silurområdets goda marker i besittning. Denna 
uppfattning, förmodligen influerad av GRADMANNS 

redan vid sekelskiftet framförda >>Steppenheide
theorie>> ( 1933 o. tidigare skr . )  och kanske även av 
SERNANDERS betonande av subborealklimatets ut
präglade kontinentalltet (1908 m.fl .  arb . ) ,  innebär 
en generalisering av vissa troligen starkt lokalt be
gränsade företeelser. Luckor i trädskiktet kunna 
visserligen förutsättas ha funnits men i så fall en
dast på sådana platser, där kalkhällen fläckvis gick 
i dagen (jfr Österplana hed fALBERTSON 1946 s. 
143 ff./ ) ,  där marken på branta sluttningar var 
instabil eller där stormfällen inträffat. Men dessa 

naturliga gläntor kunna ju mycket väl ha tjänat 
som utgångspunkter vid odlarens angrepp mot ur
skogen. 

Mellanneolitisk tid 

Såväl på Falbygden som i Valle härad med 
Varnhemstrakten uppfördes under denna tid gång
grifter i mängd (fig. l ,  3 o. 4) .  Med denna den mel
lanneolitiska kulturens mäktigaste manifestation 
förknippas åkerbruk och boskapsskötsel. >>Till hela 
sin karaktär är denna stenålderskultur en bonde
kultur, och allt tyder på att vi i denna hava att se 
rötterna till den jordbrukskultur, som sedan allt 
intill våra dagar präglat Vallebygden>> (S.AHLSTRÖM 

1939 s. 32) . 
Man torde kunna utgå ifrån att röjningarna i ur

skogen - för bebyggelse och gravplatser, för åkrar, 
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ängar (lövtäkt) och eventuellt betesmarker - voro 
så pass genomgripande, att det lokala pollenregnet 
bör ha influerats. Visserligen ge de fasta fornläm
ningarnas läge - många a v dem ha in i sen tid 
bortodlats - ej ett klart besked om gånggriftsbyg
dens utbredning, men det arkeologiska materialet 
som helhet tyder dock på att icke endast gravsätt
ning utan även bebyggelse och odling förekomma 
här och var på sluttningarna och på de nuvarande 
åkerfälten inom några hundra meters avstånd från 
provtagningssjöarna. Bebyggelsen synes emellertid 
då liksom senare ha varit något tätare närmare 
Billingensluttningen. 

Denna näraliggande jordbrukskultur bör i första 
hand ta sig uttryck i ett förmodligen icke oväsent
ligt (eventuellt ökat) inslag av sädesslags- och ogräs
pollen. Förändringarna i ädellövskogens pollenpro
duktion efter de antagliga ingreppen kunna däre
mot beräknas vara svårare att bedöma och even
tuellt urskilja i pollenspektra. 

De första mera påtagliga pollenanalytiska utslag, 
som kunna svara mot de nämnda förändringarna i 
bebyggelse och odling, framträda tidigast vid led
nivå 2. Inslaget av sädesslagspollen blir därefter 
regelbundnare ehuru fortfarande svagt. Bland 
ogräspallenen ökar Artemisia kraftigast, och vild
gräskurvan stiger något. Det kan därför finnas an
ledning att preliminärt inpassa gånggriftskulturens 

början vid lednivå 2. 

Det verkar dock egendomligt, att sädesslagskur
van ej visar större ökning utan nästan endast 
Artemisia-kurvan. Lokala förhållanden och till
fälligheter kunna här ha spelat in. Kanske lågo de 
aktuella sedimentationslokalerna ur denna syn
punkt ofördelaktigt till i förhållande till bebyggel
sen och de då - och ännu långt fram i tiden - obe
tydliga åkrarna. Kanske Artemisia-pollenet ej en
dast kom från dessa utan också - och huvudsak
ligen - från andra marker, t . ex. de mer eller 
mindre nyuppkastade jordhögarna över gånggrif
terna och från vägarna, där bl. a. den onekligen 
tunga trafiken med de stora blocken för dessa 
stenkammargravar gick fram. 

Pollenanalyserna antyda, förutsatt att konnexio
nen på denna punkt är riktig, att gånggriftstidens 

landskap i huvudsak hade karaktär av skogslandskap 

ehuru med kraftiga ingrepp här och var. 
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Senneolitisk tid och bronsålder 

Nästa tecken på expansion eller förändring av 
odlingen återfinnes vid lednivå 3 - förmodligen 
vidgning av betesmark eller uppkomst av ny typ 
a v sådan - och vid lednivå 4 strax ovanför: 
eventuellt uppkomst av ett extensivt åkerbruks

system byggt på svedjning vid sidan av det begrän
sade och mera stationära åkerbruket. I förstnämnda 
fall äro Plantaga lanceolata och vildgräs i ökande 
mängd indikatorer, i sistnämnda dessutom Rumex 

cfr acetosella. 

Som ovan s. 8 anförts dyker en ny och troligen 
främmande kultur upp under mellanneolitisk tid -

båtyxkulturen - och lever åtminstone till att börja 
med parallellt med gånggriftskulturen. Det vill 
emellertid synas som om denna omdebatterade 
båtyxkultur - med ambulerande boskapsskötsel 
som ett sannolikt karaktärsdrag - här ej >>medfört 
några särskilt genomgripande förändringar i be
byggelseutvecklingem> (SAHLSTRÖM 1939 s. 30) .  Det 
arkeologiska materialet ger i varje fall ej anvis
ningar om förändrade odlingsförhållanden. Ej heller 
till det senneolitiska gravskicket med hällkistor kan 
på arkeologisk grund förknippas förändringar i be
byggelse och odling. Även för övergången till brons

åldern är förhållandet detsamma. SAHLSTRÖM ( 1939 

s. 51 )  framhåller, att >>bronsålderns bebyggelse inom 
V alle härad är en direkt fortsättning av den före
gående stenålderns>>. 

En 014-åldersbestämning av gyttja ur serie 3 b  
vid lednivå 4 ,  dvs. eventuellt vid bronsålderns 
början, har givit årtalet ca 1340 ± l  lO f. Kr., vilket 
skulle tyda på förra hälften av bronsåldern. Då 
014-dateringarna på materialet ur dessa sediment
profiler troligen äro mindre tillförlitliga på grund 
av inverkan av kalkhaltigt grundvatten, förringas 
värdet av detta datum som kronologisk fixpunkt 
(se s. 41 f. ) .  

I brist p å  arkeologisk ledning för konnexioner 
mellan det pollenanalytiska materialet och odlings
historien och med en otillförlitlig absolut datering 
på en punkt är en inpassning av lednivå 3 och 4 - i 
tiden ganska närliggande - i kulturutvecklingen 
mycket osäker. Då likväl pollendiagrammen ge tyd
liga utslag för förändringar i odlingen vid lednivå 3 

och 4, synes det ofrånkomligt, att en eller annan 

av de ovannämnda kulturformerna gav upphov till 
dessa skiftningar i pollenfloran, som avspegla för
modligen ganska genomgripande förändringar i od
ling och lanthushållning och därmed omdaningar i 
landskapsbilden. Stratigrafien tyder på att föränd
ringarna böra ha infallit avsevärt före rågodlingens 
införande kring Kristi födelse, dvs. lednivå 5 som 
kan anses vara relativt väl tidsbestämd. 

Om båtyxfolket verkligen utgjort ett för Skandi
navien helt nytt, mer eller mindre nomadiserande 
kulturelement, har man all anledning att vänta sig, 
att detta folk på ett eller annat sätt satt sin prägel 
på landskapet. Mot en inplacering av lednivå 3 och 
eventuellt också 4, vilka onekligen tyda på vidgad 
betesgång, i mellanneolitisk tid talar det strati
grafiska läget ett gott stycke ovanför lednivå 2 ,  
som antagits motsvara gånggriftstidens, dvs. den 
mellanneolitiska tidens, början. De stratigrafiska 
förhållandena skulle snarare motivera, att lednivå 3 

anknytes till hällkisttid ( senneolitisk tid) och lednivå 4 

till bronsålderns början. Grunden för denna kon
nexion är emellertid mycket svag. Säkert är däre
mot, att bronsåldern pollenanalytiskt kännetecknas 

av en stor mängd antropokorer, bland dem särskilt 

Rumex cfr acetosella. 

Efter de nämnda betydande förändringarna i 
kulturpollenkurvorna visar det pollenanalytiska 
materialet ej några lika markanta omslag, förrän 
rågen (Secale) gör sitt inträde ett stycke fram i 
järnåldern. Sädesslags- och ogräspollenkurvorna 
skifta något upp genom diagrammen; i stort sett blir 
representationen större i ett diagramavsnitt, som 
kan motsvara senare delen av bronsåldern. Någon 
ny brukningsform eller annan förändring i lanthus
hållningen antyda ej pollendiagrammen. 

QM-kurvan (särskilt Quercus- och Ulmus-kur
vorna) anger en decimering av ekblandskogen efter 
ett maximum under hällkisttid eller tidig bronsål
der. En svag stigning av Pinus-kurvan kan samti
digt skönjas (särskilt i diagram 2 a  o. b) .  Decime
ringen, som är övergående, är som kraftigast vid 
den tid, som här antagits ungefär motsvara över
gången mellan brons- och järnålder. Denna föränd
ring är säkerligen kulturbetingad. Områdets läge 
är klimatiskt så gynnsamt, att en klimatförsämring 
inte gärna kan ha påverkat åtminstone ekens före
komst i så stor utsträckning. Dessa förändringar 
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borde kunna parallelliseras med de ovannämnda 

skiftningarna i kulturpollenkurvornas förlopp. Ma

terialet tillåter ännu ej ett inträngande i dessa de

taljer. 

Det finns dock anledning att anta, att bronsål

derns landskap till stor del var täckt av skogsdungar 

med mest ädla lövträd. 

Järnålder 

Det har ovan anmärkts (s. 25) , att zongränsen 

VIIIfiX är diffus beroende dels på vår bristande 

kännedom om granens spridningskronologi, dels 

på att granen efter sitt första uppträdande i trakten 

var så svagt företrädd i pollenregnet med låga och 

därigenom statistiskt osäkra procenttal som följd. 

Ett visst värde som kronologisk fixpunkt har till

mätts seeale-kurvans början (lednivå 5), som torde 

kunna anges till omkring 100 e. Kr. (jfr ovan s. 26) .  

Den första och kanske angelägnaste uppgiften 

vid studiet av zon IX är att utröna, huruvida den 

märkliga och omdebatterade fyndfattigdomen i äldsta 

järnålder och dess eventuella omedelbara orsak, 

kulturtillbakagång, har någon motsvarighet i det 

pollenanalytiska materialet. 

Som inledningsvis anfördes (s. 9 f . ) ,  visar det 

arkeologiska materialet från V alle härad - liksom 

från andra nordiska bygder - en synnerligen mar

kant lucka mellan en rik uppsättning bronsålders

föremål och fynd från den förromerska järnålderns 

slutskede och från romersk järnålder i så småningom 

allt större mängd. Skulle detta förhållande, så som 

det särskilt tidigare hävdats, ha sin orsak i en 

kulturtillbakagång (eller i varje fall förflyttning 

från de tidigare rika bygderna) - i sin tur möjligen 

föranledd av en klimatförsämring - så borde 

givetvis vegetationen så avsevärt förändras, att 

pollenregnet och därmed pollenspektra i diagram

men skulle totalt ändra karaktär jämfört med vad 

som tidigare varit. Man borde med andra ord få en 

vegetation avspeglad, som efter en viss övergångs

tid i huvudsak skulle överensstämma med den, som 

rådde före jordbrukets införande - detta under 

förutsättning att utvecklingen skulle gå mot samma 

klimaxtillstånd (jfr ovan s. 21 ) .  Kulturpollenin

slaget - liksom Pinus-kurvan - borde sjunka till 

ett minimum och QM-representationen i motsva

rande mån stiga. 
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Så är icke fallet. Sädesslagen och ogräsen äro 

med vissa förmodligen tillfälliga eller lokala varia

tioner ungefär lika rikligt företrädda som förut. 

Ekkurvan däremot visar efter den tidigare nämnda 

nedgången (eventuellt fram mot bronsålderns slut) 

en ganska påtaglig stigning av övergående natur. 

Denna ekkulminations tidsplacering är emellertid 

något osäker. Förmodligen faller den inom förro

mersk järnålder - dess maximum ligger något un

der rågkurvans början - och varar under åtmin

stone ett eller annat århundrade. I vad mån denna 

ekkulmination verkligen innebär en motsvarande 

betydande ökning av ekmängden i trakten är ännu 

vanskligt att avgöra. En viss förändring till ekens 

förmån har emellertid skett, och bakom denna kan 

ju en omläggning eller förskjutning av markens 

utnyttjande ligga. Man har ju allmänt antagit (se 

t .  ex. SAHLSTRÖM 1933 s .  26), att boskapsskötseln 

under järnåldern fått ökad betydelse och ändrad 

lokalisering (förskjutning till fodergivande sank

marker) antagligen på grund av det förändrade 

klimatet och nya tekniska möjligheter (järnredskap 

såsom skäran) .  Därav har kanske följt ett uppgi

vande av vissa fastmarksområden som foderprodu

center, varigenom träden för en tid kunde åter

erövra mark. - Det kan tilläggas, att den ovan

nämnda (s. 37) betydande Rumex cfr acetosella 

dominansen, med början i senneolitisk tid eller 

bronsålder, tenderar att avta vid denna ekkulmina

tion. 

Ä ven om en justering av det pollenanalytiska 

materialets anknytning till det arkeologiska tids

schemat på denna punkt skulle bli nödvändig, är 

det fullt tydligt, att en sådan kulturtillbakagång 

eller odlingsförflyttning, som det arkeologiska mate

rialet synes kunna antyda, icke har ägt rum i denna 

trakt vare sig under förromersk järnålder eller under 

något annat skede åtminstone sedan gånggriftstid. 

Därmed uteslutes, som ovan framkastats, ej möj 

ligheten av att förändringar i lanthushållningen 

ägt rum, framkallade av ändrade klimatförhållan

den, nya kulturimpulser (så småningom mer järn

redskap) el. dyl. Det vore snarare förvånande -

åtminstone sett mot naturhistorisk bakgrund -

om så icke hade varit fallet. >>Bristen på fynd från 

denna tid skulle således ej få tolkas som bebyggelse 

avbrott utan endast vara beroende därav att läm-
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ningar från ifrågavarande tid ännu ej blivit funna 

och identifierade>> (SAHLSTRÖM 1954 s. 32) . Denna 

arkeologiskt grundade slutledning, som även an

tytts tidigare, har a1ltså fått pollenanalytiskt stöd. 

Införandet av rågodling vid början av romersk 

järnålder (eventuellt något tidigare) kan, som ovan 

påpekats (s. 32) , knappast ha inneburit annat än 

en begränsad agrikulturell förändring. Snarare har 

ett allmännare bruk av järnredskap satt kraftigare 

spår i landskapet: en fortsatt och åtminstone lokalt 

eller tillfälligt intensifierad ekskogsdecimering. Om 

dateringen av rågpollenkurvans början till första 

århundradet e. Kr. är riktig, skulle ingreppen i ek

skogen ha börjat vid denna tid eller obetydligt 

tidigare. Vari dessa ingrepp bestodo och vad de 

tjänade till kan här ej bedömas. Å ven frågan, var

för dessa ej sattes in tidigare under förromersk 

järnålder, måste lämnas öppen. Kanske var befolk

ningen i början för fåtalig, varemot kulturpollen

kurvorna dock tala, kanske hade järnredskap inte 

blivit en allmän vara förrän mot slutet av för

romersk järnålder. - Dessa konstruktioner förut

sätta, att inplaceringen av järnålderns början i 
diagrammen och tidsbestämningen för rågens in

förande äro riktiga. En viss osäkerhet råder ännu 

härvidlag. 

I överensstämmelse med de arkeologiska och 

pollenanalytiska indikationerna om utbredd be

byggelse och odling under järnåldern - särskilt 

påtagligt från och med det romerska skedet -

står förekomsten av ortnamn på hem i undersök

ningsområdet: V arnhem och Tranum, det först

nämnda ca 2 km öster om :Kroppsjön (ser. 3 a  o. b) ,  

det sistnämnda som den forna byn Tranum vid 

Vingsjöns östra strand omkring 1/2 km från Spån

sjön (ser. 2 a  o. b) och lokalen Tranum (ser. 1 ) . 

Denna namntyp bör hänföras till våra äldsta be

byggelsenamn (FRANZEN 1939 s .  134) . Beträffande 

dess ålder framhåller FRANZEN (l. c . ) ,  att det >>väl 

knappast är troligt, att den någonstädes bör föras 

längre tillbaka än till äldre järnålder>>. Att Tranum är 

ett hem-namn bevisas av det äldsta kända skriftliga 

belägget j traneem 1397 (excerpt i Svenska ortnamns

arkivet) .  Varnhem skrives varnhem 1260 (ibid. ) .  

Ett stycke ovanför rågkurvans början - ungefär 

där grankurvan visar en obetydlig stigning och 

därmed antyder inpassningen a v tiden 300 a 400 

e. JV. - uppträder plötsligt i Spånsjö- och Kropp

sjödiagrammen (2a och 3 a) OannabisfHumulus

pollen i betydande mängder, förmodligen innebä

rande odling av hampa (se därom närmare nedan 

s. 42) .  Denna händelse torde sålunda kunna ankny

tas till folkvandringstid. Detta nya inslag kan ej 

betyda annat än en lokal odlingsförändring. - Det 

kan påpekas, att Plantago lanceolata - kurvan vid 

denna tid (eller något tidigare) sjunker, och att pol

lenmängden för Ohenopodiaceae i stället ökar uppåt. 

Att i pollendiagrammen inpassa de övriga kul

turskedena under det första årtusendet e. Kr. är i 

stort sett ogörligt. Endast sedimentens tillväxt

hastighet, som kan antagas ha skett någorlunda 

jämnt, kan ge en kronologisk stomme. Den kraftiga 

Juniperus-ökning (lednivå 6) ,  som visar sig på alla 

tre lokalerna och sålunda rimligtvis bör vara ut

märkande för hela bygden (se f. ö. s .  46 f. ) ,  är därför 

ej möjlig att anknyta till något bestämt skede. 

Någonstans mellan folkvandringstid och medeltid 

infaller dock denna förmodligen landskapligt ganska 

betydande förändring. 

Medeltid och nyare tid 

Den stora kulturexpansionen under medeltiden 

med en intensifierad nyodling borde avspegla sig 

i pollenregnets sammansättning. Utan att ha andra 

stöd än dem, som den förmodade tillväxthastighe

ten hos lagerföljden ger, kan man dock våga in

passa denna odlingsexpansions början vid den kraf

tiga stigningen a v sädesslagspollenkurvan i kom

bination med ökat tallpolleninslag (lednivå 7 ) .  

Typiskt för medeltiden är bildandet av ortnamn 

på röd och torp. Röd-namnen äro synnerligen vanliga 

i Götaland och västra Svealand och innebära genom 

röjning åstadkommen öppning i skog för nyodling 

och bebyggelse (FRANZEN 1939 s. 150 f . ) .  Av Väster

götlands omkring 600 röd-namn finnas de flesta i 

skogsbygderna i Ålvsborgs län och Vartofta och 

Vadsbo härader i Skaraborgs län (anf. arb. ) .  Det 

förhållandet att röd-namn däremot saknas bland 

bebyggelsenamnen i undersökningsområdet - lik

som på västgötaslätten i övrigt - antyder att 

någon nybebyggelse och nyodling genom röjning 

knappast ägt rum här under medeltiden, dvs. att 

trakten då var så utnyttjad, som den tidens resurser 

tilläto. 
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Namn på torp - med betydelse bosättning, gård 

- är däremot ett mycket vanligt inslag bland 

slättens bebyggelsenamn. I det aktuella området 

finnas Amundtorp, Rökstorp, Kärrtorp och Sär

lingstorp med följande äldsta belägg (enl. excerpter 

i Svenska ortnamnsarkivet) :  j amundethorp 1397, 

herligxtorp 1461 (med tvekan om identifieringen), 

j herretorp 1400-talet; Rökstorp saknar medeltida 

belägg. Den pollenanalytiskt på visade odlingsexpan

sionen skulle i så fall framför allt ha bestått i en 

fortsatt uppodling av redan röjd mark. Spridd 

skogsvegetation i form av ollonskog eller lövängar 

var dock ett eftertraktat inslag i det dåtida odlings

landskapet. Redan under medeltiden torde det 

emellertid ha varit ont om dessa vegetationstyper 

på kambrosilurslätten och på den övriga slätten. 

Huvudparten av den från den yngre järnåldern 

och medeltiden alltmer skogfria arealen har ännu 

i flera århundraden upptagits av slåtter- och betes

mark. Lantmäterikartor från 1700- och början av 

1 800-talen över byarna i N. Lundby socken visa 

visserligen en för svenska förhållanden relativt 

stor åkerareal men ändock ängs- och betesmarker, 

som inta i stort sett hälften av den sammanlagda 

för jordbruk utnyttjade arealen, utmarksbetet på 

Billingen undantaget. Sedan 1800-talet har även 

ängs- och betesmarken nästan helt överförts till 

åker. V alle härad söder om kame-landskapet (unge

fär söder om järnvägen Skara-Skövde) antar karak

tären av helåkerbygd. Så sen tid torde knappast 

vara representerad i pollendiagrammen. (Möjligen 

skulle serie 2 a  nå fram i denna tid; vildgräspollen

floran, huvudsakligen representerande slåtter- och 

betesmark, sjunker markant i de översta spektra. )  

De  yngsta sedimenten äro ännu för lösa för att 

kunna upphämtas med torvborr. - För upplysning 

om vegetationens och landskapets utveckling under 

nyare tid - och delvis även under medeltid - stå 

emellertid andra och säkrare källor till buds. 

Tillägg : 

C14-åldersbestämningar 

För att på några punkter i diagrammen få en 

någotsånär säker absolut tidsbestämning uttogos 

fyra prov för åldersbestämning med 014-metoden 

(proportionalräknerörsmetoden) .  De togos ur de 
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borrkärnor, som upphämtades i mars 1956 med 

38 mm foliekärnborr och sedan förvarats kyligt och 

väl isolerade. Bestämningarna ha utförts vid 014-

laboratoriet vid Uppsala universitets fysiska institu

tion av fil. lic. INGRID OLssoN ( 1957) .  De behand

lade proven (gyttja) och de erhållna värdena äro 

följande (numreringen inom klammer är 014-

la bor a toriets) :  

l .  Ser. 3 b  Kroppsjön, nivå ll5,5-132 cm från fast 

botten [ U  11] . . . . . . . . . 9870 ± l lO år, 

dvs. ca 7920 ± l lO f. Kr. 

2. Ser. 3 b  Kroppsjöri, nivå 538,5-545 cm från fast 

botten [U 12] . . . . . . . . . 5280 ± 1 10 år, 

dvs. ca 3330 ± l lO f. Kr. 

3. Ser. 3 b  Kroppsjön, nivå 687-695 cm från fast 

botten [U 13] . . . . . . . . . 3290 ± 1 10 år, 

dvs. ca 1340 ± l lO f. Kr. 

4. Ser. 2 b  Spånsjön, nivå 126,5-130 cm från fast 

botten [U 14] . . . . . . . . . 5580 ± 1 10 år, 

dvs. ca 3630 ± 1 10 f. Kr. 

Prov l [U 11] uttogs vid eller strax under Alnus

kurvans början (A0) . Åldersbestämning av denna 

nivå har i och för sig intet samband med de i denna 

undersökning aktuella problemen. Den togs emel

lertid med i avsikt att lämna ett bidrag till den 

absoluta kronalogien för denna ofta för daterings

ändamål använda pollenanalytiska lednivå. Värdet 

ca 7920 ± 1 10 f. Kr. är, av flera andra kronologiska 

data att döma, otvivelaktigt för högt. l 000 a 2 000 

år yngre datum vore naturligare. 

Alnus-pollengränsens kronologi har i samband 

med 014-bestämningar ånyo blivit aktuell. Förutom 

den på geokronologisk väg erhållna dateringen (ca 

6 300 f. Kr. )  från Ångermanälvens dalgång (FROMM 

1938) föreligger nu en svensk 014-datering av Alnus

kurvans början från Adak i Malå sn, Lappland, 

med 6 620 ± 125 f. Kr. som resultat (G. LUNDQVIsT 

1957 s. 14) . Dessa två inbördes någorlunda sam

stämmiga dateringar är man givetvis ej berättigad 

att direkt överföra på och jämföra med motsva

rande sydskandinaviska förhållanden. För det 

första är det åtminstone vad Lapplandslokalen 

beträffar osannolikt, att man har att göra med 

Alnus glutinosa, för det andra är det geografiska 

avståndet så stort, att största försiktighet måste 

iakttagas vid konnekteringar. Det har vidare ifråga-
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satts, om denna lednivå är synkron ens inom rela
tivt begränsade områden. J0RGENSEN (l954 s. l77 f . )  
har sålunda i danska och skånska diagram funnit 
en varierande placering av lednivån i förhållande 
till ekblandskogskurvans uppgång, vilken - i 
kombination med första uppträdande av de klimat
känsliga H edera och Viscum - på goda grunder 
kan anses vara regionalklimatiskt betingad och 
därför lämpad som synkron lednivå inom åt
minstone måttligt stora områden. Endast ytter
ligare åldersbestämningar med 014-metoden kunna 
klara ut dessa kronologiska frågor kring Alnus

pollengränsen. 
Prov 2 och 4 [U 12 o. U 14] uttogos vid Ulmus

kurvans karakteristiska nedgång (U-) i Kroppsjö
resp. Spånsjöprofilerna (3 b resp. 2 b) .  Det är ange

läget att denna viktiga och omdiskuterade pollen
analytiska lednivå - klimatiskt eller kulturhisto
riskt betingad (jfr ovan s. 25) - får en absolut 
tidsfixering i pollendiagram från flera kulturhisto
riskt olika områden i Sydskandinavien och an
gränsande, härvidlag aktuella trakter. Av denna 
lednivå föreligga flera samstämmiga dateringar 
från Aamosen-boplatsen Mul. I (äldsta j ordbruks
kultur) ,  som faller vid eller något ovanför U-, med 
värdet 2 620 ± 80 f. Kr. som medeltal (TROELS
SMITH 1956, TAUBER 1956) . De i dessa västgöta
profiler erhållna värdena 3 330 ± 1 10 resp. 3 630 ± 
1 10 f. Kr. äro påtagligt för höga; inbördes stämma 
de ju någorlunda väl. Det är föga troligt, att den 
tidigaste neolitiska odlingsinsatsen, antydd i båda 
områdena av pollenanalytiska indikatorer vid eller 
strax ovanför U-, är äldre i Västergötland än i Dan
mark. Ett fel på 500 a l 000 år måste vidlåda 
dessa värden. *  

* P.S. Nyligen ha likaledes påtagligt höga värden för 

äldsta odlingsinsats framkommit vid 014-dateringar. l) Vrå

kultur vid Mogetorp, Södermanland (S. FLORIN 1958). 

Sjödy- och torvmaterial från nivåerna 01 och On vid början 

resp. ett stycke ovanför slutet av Ulmus-kurvans fall, där 

pollenspektra indicera odling (M. -B. FLORIN 1957 diagr. 

Il a). 014.laboratoriet i Uppsala har lämnat följande vär

den: nivå 01 ca 3380 ± 100 f. Kr., On ca 3410 ± 1 00 f. Kr. 

Observera att kalkinverkan i detta fall är utesluten. -
2) Erteböllekultur i Satrup Moor i Angel (Schleswig) .  I ett 

av kulturlagren, som sakna tamdjursben, ha avtryck av 

vete och korn påträffats. 014-dateringar ha givit årtalet 

ca 3300 f. Kr. (Enl. BR0NDSTED 1 957 s. 379. )  

Prov 3 [U 13] uttogs på den nivå i Kroppsjö
profilen 3 b, där Ulmus-kurvan bildar ett markant 
maximum samtidigt med att kurvan för Rumex 

acetosella stiger kraftigt till sitt följande utdragna 
och mer eller mindre oregelbundna maximum. 
Ehuru denna nivå vad Ulmus-kurvan beträffar 
är mindre pregnant i Tranum- och Spånsjödiagram
men (se dock diagram 2 a  nivå 680 cm), kan man 
likväl räkna med att rubbningarna i pollenspektra 
avspegla en hittills svårdefinierbar förändring eller 
förskjutning av odlingen. Att döma av läget i lager
följden i samtliga diagram i relation till antagna, 
under- och överliggande kronologiska fixpunkter 
( mellanneolitikums början med den lokala gång
griftskulturen resp. järnålderns och zon IX:s början) 
skulle nivån infalla i senneolitikum eller början av 
bronsålder. Värdet 1 340 ± 1 10 f. Kr. pekar på tidig 
bronsålder. I detta fall verkar dateringen plausibel 
- snarare obetydligt för ung än för gammal. 

Av kommentarerna till dessa åldersbestämningar 
med 014-analys framgår, att de i detta fall icke 
kunna tillmätas det avgörande värde för att uppnå 
en absolut kronologi, som avsikten var med inkopp
lingen av denna metod på föreliggande material. 
De erhålla värdena ha därför ej införts i pollendia
grammen. Det är snarare så att pollenanalysen i 
detta fall belyser 014-metodens tillämpningsmöjlig
heter. 

De otvivelaktigt alltför höga värdena för prov 
l ,  2 och 4 [U 11, 12 och 14] visa, att en i samma 
riktning verkande felkälla föreligger. Det synes i 

detta fall ligga nära tillhands att befara, att kalk
haltigt grundvatten från den kalkförande omgiv
ningen tillfört sedimenten kol med låg 014-kon
centration, som jämte likåldrigt kol genom kolsyre
assimilationen upptagits av vattenväxterna. 014. 
aktiviteten kan därför vara förhållandevis mindre i 
dessa organiska sediment än i samtidiga bildningar 
i kalkfattiga trakter med följd att åldersvärdena 
bli för höga (jfr bl. a. WEsTERMARK 1953 s. 96 f . ,  
LIBBY 1955 s .  1 1 ,  TROELS-SMITH 1956 s .  878 ,  
MuNNICH 1957) .  Det kan tillfogas, att ovanligt 
stora korrektioner föranleddes av kompletterande 
QI3jQI2.masspektroskopisk analys. 

På grund av kalkavsättningens med tiden av
tagande tendens i dessa och liknande sjöar (nederst 
ofta ren kalkgyttja, se lagerföljdsstaplarna vid dia-
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grammen) böra åldersfelen bli mindre ju yngre lager 

man 014-analyserar. Möjligen kan detta vara för

Idaringen till att felen synas avtaga mot yngre 

lager. Genom prov med HOI har eventuell kalk

förekomst inom de för 014-analys uttagna avsnitten 

(med två stickprov i vardera) fastställts. Kalkreak

tion förelåg i samtliga fyra avsnitt (alltså även i 

det yngsta 014-provet nr 3 [ U  13] ) ,  men kalken är 

tydligen starkt lokalt (fläckvis) fördelad; eventuella 

molluskskal, som förekomma här och var, kunna 

ju även inverka. Samtidigt förtjänar påpekas, att 

halten av detritus från i vatten assimilerande växter 

(särskilt mikroalger) i stort sett avtar uppåt i 

förhållande till inslaget a v detritus från växter, som 

assimilera 002 ur luften, dvs. från omgivande vassar 

o. dyl. - Jämförande åldersbestämningar av mot

svarande, pollenanalyserade organiska sediment 

från någorlunda närliggande kalkfattiga trakter 

planeras. 

X. Ytterligare kommentarer till kultur

indicerande pollenslag 

I det föregående ha försök gjorts att tolka pollen

diagrammen och därvid särskilt de kulturindice

rande pollenkurvorna (kap. VIII) .  En konnexion 

mellan det pollenanalytiska materialet och den kul

turhistoriska utvecklingen har också föreslagits 

(kap. IX) .  Ytterligare några kommentarer till de 

kulturindicerande pollenkurvorna må tillfogas. 

Cerealia 
De äldsta som sädesslagspollen bestämda gräs

pollenkornen äro av Hordeum- och Triticum-typ. 

Rågpollengränsen är skarp, även om några stänk 

a v pollen, som möjligen kunna tolkas som rågpol

len, förekomma närmast under denna gräns (dia

gram 2 a) .  De jämförelsevis fåtaliga havrepollen

kornen, som urskilts, ha måst utmönstras på grund 

av risken för förväxling med · Glyceria-pollen, sär

skilt under de tidigare analyserna. En osäker ten

dens till frekvensökning för havre visade sig från 

ungefär början av zon IX och uppåt. (Jfr HJELM
QVISTs fynd av havrekornsavtryck redan från yngre 

bronsålder, 1955 s. 7 1 . )  - I  vildgräspollenkurvan 

kan särskilt i zon VIII ingå Bromus secalinus, som 

anses rent av ha odlats under yngre stenålder och 

bronsålder (HJELMQVIST 1955 s. 52 f . ,  74 f., 155) . 

Sammansättningen av Cerealia-pollenfloran för

tjänar att upptagas till en specialundersökning. 

Studium av makrofossil, mest som avtryck av sä-
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deskorn, ger ännu de fullständigaste upplysningarna 

om sädesodlingens historia (J ESSEN 1951 ,  HJELM
QVIST 1955) .  

Centaurea cyanus 

Pollen av blåklint, vilken följer sädesodlingen, 

har påträffats enstaka i de lager, som svara mot 

medeltid och nyare tid. Detta överensstämmer med 

iakttagelser i Danmark, enligt vilka blåklinten 

först uppträder under medeltiden (från omkr. 1300) ,  

eventuellt i samband med övergång till odling av 

vinterråg (MIKKELSEN 1952 s. 123) .  Ett från Åsle 

mosse på Falbygden uppgivet, förromerskt blå

klintpollen (FRIEs 1951 diagr. 156 b  prov 1 959) kan 

därför misstänkas vara förorening eller bero på fel

bestämning. 

Cannabis f H umulus 

I samtliga serier förekommer en något U rtica-lik 

pollentyp, som kan identifieras som Cannabis

ochfeller Humulus-pollen. Pollen av dessa äro syn

nerligen lika. Cannabis-pollen äro genomsnittligt 

något större än Humulus-pollen och synas ha något 

tunnare och mera lättveckad vägg (acetolyserat 

jämförelsematerial) .  De skilja sig båda från pollen 

av Urtica (dioeca och urens) genom sin storlek 

(större än Urtica) och markantare porbyggnad (se 
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teckningar och kurvor för storleksvariationen av 
FRÖMAN 1939 s. 93, 95) .  Det fossila materialet 
tycks ej vara fullt enhetligt till sin morfologi; som
liga överensstämma mer med jämförelsematerialets 
Cannabis, andra mer med Humulus, många äro 
mellantyper. Man får ett intryck av en viss, icke 
obetydlig variationsamplitud. 

Denna pollentyp, tagen som en enhet, uppträder 
genom hela lagerföljden, dock ej under Alnus

kurvans början. Den är hela vägen sparsamt före
trädd, sällan över l %  av AP, utom i ett ganska 
begränsat avsnitt i Spånsjö- och särskilt Kropp
sjödiagrammen, där synnerligen höga värden upp
nås (maximalt ca 80 %). Denna kulmination synes 
sträcka sig ungefär mellan folkvandringstid och sen 
j ärnålder eller tidig medeltid . 

Av hampa och humle är hampan den äldre i 
kultur. Makrofossilfynd och språkliga källor tyda 
på att hampa odlades i Mellan- och troligen också 
Nordeuropa under järnåldern. Makrofynden av 
hampa i N orden stamma från vikingatiden eller 
senare tid: ett från Själland (JESSEN 1948 s. 171  f. ) ,  
ett från Norge (Osebergskibet enl. HoLMBOE 1921 ) ,  
ett från Sverige (Birka enl. HALD 1950 s. 128); 
dessutom finns ett till åldern osäkert, möjligen 
betydligt äldre fynd från Sydjylland (JESSEN 1948 
s. 171 ) .  

Humlen däremot, som är inhemsk i Mellan- och 
Nordeuropa, synes ej ha odlats i Skandinavien 
förrän under medeltiden (voN MÖLLER 1881 s. 158, 
HooPs 1905 s. 649 f . ) ,  i Mellaneuropa något tidigare. 
Om pollen från odlad humle kan det därför i Qet 
aktuella avsnittet icke vara fråga, möjligen om vild 
humle (även hanexemplar) ,  som man enligt FRÖ

MAN ( 1939 s. 96 ff. )  rötade på vissa platser i sjöar 
för att utvinna bastfibrerna för textiländamåL 

Den märkliga Cannabis J H umulus-kulminationen 
måste alltså avspegla antingen hampodling eller 
insamling av vilda humlestammar i syfte att er
hålla spånadsmaterial. I fallet hampodling måste 
man räkna med att odlingen legat helt nära Spån
sjön och alldeles särskilt Kroppsjön eller att dessa 
två sjöar (men ej Tranumfornsjön) utnyttjats som 
rötningsplats för hampskörden (jfr JIRLOW 1926 
s. 42 ff. ) .  Rör det sig om humle, måste skattningen 
av den vildväxande humlen ha varit synnerligen 
intensiv under en lång tidrymd, troligen flera år-

hundraden, och stänglarna (även hanexemplar) ha 
nedlagts för rötning i dessa sjöar på det sätt som 
FRÖMAN anger ( 1939 s. 97 f. ) .  Man frågar sig emeller
tid, var vild humle kunde insamlas i ett landskap, 
där alskog och fuktigare ädellövskog, humlens 
naturliga milj q, redan voro på god väg att försvinna 
ur landskapet; den stora decimeringen av kärralskog 
hade ägt rum tidigare. 

Det synes råda en viss osäkerhet om i vilken ut
sträckning humle använts som spånadsväxt. Det 
förhistoriska fyndmaterialet är visserligen även för 
hampa magert (HJELMQVIST 1955 s. 149 ff. ) ,  men 
för humle är det enligt ANDERSEN ( 1954 s .  198 f . )  
ännu obefintligt i Danmark. Åven från Sverige 
saknar man kännedom om humle som förhistorisk 
spånadsväxt. Först från senare tid finnas - natur
ligt nog i och för sig - flera uppgifter (se av FRö

MAN 1939 s .  96 f. citerad litteratur) .  
Det synes därför ur både lokal och allmän syn

punkt naturligast att i CannabisJHumulus-kulmi

nationen se ett utslag av en lokal men förmodligen 

intensiv odling av hampa från folkvandringstid och 

några århundraden framåt. 

En vacker parallell till denna företeelse har ny
ligen framkommit vid pollenanalys av likartat ma
terial från Vadstenaslätten i Östergötland, avsett 
att belysa denna helåkerbygds bebyggelsehistoria 
(S. HELMFRID opubl. ) .  På detta material äro samma 
synpunkter tillämpliga som på västgötamaterialet. 
- Däremot saknas samstämmighet med resultatet 
av den pollenanalytiska undersökning, som FRÖ

MAN ( 1939) utfört av ett fornfynd från eventuellt 
folkvandringstid i Södermanland. Efter noggranna 
pollenmorfologiska undersökningar (huvudsakligen 
storleksstatistik) fastställer FRÖMAN här Humulus 

i stora mängder. Denna förekomst är dock till skill
nad mot det antagna Cannabis-uppträdandet i 
västgöta- och östgötamaterialen begränsad till ni
vån motsvarande fyndets ålder. - A. ANDERSENs 

konstaterande av Cannabis-pollen från Sydjylland 
på 1600-talet ( 1954 s. 197 ff. )  har skett på kultur
historisk grundval; en morfologisk skillnad mellan 
Cannabis- och H umulus-pollen skulle svårligen stå 
att finna. En äldre CannabisJHumulus-kulmination 
saknas här. - I  HAFSTENs pollenanalytiska material 
från Oslofjordområdet (1956) förekommer på två 
lokaler CannabisJHumulus-pollen, tolkade som Can-
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Fig. 1 6. Humle (Humulus lupulus) i alkärrskog i Spreewald, 

Brandenburg. På detta sätt förekom vild humle enligt 

pollenanalyserna i de forna alkärren i provtagningssjöarnas 

omgivning. - Foto D. Krausch. 

Abb. 16. Hopfen (Humulus lupulus) im Erlenbruch des Spree
waldes. In dieser W eise wuchs der wilde Hopf en nach den Pollen
analysen in den ehemaligen Erlenbriichen in der Umgebung der 
Seen, aus denen die Profile entnommen wurden. 

nabis, i betydande mängd i ett avsnitt, som infaller 
ett stycke fram i järnålder (pl . 7 o. 12) .  

De  CannabisfHumulus-pollen, som uppträda i 
små mängder i äldre lager än ungefär folkvandrings
tidens, tillhöra otvivelaktigt Humulus. Av före
liggande material att döma (diagram l ,  2 b  och 3 b) 
skulle den vilda humlen ha kommit in med den 
värmeälskande floran och följt klibbalen. Dess rep
resentation blir också svagare, när alskogen deci
meras. I Mellaneuropa, där ännu humlen här och 
var växer vild rikligt, förekommer den i frodiga 
bestånd i gläntor i alkärrskogar, >>Auenwälden> (pe
riodiskt översvämmade skogar) och andra skogar 
på frisk till fuktig, dock ej ständigt blöt, humusrik 
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mark (WALTER 1933 s. 825 ff. ) .  I Spreewald, där 
bilden fig. 16 är tagen, förekommer Humulus >>häu
fig im Erlbruch- und im Erlen-Eschenwald, in Ge
biischen an Gräben und Fliessen>> (KRAUSCH 1955 
s. 94) . I ett utförligt studerat Alnetum glutinosae 

vid Wiiblitzsee i Havelland räknas Humulus jämte 
Al nus glutinosa, Lastrea (syn. Dryopteris p. p . )  
thelypteris, Eupatorium cannabinum, Solanum dul

camara samt Salix aurita och einerea till ledarterna 
(CASPERSON 1955 s. 128) . Av dessa äro förutom al 
och humle Lastrea thelypteris, cfr Solanum dulcamara 

och Salix sp . representerade i pollenspektra. I de 
klibbalskogar, varpå pollendiagrammen i sin äldre 
del ge tydliga belägg, har humlen säkerligen haft 
lämpliga växtbetingelser och utgjort ett vanligt 
inslag. 

Urtica 

Genom att pollen för Urtica och Cannabis/Hu

mulus i de första analyserna av serie l ,  2 a o. 3 a ej 
höllos isär - hampafhumlepollenen voro oväntade 
- äro U rtica-värdena trots kompletterande analyser 
i vissa avsnitt ej genomgående tillförlitliga. U rtica

arterna ha ej ·kunnat särskiljas; sannolikt rör det 
sig huvudsakligen om U. dioeca. Det är uppenbart, 
att Urtica förekommit både före (såsom U. dioeca) 

och efter jordbrukets införande och bebyggelsens 
förtätning. De fåtaliga pollenkornen av säkert vild 
brännässla ha förmodligen kommit från samma 
vegetationstyp, som humlen tillhörde, nämligen 
kärralskogen, för villren dessa båda arter äro typiska 
i Mellaneuropa (WALTER 1933 s. 826) .  Enligt 
KRAUSCH (1955 s. 95) är Urtica dioeca i Spreewald 
>>häufig im Brennessel-Erlenwald auf feuchten, 
nährstoffreichen B öden. Massenvegetation unter ein
zeln stehenden Bäumen (Stickstoffreichtum durch 
Vogelkot) , in Gebiischen sowie in Schutt-Unkraut
gesellschaften>>. 

Linum usitatissimum 

Pollen av lin (bestämningen vänligen bekräftad 
av J. TROELS-SMITH), har påträffats på två nivåer 
i diagram 3 a, dels från slutet av romersk järnålder 
eller folkvandringstid, dels förmodligen från me
deltidens början. Lin synes ha införts till Norden 
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från sydöst och ha nått Bornholm under sen brons
ålder och Jylland under förromersk järnålder 
(HELBlEK 1955 s. 673) .  De äldsta fynden synas 
tyda på att man först odlade linet för att använda 
fröna till föda (JESSEN 1951 s. 3 1 ) .  Bruket att an
vända lin som spånadsväxt är yngre i N orden; 
möjligen börjar detta vid slutet av romersk järn
ålder (anf. arb . ) .  

Diverse ogräs 

Procentvärdena för dessa växters - liksom för 
de ovannämndas och andras - pollenmängd äro 
icke blott beroende av den egna absoluta pollen
mängden utan även av mängden trädpollen (AP), 
när dessa utgöra bassumman för procentberäkningen 
(event.� � AP + resp. N AP-slags mängd) . Om i ge
nomgående samma volym denna bassumma min
skar uppåt men det icke inkluderade pollenslagets 
mängd förblir oförändrad, kommer procentvärdena 
för det sistnämnda ändå att stiga. En procentuell 
ökning kan alltså innebära antingen en verklig ök
ning a v ifråga varande pollenslag eller en minsk
ning a v bassummans pollenmängd (här främst QM) 
eller bådadera. I regel torde båda möjligheterna 
vara aktuella; skogen och odlingspräglade marken 
äro ju i stort sett varandras motsatser. En minskad 
areal för den ena ger mestadels en ökad areal för 
den andra. En uppåt fallande ogräskurva kan teo
retiskt bero på enbart en ökad trädpollenmängd. 
Eftersom den absoluta trädpollenmängden i stället 
avtagit under de senaste två årtusendena, är en 
eventuell minskning för t. ex. ett ogräspollenslag 
mer omfattande än vad de procentuella värdena 

ange. Förändringen i detta fall beror på förskjut
ningar mellan den odlingspräglade markens olika 
vegetationstyper, som alltså icke bli riktigt åter
givna. 

Diagrammen ge enligt detta klassiska procentbe
räkningsförfarande en skev bild av det verkliga 
förhållandet. Bilden är lyckligtvis onödigt skev. 
Den kan förbättras - dock utan att någonsin bli 
helt bra - genom att bassumman vidgas till att 

omfatta även pollenproduktionen från odlings
landskapets huvudelement. Så har också försökts 
(se s. 16 ff. ) .  Beräkningsgrunden blir ändock ofull
komlig, mycket beroende på den ur pollenproduk-

tianssynpunkt oerhört heterogena sammansätt
ningen av odlingslandskapets vegetation. 

De ovannämnda båda beräkningsmetoderna, som 
ligga till grund för de parallella grafiska framställ
ningarna (diagramavsnitt A och B), få komplettera 
varandra. 

Mot bakgrunden av det ovan sagda är det uppen
bart, att - om man håller sig till avsnittet mot
svarande de två senaste årtusendena - en ökning 
av ogräs- eller sädesslagspollenvärdena kan vara 
och säkerligen är överdimensionerad i varje fall i 
diagramavsnitt A. Sålunda var säkerligen ökningen 
för t. ex. sädesslagen (huvudsakligen råg) och Ru

mex vid den tid, som motsvarar de två översta 
spektra i diagram 3 a  (sen medeltid? ) ,  ej så kraftig, 
som procentvärdena ange. Pinus-kurvans ytter
ligare stigning på samma nivå antyder ökad skog
lös areal omkring lokalen. - Däremot äro de låga 
Artemisia-värdena i de översta skikten i diagram 
2 a, motsvarande möjligen 1800-tal, förhållandevis 
för höga, om jämförelse göres med äldre Artemisia

pollenrika - men samtidigt trädpollenrika -
spektra. Förändrade brukningsförhållanden under 

de senaste århundradena ha betydligt reducerat 
ogräsfloran. En effektivare plöjning (djupplöjning) 
medförde, att Artemisia vulgaris försvann som 
åkerogräs. 

Polygonum aviculare är sparsamt representerad 
parallellt med andra kulturindikatorer. Efter sen 
bronsålder eller järnålder blir den något vanligare, 
särskilt i trakten kring Spånsjön. 

Polygonum persicaria - typen, omfattande bl. a. de 
pollenmorfologiskt närstående P. hydropiper, la

pathifolium och minus (HEDBERG 1947 s. 383) ,  är 
företrädd med endast några spridda pollenfynd i 
det kulturinfluerade diagramavsnittet. Möjligen 
kan vild P. hydrapiper från strand vegetation en 
ifrågakomma. 

Ä ven många andra ogräs och i övrigt kultur

gynnade växter ha givetvis lämnat spår efter sig 
som pollenfossiL Frekvensökningen uppåt i lager
följderna för pollen av Compositae (exkl. Artemisia 

och Gentaurea cyanus) ,  Cruciferae och Caryophylla

ceae får - under beaktande av vad som ovan an
förts om procentberäkningen - ses mot bakgrun
den av vidgade arealer i jordbrukets tjänst: tomt, 
åker, äng och hage. Hela den ljuskrävande ört-
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och gräsflora, som vi känna från ängar och hagar, 
hade under urskogstiden begränsade utbrednings
möjligheter och har först i och med skogsröjningarna 
blivit ett betydande inslag i landskapet. Kurvan 
för Oompositae (med nämnda undantag) ,  inne
fattande såväl hemerofila (troligen ett flertal liguli
florer) som icke-hemerofila växter (t. ex . Bidens 

vid stränderna) ,  är från början mycket låg men 
ökar troligen under bronsålder (särskilt i diagram 
2 a  o. b) ungefär parallellt med en ytterligare stig
ning a v kurvorna för vildgräs, Plantag o lanceolata 

och Rumex cfr acetosella samt Pinus (långflykt) .  
Förhållandena äro som väntat härvidlag mycket 
lokala. 

Den oerhörda mängden ogräspollen under för
historisk tid kan förvåna. Detta alldeles särskilt 
som den för åkerbruk utnyttjade marken var be
tydligt mera begränsad än fram under nyare tid, 
då ogräsinslaget också avtog så småningom genom 
ändrad brukningsteknik. Det vore i och för sig 
tillräckligt att som förklaring hänvisa till de be
gränsade möjligheter till ogräsbekämpning, som 
forntidens primitiva redskap erbjödo jordbrukaren. 

Arkeologiska fynd från bl. a. schweiziska pål
byggnader (NEUWEILER 1905, 1924) och danska 
mosselik (HELBJEK 1950, 195 1 ,  1954) göra det 
emellertid högst sannolikt, att frukter och frön av 
vad vi vilja kalla ogräs ingingo i den dagliga födan 
och att de målmedvetet insamlats för detta ända
mål (BUSCHAN 1893 s. 228, NEUWEILER 1905 s. 64, 

1924 s. 261 , HELBlEK 1951  s. 72 f . ) .  Av de i pollen
diagrammen representerade ogrässlagen äro väl i 
detta sammanhang chenopodiaceer (närmast Okeno

podium album) och Rumex acetosella framför allt 
aktuella. Denna sed att blanda frukter och frön 
av vissa ogräs (såsom de nyssnämnda) i födan har 
på sina håll varit i bruk fram mot vår tid (NEUWEI
LER 1905 s. 64, HELBlEK 1951 s. 70) . Sedda mot 
denna bagrund kunna de procentuellt stora mäng
der ogräspollen, som diagrammen visa, i vissa fall 
te sig mera begripliga. 

Apofyterna 
Pteridium, Calluna och Juniperus 

I ovannämnda kategori >>diverse ogräs>> ingå apo
fyter (inhemska men kulturgynnade växter) i en 
hittills okänd omfattning. Örnbräken, ljung och en 
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utgöra emellertid apofyter, som äro spor- resp. pol
lenmorfologiskt identifierbara. 

Pteridium-representationen i preneolitiska lager 
har tidigare diskuterats (s. 29), varvid koncentra
tionen av noterade sporer vid Ulmus-kurvans fall 
påpekades. Denna ljuskrävande ormbunke, typisk 
för hygget och hagen, har synbarligen uppträtt 
periodvis och lokalt rikligt, tydande på en bunden
het till genom röjning åstadkomna gläntor här och 
var, troligen mest på de långt senare trädlösa, torra 
backarna med magrare jordmån. Örnbräken har i 
viss mån följt enen och ljungen, även om enen bli
vit kraftigare representerad. En frekvensökning un
der medeltiden är påtaglig. 

Oalluna-pollen i sediment, avsatta fjärran från 
mossevegetation, representera skogfri, mer eller 
mindre ljungklädd fastmark i närhet�n. Ljungpollen 
förekomma i detta material sparsamt och spora
diskt genom hela lagerserierna, öka ej nämnvärt i 

frekvens förrän fram i bronsåldern och särskilt i 
järnåldern, då av allt att döma också klimatet 
gynnat ljungen. En kulmination synes föreligga 
under medeltiden; i någon mån är den kanske en 
funktion av beräkningssättet (jfr ovan s. 45) . Fram 
i nyare tid visar sig ett avtagande (diagram 2 a) .  
Förmodligen rör det sig här i stort sett o m  samma 
marker, som hyste en och örnbräken. 

Juniperus communis, utmärkande för betesmar
ker och magra eller dåligt hävdade slåtterängar av 
hårdvallstyp, är företrädd med enstaka pollen fram 
mot slutet av järnålder. Därefter (från lednivå 6) 

är den rikt representerad, visande en nedgång under 
nyare tid (diagram 2 a) .  

Beklagligtvis är det icke - eller i varje fall ännu 
icke - möjligt att säkert tolka det utslag i rikt
ning mot enbuskklädda, trädlösa eller trädfattiga 
marker, som Juniperus-pollenmängden torde inne
bära. Kanske voro dessa marker fysiognomiskt och 
till en del även växtsociologiskt snarlika de en
klädda kullar, som bilden (fig. 17 )  från trakten av 
en av Stipa-lokalerna på sydöstra Falbygden visar, 
beskrivna av bl. a. SERNANDER ( 1908) ,  ALBERTSON 
( 1941 )  och FRIDEN (1951 ) .  Ån mindre är det för 
närvarande möjligt att pollenanalytiskt följa den 
torrängsvegetation i övrigt, som för något århund
rade sedan hade så utomordentligt gynnsamma 
växtbetingelser på dessa marker. I provtagnings-
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Fig. 1 7 . En enbuskklädd, östexponerad torräng på en del av >>Kungsåsem vid Bj örstorp i Vartofta- Asaka socken i syd

östra Falbygdens kame-landskap. Stipa-förekomsten i Näs socken ligger helt nära (FRIDEN 1 951  s. 415  ff. ). Från >>Kungs

åsen•> har L. FRIDEN meddelat Dracocephalum, Galium triandrum, Potentilla rupestris, Prunella grandiflora, Fulmonaria 

angustifolia, Phleum phleoides m. fl. torrängsväxter. Den stora mängd Juniperus-pollen, som finns i pollenspektra från 

järnålderns slut och medeltiden, torde innebära, att en enbusk- och torrängsvegetation av ungefär det slag, som denna 

bild visar, förekommit på kullarnas magrare marker i undersökningsområdet. Jfr beskrivningen till kartan fig. 18 s. 48. 

Foto R. Thollander l. V. l 953. 

Abb. 17. Wacholder- und Trockenrasenvegetation bei Björstorp nahe einem Stipa-Vorkommnis (FRIDEN 1 95 1 )  im sudöstlichen Fal
bygden im Kambrosilurgebiet Västergötlands. Die grosse Menge von Juniperus-Pollen, die in den Pollenspaktren aus dem Ende der 
Eisenzeit und dem Mittelalter auftritt, diirfte darauf hindeuten, dass eine Wacholder- und Trockenrasenvegetation von ungefähr der 
Art, welche dieses Bild zeigt, auf den ärmeren Böden der Hiigel des Untersuchungsgebietes vorkam. 

platsernas omgivning finns i våra dagar sådan vege
tation med enar och törsnår helt obetydligt och 
fläckvis, såsom på det s .k .  Himmelsberget (fig. 9 
förgrunden) .  

Om dessa torrbackars ställning i förhistorisk och 
medeltida lanthushållning veta vi intet med säker
het. Än ha de kanske använts som betesmark, än 
ha de · hävdats som äng. Kanske ett primitivt, 
flyttande åkerbruk (med >>plockåkrar>>) samtidigt 
och lokalt förekommit på ett sätt, som antydes av 
FRIDEN ( 1951 s. 421 ) .  (De produktivaste ängs- och 
betesmarkerna lågo då och långt fram i nyare tid 
på sankmarkerna, maderna, som det fanns gott om 
nedåt Hornborgasjön. )  Pollenanalyserna antyda 
emellertid, att dessa torra marker alltsedan åt
minstone sen järnålder på ett eller annat sätt höllos 
fria från skog. Den avsevärda mängden enpollen 
och den samtidigt fallande ekblandskogskurvan 
kunna ej gärna tolkas annorlunda. Under senare 
tid ha torrbackarna utnyttjats som äng, dock med 
låg avkastning; höstbete kan också ha förekommit. 
En geometrisk karta (hemmanskarta för skatt-

läggningsändamål) från 1705 över Ökulls by (Lant
mäteristyrelsens arkiv P 157/131) anger för den 
nu glest björkbevuxna beteskullen sydöst om 
Kroppsjön (fig. 18 ) :  >> . . .  Mycket Högländt Backe, 
Mager och stenig, I Torck ähr Sweksam, Bewäxt 
med Småt Ene och Hasle Byske>>. 

Utblick på torrängsvegetationens historia 

Om enens kraftiga expansion i slutet av järn
åldern verkligen innebär uppkomsten av torrbackar 
av antytt slag och under förutsättning att tidpunk
ten härför äger giltighet för hela kambrosilurbyg
den, vilket synes vara rimligt att antaga, finns det 
anledning till en utblick på torrängsvegetationens 
historia i Västergötland. 

Efter SERNANDER (1908 s. 208) har man antagit, 
att en stor del, kanske huvudparten, av torrängs
växterna invandrat till Skandinavien under den 
enligt BLYTT och SERNANDER torra och varma 
subbareala perioden, som ungefär motsvarar yngre 
stenålder och bronsålder, och då konstituerat >>denna 
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Fig. 1 8 . Geometrisk karta från 1 705 över en del av ägorna under Ökulls by i nordöstra delen av undersökningsområdet. 
Jfr flygkartan fig. 2. Kroppsjön (lokal 3) skrives >>Siöö>> t. v. på kartan. Fälten under de stora siffrorna 7 och 8 utgöra hu
vudparten av byns åkerareal, det övriga (särskilt den nedre tredjedelen) är äng, mest hårdvall och mer eller mindre mager. 
Ängen söder och sydöst om Kroppsjön >> . . .  ähr Mycket Högländ t Backe, Mager och stenig, I Torck ähr Sweksam, Bewäxt 
med Småt Ene och Hasle Byske>>. Denna kulle, nu med enstaka björkar (se fig. 13) ,  hade alltså för 250 år sedan - och 
säkerligen sedan mycket längre tid tillbaka - ungefär ett utseende som bilden fig. 17 visar. Betesmarken ligger an
norstädes; kartbeskrivningen nedtill säger: >>Muhlebete är mycket Trångt och Magert på Crone Pareken W allen_ - Skogh 
fins intet mehr än som tillåtes efter laga uthsyningh på Billingen, W allen och Stenems Sochneskogh>>. Ungefär detta land
skap bör avspeglas i de översta pollenspektra i diagram 2 a  och 3 a  (Pl. II o.  IV). - Lantmäteristyrelsens arkiv P 157/1 31•  

Abb. 18 .  Eine sog. ,geometrische Karte" (Katasterkarte) von 1705 iiber einen Teil des Besitztums des Dorfes Ökull im nordöstlichen 
Teil des Untersuchungsgebiets. Vgl. die Flugkarte Abb. 2. Der Kroppsjö (Entnahmestelle 3) ist mit ,Siöö" markiert. Die Karte soll 
diejenige Landschaft zeigen, die etwa in den o bersten Pollenspektran der Diagramme 2 a und 3 a (Pl. II u. IV) wiedergegeben ist. 
Acker und Wiese nehmen ungefähr gleich grosse Areale ein. Das hiigelige, trockene Wiesenland siidlich und siidöstlich vom Kroppsjö 
war mit Wacholder- und Haselgebiischen bewachsen und vielleicht dem Hiigel auf der Abb. 17 ähnlich. Das Weideland lag weit 
davon entfernt. Wald fehltE'. 
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nu isolerade xerotermiska och sydostliga vegetation 
med Stipa i spetsen>> (op. c. s. 84) . Även i belysning 
av föreliggande pollenanalyser med tecken på nya 
öppna marker under bronsåldern - kanske ömsom 
odlade, ömsom betade svedjemarker - verkar det 
fullt rimligt, att en dylik heliofil och xerotermisk 
flora kunnat förekomma lokalt och sporadiskt i 
kambrosilurområdet. Problemet är hur den kunnat 
sprida sig upp genom Götaland. 

Vår nuvarande visserligen bristfälliga men genom 
pollenanalysen vidgade kännedom om sydsvensk 
skogshistoria och i någon mån vegeta tianshistoria 
över huyud taget är knappast förenlig med den 
bild, SERNANDER ( 1908 s. 398 f . )  genom jämförelse 
med >>inre Rysslands ekregion på gränsen mot 
stäpperna>> gav av vegetationen i det subbareala 
Sydsverige, dvs. ett här och var öppet landskap 
som kunde tänkas ha förmedlat en spontan in
vandring och spridning av Stipa och andra heliofiler 
och xerotermer upp genom Götaland. Utan män
niskans medverk�n ha växter med så utpräglade 
ljuskrav svårligen kunnat invandra under en tid, 
då landskapet - särskilt utanför så odlingspräg
lade trakter som kambrosilurbygden - var så pass 
skogklätt, att säkerligen endast smärre arealer av 
lämpligt slag förekommit glest spridda. Den subbo
reala tiden synes för övrigt ej heller mer än period
vis ha varit så torr som tidigare hävdats; mäktiga 
lager av mossetorv ha bildats under subbarealen 
(i t. ex. Åsle mosse på Falbygden 3 a 4 m enligt 
GRANLUND 1932 s. 86 och FRIEs 1951 pl. II; jfr 
även G. LuNDQVIsT 1928 s. 155), här och var inne
slutande uttorkningshorisonter och stubblager. 

Snarare ha de växter, som först koloniserat de 
till att börja med endast här och var öppna, torra 
kullarna, spritt sig ut från små torrängsrefugier i 
grannskapets branter och klippstup (t. ex. på Bil
lingen) eller på alvarfläckar på Falbygden (jfr 
ovan s. 28 f. betr. Artemisia och Rumex acetosella) , 

där de kunnat överleva den långa skogstiden ända 
från senglacialen.' Först i och med järnålderns 
vidgade röjningar - och kanske upphörande 
svedjebruk på kullarna - skapades gynnsamma 
marker för heliofiler och xerotermer i sådan ut
sträckning och med sådan konstans, att de torrängs
samhällen, vi nu se spridda rester av i odlingsland
skapet, kunnat konstitueras. Och denna torrängs-

4 - 588588 M. Fries 

flora kunde nu lättare rekryteras från avlägsna 
kontinentalare trakter genom jordbrukarens och 
handelsmannens omedvetna förmedling. 

Fråga är om inte även Norden i samband med 
de stora folkvandringarna på kontinenten, vilka 
måste ha betytt mycket för de antropokora ele
mentens spridning, fått åtskilliga nya tillskott av 
arter a v heliofil karaktär längs yngre j äroålderns 
och medeltidens handelsvägar. Med hänsyn till 
västgötakulturens sydvästliga orientering (se fig. 
8) torde rekryteringen i så fall väsentligen ha skett 
via Danmark. MÅRTEN SJÖBECK ( 1951 )  har dock 
för Falbygdens del framhållit de sydliga och syd
östliga förbindelsernas betydelse under dessa tider 
gentemot de sydvästliga. Som en konsekvens av 
detta anser SJÖBECK >>det vara helt naturligt att den 
förhistoriska och medeltida samfärdseln medver
kade vid spridningen så mycket mera som denna 
samfärdsel nästan uteslutande knöts till stiglöst 
land, såsom betesmarker, hedar och allmänningar. 
Det ligger också nära till hands a t t här peka på de 
ostligt orienterade färdstråken genom Småland, 
vilka från söder och öster mynnade fram i V artofta 
härad>> ( 1951 s. 55 f. ) .  

Ett exempel på  sen antropokor invandring från 
Sydösteuropa eller Orienten utgör den hos oss som 
åkerogräs uppträdande Gentaurea cyanus, som med 
ganska stor säkerhet kan anses ha inkommit under 
medeltiden (IVERSEN 1947 s. 200, MIKKELSEN 1952 
s. 123). SERNANDER ( 1908 s. 203) ger exempel på 
växter a v mer eller mindre xerofil karaktär och 
med sydligt eller sydöstligt ursprung, vilka kommit 
in ännu senare och som till och med ingått i torr
ängarnas Stipa-samhällen, nämligen Alyssum inca

num, A nthemis tinctoria och M edicago lupulina. 

Enstaka pollen av sådana växter eller växtgrup
per ha påträffats, vilka kunna ha ingått i en 
torrängsvegetation. Sålunda ha bl. a. följande pol
lenslag noterats: Artemisia campestris (determ. H. 
STRAKA), Gentaurea jacea, Gampanula sp. ,  Succisa 

pratensis och Geranium sp. Dessutom förekomma 
spridda pollen av labiat- , leguminos- och rosacetyp. 
Dessa pollen av eventuella torrängsväxter uppträda 
'
visserligen sparsamt men äro tydligt vanligast i zon 
IX och särskilt ovanför gränsen IX a fiX b, dvs. 
ungefär från den tid järnålderns röjningar synas ha 
blivit kraftigare. Likaså ha antecknats några Plan-
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tago media - pollen; förväxlingsrisk föreligger med 
stora Pl. major - pollen. Huruvida en del av de 
påträffade Thalictrum-pollenen kunna härröra från 
Th. simplex i torrängar har ej kunnat avgöras; 
fördelningen i diagrammen (mest i Alnus-rika av
snitt) tyder närmast på kärrens och strändernas 
Th. flavum. - En översikt över torrängsfloran på 
de då kända Stipa-lokalerna lämnas av SERNANDER 
(1908 s. 70 ff. ) .  

Samtidigt som ädellövskogens flora utarmats ge
nom upprepade ingrepp i skogen alltifrån de första 
neolitiska röjningarna (se t. ex. om humlen ovan 
s. 44) ,  ha de ljuskrävande ängssamhällena genom 
tiderna berikats med mängder av arter, av vilka 
många, kanske flertalet, voro främmande för det 
preneolitiska, orörda skogslandskapet. Härvid 
måste den yngre järnålderns röjningar och ökade 
förbindelser med kontinentens öppnare landskap 
och mera ljuskrävande vegetation ha varit av 
största betydelse. Att en sällsynt artrik ängsflora 
och ett urgammalt odlingsområde geografiskt sam
manfalla är, med andra ord, ej enbart en följd av 
gynnsamma klimatiska och edafiska förhållanden. 
- Här ligger en jämförelse med gotländska för
hållanden nära. Enligt BENGT PETTERssoN ( 1945 

s. 40) är den >>Överväldigande blomrikedom, som 
väller fram ur Gotlands kalkrika mark . . . till stor 
del kulturskapad eller åtminstone starkt kultur
gynnad. Av kärlväxtflorans l 045 vilda arter - de 
flesta småarterna ej medtagna - kunna l lO utan 
vidare föras till de uppenbart förvildade eller i sen 
tid införda. Därtill komma alla ogräs o. dyl. ,  som 
egentligen inte höra hemma här.>> 

Genom kombinerade kultur- och naturhistoriska 
undersökningar - kanske främst genom MÅRTEN 
SJÖBECKs arbeten - har det framgått i vilken hög 
grad den till synes ursprungliga örtvegetationen är 
en produkt av odlingen och främst ängsbruket. 
Genom fördjupad kunskap om vår odlingshistoria 
får också de odlingsberoende växtsamhällenas histo
ria ny belysning. Härtill kan även pollenanalysen 
bidraga. Att klarlägga de enskilda växternas histo
ria är däremot betydligt svårare. Visserligen kan 
pollenanalysen väntas bidraga också härvidlag, men 
det torde endast bli i begränsad omfattning och ske 
mera slumpartat. Ängsörternas pollenproduktion 
är mestadels låg och artbestämningen måste bjuda 
på intrikata spörsmål, varav många nog äro olös
liga. 

Slutord 

Pollenanalysen är i likhet med andra naturve
tenskapliga arbetsmetoder i princip exakt. Tolk
ningen av dess resultat är det icke. Detta har den 
läsare, som följt framställningen i de senare kapit
len, för visso blivit medveten om. Det ena antagan
det efter det andra har gjorts, alternativa förkla
ringar ha givits och frågetecken ha på många punk
ter måst införas. Pollendiagrammens anknytning 
till det kulturhistoriska schemat är en bräcklig 
konstruktion som, om den rubbas på en eller annan 
väsentlig punkt, riskerar att helt eller delvis falla 
samman. Tolkningen av den i hela Sydskandina
vien viktiga lednivån U- ( Ulmus-kurvans fall) är 
oklar. Föreligger ej synkronitet mellan områdets 
olika delar, får detta allvarliga konsekvenser för 
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kronologien i det neolitiska avsnittet av pollendia
grammen. Likaså måste alla konnexioner i åt
minstone denna diagramdel omprövas, om t. ex. 
tolkningen av de såsom utslag av gånggriftskultu
rens införande ansedda pollenanalytiska föränd
ringarna vid lednivå 2 skulle visa sig vara felaktig. 
Frågan om i vad mån de pollenanalytiska särdrag, 
som ligga till grund för dessa konnexioner, äga 
vidare tillämpning utgör också en källa till osäker
het. 

Möjligen skulle det pollenanalytiska materialet 
endast ha presenterats som det för närvarande före
ligger, eventuellt försett med växtbiologiska kom
mentarer. Sammankopplingen med den kultur
historiska utvecklingen borde kanske ha anstått, 
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tills materialet ytterligare detaljanalyserats eller 
flera undersökningar från samma eller odlings
historiskt likartade trakter föreligga. 

De gjorda försöken att anknyta pollendiagram
men till kulturhistorien få närmast ses som utslag 
av ett under arbetets gång ökat intresse att utröna, 
om det över huvud taget är möjligt att i detta ma
terial spåra orsakssammanhangen. Det måste med
ges, att konnexionerna i vissa avsnitt kunna vara 
felaktiga - med konsekvenser som ovan påtalats 
- men det är också uppenbart, att odlingshistoriska 
samband i princip kunna spåras och arkeologiska 
anknytningar företagas. 

En i detta sammanhang väsentlig fråga är, om 

eller i vilken utsträckning det förekommit odlings
förändringar, som icke avspeglas i pollenspektra på 

ett för närvarande skönjbart sätt. Otvivelaktigt ha 
sådana funnits . Man torde kunna utgå ifrån att 
det, som nu är möjligt att pollenanalytiskt utläsa, 
blott utgör brottstycken ur det invecklade odlings
historiska skeendet. 

Mera ingående analyser av de partier, där vissa 
intressanta förändringar inträffa, hade för visso 
varit önskvärda. Omständigheterna ha dock tvingat 
till en viss begränsning. Kommande undersökningar 
få mera i detalj ta upp de kritiska avsnitten till 
behandling. Om det föreliggande materialet <:].å kan 
tjäna till ledning, har arbetet icke gjorts förgäves. 

Sammanfattning 

Kapitel I-IV 

Denna pollenanalytiska undersökning har ut
förts i en del av den urgamla kulturbygd, som utbre
der sig i kambrosilurområdet i Västergötland, känt 
för sin bördighet och sin rikedom på fornminnen. 
Den förromerska järnåldern utmärks dock, som på 
många andra håll i Skandinavien, av fyndfattig
dom, vilken man velat förklara som ett utslag av 
kulturtillbakagång i samband med den subboreal
subatlantiska klimatförsämringen (jfr FRIEs 1956) . 
Kartorna fig. 3-8 visa fördelningen av det kända 
arkeologiska materialet från skilda tider. 

- De fem behandlade provserierna ( l ,  2 a  o. b och 
3 a  o. b) från 3 lokaler ( l ,  2 o. 3) äro upphämtade ur 
sjösediment, avsatta i små bassänger (bäcken) i 
det kulliga landskap (fig. 10-13) ,  som de mellan
svenska ändmoränerna här bilda. sedimentationen 
har börjat i och med isens reträtt från ändmorä
nerna vid övergången sen/postglacial tid (zongräns 
III/IV) .  Ser. l och 3 b nå tillbaka till denna tid. 
Omedelbart S om ändmoränkullarna utbreder sig 
den bördiga, nu helt uppodlade kambriska sand
stens- och alunskifferslätten (fig. 9 ) .  Berggrunden 
går i dagen ett par km längre mot O (BiJlingen) o:;h 

mot V. Undersökningsområdet bör därför ha varit 
skogklätt före människans röjningar (med begrän
sade lokala undantag) .  Klimat och jordmån göra 
det högst sannolikt, att skogen till största delen 
utgjorts av ädellövskog. Området är nu intensivt 
uppodlat (helåkerbygd, fig. 2) . 

Kapitel V 

Vid den grafiska framställningen a v det pollen 
analytiska materialet har särskild hänsyn tagits 
till landskapets oerhörda förändring från ett skog
klätt till ett nästan helt skogfritt, uppodlat land
skap. Ju skogfattigare landskapet blir, desto olämp
lig are är den klassiska framställningsformen med 
I: AP som bassumma vid procent beräkningen. 

I diagramavsnitt A har I:AP dock använts som 
bassumma för att möjliggöra jämförelser med andra 
diagram. De olika N AP-slagen ha procentberäknats 

på I: AP + det NAP-sJaJ som ifrågakommer (jfr 
ANDERSEN 1954) . 

I diagramavsnitt B ha i bassumman förutom 
I:AP inbegripits även vissa indikatoriskt viktiga 
pollen och sporer, främst från sådana växter, som 
mer eller mindre sätta sin prägel på odlingsland-
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skapet, såsom Juniperus, Oalluna, Pteridium, Plan

taga lanceolata, Gramineae exkl. Oerealia (Phragmites 

är endast lokalt aktuell, jfr fig. 14), Oerealia, 

Gentaurea cyanus, Artemisia spp. ,  Rumex cfr aceto

sella, Ohenopodiaceae, Plantaga major, Polygonum 

aviculare och P. persicaria - typ. På grund av den 
kraftiga överrepresentationen ha följande pollen
slags antal reducerats till 1f4: Pinus, Betula, Oorylus 

(jfr IVERSEN 1949) samt Juniperus, Gramineae 

(exkl. Oerealia) ,  Secale, Artemisia och Rumex. Ej 
inbegripna i bassumman äro bl. a. övriga Oompo

sitae, Oruciferae, Oaryophyllaceae och Urtica, av 
vilka dock flertalet torde vara antropokorer, samt 
Oannab�sfHumulus. - Alnus har som starkt lokalt 
överrepresenterad (strandalbestånd) i likhet med 
Salix helt uteslutits ur avsnitt B.  

I diagramavsnitt O presenteras i ytdiagramform 
ett översiktsdiagram, åskådliggörande förhållandet 
genom tiderna mellan skog och skogfattig vegeta
tion av hemerafil karaktär. Skogen representeras 
endast av QM + Oorylus, som ha utgjort de huvud
sakliga skogbildarna. Den hemerafila huvudgrup

pen sönderfaller i apofyter och antropokorer av 
samma slag som i avsnitt A och B. Bassumman 
utgöres av samtliga inbegripna pollen- och sporslag. 
(De olika diagramarealerna avspegla givetvis ej 
de verkliga arealförhållandena och äro ej heller 
sinsemellan jämförbara! )  Översiktsdiagrammet av
ser endast att framhäva tendensen skog___,.. skog
fattigt jordbrukslandskap. Reduktion av vissa pol
lenslag till 1 J 4 enligt ovan har företagits. Ett ut
jämningsförfarande med glidande medeltalsberäk
ning har tillämpats. 

Kapitel VI och VII 

Traktens skogshistoria överensstämmer i stort med 
tidigare erfarenheter från Sydvästsverige N om 
Skåne (ERDTMAN 1921,  VON PosT 1924, 1928, SAN
DEGREN 1944, FRIES 1951 m . fl . ) . 

Huvuddragen i AP-diagrammet ligga till grund 
för zonindelningen IV-IX (JESSEN 1935) . I detta 
sammanhang äro gränserna VII/VIII och VIIIfiX 

mest aktuella. 
Människans allt kraftigare ingrepp i den ur

sprungligen terrängtäckande ädellövskogen kunna 
spåras i flera av AP-kurvornas förlopp. 

A cta Phytogeog1·. S�teo. 39 

Huruvida Ulmus-nedgången (U-), som bildar 
zongräns VII/VIII, är synkron med motsvarande 
företeelse i t. ex. Danmark är osäkert. Det är med 
andra ord oklart, om u- är ett utslag av förändrade 
klimatförhållanden, gemensamma för eventuellt 
hela södra Skandina vi en, eller a v mänskligt ingrepp 

i form av lövtäkt för utfodring av kreatur (jfr 
IvERSEN 1941 s. 21 f . ,  34, 1949 s. 16 ,  TROELS-SMITH 
1954 s. 16  ff. ) .  014-bestämningar kunna möjligen 
ge svar på frågan (jfr nedan) .  

Zongränsen VIII/IX (ca 500 f. Kr. )  är osäker på 
grund av att Picea-kurvan är låg och visar endast 
diffusa variationer, ett typiskt drag för sydväst
svenska diagram. Kompletterande åldersbestäm
ningar med 014-metoden äro önskvärda (jfr J. 
LUNDQVIST 1957) .  

De särskilt i nedre delen a v diagrammen höga 
Alnus-värdena bero säkerligen på lokala al bestånd, 
vilka sedermera ha decimerats (tidigare vid lokal 
l och 2, senare vid lokal 3) . - Betula-kurvan kan 
såsom spegelbild till Alnus-kurvan tolkas som före
trädande huvudsakligen kärrbjörk (B. pubescens) ; 

möjligheten av pollen från björkar i röjningar och 
beteshagar (B. verrucosa) bör också beaktas beträf
fande diagrammens övre del ( l ,  2 a  o. 3 a) .  

Fagus och Oarpinus äro svagt företrädda men 
dock så mycket, att man vågar antaga, att bok och 
avenbok förekommit i trakten åtminstone fram i 
medeltiden; en nutida bokförekomst vid Nord
Billingen är troligen spontan (LINDQUIST 1931  s .  

424 ff. ) .  
Ädellövträdens pollenrepresentation varierar av

sevärt alltifrån urskogstillståndet (zon VII) ,  ty
dande på mer eller mindre kraftiga ingrepp an
tingen selektivt för lövtäkt eller allsidigt för odling 
och bete. Den bild, dessa och andra sydsvenska pol
lendiagram ge av ädellövskogens utveckling, inne
bär att praktiskt taget alla till synes ursprungliga 
ädellövskogar (med undantag av skog i rasbranter 
o. dyl. otillgän gliga platser) äro sekundärskogar, dvs. 
på ett eller annat sätt störda i sin naturliga ut
veckling med följd att den floristiska och sociolo
giska sammansättningen så småningom förändrats. 

Den tilltagande skogfattigdomen illustreras av 
stigande Pinus-kurva - i stort sett parallellt med 
ökning av NAP-halten. 
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Kapitel VIII, IX och X 

Människans omdaning av naturen kan avläsas 
pollenanalytiskt på olika sätt. Pollen och sporer av 
hemerafila växter (sensu SIMMONs 1910, LINKOLA 
1916 s. 238) ,  dvs. antropokorer (både sädesslag 
m. m. och ogräs) och apofyter (inhemska, kultur
gynnade växter) ,  indicera kulturingrepp.  Det abso
luta antalet skogsträdpollen per volymsenhet sedi
ment minskar (här ej registrerat) .  Halten av lång
flyktspollen (särskilt Pinus) ökar. 

I preneolitiska lager (före zon VIII) finnas obe
tydliga spår av hemerofiler, t. ex. Artemisia cam

pestris och vulgaris (determ. H. STRAKA), Plantaga 

major, Rumex cfr acetosella, Ghenopodiaceae-typ och 
Pteridium. A v dessa kunna endast chenopodiace
och sannolikt Plantag o major - pollen indicera 
mänsklig verksamhet i blygsam utsträckning (me
solitiska boplatser vid sjöarna) .  

Kulturindikationerna i zon V I I I (neolitikum och 
bronsålder) äro många: förutom de nyssnämnda, av 
vilka flertalet kan uppfattas som hemerafiler i denna 
zon, uppträda även Gerealia-pollen. Bland föränd
ringarna i denna zon, representerande 2 000 a 2500 
år, framträda fyra mera tydligt. (Huruvida dessa 
även gälla ett större område, t. ex. hela den centrala 
till kambrosilurområdet knutna västgötabygden, 
är för tidigt att avgöra. )  

<D I samband med eller omedelbart efter Ulmus

kurvans fall (U-) uppträda pollen a v Plantag o 

major, Ghenopodiaceae och Gerealia (Hordeum- och 
Triticum-typ) i flera spektra men i obetydliga 
mängder (se särskilt 2 b o. 3 b) .  Inslaget a v Artemi

sia- och Rumex cfr acetosella - pollen blir något 
större. Pteridium visar en övergående kulmination. 
Dessa företeelser måste tolkas som tecken på vissa, 
ehuru begränsade, ingrepp i urskogen för obetydliga 
odlingar (halvåkerbruk1 ) .  Indikationer på betes
kultur saknas.  Lövtäkt har möjligen förekommit 
( Ulmus-minimum) .  Eftersom U- här ännu ej kan 
tidsbestämmas, kunna dessa företeelser endast pre
liminärt inpassas i det arkeologiska schemat. De 
synas infalla tidigt i neolitikum - bl. a. är lager
mäktigheten uppåt genom zon VIII påfallande 
och troligen före mellanneolitikum (se nedan) .  Det 
arkeologiska materialet (tunnackiga flintyxor) ty
der på jordbrukskultur i slutet av tidigneolitisk tid 

(TN C) i kambrosilurområdet (SAHLSTRÖM 1915 b 
s. 40 ff. ,  1939 s. 10, 1940 s. 5; jfr även BR0NDSTED 
1957 s. 179) .  Pollenanalysen verifierar jordbruk un

der T N G men utesluter ej möjligheten av ännu tidi

gare odling. Den osäkra kronalogien hindrar ett 
exaktare fastställande. Anknytningen till de i Dan
mark arkeologiskt och pollenanalytiskt konstate
rade tidigneolitiska kulturerna enligt TROELS
SMITH ( 1954) och IVERSEN ( 1941 ,  1949) är av samma 
orsak oklar. 

® Ett stycke ovanför U- stiga Artemisia- och 
vildgräspollenkurvorna (men den som betesmarks
indikator ansedda Plantaga lanceolata saknas nästan 
helt), och Gerealia-inslaget blir regelbundet ehuru 
fortfarande obetydligt. Odlings- och tomtarealen 
synes ha ökat något (men ej betesmarken? ) .  Trak
ten torde dock fortfarande ha haft karaktär a v 
skogslandskap. Möjligen kunna dessa företeelser av
spegla den begynnande mellanneolitiska kulturen 
(här gånggriftskultur) .  

® Från mitten av zon VIII uppträder Plantaga 

lanceolata nästan regelbundet och med förhållande
vis höga värden, och vildgräspollenkurvan fortsät
ter att stiga, bådadera tydande på utvidgning (eller 
ny typ) av betesmark på bekostnad av dels ädel
lövskog (av alltmer sekundär natur),  dels alskog 
(kring lokal l och 2) .  Oerealia-inslaget är oförändrat 
eller ökar något. Huruvida denna förändring or
sakats av båtyxkulturens inbrott - eventuellt med 
nomadiserande boskapsskötsel - eller senare kul
turformer är tills vidare mycket oklart. 

@ Strax ovan lednivå 3 stiger Rumex cfr aceto

sella - kurvan i regel kraftigt, samtidigt som inslaget 
av övriga kulturindikatorer ökar något. Möjligen 
är det här fråga om en ny, expanderande kultur
markstyp på magrare marker, som R. cfr acetosella 

utnyttjar: svedjan ingående i ett extensivt och rör
ligt odlingssystem kanske vid sidan a v det äldre, 
starkt begränsade och mera stationära åkerb_ruket. 
Skogen har glesnat och decimerats, och landskapet 
har ljusnat. Detta starkt odlingspräglade skogs
landskap har med variationer bestått ända tills den 
yngre järnålderns kraftigare röjningar och medel
tidens odlingsexpansion omformade landskapet. 
Ä ven i detta fall är den kulturhistoriska konnexio
nen mycket osäker. Närmast äro senneolitisk tid 
eller bronsålder aktuella. 
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Kulturindikationerna i zon l X, som är oskarpt 
avgränsad mot zon VIII, äro desamma som före
gående med några tillskott. 

Även i början av zon IX (förromersk järnålder 
eller den s. k. fyndlösa perioden) är inslaget av pol
len från sädesslag och ogräs i stort sett oförändrat. 
En Quercus-kulmination vid denna tid - efter ett 
utdraget minimum under bronsålder( 1 ) - kan dock 
innebära ett gynnande av eken som följd av en 
omläggning eller förskjutning av markens utnytt
jande. Samtidigt minskar Rumex cfr acetosella 

inslaget. - Det pollenanalytiska materialet visar, 
att en så omfattande kulturtillbakagång eller odlings

förflyttning, som det arkeologiska materialet möjligen 

kunde antyda, icke har ägt rum i denna trakt vare sig 

under förromersk järnålder eller under något annat 

skede åtminstone sedan gånggriftstid. 
Åtminstone tre lednivåer (5, 6 och 7) kunna ur

skiljas i zon IX: 
® Ett stycke ovanför den flytande zongränsen 

VIIIfiX börja Secale-pollen uppträda, vilket enligt 
undersökningar i Danmark kan förläggas till tiden 
kring eller något efter Kr. f. {HELBlEK 1938 s. 220, 

226, MIKKELSEN 1952 s. 122; jfr dock HJELMQVIST 

1956 s. 142) .  Den ungefär samtidiga nedgången för 
Quercus-kurvan avspeglar troligen en successiv för
ändring mot ett öppnare landskap, underlättad av 
bruket av järnredskap. 

@ Mellan rågpollengränsen och den medeltida 
odlingsexpansionens avspegling (lednivå 7) ökar 
Juniperus-polleninslaget kraftigt samtidigt med 
en nedgång av Quercus-kurvan, tillsammans sanno
likt innebärande att kullarna i omgivningen blivit 
definitivt skoglösa och enbuskklädda, kanske på
minnande om kullen på bilden fig. 17 .  Denna land
skapligt troligen viktiga förändring, av stor bety
delse för torrängsvegetationens utveckling, torde 
ha inträffat någon gång mellan folkvandringstid 
och medeltidens början. Ä ven tidigare kan säker
ligen sådan vegetation ha förekommit ehuru i mer 
begränsad utsträckning. Järnålderns ökade röjningar 
och allt intensivare förbindelser med kontinenten 
böra ha medfört vidgade möjligheter för rekrytering 
av torrängsvegetationen. - Landskapet är ej längre 

ett skogslandskap. 

Q) I övre delen av zon IX inträffar en markerad 

stigning av Cerealia-kurvan (inkl. Secale) ungefär 
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parallellt med en ytterligare Pinus-ökning (lång
flykt) ,  vilket torde innebära nyodlingar och decime
ring av ännu kvarvararide skogsdungar. De nutida 
dragen framträda alltmer, även om åkerarealen 
ännu under flera århundraden var blygsam i för
hållande till äng och betesmark. 

I avsikt att erhålla absolut datering på några 
punkter i profilerna ha 014-åldersbestämningar ut
förts: vid Ulmus-kurvans fall (zongräns VII/VIII 
eller ungefär lednivå l vid de första odlingsindika
tionerna) ca 3330 ± 1 10 f. Kr. och ca 3630 ± 1 10 

f. Kr. samt vid lednivå 4 ca 1340 ± l lO f. Kr. De 
två förstnämnda värdena synas vara alltför höga 
(jfr dock not s. 41 ) .  Ett fel , föranlett av tillförsel 
till sedimenten av kol med låg C14-lwncentration på 
grund_ av kalkhaltigt grundvatten, torde föreligga 
(jfr bl. a. WEsTERMARK 1953 s. 96 f . ,  LIBBY 1955 

s. 1 1 ,  TRoELs-SMrTH 1956 s. 878, MuNNrcH 1957 ) .  

Utmärkande för zon IX är i övrigt följande: 
Vid övergången IXafiX b, svagt markerad av 

granexpansionen 300 a 400 e. Kr. ,  uppträda stora 
mängder pollen av CannabisfHumulus-typ; sanno
likheten talar för Cannabis-pollen. Vid dessa lokaler 
synes sålunda lokala men intensiva odlingar av 

h ampa ha förekommit från folkvandringstid och några 

å r hundraden framåt. I äldre lager representerar Can

n abisfHumulus vild humle i omgivande alkärr (fig. 
1 6) .  Den börjar uppträda samtidigt med alen (dia-
gram 2 b  o. 3 b) .  

Enstaka pollen av Linum usitatissi�um ha på
träffats i lager från slutet av romersk järnålder eller 
folkvandringstid och troligen från medeltidens 
början (3 a) . 

Den oerhörda mängden ogräspollen både i övre 
delen av zon VIII och i zon IX (utom allra överst) 

är påfallande. Möjligen kan detta förhållande ses 
mot bakgrunden av att frukter och frön av vad vi 
v ilja kalla ogräs utnyttjats som föda och därför 
målmedvetet insamlats (jfr BuseHAN 1 893 s. 228, 

NEUWEILER 1905 s. 64, 1 924 s. 261 , HELBlEK 1951 

s. 72 f. ) .  Minskningen framåt nutiden är därför 
naturlig. (Vid bedömningen av procentvärdena 
måste konsekvEnserna av de olika beräkningsnor
merna beaktas! )  

För upplysning om vegetationens och landskapets 
utveckling under de senare århundradena stå andra 
o ch säkrare källor till buds än pollenanalys . 
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Kapitel I-IV 

Die vorliegende pollenanalytische Untersuchung 

wurde in einem Teil jener uralten Kulturlandschaft 
ausgefuhrt, die sich im Kambrosilurgebiet Västergöt

lands ausdehnt, ein wegen seiner Fruchtbarkeit und 
des Reichtums an vorgeschichtlichen Funden bakann

tes Gebiet. Die vorrömische Eisenzeit zeichnet sich 

jedoch, wie an manchen anderen Orten Skandina
viens, durch eine Armut an Funden aus, welche man 
als Ausdruck des Ruckgangs der Kultur im Zusam
:t;nenhang mit der subboreal-subatlantischen Klima

verschlechtenmg zu erldären versuchte (vgl. FRIES 

1 956) . Die Karten der Abb. 3-8 zeigen die Verteilung 

des bekannten archäologischen Materials aus verschie

danen Zeitaltern. 

Die 5 bearbeiteten Probenserien ( l ,  2 a u. b und 3 a 
u. b) stammen von 3 Entnahmestellen ( 1 ,  2 und 3) 

und wurden aus seesedimenten gewonnen, die in 
kleinen Becken in der hugeligen Landschaft (Abb. 
1 0-13)  abgesetzt worden waren, welche hier die sog. 

mittelschwedischen Endmoränen bilden. Die sedi
mentation begann zugleich mit dem Ruckzug des 
Eises von den Endmoränen am Ubergang von der 

Spät- zur Postglazialzeit (Zonengrenze III/IV) . Die 
Serien l und 3b reichen bis in diese Zeit zuruck. 
Unmittelbar sudlieb

. 
der Endmoränenhugel breitet 

sich die fruchtbare, jetzt ganz in Kultur genommene 

kambrische Sandstein- und Alaunschieferebene aus 
(Abb. 9) .  Das Gestein tritt ein paar km weiter gegen 
Osten (Billingen) und gegen W esten zutage. Das U n
tersuchungsgebiet muss daher vor den Rodungen (mit 
begrenzten lokalen Ausnahmen) waldbedeckt gewesen 
sein. Klirna und Bodenart lassen es als höchstwahr

scheinlich erscheinen, dass es sich grösstenteils um 
einen Edellaubwald handelte. Das Gebiet ist jetzt 
intensiv genutztes Kulturland (reine Ackerbauland
schaft) .  

Kapitel V 

Bei der graphischen Darstellung des pollenanalyti

schen Materials wurde der ausserordentlich starken 
Varänderung der Landschaft besondere Aufmerksam
keit gewidmet, die sich von einer bewaldeten zu einer 
fast ganz waldfreien Kulturlandschaft verwandelt hat. 
J e w al därmer die Landschaft wird, desto weniger 

passt die klassische Darstell ungsform mit der I: BP als 
Basis. 

Im Diagrammabschnitt A wurde jedoch die I: BP als 
Basis genommen, um V ergleiche mi t anderen Diagram-

men zu ermöglichen. Die verschiedenen NBP-Arten 

wurden prozentual auf die i: BP + die infragekom

mende NBP-Art berechnet (vgl. ANDERSEN 1 954) . 

Im Diagrammabschnitt B wurde in die Basissumma 
ansser den BP auch gewisse als Indikatoren wichtige 
Pollen und Sporen einbezogen, hauptsächlich jener 
Pflanzen, die der Kulturlandschaft ihren Stempel mehr 

oder minder aufdrucken, wie Juniperus, Calluna, 
Pteridium, Plantaga lanceolata, Wildgräser (Phragmites 
ist nur lokal bedeutsam, vgl. Abb. 14) ,  Cerealia, Gen
taurea cyanus, Artemisia spp., Rumex cf. acetosella, 
Chenopodiaceae, Plantaga major, Polygonum aviculare 
und P. persicaria - Typ. Auf Grund der erheblichen 
Uberrepräsentation wurde die Menge folgender Pol

lenarten auf !- reduziert: Pinus, Betula, Garylus (vgl. 

IVERSEN 1949) sowie Juniperus, Wildgräser, Secale, 
Artemisia und Rumex. Nicht einbezogen in die Basis

summa sind u. a. die iibrigen Compositae, Crucijerae, 
Caryophyllaceae 1.md Urtica, von denen jedoch die 

Mehrzahl anthropochor sein durfte , sowie Cannabis/ 
Humulus. - A lnus wurde als stark lokal iiberreprä

sentiert (Ufererlenbestände) wie auch Salix ganz aus 

dem Abschnitt B ausgeschlossen. 
Im Diagrammabschnitt C wird als Flächen- Dia

gramm ein Vbersichtsdiagramm gebracht, welches das 
Verhältnis zwischen Wald und waldarmer Vegetation 
von hemerophilem Charakter veranschaulicht. Der 
W ald wird n ur durch QM + Corylus dargestellt, welche 

die hauptsächlichsten Waldbildner waren. Die heme

rophile (kulturbegunstigte) Gruppe zerfällt in Apo
phyten und Anthropochore der gleichen Art wie in 
Abschnitt A und B. Die Basissumma wird von allen 
einbezogenen Pollen- und Sporenarten gebildet. (Die 
verschiedenen Diagrammflächen spiegeln selbstver
ständlich nicht die tatsächlichen Arealverhältnisse 

wider und sind nicht ohne weiteres vergleichbar! )  
Das Ubersichtsdiagramm soll n ur die Tendenz W al d 
__,.. waldarme Ackerbaulandschaft hervorheben. Die 
Reduktion gewisser Pollenarten auf !- wurde wie oben 
vorgenommen. Ein Ausgleichsverfahren mit gleiten
der Mittelwertsberechnung wurde angewendet. 

Kapitel VI und VII 

Die W aldgeschichte des Ge biets stimmt im grossen 
und ganzen mit frtiheren Erfahrungen aus Sudwest
Schweden nördlich von Schonen uberein (ERDTMAN 

192 1 ,  VON PosT 1 924, 1 928, SANDEGREN 1 944, FRIES 

195 1  u. a. ) .  

Die Hauptzuge im BP-Diagramm liegen der Zonen-
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einteilung IV-IX (JESSEN 1935) zugrunde. In diesem 
Zusammenhang interessieren besonders die Grenzen 

VII/VIII und VIII/IX. 
Der immer stärkere Eingriff des Menschen in den 

ursprunglieb die Landschaft hedeekenden Edellaub 

wald hinterlässt im V erlauf mehrerer PB-Kurven 
seine Spuren. 

Inwieweit der Ulmus-Abfall (U-) , der die Zonen

grenze VII/VIII bildet, synchron ist mit der entspre

chenden Erscheinung, wie z. B. in Dänemark, ist un

sicher. Es ist mit anderen Worten unklar, ob U- die 
Folge veränderter Klimaverhältnisse, die fiir ganz 

Siid-Skandinavien gemeinsam gewesen wären, oder die 
Folge eines menschlichen Eingriffs in Form der Laub

entnahme ( ,Schneiteln")  fiir die Flitterung des Viehs 

war (vgl. IVERSEN 1 941 S. 2 1  f . ,  34, 1949 S. 1 6, 

TROELS-SMITH 1954 S. 54) . C14-Bestimmungen könnten 
möglicherweise diese Frage beantworten (s. unten). 

Die Zonengrenze VIII/IX (etwa 500 v. Chr.)  ist 
unsicher, weil die Picea-Kurve niedrige Werte und 

nur diffuse Schwankungen aufweist, ein typisohes 
Merkmal siidwestschwedischer Diagramme. Zusätz
liche Altersbestimmungen mit der C14-Methode sind 
wiinschenswert (vgl. J. LUNDQVIST 1957) .  

Die insbesondere in  den unteren Teilen der Dia

gramme hohen Alnus-vr erte gehen sicher auf lokale 
Edenbestände zuriick, die seither dezimiert wurden 
(friiher an der Entnahmestelle l und 2, später an der 
Entnahmestelle 3 ) . - Die Betula-Kurve ist ein 

Spiegelbild der Alnus-Kurve und diirfte hauptsäch
lich durch das Vorkommen der Moorbirke (Betula 
pubescens) bedingt sein; fiir die o beren Teile der Dia
gramme ( l , 2a u.  3 b) muss die Möglichkeit beachtet 
werden, dass Pollen von Birken aus dem W aldweide

land ( B. verrucosa) geliefert wurde. 

Fagus und Carpinus sind schwach vertreten, aber 
dennoch so viel, dass man anzunehmen wagt, dass 
Buche und Hainbuche im Gebiet zumindest bis ins 
Mittelalter vorkamen; ein gegenwärtiges Buchenvor
kommen bei dem Berge Nord-Billingen ist wahrschein
lich spontan {LINDQUIST 1931  S. 424 ff. ) .  

Die Pollenwerte der Edellaubbäume schwanken seit 
der Zeit des Urwaldes (Zone VII) bedeutend, was auf 
mehr oder minder kräftige Eingriffe des Menschen 

hindeutet, die entweder durch Laubentnahme selektiv 
oder zur Gewinnung von Kulturland und Weiden all
seitig waren. Das Bild, das diese und andere siidschwe
dische Pollendiagramme von der Entwicklung des 
Edellaubwaldes geben, zeigt, dass beinahe alle schein

bar ursprunglichen Edellaubwälder ( abgesehen von 
Wäldern auf Steilhängen und ähnlichen unzugäng
lichen Plätzen) Sekundärwälder sind. Die Wälder sind 
mit anderen W orten auf die eine oder die andere Art 
in ihrer naturlichen Entwicklung gestört, was zur 
Folge hat, dass die floristische und soziologische Zu

sammensetzung sich allmählich verändert . 
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Die zunehmende W aldarmut driickt sich in der 
steigenden Pinus-Kurve aus, die in grossen Ziigen mit 

dem Anstieg des NBP-Gehaltes paraHel geht. 

Kapitel VIII, IX und X 

Die Umgestaltung der Naturlandschaft durch den 

Menschen kann pollenanalytisch auf verschiedene 

Weise abgelesen werden. Pollen und Sporen hemero
philer Pflanzen (sensu SIMMONs 1 9 1 0, LINKOLA 1 9 1 6  

S .  238), d . h .  Anthropochore (sowohl Getreide usw. 
als auch Unkräuter) und Apophyten (einheimische, 
kulturbegiinstigte Pflanzen) ,  zeigen Kultureinfliisse 

an. Die absolute Anzahl der Waldbaumpollen je  

Volumeneinheit des Sediments nimmt ab (hier nicht 

registriert) .  Der Gehalt an Fernflugpollen (bes. Pinus) 
nimmt zu. 

In vorneolithischen Schichten (vor der Zone VIII )  

finden sich nur unbedeutende Spuren von Hemerophi
len, z . B. Artemisia campestris und vulgaris (det. H. 

STRAKA) , Plantaga major, Rumex cf. acetosella, Cheno
podiaceae-Typ und Pteridium. Von diesen könnten 

höchstens Chenopodiaceen- und wahrscheinlich auch 
Plantaga major-Pollen auf menschliche Einwirkungen 
in bescheidenem Masse hinweisen (mesolithische 
Wohnplätze an den Seen).  

In der Zone VIII (Neolithikum und Bronzezeit) 
sind die Kulturanzeiger zahlreich: ausser den oben

genannten, deren Mehrzahl in dieser Zone als Heroero

phile aufgefasst werden kann, treten auch Cerealia
Pollen auf. Unter den Veränderungen in dieser Zone, 
welche 2000 bis 2500 Jahre umfasst, treten vier recht 
deutlich hervor. (Inwieweit diese auch fiir ein gräs
seres Gebiet gelten, z . B. das ganze Kambrosilur
gebiet Västergötlands, lässt sich zur Zeit noch nicht 
sagen. )  

(D Gleichzeitig mit oder unmittelbar nach dem 

Abfall der Ulmus-Kurve (U-) treten Pollen von Plan
taga major, Chenopodiaceae und Cerealia (Hordeum
und Triticum-Typ) in mehreren Spektren aber in un
bedeutenden Mengen auf (siehe insbesondere 2 b  und 

3 b) .  Die Artemisia- und Rumex cf. acetosella-Anteile 
nehmen etwas zu, und Pteridium weist einen vor

iibergehenden Gipfel auf. Diese Erscheinungen mussen 
als Zeichen gewisser, wenn au ch begrenzter Eingriffe 

in den Urwald zur Durchfiihrung unbedeutender Kul
tivierungsmassnahmen (keine reinen Ackerbauer) ge
deutet werden. Anzeiger von Weidekultur fehlen. 

Laubentnahme kam möglicherweise vor ( Ulmus-Mini
mum). Da U- bisher noch nicht zeitlieb bestimmt 
werden kann, körmen diese Erscheinungen nur vor

läufig in das archäologische Zeitschema eingereiht 
werden. Sie scheinen ins friihe Neolithikum zu fallen 

- u. a. ist die Mächtigkeit der Schichten, welche in 
der Zone VIII dariiberliegen, auffallend - und ver-
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mutlich vor das Mittel-Neolithikum (s. unten! ) .  Das 

archäologische Material ( diinnackige Feuersteinäxte) 

deutet auf Ackerbauer- und Viehziichterkultur am 

Ende der friihneolithischen Zeit (TN C) im Kambro
silurgebiet (SAHLSTRÖM 1 9 1 5  b S. 40 ff., 1 939 S. 1 0, 

1 940 S. 5; vgl. auch BR0NDSTED 1 957 S. 1 79) .  Die 
Pollenanalyse bestätigt diesen Befund fur TN O, schliesst 
aber die M öglichkeit noch älterer K ultivierungsmassnah
men nicht aus. Die unsichere Chronologie verhindert 
eine exaktere Feststellung. Die Verbindung mit den 

in Dänemark archäologisch und pollenanalytisch fest
gestellten friihneolitischen Kulturen nach TROELS

SMITH ( 1 954) und IVERSEN ( 1941,  1 949) ist aus dem

selben Grund unklar. 

@ Ein Stiick oberhalb U- steigen die Artemisia
und Wildgras-Pollenkurven an (während die als Wei
deland-Anzeiger angesehene Plantaga lanceolata fast 

ganz fehlt) und das Auftreten der Oerealia wird regel
mässig, wenn es auch weiterhin unbedeutend bleibt. 
Kultiviertes und bewohntJes Land scheint etwas zuge

nommen zu haben (aber nicht das Weideland? ) .  Das 
Gebiet diirfte jedoch weiterhin den Charakter einer 
W aldlandschaft gehabt haben. Möglicherweise körmen 
diese Erscheinungen die beginnende mittelneolithische 
Ganggräberkultur widerspiegeln. 

® Von der Mitte der Zone VIII ab tritt Plantaga 
lanceolata fast regelmässig und mit verhältnismässig 

hohen Werten auf, und die Wildgras-Pollenkurve 
steigt weiter an. Beides deutet auf eine Ausweitung 
( oder einen neuen Typ) von W eideland auf Kosten 
teils des Edellaubwaldes (von immer mehr sekundärer 
Natur) ,  teils des Erlenwaldes (um die Entnahmestellen 
l u. 2) hin. Der Oerealia-Anteil ist unverändert oder 

nimmt etwas zu. Ob diese Veränderung vom Einbruch 

der Bootaxtkultur (vielleicht mit nomadisierender 
Viehzucht) oder von späteren Kulturformen verur
sacht sein kann, ist n och sehr unklar. 

@ Gleich iiber Leitniveau 3 steigt die Rumex cf. 
acetosella - Kurve in der Regel stark an, während gleich
zeitig der Anteil der iibrigen Kulturanzeiger etwas 

zunimmt. Möglicherweise handelt es sich hier um einen 

neuen, sich ausdehnenden Typ von Kulturland, auf 
dem sich R. cf. acetosella ausbreitet, nämlich das 

Schwendeland, das auf einem extensi ven und beweg
lichen Kultivierungssystem beruht, welches neben 
dem älteren, sehr begrenzten und ortsgebundenerem 

Ackerbau auftritt. Der Wald wurde gelichtet und de

zimiert, und die Landschaft bekam einen mehr offenen 
Charakter. Diese stark durch die Kultur geprägte 
Landschaft bestand mit gewissen Schwankungen, bis 
die Rodungen der jiingeren Eisenzeit und die mittel
alterliche Ausdehnung des Kulturlandes die Land
sehaft umgestalteten. Auch in diesem Fall ist die 

V erkniipfung mit der Vorgeschichte sehr unsicher. 

Am ehesten sind das Spätneolithikum oder die Bron
zezeit anzunehmen. 

Die K ulturanzeiger in Zone I X, die gegen Zon e 

VIII nur unscharf abgegrenzt ist, sind die gleichen 

wie vorher, jedoch mit einigen Zusätzen. 
Auch am Beginn der Zone IX (vorrömische Eisen

zeit oder die sog. ,fundfreie Periode") ist der Anteil 
des Pollens von Getreide und Unkräutern im grossen 
und ganzen lmverändert. Ein Quercus-Gipfe1 zu dieser 

Zeit - nach einem ausgedehnten Minimum während 
der Bronzezeit ( ? ) - kann jedoch so gedeutet werden, 

dass die Eiche als Folge einer V er legung o der V er
schiebung der Bodennutzung begiinstigt wurde. 
Gleichzeitig nimmt der Rumex cf. acetosella - Anteil ab. 

- Das pollenanalytische Material zeigt, dass ein so 
umfassender Riickgang oder eine V erschiebung des Sied
lungslandes, wie sie das archäologische Material andeu
ten könnte, in diesem Gebiet während der vorrörnischen 
Eisenzeit oder zu irgendeinem anderen Zeitabschnitt 
zumindest seit der Ganggräberzeit nicht stattfand. 

Mindestens drei Leitniveaus (5, 6 und 7) können in 
Zone IX unterschieden werden: 

® Ein Stiick oberhalb der gleitenden Zonengrenze 
VIII/IX beginnt Secale-Pollen aufzutreten, der in 
Dänemark um oder etwas nach Chr. Geb. auftrat 
(HELB1EK 1938 S. 220, 226, MIKKELSEN 1 952 S. 1 22; 

vgl. j edoch HJELMQVIST 1 956 S.  1 42) .  Der ungefähr 
gleichzeitige Riickgang der Quercus-Kurve spiegelt 

wahrscheinlich eine sukzessive Veränderung zur offe

nen Landschaft wider - eine Entwicklung, die durch 

den Gebrauch von Eisengeräten erleichtert wurde. 
® Zwischen der Roggen-Pollengrenze und den 

Anzeichen der Ausdehnung der mittelalterlichen Sied
lung (Leitniveau 7) nimmt die Menge des JuniperuB
Pollens beträchtlich zu, während gleichzeitig die Quer
cus-Kurve absinkt, was beides wahrscheinlich darauf 

hindeutet, dass die Hiigel in der Umgebung endgultig 

entwaldet und vom Wacholder besetzt wurden (vgl. 
die Hiigel-Aufnahme, Abb. 1 7 ) .  Diese landschaftlich 

wahrscheinlich wichtige Veränderung, die von grosser 
Bedeutung fiir die Entwicklung der Trockenrasenvege
tation gewesen sein muss, diirfte irgendwann zwischen 

der Völkerwanderungszeit und dem Mittelalter statt
gefunden haben. Auch fruher kann sicher eine solche 
Vegetation vorgekommen sein, jedoch in geringerem 
Masse. Die zunehmenden Rodungen und die immer 
intensiveren V er bindungen mit dem Kontinent, welche 
die Eisenzeit kennzeichnen, diirften erweiterte Mög
lichkeiten fiir die Bereicherung der Tro

'
ckenrasenvege

tation mit sich gebracht haben. - Die Landscha/t ist 
ietzt keine Waldlandschaft mehr. 

(i) Im oberen Teil der Zone IX tritt ein deutlich 
markierter Anstieg der Oerealia-Kurve (einschl. Secale) 
ungefähr paraHel mit einem neuerlichen Pinus-Anstieg 
(Fernflug) auf. Dies diirfte auf neue Siedlungen und die 

Dezimierung der iibriggebliebenen Restgehölze hin

deuten. Die heutigen Ziige treten immer mehr hervor, 
wenn auch die Ackerfläche während mehrerer J ahr-
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hunderte im Verhältnis zum Wiesen- und Weideland 
bescheiden war. 

In der Absicht, eine absolute Datierung emtger 

Punkte in den Profilen zu erhalten, wurden C14-
Datierungen mit folgenden Ergebnissen ausgefi.ihrt: 
fi.ir den Abfall der Ulmus-Kurve (Zonengrenze VII/ 

VIII oder ungefähr das Leitniveau l bei den ersten 
Anzeigen fiir Ackerbau) ergab sich die Zeit um 3330 ± 
1 10 v. Chr. und um 3630 ± 1 10 v. Chr.,  fiir das Leit

niveau 4 um 1 340 ± 1 1  O v. Chr. Die be iden erstge

nannten vVerte scheinen zu hoch zu sein (vgl. jedoch 
Fussnote S. 4 1 ) .  Es di.irfte ein Fehler vorliegen, der 

von einer Zufuhr von Kohlenstoff veranlasst ist, 
welcher auf Grund von hartern Grundwasser eine 
niedrigere C14-Konzentration hat (vgl. LIBBY 1 955 S. 
1 1 , TROELS-SMITH 1 956 S. 878, MUNNICH 1957) .  

Kennzeichnend fiir die Zone IX ist im i.ibrigen 

folgendes: 
Am Ubergang IXaJIXb, schwach gekennzeichnet 

durch die Fichten-Ausdehnung von 300 bis 400 n. 
Chr. ,  treten grosse Pollenmengen vom CannabisJHu
mulus-Typ auf; die grössere Wahrscheinlichkeit spricht 
fiir Cannabis-Pollen. An diesen Orten scheint somit 

eine lokale, aber intensive Kultur des Hanfes von der 
V ölkerwanderungszeit an während einiger J ahrhunderte 
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vorgekommen zu sein. In älteren Schichten repräsen

tiert der CannabisJHumulus-Typ den Hopfen der um
gebenden Erlensi.impfe (Abb. 1 6) .  Er beginnt gleich
zeitig mit der Erle aufzutreten ( Diagramm 2 b  und 3b) .  

Einzelne Pollenkörner von Linum usitatissimum 
(det. J. TROELS-SMITH) wurden in Schichten aus dem 

Ende der rörnischen Eisenzeit oder der Völkerwande
rungszeit und wahrscheinlich vom Beginn des Mittel
alters gefunden ( 3 a) .  

Die iiberaus grossen Mengen von Unkrautpollen 
sowohl im oberen Teil der Zone VIII als auch in Zone 

IX (ausser dem abersten Teil) sind auffallend. Mög
licherweise kann dies so verstanden werden, dass 
Fri.ichte und Samen jener Pflanzen, die wir Unkräuter 
nennen, als Nahrung beniitzt und daher zielbewusst 

gesammelt wurden (vgl. BuseHAN 1893 S. 228, NEu

WEILER 1905 S. 64, 1924 S. 261 ,  HELBlEK 1 951  S . 

72 f . ) .  Die Abnahme gegen die Jetztzeit hin ist daher 
verständlich. (Bei der Beurteilung der Prozentwerte 
mussen die Konsequenzen der verschiedenen Berech
nungsgrundlagen beachtet werden!)  

Fiir die Kenntnis der Vegetations- und Landschafts

entwicklung während der folgenden J ahrhunderte 
stehen andere und sicherere Quellen zur V erfiigung als 
die Pollenanalyse. 



Abstract 

This paper deals with the pollen-analytical evidence 
-of prehistorie agriculture near V arnhem in the Cambro
Silurian district of the province of Västergötland, SW. 
Sweden. Since the Late Stone Age, this fertile area is 
exceptionally rich in traces of prehistorie agriculture 

(cf. Figs. l and 3-7) .  The question at what time 
.agriculture first appeared is, however, still tmsettled. 

Further, there are no artifacts from the greater part 

of the pre-Roman Iron Age. 
Five series from lake deposits were anal y z ed (dia

grams l, 2 a  and b, 3 a  and b,  Pl. I-V).  The pollen
analytical zones are based on the system of J essen 

( 1 935) .  At certain pollen-analytical changes special 
index levels are inserted (see below) .  

Three different methods for presenting the pollen
analytical material are used for each diagram: A. 
AP and' NAP diagram with I: AP as a basis for cal
culation and, for N AP, I: AP plus each particular 
species of NAP (cf. Andersen 1954) .  B. AP and NAP 
diagram with I:AP plus certain NAP indicating some 

important cultivated areas as a basis. This type of 

representation is, in principle, more adequate for the 
upper part of the diagram corresponding to times w hen 
the area in question was nearly devoid of forest. C. 
Survey diagram. 

Different stages in the history of the cultivation 
are more or less clearly indicated by the pollen ana

lyses (index levels 1-7 ) ,  as follows: 
( l )  The first evidence of agriculture (pollen of 

Oerealia and, e. g . ,  Plantaga major) sparsely appears 
just above the Ulmus decline (U-) at the zone border 
VII/VIII. If this index level (cf . Iversen 1 94 1  p. 2 1  f. ,  
34, 1 949 p.  1 6, Ttoels-Smith 1954 p.  54, 1956) appears 

to be synchronous in the diagrams from both Väster
götland and Denmark, then agriculture began in 

Västergötland already in phase A of the Earl y Neo

lithic period, though archaeological evidence is lacking. 
If not, the chronology is still unclear. The pollen 

analyses seem, however, to verify the archaeological 

indications (thin-butted flint axes) of agriculture dur
ing phase C of the Earl y N eolithic period. 

Radioearbon ciates from the sediment at the U
level give no chronological guidance. The values, from 

two lakes, seem to be too high: 3330 ± l l O and 3630 ± 

I I O B.C .  Apparently the 014 content of the sediments 

has been influenced by the calcareous groundwater 

(cf. e.g. Libby 1 955 p. I l , Troels-Smith 1956 p. 878) .  

(2)  Increasing amounts of Artemisia and grass pollen 
probably indicate the beginning of the Middle Neo

lithic period, here passage grave culture (cf. Figs. l ,  

3 and 4) . 

( 3) The regular o courrene e of Plantaga lanceolata 
and, j ust above, 

( 4) the sharp increase of the Rumex cf. acetosella 
values ma y indicate expanded tilled areas and pastures. 
The insertion of these events in the chronology is very 

uncertain; they might correspond to the Late Neolithic 
period or a somewhat later period. 

(5) At the time of the introduction of rye (Secale) ,  
probably about 1 00 A.D . (Mikkelsen 1952 p.  1 22, 
Hjelmqvist 1955 p.  142), the decrease of the Quercus 
values indicates the development of enlarged clea
rings during the Roman Iron Age. But even from the 
pre-Roman period there is el ear evidence of agricul
ture, in spite of the lack of archaeological finds. 

( 6) The amount of Juniperus pollen sharply in c rea
ses at a level which may correspond to the end of the 

Iron Age. The dry hills were probably devoid of forest 
and covered with junipers (cf. Fig. 1 7 ) .  From about 

the Migration period and for some centuries thereafter, 
hemp (Cannabis) was locally cultivated. 

(7 )  An increase of the amount of cereal pollen 

indicates an enlargement of the tilled areas during the 
Middle Ages. The high Pinus values also imply an 
almost woodless country. 
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Förklaringar till pollendiagrammen 

Erklärungen zu den Pollendiagrammen 

kärrtorv (Flachmoortorf) 

gungflytorv (Schwingrasentorf) 

sjötorv (Seetorf) 

gyttja, ± grovdetritus, nedåt finare 
(M udde, ± Grobdetritus, nach unten feiner) 

kalkgyttja ( Kalkroudde) 
gyttja med minerogent inslag (Mudde mit 
Beimischung von minerogerrem Material) 
lergyttja (Tonmudde) 
lera ev. med grövre minerogent material 
(Ton, ev. mit gröb. minerog. Material) 
morän (Moräne) 

IV-IX Pollenanalytiska zoner enligt JESSEN ( 1 935) .  

0- ®  

Pollenanalytische Zonen nach JESSEN ( 1 935). 

Pollenanalytiska lednivåer grundade på föränd 
ringar i de kulturindicerande pollenslagens kur
vor (se kap. VIII). 
Pollenanalytische Leitniveaus, auf Veränderungen 
in den Kurven der kulturanzeigenden Pollen
Typen begriindet (s. Kap. VIII) .  

AP, BP = trädpollen (arbor-pollen), Baumpollen. 
NAP, NBP = icke-trädpollen (non-arbor-pollen), Nicht-

baumpollen. 
� AP = summa AP (diagramavsnitt A), se s. 1 5. 
� P  = summa pollen (diagramavsnitt B),  se s. 16 ff. 
Art., Artem. = Artemisia sp. (cfr vulgaris o. campestris) 

Call. = Galluna 

Campan. = Gampanula sp. 
Cann.-Hum. = OannabisfHumulus (s. 42) 
Carp. = Garpinus 

Cary., Caryoph. = Oaryophyllaceae (periporat pollentyp) 
Cent. cy. ,  Cent. jac. = Gentaurea cyanus, O. facea 

Cer., Cereal. = Oerealia 

Cham.,  Chamaen. = Ohamaenerion 

Chen., Chenopod. = Ohenopodiaceae 

Comp.,  Compos. = Gompositae 

Cruc. = Orucijerae 

Cyp. = Oyperaceae 

Fag. = Fagus 

Frax. = Fraxinus 

Ge�{ = Geranium sp. 
Gr . = Gramineae 

Hi p. =H ippophae 

H rd. = Hordeum-typ 

J u�. = Juniperus 

PI. lanc. ,  Plant. Jane. =Plantago lanceolata 

PI. mj . ,  Plant. maj . =Plantago major 

P. av. ,  Polyg. avic. = Polygonum aviculare 
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Pinus 

Picea 

Betula 

Al nus 

-t- Quercetum mixtum (QM) 

+ Oorylus � � Tilia 

r Quercus 

Procent- resp. promillevärdenas grafiska framställning i 
diagramavsnitt B för pollenslag, som 

O 10 20 M 

% 

a) inräknats i bassumman (2:: P) 

b)  ej inräknats i bassumman (2: P) 

Die graphische Darstellung der Prozent- bzw. Promille
werte im Diagrammabschnitt B fiir Pollen-Typen, welche 
a) in die Basissurorne ( 2:: P) einbezogen, 
b) in die Basissurorne ( 2:: P) nicht einbezogen wurden. 

Polyg. pers. = Polygonum cfr persicaria 

Pter., Pterid. = Pteridium 

QM = Quercetum mixtum (ekblandskog): 
Ulmus, Tilia, Quercus, Fraxinus o. Acer 

Rh. cath., Rh. fr. = Rhamnus cathartica, Rh. frangula 

Rumex ac. -sella, Rx ac. = Rumex cfr acetosella 

Sec. = Secale 

Succ. prat. = Succisa pratensis 

Thai., Thalictr. = Thalictrum s p. 
Tr., Trit. = Triticum-typ 

Urt. = Urtica cfr dioeca 

Valer. = Valeriana sp. 
Vib. = Viburnum 

TN = tidigneolitisk tid 
friihneolithische Zeit 

MN = mellanneolitisk tid 
mittelneolithische Zeit 

SN = senneolitisk tid 
spätneolithische Zeit 

gånggr. = gånggriftskulturens (under MN) början i Väster
götland 

der Beginn der Ganggräberkultur (während MN) 
in Västergötland 

frukt = Frucht, fruit 
frö = Samen, seed 
vatten = Wasser, w ater 
löst = locke r, loose 
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AP- och NAP- diagram. .BtMsumma: I AP (excl. Alnus o. Saliz) + vissa indikatori8kt 

Quercus 'I'ilill. 
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l'iirklarinuar på &ista sidan. 
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.Ba.ssumma: I AP (tul. Amus o. Salix) + vi�sa 
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