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FORORD
I denna bok presenteras en fascinerande bild av miljöerna i norra Skå
ne under jägarstenåldern. Tvärtemot vad kanske många föreställer 
sig, så kännetecknas denna period inte av stabilitet och tidlös urskog, 
utan av dynamik och förändring. Från slutet av istiden fram till jord
brukets införande skiftade landskapet gång på gång karaktär, ibland 
gradvis och smygande men vid flera tillfällen också mycket plötsligt.

Kombinationen av klimatförändringar, växtsuccessioner, djur
invandring och ändrade konkurrensförhållanden skapade ett dyna
miskt system där också människan ingick. En sådan syn på sten
åldersmänniskan som inte bara en kulturell varelse, utan också som 
en del av ett ekologiskt system, är etablerad inom forskningen och det 
finns en tradition av tvärvetenskapligt samarbete mellan naturveten
skap och arkeologi. Men till stor del bygger arkeologin fortfarande på 
föråldrade paleoekologiska och klimathistoriska data som är opreci
sa och svepande. I samband med de arkeologiska undersökningar som 
nyligen genomfördes inför ombyggnaden av E4:an i norra Skåne, val
de vi därför att satsa på detaljerade pollenanalytiska undersökningar 
med fokus just på jägarstenåldern. Områdets rikedom på torvmarker 
gav också utmärkta förutsättningar för detta.

I boken presenterar Leif Björkman de nya pollenanalytiska resul
taten från dessa undersökningar och sätter dem i ett större geografiskt 
och vetenskapligt sammanhang. Särskilt intressant är jämförelsen 
mellan den lokala vegetationsutvecklingen och klimatutvecklingen. 
Genom det ökade intresset för klimatet och hotet om global uppvärm
ning har den klimathistoriska forskningen under det senaste årtion
det tagit ett rejält kliv framåt, och läsaren får här en lättillgänglig 
sammanfattning av de senaste rönen.

Själva det pollenanalytiska arbetet har med stor skicklighet utförts 
av Nils-Olof Svensson och Leif Björkman. Projektet har drivits av 
Riksantikvarieämbetet UV Syd i samarbete med Kvartärgeologiska 
avdelningen vid Lunds universitet och har finansierats av Vägverket.

Per Lagerås
Projektledare och redaktör 
Riksantikvarieämbetet UV Syd
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INLEDNING

Ur vegetationssynpunkt är mesolitikum eller jägarstenål- 
dern (ca 9500-4000 f Kr) en mycket dynamisk och händelse
rik period. Vegetationens sammansättning och struktur för
ändrades påtagligt ett flertal gånger under denna tid. Vissa för
ändringar var snabba medan andra skedde mer gradvis och var 
utdragna över tusentals år. Den förändrade vegetationen ska
pade nya förutsättningar för djurlivet och i slutändan påverka
des även människans möjligheter till jakt, fiske och insamling 
av växter. Förändringarna i vegetationen hade sitt ursprung i 
den snabba och kraftiga klimatförbättring som inträffade un
der periodens början vid 9500 f Kr. Denna tidpunkt motsvarar 
början av postglacial tid eller holocen. Den snabba klimatför
bättringen satte igång en serie successioner i vegetationen som 
skulle pågå under flera tusen år. Många trädarter hade dessut
om varit tillbakatryckta till lokaler långt söderut på kontinen
ten under de kallaste faserna av den senaste nedisningen och 
det kom därför att ta lång tid för många av dessa att invandra. 
De arter som först expanderade var sådana som funnits i regi
onen redan när klimatförbättringen inträffade, men för andra 
mer värmekrävande växter skulle det behövas flera tusen år 
innan de hann etableras i södra Sverige (se figur 1 för en sche
matisk temperaturkurva för de senaste 15 000 åren).

För att kunna sätta in vegetationen under mesolitisk tid i 
sitt rätta sammanhang kan det finnas anledning att även be
handla utvecklingen under slutfasen av den föregående perio
den, dvs paleolitikum. Vidare kan det vara intressant att ta 
upp utvecklingen under inledningen av den efterföljande peri
oden vilket är bondestenålder eller neolitikum. Det tidsavsnitt
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Figur 1. Översiktlig presentation av den arkeologiska och geologiska 
periodindelningen för de senaste 15 000 åren samt en schematisk be
skrivning av klimatutvecklingen under denna tid i form av en tempera
turkurva för medeltemperaturen under juli. Denna temperaturkurva 
har reviderats och kompletterats efter en version som presenterats av 
Liljegren (1999). De pollenanalyserade sekvensernas tidstäckning för 
lokalerna Flinkasjön, Ringarpagården och Järingsholm redovisas som 
linjer; de heldragna linjerna avser sekvenser med hög tidsupplösning, dc 
streckade avser partier med lägre tidsupplösning. Ett antal betydelseful
la händelser i vegetationsutvecklingen redovisas dessutom. Det tidsav
snitt boken fokuserar på indikeras med en klammer.
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INLEDNING

som boken fokuserar på omfattar därmed utvecklingen från 
10 000 fram till 3500 f Kr, vilket är en period på 6500 år. I den 
geologiska periodindelningen motsvarar detta utvecklingen 
från senare delen av yngre dryas till början av subboreal tid. 
En översiktlig presentation av den arkeologiska periodindel
ning som används i Sverige redovisas i figur 1 (se också Buren- 
hult red. 1999, 2000).

I denna bok redovisas delar av de paleoekologiska under
sökningar (figur 2) som tillsammans med arkeologiska under
sökningar genomfördes inför ombyggnaden av E4:an i norra 
Skåne mellan Örkelljunga och Smålandsgränsen (Wallin m fl 
1997; Anglert & Olsson red. 2003; Olsson red. 2003; Jacobs
son red. 2003). Den del av de arkeologiska undersökningarna 
som berörde lämningar från stenåldern har nyligen redovisats 
i bokform av Knarrström (red. 2007). Paleoekologiska resultat 
som belyser markanvändningen under de senaste årtusendena 
har också presenterats för en tid sedan av Lagerås (2007). I 
denna bok ligger fokus på miljöutvecklingen, framför allt på 
vegetationens utveckling under jägarstenåldern.

De undersökningslokaler som bildar utgångspunkt för bo
ken är Flinkasjön, Ringarpagården och Järingsholm (figur 5). 
För dessa lokaler har pollendiagram tagits fram som beskriver 
vegetationsutvecklingen med olika detaljeringsgrad (figur 8- 
10, plansch 1-3). Flinkasjön är en liten sjö som använts för att 
ta fram ett regionalt präglat diagram som beskriver de långsik
tiga förändringarna för ett större område omkring lokalen. De 
två andra undersökningslokalerna, Ringarpagården och Jä
ringsholm, är mindre torvmarker och invid dessa hittades bo
platslämningar som kunde dateras till mesolitisk tid. Diagram
men för dessa platser är mer lokalt präglade och visar vegeta
tionsutvecklingen för ett mindre område runt torvmarkerna.

Bokens målgrupp är i första hand tänkt att vara arkeologer 
och paleoekologer, men för att även mer allmänt natur- och 
lokalhistoriskt intresserade skall kunna läsa den med behåll
ning har ett alltför ämnesspecifikt språkbruk undvikits. De fles
ta termer som inte är välkända för alla förklaras i texten. I 
många fall ges rikligt med referenser som kan användas om
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Figur 2. Den bild av vegetations förändringar under stenåldern som pre
senteras i boken bygger pä pollenanalyser av borrkärnor från sjöbott
nar och torvmarker. Bilen visar provtagning från isen på Flinkasjön sö
der om Örkelljunga vintern 1997. Foto: Per Lagerås.

man vill fördjupa sig i frågeställningar som inte är möjliga att 
belysa i detalj i denna bok. Det kan här påpekas att alla ålders- 
angivelser i boken är uttryckta som kalenderår, och att de all
ra flesta angivelserna har Kristi födelse som referensram. En
dast i några fall används nutid som utgångspunkt speciellt då 
detta faller sig naturligare när angivelsen gäller en händelse 
som ligger långt tillbaka i tiden. Det kan tilläggas att kronolo
gierna för de undersökta lokalerna baseras på 14C-dateringar 
som kalibrerats till kalenderår (tillvägagångssättet för detta 
beskrivs i appendix 2).

Boken inleds med ett kapitel som behandlar den pollenana
lytiska metodiken och tolkning av pollendiagram (se också ap
pendix 1 för en mer utförlig beskrivning av hur pollendiagram 
tas fram). Därefter följer ett kapitel som beskriver de allmänna 
geologiska och klimatiska förutsättningarna i undersöknings
området (se appendix 3 för utförligare beskrivningar av de stu
derade lokalerna). Sedan följer en kortfattad summering av de 
arkeologiska resultaten från området. För en mer detaljerad
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INLEDNING

beskrivning av dessa hänvisas till Knarrström (red. 2007). För 
att kunna sätta in utvecklingen under jägarstenåldern i ett stör
re sammanhang kan det vara värdefullt att redogöra för klima
tets svängningar under denna tid. En sådan beskrivning samt 
en kortfattad presentation av olika klimatiska undersöknings
metoder ges därför i ett separat kapitel. Syntesen av undersök
ningsresultaten presenteras därefter i ett längre kapitel. Där 
beskrivs och diskuteras den övergripande vegetationsutveck- 
1 ingen i området (se appendix 2 för använd metodik och ap
pendix 3 för detaljerade beskrivningar av pollendiagrammen). 
De geologiska perioderna utgör utgångspunkt för denna syn
tes. Därpå följer två kortare kapitel som dels tar upp vad vi vet 
om faunaförändringarna under jägarstenåldern, dels ger en 
kortfattad diskussion kring människan och vegetationen, 
främst med inriktning på frågan i vilken grad människan kan 
ha påverkat vegetationen under denna tid. Slutligen följer ett 
kapitel där utvecklingen i undersökningsområdet jämförs med 
några andra områden i södra och mellersta Skåne och i Små
land. Boken avslutas med en sammanfattning av vegetationsut- 
vecklingen under jägarstenåldern.
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POLLENANALYS

När man vill beskriva vegetationens sammansättning under 
en period som ligger flera tusen år tillbaka i tiden räcker det 
sällan med att bara utgå från de nutida förhållandena och ex- 
trapolera dessa bakåt. Genom klimatets svängningar, naturli
ga successioner och inte minst genom markanvändningen har 
vegetationen förändrats så mycket att det sällan finns kvar någ
ra spår alls från den tid man vill beskriva. Det är heller inte sä
kert att de arter vi i dag påträffar fanns på platsen under det 
tidsintervall vi vill studera. Om tidsperioden bara ligger något 
hundratal år tillbaka är det i de flesta fallen lättare eftersom 
fler spår kan finnas kvar i vegetationen. Exempelvis kan en 
grov ekstubbe i en tät och ung granskog vittna om att det tidi
gare funnits en lövskog på platsen. På liknande sätt kan en un
dertryckt enbuske i en annars tät blandskog indikera att mar
ken förut varit öppen och betad.

Olika typer av skriftligt källmaterial, inte minst kartor, 
kan vara till stor hjälp för att beskriva vegetationens samman
sättning och struktur, men med sådant material kommer man 
sällan längre tillbaks i tiden än några hundra år, och endast i 
undantagsfall så långt tillbaka som till senare delen av medel
tid. Vill man veta hur vegetationen såg ut för mer än 500 år se
dan återstår bara paleoekologiska undersökningsmetoder, vil
ka är analyser av olika typer av växtrester, som pollenkorn och 
fröer, som kan finnas bevarade i lagerföljder. Med anledning 
av att pollenanalyser och pollendiagram utgör en betydelsefull 
del av denna undersökning kan det vara motiverat att beskriva 
denna metodik lite fylligare vilket görs nedan.
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POLLENANALYS

PALEOEKOLOGISKA METODER
Några av de mest använda paleoekologiska metoderna är pol
lenanalys och makrofossilanalys. Förleden paleo- i paleoekolo
gi betyder äldre eller gammal; paleoekologi betyder enkelt ut
tryckt äldre tiders ekologi. De paleoekologiska metoderna byg
ger på att man kan bestämma från vilken art pollenkorn eller 
makroskopiska växtdelar som frukter, fröer och blad kommer 
även om de är hundratals eller tusentals år gamla. En förutsätt
ning är dock att både pollenkornen och växtdelarna är någor
lunda välbevarade. Huvuddelen av det organiska materialet, 
såväl pollen som andra växtdelar, bryts normalt ned snabbt 
när det hamnar på marken. Många organismgrupper bidrar 
till denna nedbrytning, inte minst bakterier, svampar och in
sekter. Nedbrytningen är en förutsättning för näringsämnenas 
kretslopp i naturen. De flesta blad som fälls på hösten brukar 
för det mesta vara nedbrutna redan nästa vår, men för en grov 
trädstam kan det krävas flera årtionden och i vissa fall hundra
tals år innan den har brutits ned och försvunnit.

Även om väggen i pollenkorn byggs upp av ett beständigt 
ämne kallat sporopollenin - för övrigt ett av de mest stabila or
ganiska material vi känner till (Brooks och Shaw 1978) - krävs 
speciella miljöer för att pollen skall kunna bevaras under lång 
tid. Samma sak gäller för andra växtrester, dvs nedbrytningen 
måste vara långsam eller helst ha avstannat, för att dessa skall 
kunna bevaras. Långsam eller ingen nedbrytning har man i 
miljöer där den biologiska aktiviteten är låg. Detta gäller fram
för allt miljöer med liten syretillgång, t ex fuktiga platser som 
kärr och mossar, eller bottensediment i sjöar. De lagerföljder 
som bildas i sådana miljöer utgör därigenom paleoekologins 
källmaterial (figur 3). De pollenkorn eller växtrester som åter
finns på en viss nivå i en lagerföljd avspeglar vad som vuxit på 
platsen, eller i dess närhet, vid den tidpunkt då nivån bildades 
(figur 4). Genom att analysera pollenkorn och växtrester från 
olika nivåer kan man beskriva förändringar i vegetationen som 
skett över tiden.

Eftersom vegetationsbeskrivningarna i senare kapitel i hu
vudsak bygger på pollenanalyser finns det anledning att fördjupa
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POLLENANALYS

Figur 3. Torv- och gyttjelagerföljder kan provtas med enkel borrutrust
ning ner till flera meters djup. Ur de meterlänga borrsegmenten tas se
dan serier av små prover för pollenanalys, datering, etc. Bilden visar en 
nyupptagen borrkärna från djupet 5-6 meter vid Järingsholm, söder 
om Skånes-Fagerhult. Foto: Per Lagerås.

Figur 4. Pollenprov från den undersökta lagerföljden vid Järingsholm. 
Bilden är tagen genom ett mikroskop med 500 gångers förstoring och 
visar ca 10 000 år gamla pollenkorn från tall, hassel, björk och ljung. 
Foto: Per Lagerås.
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presentationen av denna metod ytterligare. Den som vill veta 
mer om metodiken för makrofossilanalyser hänvisas till Dick
son (1970), Birks & Birks (1980), Grosse-Brauckmann (1986) 
och Wasylikowa (1986). En introduktion till andra paleoeko- 
logiska metoder finns i Birks och Birks (1980) och Berglund 
(red. 1986). Innan vi fortsätter beskrivningen kan det vara på 
sin plats att förtydliga att man med pollenanalys inte bara stu
derar pollen från kärlväxter, dvs från träd, buskar och örter, 
utan även sporer från andra växtgrupper som ormbunkar, 
mossor och alger. En mer korrekt benämning på metoden skul
le vara pollen- och sporanalys, men detta uttryck blir lite klum
pigt varför man oftast bara säger pollenanalys. Samma sak 
gäller för begreppet makrofossilanalys som ordagrant betyder 
analys av makroskopiska rester vilka kan härstamma från 
både djur och växter. Är det växtrester man menar kan det fin
nas anledning att förtydliga detta.

POLLENANALYSENS HISTORIA
Den pollenanalytiska metodiken utvecklades under 1910-talet i 
Sverige. En av pionjärerna var geologen Lennart von Post 
(1884-1951). Han insåg tidigt metodens betydelse framför allt 
som ett stratigrafiskt verktyg för att korrelera lagerföljder från 
olika platser. Han var dock långt ifrån den förste att bestämma 
pollenkorn i torv- eller gyttjeprover eller att beräkna pollen
frekvenser. Den förste som mer systematiskt använde sig av pol
lenbestämningar vid undersökningar av torvlagerföljder var 
den tyske botanikern C. A. Weber (1856-1931) vilket skedde 
under 1890-talet. En tidig pionjär i Sverige som bestämde pol
lenkorn från torv- och sedimentprover var annars botanikern 
Gustaf Lagerheim (1860-1926). Han var antagligen också den 
förste som beskrev pollenförekomster med procentvärden (t ex 
i Witte 1905 och Holst 1909). Men von Post var definitivt först 
med att redovisa pollenbestämningarna i frekvensdiagram, vil
ket är den form vi i dag kallar för pollendiagram. Den första 
visningen av sådana diagram ägde rum på ett forskarmöte i
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POLLENANALYS

Kristiania (Oslo) år 1916. Senare samma år förevisades dia
grammen dessutom på ett möte vid Geologiska föreningen i 
Stockholm (von Post 1916, 1918, 1967).

Under 1920- till 1930-talen blev pollenanalysen en alltmer 
beprövad metod, framför allt tillämpad vid rekonstruktioner 
av den postglaciala skogsutvecklingen (Erdtman 1920, 1921; 
von Post 1924; Nilsson 1935). Efter hand fick pollenanalysen 
större spridning, även internationellt, och tillämpningarna vid
gades till att omfatta klimatförändringar (Iversen 1944, 1954) 
och människans påverkan på vegetationen (Iversen 1941,1949, 
1956; Fægri 1944; Fries 1958). Under de här åren led metoden 
av problemet att det inte fanns något oberoende sätt att datera 
lagerföljder. För att i någon mån råda bot på detta utarbetades 
system med pollenzoner som antogs vara karaktäristiska för 
ett större område. Dessa zoner förutsattes vara likåldriga och 
möjliga att känna igen i pollendiagram från olika platser. Om 
zongränserna kunde ges en ålder på en lokal, t ex genom arkeo
logiska fynd som kunde tidfästas tämligen exakt, skulle de 
kunna användas för att datera andra lagerföljder. Exempel på 
sådana system är de pollenzoner som utvecklades av Nilsson 
(1935, 1961) för Skåne, av Fries (1951) för nordvästra Göta
land och av Jessen (1935, 1938) för Danmark. Fiknande zoner 
utarbetades också på många andra håll i Europa (t ex Firbas 
1949). Man anknöt även zonsystem från olika regioner till var
andra (Nilsson 1948a, b). Med hjälp av sådana zoner kunde 
man enklare jämföra vegetationsutvecklingen i olika områden. 
För den som vill fördjupa sig mer i den pollenanalytiska meto
dens tidiga utveckling rekommenderas översikter samman
ställda av Fægri (1981) och Hafsten (1986).

Nästa stora steg i utvecklingen av pollenanalysen togs när 
14C-metoden utvecklades under senare delen av 1940-talet av 
amerikanen Willard F. Fibby (1908-1980). De första datering
arna gjordes på material med känd ålder för att på så sätt kunna 
bedöma metodens tillförlitlighet (Libby m fl 1949). Libby tillde
lades för övrigt nobelpriset i kemi 1960 för sin insats i utvecklan
det av dateringsmetoden. Det blev genom denna utveckling för 
första gången möjligt att göra oberoende tidsbestämningar av
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lagerföljder, och därmed kunde pollendiagrammen ges säkra 
kronologier. Till en början var dateringsmetoden både kost
sam och omständig, den krävde framför allt stora provmäng
der, och det kom därigenom att dröja ett årtionde innan den 
blev allmänt använd.

Under 1960- och 1970-talen utfördes ett stort antal vegeta- 
tionshistoriska undersökningar i Sverige där 14C-dateringarna 
hade stor betydelse för beskrivningen och tolkningen av skogs- 
utvecklingen och markanvändningen (Nilsson 1964; Berglund 
1966a, b; Königsson 1968; Digerfeldt 1972). Genom datering
arna kunde man också ge de tidigare utvecklade systemen med 
pollenzoner säkrare åldrar (Nilsson 1964). I dag är daterings
metoden ett standardhjälpmedel vid så gott som alla pollen
analytiska studier, vilket inte minst denna bok är ett exempel 
på men också den nyligen publicerade beskrivningen av mark
användningen i undersökningsområdet under de senaste 2000 
åren (Lagerås 2007). Dateringsmetoden är dessutom ett viktigt 
redskap inom arkeologin.

Utvecklingen av den pollenanalytiska metoden har inte av
stannat utan fortgår alltjämnt. Ett steg har varit att i större 
omfattning göra lokalt betonade undersökningar som syftar 
till att beskriva vegetationsutvecklingen på beståndsnivå (Iver
sen 1969; Aaby 1983; Andersen 1984; Bradshaw 1988; Björk
man 1996). Under senare år har det dessutom blivit vanligare 
att analysen kombineras med andra undersökningsmetoder för 
att man på så sätt ska kunna göra fylligare tolkningar av ut
vecklingen. Det kan exempelvis röra sig om att man kombine
rar analysen med undersökningar av makroskopiska växtres- 
ter, träkol eller liknande, eller att man gör olika kemiska eller 
fysikaliska bestämningar.

Vidare har man vidgat förståelsen för hur pollenkorn sprids 
och hur de verkligen avspeglar vegetationen. Man var redan 
tidigt på det klara med att pollenfrekvenserna inte direkt av
speglade vegetationens sammansättning (t ex Larsson och Ser- 
nander 1935; Erdtman 1943); man förstod att det fanns arter 
som normalt var överrepresenterade (som björk och tall) och 
att det fanns sådana som alltid var underrepresenterade (bl a
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insektspol linerade arter som lind och lönn). Flera undersök
ningar har också gjorts där syftet främst varit att utifrån pol
lendiagram göra kvantitativa rekonstruktioner av markan
vändningen (t ex Gaillard m fl 1996), men sådana studier för
utsätter god kunskap om hur pollen sprids i kulturlandskapet 
(Gaillard m fl 1992, 1994). Det blir även allt vanligare att den 
pollenanalytiska metodiken integreras med andra discipliner, 
t ex med arkeologi, historia, kulturgeografi och botanik. Ett 
exempel på en sådan tvärvetenskaplig studie är det så kallade 
Ystadprojektet (Berglund 1988, Berglund red. 1991), i vilket 
utvecklingen i Ystadområdet under de senaste 6000 åren stu
derades ingående med utgångspunkt från många olika källma
terial. För den som vill veta mer om hur pollenanalysen utveck
lats som metod i Skandinavien under de senaste 50 åren re
kommenderas en översikt av Birks (2005).

HUR MAN TOLKAR POLLENDIAGRAM
Det som i pollendiagram utgör y-axeln motsvarar den strati- 
grafiska positionen, vilken antingen kan uttryckas som djup el
ler ålder. Längs den andra axeln i diagrammet, x-axeln, pre
senteras frekvenserna för de olika pollentyperna. Varje pollen
typ utgör en pollenkurva och i denna kan man följa hur 
frekvensen förändras med djupet eller tiden. Eftersom man of
tast påträffar en mängd pollentyper vid analys av en serie pro
ver blir diagrammen omfattande.

För att underlätta läsandet av pollendiagram brukar man i 
pollenkurvorna inkludera hjälpkurvor som förtydligar frek
vensen. Denna hjälpkurva kallas för en promillekurva och ut
gör en tio gångers förstoring av pollenfrekvensen. Pollendia
grammen brukar vidare struktureras på så sätt att man först 
redovisar trädpollen, därefter pollen från buskar, dvärgbuskar 
och örter. Sist i diagrammet brukar man redovisa sportyper 
och annat som man noterat vid analysen som exempelvis trä- 
kolspartiklar. Ordningen inom varje grupp kan dock variera. 
Trädpol lentyperna redovisas ofta i en ordning som motsvarar
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hur trädarterna invandrade. Ordningen i de andra grupperna 
kan t ex baseras på systematisk tillhörighet eller ekologiska 
preferenser.

För den oinvigde kan tolkning av pollendiagram verka vara 
något av ett mysterium. Så är ingalunda fallet. Men det är rik
tigt att pollendiagram är komplexa och att de innehåller mäng
der med information som trängts ihop på en liten yta. För att 
kunna tolka sådana diagram på ett bra sätt krävs goda kun
skaper i såväl systematisk botanik som växtekologi. Det gäller 
att ha klart för sig vilka arter som kan döljas i de bestämda ty
perna och dessutom vilka av dessa som kan tänkas förekomma 
i det område man studerar. God kunskap om växtgeografi är 
därför till stor hjälp vid tolkningen. För att kunna förstå tolk
ningsprocessen fullt ut behövs också kännedom om hur vege
tationen avspeglas i pollenprover. Det är tyvärr sällan som det 
råder ett enkelt samband mellan en arts numerär i vegetationen 
och dess frekvens i pollenprover. Tolkningsmöjligheterna på
verkas av faktorer som pollenspridning och den provtagna lo
kalens storlek. För att man över huvud taget skall kunna göra 
en rimlig tolkning måsta hänsyn tas till sådana faktorer.

Att olika arter sprider varierande mängder pollen är nog 
välkänt för de flesta. Detta gäller inte minst för pollenallergi
ker som högst påtagligt blir påminda om det när pollen från 
björkar och gräs sprids på våren och försommaren. Flur växter 
sprider pollen beror på deras pollinationsbiologi. De vanligas
te spridningssätten är med vinden eller med insekter. I allmän
het producerar vindpollinerade arter betydligt fler korn än så
dana som pollineras av insekter. Detta har sin förklaring i att 
det måste spridas många gånger fler pollen med vinden för att 
åtminstone några skall hamna på rätt plats, dvs på pistillen i en 
blomma. Om det är insekter som transporterar pollenkornen 
behövs sällan samma mängder eftersom spridningen då är mer 
riktad. Spillet blir därigenom mycket mindre. Det är för övrigt 
detta pollenöverskott som hamnar i lagerföljder som pollen
analytikern kan använda sig av för att rekonstruera vegetatio
nen vid olika tidpunkter.
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Olikheterna i pollinationsbiologi och pollenproduktion har 
avigsidan att inte alla arter blir representerade i lagerföljderna 
på samma sätt. Det medför att vindpollinerade arter mestadels 
är bättre representerade än sådana som är insektspollinerade. 
Växter som genom att de är vindpollinerade ofta blir överre
presenterade är björk (Betula), tall (Pinus), gran (Picea), hassel 
(Corylus) och gräs (Poaceae). Huvuddelen av de insektspolli- 
nerade växterna blir däremot underrepresenterade, detta gäller 
bl a lind (Tiliä), lönn (Acer) och ett flertal örter.

En annan faktor som påverkar pollenrepresentationen är 
provtagningslokalens storlek. Nära kopplat till denna faktor är 
vegetationen på provtagningsplatsen. Den lokala växtligheten 
kan om den är riklig ibland mer eller mindre skymma den ve
getation man verkligen vill beskriva. Normalt råder ett enkelt 
förhållande mellan provtagningslokalens storlek och det områ
de varifrån pollenkornen härstammar. Man talar därför om 
lokalens pollenupptagningsområde. Är upptagningsområdet 
litet medför detta att lagerföljden blir lokalt dominerad, detta 
innebär att den lokala vegetationen kommer att vara bäst re
presenterad i pollenproverna. Provtagningsplatser i tät skog, 
t ex ett litet skogskärr, blir därigenom mycket lokalt präglade. 
Huvuddelen av pollenkornen som deponeras på sådana lokaler 
har sitt ursprung i skogen inom en radie på ungefär 20 till 100 
meter (Andersen 1970; Bradshaw 1981, 1988; Y. Chen 1988; 
Jackson & Wong 1994; Calcote 1995, 1998; Jackson & Kears- 
ley 1998; Larocque m fl 2000).

Större provtagningslokaler som mossar och sjöar har mer 
vidsträckta upptagningsområden genom att pollenkorn från 
många olika vegetationstyper deponeras på samma plats. Pol
lenkorn som deponeras på sådana lokaler kan ha transporterats 
åtskilliga kilometer från Ursprungsvegetationen. Lagerföljderna 
blir därmed mer regionalt präglade. För den som vill fördjupa 
sig i problematiken kring pollenspridning och provtagnings
lokalens storlek finns en rikhaltig litteratur varav Jacobson och 
Bradshaw (1981), Prentice (1985, 1988), Jackson (1990) och 
Sugita (1993, 1994) kan utgöra en lämplig introduktion. Det
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kan vara värt att notera att lokalt och regionalt präglade un
dersökningsplatser inte utesluter varandra. Båda typerna har 
stor betydelse för paleoekologiska studier och vilken man väl
jer beror på frågeställningarna. Är det den generella vegeta- 
tionsutvecklingen i ett område som man vill studera fungerar 
det utmärkt med en regionalt präglad lokal. Vill man beskriva 
utvecklingen inom ett begränsat område, t ex inom ett visst be
stånd, måste man använda sig av en lokalt präglad undersök
ningsplats.

I ett pollendiagram finns ofta ett stort antal pollentyper no
terade. Vanligen kan det röra sig om ett 40-tal men ibland be
tydligt fler. Att hantera så många pollentyper vid en tolkning 
är sällan möjligt och oftast heller inte nödvändigt. Vid tolk
ningen måste man koncentrera sig och då använder man främst 
pollentyper som förekommer med högre frekvens genom hela 
lagerföljden. Vanligen är det de dominerande pollentyperna 
som man använder för huvuddelen av tolkningen. Flertalet av 
de mer ovanliga pollentyperna förekommer bara sporadiskt 
och detta medför att de sällan kan utnyttjas till någon mer om
fattande tolkning. Ett undantag utgör en grupp pollentyper 
som kan användas som indikatorarter för att belägga en viss 
miljö eller markanvändningsform. Detta gäller pollentyper 
som går att hänföra till en specifik art och där denna art i sin 
tur är starkt knuten till en speciell växtmiljö. Sådana arter har 
oftast stor betydelse för tolkningen trots att de inte uppträder 
frekvent eller kontinuerligt i en lagerföljd. Många indikator
arter har stor betydelse för exempelvis tolkningen av mark
användning och odlingshistoria (se t ex Behre 1981; Vorren 
1986). Ett exempel på en indikatorart är Plantago lanceolata 
(svartkämpar), som förekommer främst i betesmarker.

Innan man tolkar sitt pollendiagram brukar man zonera 
det. Det innebär att man delar upp diagrammet i avsnitt (zo
ner) som kännetecknas av likartade frekvenser för olika pol
lentyper. Sådana zoner omfattar ett antal provnivåer och kan 
sägas representera ett avsnitt med relativt likartade vegetations- 
förhållanden. Eftersom en pollenzon representerar en strati
grafisk del av en lagerföljd omfattar den även ett tidsavsnitt.
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Vanligen utmärks zongränserna av tydliga förändringar i pol
lendeponeringen. Zoneringen kan antingen göras på rent visu
ell väg eller genom att man använder sig av någon statistisk be
räkningsmetod. Tidigare hade sådana pollenzoner också stor 
betydelse för att datera lagerföljder. I dag har denna betydelse 
minskat av den orsaken att man har andra möjligheter att da
tera lagerföljder, inte minst med 14C-metoden. Därför utgör zo
neringen i dag främst ett redskap för att korrelera närbelägna 
lagerföljder och för att beskriva vegetationsutvecklingen.
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Undersökningsområdet kan sägas tillhöra den sydligaste 
delen av det sydsvenska höglandet. Det har en varierad topo
grafi med omväxlande dalgångar och mer höglänt terräng (fi
gur 5). De lägsta nivåerna ligger på 65 m ö h i trakten av Eket i 
den sydligaste delen av området. I de norra delarna ligger nivån 
på 120-130 m ö h. Väster om Örkelljunga och Asljunga anslu
ter området till Hallandsås. Där stiger landskapet brant till ni
våer över 150 m ö h. Vattendragen och sjöarna utgör terrängens 
lägsta punkter och exempelvis Hjälmsjön öster om Örkelljunga 
ligger på en nivå av 76 m ö h. Sjöarna i den norra delen ligger 
på nivåer strax över 100 m ö h. Undersökningsområdet berörs 
av fyra avrinningsområden. I söder avvattnas det av Pinnan. 
Denna å ansluter till Rönne å som i sin tur rinner ut i havet vid 
Skälderviken. I nordväst avvattnas en mindre del av Stensån 
som rinner ut i Laholmsbukten vid Båstad. I norr avvattnas en 
del av Lagan som rinner ut i Laholmsbukten. Slutligen avvatt
nas en del i nordost av Helge å som rinner ut i Östersjön.

Berggrunden i undersökningsområdet utgörs till allra störs
ta delen av äldre urberg i form av gnejs (Lindström 1878, 1898; 
Blomberg 1895; Wikman & Bergström 1987; Wikman & Siv- 
hed 1992,1993). Hela området tillhör den sydvästsvenska gnejs
regionen, vilket är en del av södra Sverige, från Skåne i söder till 
Värmland i norr, som domineras av gnejs och gnejsiga graniter 
som är ungefär 1,6 miljarder år gamla. Endast i den södra delen 
av undersökningsområdet i trakten av Örkelljunga finns inslag 
av andra bergarter som amfibolit. 1 ett mindre område från den 
norra sidan av Hjälmsjön i väster till Lärkesholmssjön i öster 
överlagras dock urberget av yngre sedimentära bergarter som
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härstammar från de geologiska perioderna trias och jura (Wik
man & Bergström 1987; Wikman 8c Sivhed 1992). De kan an
tagligen närmare dateras till övre trias och undre jura, vilket 
innebär att de är 205-195 miljoner år gamla. Dessa bergarter 
finns inte blottade i området utan är enbart kända genom djup
borrningar (Daniel 1980; Wikman 8c Sivhed 1992). Förmodli
gen utgör detta område en erosionsrest som hängt samman med 
motsvarande bergarter i Heisingborgstrakten och mellersta 
Skåne. Utmärkande för undersökningsområdet, liksom för hela 
det nordvästskånska urbergsområdet, är att det genomkorsas 
av långsträckta, men ganska smala, diabasgångar. De allra fles
ta av dessa gångar är inom området orienterade i riktning från 
västnordväst till ostsydost. Bredden på gångarna varierar men
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Figur 5. Karta över undersökningsområdet längs den nya sträckningen 
av E4:an och Riksväg 24 med de tre pollenanalyserade lokalerna Flin
kasjön, Ringarpagården och järingsholm markerade. På kartan visas 
också några arkeologiska utgrävningsplatser som nämns i texten. Se 
översiktskartorna på motstående sida för orientering.

överstiger sällan 100 m. Denna svärm av diabasgångar bildades 
för 300-270 miljoner år sedan när basaltisk magma trängde 
upp genom förkastningszoner under främst den geologiska pe
rioden perm (Klingspor 1976; Wikman & Bergström 1987).

Över huvud taget är berggrunden dåligt blottad i undersök
ningsområdet. Till allra största delen är den täckt av yngre 
kvartära jordarter. Den dominerande minerogena jordarten är 
en sandig till moig morän (Daniel 1980; Ringberg 1992). Den
na morän bildades i huvudsak under den senaste nedisnings
fasen. Dess mäktighet ligger i allmänhet på 5 till 10 m men lo
kala variationer förekommer som i sprickdalar där större jord
djup kan påträffas. Moränen underlagrar i många fall de 
organogena jordarterna i kärr och mossar och ibland även
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sand och grusavlagringar. Moränens ytform är ofta småkupe- 
rad vilket antyder att den bildats som en dödismorän, dvs ge
nom utsmältning av moränmaterial från en stagnant is. Morä
nens bergartssammansättning i både grus- och blockfraktionen 
är enhetlig och den består uteslutande av lokalt urbergsmaterial 
som gnejs och granit och i viss mån amfibolit och diabas.

Även sandiga och grusiga isälvsavlagringar har relativt stor 
utbredning i undersökningsområdet. De består av sorterat 
material som transporterats och deponerats av isälvar som 
dränerade inlandsisen under avsmältningsskedet som inleddes 
för något mer än 17 000 år sedan. I huvudsak förekommer 
dessa avlagringar i områdets dalgångar. Ytformerna kan va
riera starkt, ibland kan de vara tydligt ryggformade och bilda 
rullstensåsar som kan följas långa sträckor i terrängen. Men 
många gånger är de bara plana eller småkuperade. Ett exem
pel på en större och långsträckt isälvsavlagring är den som 
kan följas längs med Pinnan förbi Örkelljunga och Hjälmsjön 
via Lärkesholm och Skånes Värsjö ända upp till trakten av 
Markaryd i Småland (Lindström 1878,1898; Blomberg 1895). 
I närheten av Flinkasjön och då särskilt norr om denna lokal 
förekommer isälvsavlagringar med tydlig ryggform. Ett större 
område med isälvsavlagringar som breder ut sig norr om Hal
landsås ansluter från väster till undersökningsområdet mellan 
Skånes Värsjö och Skånes Fagerhult (Daniel 1980; Ringberg 
1992).

Karaktäristiskt för området är de många och utbredda torv- 
markerna. Detta område hör tillsammans med angränsande de
lar av sydöstra Halland och sydvästra Småland till den region i 
Sverige som kanske har flest torvmarker. Dessa utgör i regionen 
i snitt minst 20 % av landytan och traktvis så mycket som 40 % 
(Blomberg 1895; Lindström 1898; von Post & Granlund 1926; 
von Post 1927). Att det finns rikligt med torvmarker i området 
beror framför allt på två faktorer. En faktor är att det finns sto
ra utbredda och flacka ytor som är dåligt dränerade. Men en 
viktigare faktor är den höga nederbörden. Den högsta neder
börden i landet utanför vissa platser i fjällkedjan faller i ett om
råde i sydöstra Halland och södra Västergötland på den västra
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kanten av det sydsvenska höglandet. I detta område kan årsme- 
delnederbörden överstiga 1000 mm/år (Ångström 1974; Alex- 
andersson & Andersson 1995). Inom undersökningsområdet 
uppgår nederbörden till 850-900 mm/år (Blennow m fl 1999). 
Den rikliga nederbörden skapar goda förutsättningar för for
sumpning av dåligt dränerade marker och torvtillväxt. Som 
jämförelse kan nämnas att nederbörden i sydvästra Skåne ligger 
på 550-650 mm/år, och i de östra delarna av landskapet över
stiger den knappt 500 mm/år.

Torvmarkerna i undersökningsområdet utgörs av både kärr 
och mossar (Daniel 1980; Ringberg 1992). Den vanligaste ty
pen är mossen som enbart tillväxer genom den näring som till
förs med regnvattnet. De flesta mossarna har ett flackt moss- 
plan som täcks av mer eller mindre glesa bestånd av tall och 
björk. Kärren har mindre utbredning i området. De har ofta 
karaktär av lövkärr och är bevuxna med al eller björk. De fles
ta torvmarkerna är påverkade av mänskliga aktiviteter. På fler
talet av mossarna kan man finna spår efter torvbrytning. 
Många torvmarker är dränerade och flera kärr har blivit utdi
kade och omformade till odlad mark. I många fall har de sena
re överförts till skogsmark genom plantering med gran. Den 
till ytan största torvmarken som den nya vägsträckningen av 
E4:an berör är Flåssmyr öster om Skånes Fagerhult. På denna 
mosse har det förekommit en omfattande torvbrytning.

Torvmarkernas mäktighet varierar högst påtagligt. I all
mänhet är de mellan 4 och 7 m djupa (Daniel 1980; Ringberg 
1992). Fluvuddelen av torvmarkerna inom regionen anses ha 
bildats genom forsumpning. Detta innebär att de inte först ut
gjorts av en sjö som vuxit igen, utan att de har bildats genom 
forsumpning av dåligt dränerad mark (von Post & Granlund 
1926). Den omfattande rekognoseringen av torvmarker längs 
E4:ans vägsträckning som utfördes i ett inledande stadium av 
undersökningen visade också detta (Lagerås 1997, 2003). De 
större torvmarkerna kan dock ha en mer komplex bildnings- 
historia. Detta kan inte minst exemplifieras av provtagnings- 
lokalerna Ringarpagården och Järingsholm som båda har ett 
ursprung som sjöar.
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Klimattypen i undersökningsområdet kan betraktas som 
mer inlandspräglad än den som exempelvis utmärker kusttrak
ten vid Ängelholm, knappt 25 km västsydväst om Örkelljunga. 
Årsmedeltemperaturen ligger i undersökningsområdet omkring 
6,0-6,5 °C (Blennow m fl 1999). Medeltemperaturen under 
januari ligger på - 2° C, och den för juli på 15,5° C. Detta kan 
jämföras med motsvarande värden för Ängelholmstrakten där 
årsmedeltemperaturen ligger på 7,5-8,0 °C, medeltemperatu
ren för januari på -0,5 till -1,0 °C och den för juli på 16-16,5 °C. 
En till två graders skillnad under året som snitt mellan dessa 
områden kan tyckas vara obetydligt men den får ändå stor be
tydelse sett till hela året för vegetationsperiodens längd och 
hur länge snön ligger kvar. Vegetationsperiodens längd upp
går i undersökningsområdet till knappt 200 dagar. I Ängel- 
holmsområdet ligger den på ungefär 210 dagar, och i de kli
matiskt sett allra mest gynnsamma delarna av Skåne kan den 
uppgå till nästan 220 dagar. Ur nederbördssynpunkt tillhör 
området som redan beskrivits ovan den fuktigaste delen av 
Skåne.

Varken klimatet eller jordarterna skapar särskilt goda för
utsättningar för jordbruk i undersökningsområdet. Det tillhör 
tillsammans med andra delar av norra och nordöstra Skåne 
den minst uppodlade regionen i landskapet. Det kan därför be
traktas som ett marginalområde för jordbruk. Trots att mark
användningen varit mer omfattande tidigare kan den inte un
der någon tidsperiod mäta sig med den som vi finner i de näs
tan helt uppodlade delarna av södra och mellersta Skåne. Delar 
av området koloniserades också mycket sent. I de norra de
larna anlades de första gårdarna först under tidig medeltid 
(Lagerås 2007). I dag har jordbruksmarken till stora delar om
formats till skog genom storskalig plantering av gran och tall. 
Vegetationsmässigt tillhör åtminstone de södra delarna av om
rådet det södra lövskogsbältet eller den nemorala vegetations
zonen (Sjörs 1965; Gustafsson 1996). I nutid finns endast stör
re sammanhängande bokskogar kvar exempelvis vid Eket i sö
der och på Hallandsåsens sluttningar väster om Örkelljunga.
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Den mesta skogsmarken kan i dag närmast beskrivas som barr
blandskog dominerad av gran, tall och björk. Den domineran
de jordmånstypen är en podsol men underordnat finns ett litet 
inslag av brunjord (Nihlgård & Schlyter 1999).
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Det ligger utanför ramen för denna bok att i detalj beskri
va resultaten av de arkeologiska undersökningarna av stenål- 
derslämningar i området. Detta görs i den nyligen publicerade 
boken Stenåldersjägarna (Knarrström red. 2007). De som vill 
fördjupa sig i fyndredovisningar och arkeologiska tolkningar 
bör därför konsultera den. Men det kan ändå vara på sin plats 
att här kort sammanfatta dessa resultat för att få en uppfatt
ning om i vilken omfattning människan har vistats i området 
under det 6500 år långa tidsavsnitt som denna bok i huvudsak 
behandlar. Med sådan kunskap i ryggen är det lättare att sena
re diskutera i vilken mån människan kan ha påverkat vegeta
tionen och om detta eventuellt kan spåras i pollendiagrammen 
(se kapitlet Människan och vegetationen).

Innan de arkeologiska undersökningarna kom i gång var 
kunskapen liten om boplatser från jägarstenåldern i området. 
Det fanns visserligen en del uppgifter registrerade i fornminnes- 
registret från de socknar som berördes av vägbygget gällande 
fyndplatser och föremål som kunde dateras till stenåldern. När 
dessa uppgifter granskades närmare visade det sig att flertalet 
bara allmänt kunde dateras till denna tid. En tredjedel av upp
gifterna kunde specifikt knytas till neolitikum. I dessa uppgifter 
utkristalliserades två huvudperioder med bosättningar, nämli
gen en fas under neolitikums första hälft, omkring 4000-3300 
f Kr, och en under dess slutskede och början av bronsåldern 
runt 2300-1500 f Kr. Även andra perioder av neolitikum var 
representerade, men i mindre omfattning. Man kunde konstate
ra att människor bott i området under så gott som hela den neo- 
litiska perioden. Men lämningar från mesolitikum saknades i

33



ARKEOLOGISKA RESULTAT

materialet, vilket kunde tolkas som att det inte hade bott några 
människor alls i regionen under denna tid. Detta konstaterande 
kom dock snart att förändras i och med att undersökningarna i 
fält kom igång. Det var svårt att upptäcka sådana boplatser vid 
de första rekognoseringarna, men när man väl fick upp ögon 
för dem vid de större sjöarna i området visade det sig att de inte 
var ovanliga. Man kunde snart också konstatera att de avvek 
från den bild som gäller för södra Skåne där sådana lämningar 
kan vara omfattande både till ytan och till fyndmaterialet. Ef
tersom det i stort saknas en naturlig förekomst av flinta i områ
det - den som förekommer är både ovanlig och av dålig kvalitet 
- blir fyndmängden mer begränsad. Dessutom har man i större 
utsträckning varit tvungen att hushålla med den flinta man haft 
med sig; boplatserna kan därför verka välstädade.

Efter det inventerande skedet stod det klart att boplatsläm
ningar från jägarstenåldern i första hand borde eftersökas i an
slutning till vatten, både vid sjöar och åar, och att de kunde 
förväntas vara relativt små och ha ett begränsat fyndmaterial. 
Men för att verkligen kunna hitta sådana lämningar måste 
man också ta hänsyn till hur dåtidens landskap såg ut, alltså 
var sjöarna och vattendragen var belägna. Vattendragens 
sträckning har inte förändrats mycket sedan mesolitisk tid men 
många sjöar har vuxit igen och försvunnit, och kvar finns ofta 
bara en ganska anonym mosse. Till bilden hör att alla mossar 
heller inte har föregåtts av ett sjöstadium. Därför genomfördes 
en omfattande kvartärgeologisk studie av torvmarkerna i den 
planerade vägsträckningen (Lagerås 1997, 2003). Genom den
na undersökning fick man en god bild av vilka lokaler som haft 
en öppen vattenyta under mesolitiskt tid. Det var därigenom 
enklare att välja ut områden för utredningsgrävningar och ge
nom dessa kunde ett femtontal platser identifieras som hade 
tydliga stenåldersindikationer. Av dessa platser valdes i sin tur 
tolv ut till förundersökning. I det därpå följande slutundersök- 
ningsskedet tillkom ytterligare en plats. På de totalt tretton un
dersökta platserna fann man 33 skilda lämningar från stenål
dern (figur 6). Lämningarna representerade allt från små rast
platser till större strandboplatser (Knarrström red. 2007).
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Figur 6. Arkeologisk utgrävning av en mesolitisk strandboplats vid Jä- 
ringsholm, söder om Skånes-Fagerhult, sommaren 2003. Från gräv
ningen och bortåt i bilden sträcker sig en torvmark som under mesoliti- 
kum var en öppen sjö. Torvmarken provtogs för pollenanalys. Foto: 
Thomas Andersson.

Ett av de mer överraskande fynden under hela undersök
ningen var rester av en boplats vid lokalen Lärkasjöhult 1 från 
senpaleolitikum, motsvarande senare delen av senglacial tid. 
Man kunde konstatera att dessa lämningar, däribland några 
pilspetsar och flintredskap, tillhörde den så kallade ahrensburg- 
kulturen; en kulturtradition som namngivits efter en senpaleo- 
litisk fyndplats några mil utanför Hamburg i Tyskland. Tyvärr 
fanns det inte något organiskt material på lokalen som kunde 
dateras, varför det var svårt att säga när den hade använts. 
Fyndmaterial av ahrensburgkultur kan ha ett stort tidsspann, 
men genom att jämföra de upphittade redskapen med fynd i 
Tyskland, kunde platsen grovt dateras till 9500 f Kr. Boplatsen 
har alltså varit använd någon gång under slutskedet av sengla- 
cial tid eller början av postglacial tid. Detta var också den enda 
senpaleolitiska fyndlokalen som hittades. Den närmaste pollen- 
analyserade lokalen är Ringarpagården som ligger 1 km syd
väst om fyndplatsen. Tyvärr finns det inte någon lagerföljd på
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denna lokal som täcker in detta tidsavsnitt. Lagerföljden bör
jar först något senare, omkring 9100 f Kr, vilket är en bit in i 
postglacial tid. Information om samtida vegetation kan där
med bara hämtas i pollendiagrammen för Flinkasjön (figur 8, 
plansch 1) och Järingsholm (figur 10, plansch 3), dessa lokaler 
ligger 6,5 km västsydväst respektive 10 km nordost om fynd
platsen.

Fynden från mesolitisk tid var mer omfattande, både mätt i 
antal platser och det tillvaratagna materialet. Ett flertal fynd
platser kunde knytas till tidigmesolitisk tid (9500-6800 f Kr) 
och den så kallade maglemosekulturen, vilket är en kulturtra
dition som namngivits efter en fyndplats på västra Själland i 
Danmark. I materialet fanns både lämningar som kunde kny
tas till en äldre fas, mellan 80 0 0-7500 f Kr, och sådana som 
kunde dateras till en något yngre, mellan 7500 -6800 fKr. 
Bland fyndplatserna från den äldre fasen fanns många som 
kan betecknas som små. Med detta menas att de uppvisar ett 
oansenligt fyndmaterial och att de representerar tillfälliga rast
platser eller lägerplatser som bara använts under några dagar 
som mest. Det här var också fyndplatser som belyste aktivite
ter som sällan uppmärksammas vid arkeologiska undersök
ningar. Många av platserna verkade därtill vara valda med 
omsorg på så sätt att de var strategiskt placerade i terrängen, 
exempelvis i förhållande till tänkbara viltpassager eller som ut- 
kikspunkter. Valet av sådana platser pekar mot att det främst 
var för jaktmöjligheterna som man sökte sig till området. Vad 
man egentligen jagade kan man inte veta med säkerhet efter
som direkta lämningar i form av benmaterial saknas. Ett ex
empel på en mer omfattande boplats under tidigmesolitisk tid 
är lokalen Lärkasjöhult 4. På denna plats har en familjegrupp 
stannat under lite längre tid, kanske så länge som några veck
or. Genom analys av fyndmaterialet, bl a med hjälp av slit- 
spårsanalys där man studerar mikroskopiska spår på flintred
skapen, kan man sluta sig till att en del av dessa använts för att 
bereda skinn och bearbeta trä. Man kunde vidare belägga att 
vissa redskap använts vid styckning. Den närmaste pollenana
lyserade lokalen är också i detta fall Ringarpagården. Men till
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skillnad från den ovan omtalade boplatsen från ahrensburg- 
kultur finns nu en lagerföljd som täcker in detta tidsavsnitt (fi
gur 9, plansch 2).

Under den senare fasen av tidigmesolitikum ökade antalet 
boplatser. Detta kan avspegla att man blivit mer stationär i 
området. Ett exempel på en omfattande boplats från denna tid 
är lokalen Järingsholm 2. Även på denna fyndplats kunde slit- 
spårsanalys belägga att man använt flintredskap för att bear
beta trä, växtfibrer, skinn och ben. Från denna lokal finns dess
utom ett pollendiagram som gör det möjligt att beskriva den 
samtida lokala vegetationen (figur 10, plansch 3).

Under den följande mellanmesolitiska perioden (6800-5500 
f Kr) verkar människor enbart ha vistats i undersökningsområ
det i begränsad omfattning. Endast på en lokal, Eket 2, där för 
övrigt fyndmaterial från flera tidsperioder påträffades, kunde 
lämningar identifieras från mellanmesolitikum, eller den så 
kallade kongemosekulturen. Denna kulturtradition har namn
givits efter en fyndlokal vid Åmosen på västra Själland. Fynd
materialet från denna period är begränsat på undersöknings
platsen varför man knappast kan betrakta lokalen som en väl
etablerad boplats. Den närmsta pollenanalyserade lokalen är 
Flinkasjön (figur 8, plansch 1) som ligger 1,5 km öster om fynd
platsen. Pollendiagrammet har bra tidsupplösning för hela den 
mesolitiska perioden och utgör en god utgångspunkt för att be
skriva vegetationsutvecklingen under detta tidsavsnitt. Under 
mellanmesolitikum verkar för övrigt de flesta bosättningarna 
ha funnits i kusttrakterna. Ett sådant exempel är boplatsen vid 
Tågerup sydost om Landskrona (Karsten & Knarrström red. 
2001, Karsten och Knarrström 2003). Man har i större omfatt
ning än tidigare utnyttjat havet som resurs. Inlandet och där
med undersökningsområdet verkar bara ha besökts i mindre 
omfattning, kanske främst vid kortare jaktexpeditioner.

Även under senmesolitikum (5500-4000 f Kr) återfanns en 
stor del av boplatserna i kusttrakterna. Man tycks under den
na tid i allt större grad ha utnyttjat havet som resurs och då 
främst genom ett omfattande fiske, men samtidigt verkar ock
så jakttrycket ha ökat. Välkända bosättningar i södra Skåne
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under denna tid är kustboplatsen Skateholm och inlandsbo- 
platsen Bökeberg vid Yddingesjön (Larsson 1988; Karsten 
2001). Dessa boplatser tillhör erteböllekulturen, vilket är en 
kulturtradition som namngivits efter en dansk fyndlokal belä
gen vid Limfjorden på norra Jylland. Till skillnad från den näst 
intill fyndtomma mellanmesolitiska perioden återfinns åter
igen lämningar i området som representerar lite längre tids bo
sättningar (Knarrström red. 2007). Ett exempel på en sådan 
lokal är fyndplatsen Jälla 5. På denna lokal som legat vid den 
nu utdikade Jälla sjö nära Asljunga fann man spår efter en rad 
olika aktiviteter, som omfattade bearbetning av trä och skinn 
och styckning av kött. Man hittade också rester av rödockra 
som sannolikt hämtats från en närbelägen våtmark. Troligen 
har en familjegrupp stannat flera veckor upp till en månad på 
platsen. Denna fyndplats ligger ungefär mitt emellan de pollen- 
analyserade lokalerna Ringarpagården och Järingsholm. På 
båda dessa lokaler finns lagerföljder som täcker in det aktuella 
tidsavsnittet (figur 9-10, plansch 2-3).

Linder den följande neolitiska perioden (4000-1800 f Kr) 
kom introduktionen av jordbruk att radikalt förändra beting
elserna för den dagliga försörjningen. Neolitikum kallas följ
aktligen också för bondestenålder. Det var inte bara nya grö
dor och domesticerade djur som infördes utan även nya red
skap, ny kunskap och nya traditioner. Dessutom innebar 
övergången till jordbruk ett mer stationärt levnadssätt. Nu var 
det knappast så enkelt som att alla genast blev bönder under 
början av denna period. Avkastningen av jordbruket spelade 
förmodligen länge en liten roll för den totala försörjningen där 
jakt, fiske och samlande fortsatte att ha stor betydelse. Det 
fanns antagligen också befolkningsgrupper som levde som tidi
gare utan att anamma jordbruket. Traktvis kan sådana grup
per ha levt parallellt med andra som börjat bedriva jordbruk.

De neolitiska fynden från undersökningsområdet omspän
ner större delen av perioden. Slående är att fyndmaterialet vi
sar att man i stort fortsatte att leva som tidigare. Man har till 
och med valt att utnyttja samma typer av boplatser, dvs vid el
ler i närheten av vatten. Eftersom det inte påträffades några
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redskap som kan knytas till odling verkar det troligt att de bo
platser som påträffats från denna tid inte representerar en lo
kalt bosatt bondebefolkning. Ett exempel på en neolitisk fynd
plats är lokalen Bjärabygget. På denna lokal fann man spår ef
ter en boplats som antagligen endast har använts under en 
kortare tid. Slitspårsanalyser visade att man använt flintverk
tyg för att bl a stycka djurkroppar och bearbeta skinn och ben. 
Den närmaste pollenanalyserade lokalen är Järingsholm som 
ligger 2,5 km sydsydväst om denna boplats. Tyvärr täcker det
ta pollendiagram inte in neolitisk tid. Endast den översta nivån 
i detta diagram kan dateras till tidigneolitikum (figur 10, 
plansch 3). För att beskriva vegetationen under neolitikum får 
man förlita sig på diagrammen från Flinkasjön (figur 8, plansch 
1) och Ringarpagården (figur 9, plansch 2). En annan fynd
plats från denna period är lokalen Lärkasjöhult 7.1 fyndmate
rialet på denna plats fanns några keramikskärvor som kunde 
ges en mer precis datering till slutfasen av tidigneolitikum. 
Lämningarna på platsen tolkades som rester efter ett litet jakt
läger. Den pollenanalyserade lokal som ligger närmast är Ring
arpagården. Pollendiagrammet för denna lokal täcker hela 
neolitikum (figur 9, plansch 2).
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Att klimatet är föränderligt är i dag välkänt för de flesta. 
Inte minst de senaste årens debatt om utsläpp av koldioxid 
(C02) och den därigenom ökande växthuseffekten har bidragit 
till denna medvetenhet. Det är möjligt att vi inom en snar fram
tid inte bara får uppleva en högre global temperatur, utan ock
så avsmältande polarisar, en höjd havsyta och ett mer instabilt 
klimat. Däremot har det inte på samma sätt framkommit i dis
kussionen att klimatet även tidigare varit högst variabelt, och 
att det förekommit svängningar som varit minst lika snabba, 
och ibland betydligt snabbare, än de förändringar som före
spås ske under de kommande åren.

Syftet med detta kapitel är inte att diskutera eventuella kli
matförändringar vi kan stå inför utan att försöka ge en allmän 
bild av vad vi känner till om klimatet under den tidsperiod som 
boken behandlar. En sådan bakgrund är värdefull när man vill 
sätta in vegetationsförändringarna under samma tidsavsnitt i 
ett större sammanhang. Men innan vi fördjupar oss i detta kan 
det vara väsentligt att beskriva några av de metoder som an
vänds för att rekonstruera klimatet under olika perioder.

PALEOKLIMATISKA METODER
Det bästa sättet att beskriva klimatet är genom direkta mätning
ar. Genom att göra mätningar av exempelvis temperatur och ne
derbörd under en lång rad av år blir det möjligt att beskriva kli
matet i termer av medeltemperatur och medelnederbörd. Däri
genom kan man se om ett enskilt år har avvikit från det som kan
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betraktas som det normala. Med långa serier blir det lättare att 
belägga eventuella trender i klimatet. Långa serier med tempera
turdata finns för exempelvis Stockholm från år 1756 fram till i 
dag (Liljequist 1970; Alexandersson m fl 1995). En lång serie 
finns också för Lund (Blennow m fl 1999). Men om vi vill veta 
något om temperaturen - och klimatet - under äldre perioder 
får vi tillgripa andra metoder. Sådana metoder kan vara studier 
av historiska dokument där klimatförhållanden omnämns eller 
analys av fysikaliska parametrar i sediment som indirekt kan ge 
en uppfattning om klimatet vid en viss tidpunkt.

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att 
man utnyttjar olika typer av skriftliga dokument för att få fram 
information om klimatet och detta gäller speciellt för perioder 
före mitten av 1700-talet varifrån instrumentdata saknas (se 
t ex Lamb 1982). Men det kan också gälla för senare perioder 
eftersom långa serier med direkta mätningar bara finns från ett 
fåtal platser i världen, främst i Europa och Nordamerika. Det 
källmaterial man studerar kan vara allt från officiell tryckt sta
tistik, till lokala beskrivningar och till och med handskrifter 
och dagböcker. Men också ett till synes udda studiematerial 
som konstverk från olika tidsperioder kan visa sig bidra med in
tressant klimatinformation (Neuberger 1970). Det man efter
söker i sådant källmaterial är alla typer av uppgifter som kan 
knytas till olika aspekter av klimatet. Det kan exempelvis röra 
sig om mer direkta klimatuppgifter som storleken på dalglaciä- 
rerna i Schweiz, förekomst av is på kanalerna i Holland, havsis 
omkring Island eller när seglingsleder blivit farbara i Hudson 
Bay-området i Kanada (t ex Bergthorsson 1969; Catchpole m fl 
1976). Men även indirekta uppgifter som vinskördarnas storlek 
i ett område, spannmålsproduktionen eller fisket under ett visst 
år kan vara värdefulla (Le Roy Ladurie 1971; Le Roy Ladurie 
& Baulant 1981). På liknande sätt kan lokala och ibland inte 
särskilt systematiskt nedtecknade uppgifter i dagböcker visa sig 
innehålla viktig klimatinformation.

Sällan räcker det med att enbart använda sig av en typ av 
källmaterial, utan styrkan kommer när olika typer samman
ställs. På så sätt kan man bygga upp serier som visar vilka år



som varit kallare eller varmare än det som kan betraktas som 
normalt. Svagheten med sådan information, om den inte hand
lar om företeelser som direkt kan översättas till temperatur el
ler liknande, är att den mestadels bara kan påvisa relativa för
ändringar - som att det blivit kallare eller varmare - och inte 
kan precisera dessa i absoluta tal.

Det historiska källmaterialet har dock en begränsning bak
åt i tiden. När vi vill beskriva klimatet under perioder varifrån 
skriftligt material saknas måste man använda sig av andra me
toder, dvs av olika paleoklimatiska metoder. Man måste då 
också utnyttja andra typer av källmaterial, t ex olika former 
av lagerföljder som tillvuxit kontinuerligt under lång tid. De 
paleoklimatiska metoderna är många och det finns ingen möj
lighet att här ens presentera en bråkdel av dem. Dessutom kan 
många olika typer av lagerföljder och bildningar användas som 
arkiv, t ex iskärnor från Grönland och Antarktis, sediment
kärnor från djuphaven, lössjordsavlagringar i Centraleuropa 
och Kina, stalagmiter i kalkstensgrottor, samt trädringar, men 
även borrkärnor med torv och gyttja från olika trakter. Det 
man studerar i lagerföljderna kan vara allt från fysikaliska och 
biokemiska parametrar till olika typer av fossila växt- och 
djurrester. Även för dessa metoder gäller att en del kan ge mer 
direkt information medan andra bara ger en relativ uppfatt
ning. Vidare gäller att man ofta behöver kombinera metoderna 
för att få en helhetsbild. För att beskriva klimatet räcker det 
sällan med enbart temperaturen utan man behöver också veta 
något om nederbörden.

Den paleoekologiska metod som först kom att användas för 
att studera klimatförändringar var växtmakrofossilanalysen. 
Genom att undersöka förekomsten av olika växtlämningar - 
och rester av djur - kunde man bilda sig en god uppfattning om 
klimatförhållandena under olika perioder. Man fann redan 
under senare delen av 1800-talet vid undersökningar av äldre 
lager i Skåne rester av växter (bl a blad av fjällsippa och polar- 
vide) och djur som numera bara förekommer i fjällen eller i 
arktiska regioner, och dessa förekomster pekade på att klima
tet för en tid varit kallare än i dag (Nathorst 1870, 1877). I

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

43



KLIMATFÖRÄNDRINGAR

yngre lager hittades andra arter som indikerade varmare för
hållanden. Man hittade också rester av hassel längre norrut än 
den förekommer i nutid (Hedström 1893; Andersson 1902). Så
dana fynd pekade på att det någon gång efter istiden förekom
mit en ”värmetid” med ett klimat som var betydligt gynnsam
mare än dagens. Utifrån förekomsten av sådana växter kunde 
man konstatera att medeltemperaturen varit ungefär 2,5 °C hö
gre än i dag (Andersson 1909). Denna uppskattning av tempe
raturen visade sig vara mycket god, inte ens under senare år 
med mycket mer avancerade metoder har den kunnat preciseras 
bättre. Genom makrofossilstudierna kunde man bygga upp 
zonsystem som i grova drag beskrev vegetationsutvecklingen 
efter istiden och hur klimatet hade förändrats (t ex Sernander 
1894). Kronologin för dessa zoner var dock högst osäker efter
som det inte fanns någon bra metod för att datera fynden. Även 
i dag kan makrofossilanalysen användas som en paleoklimatisk 
metod, men då kombineras den oftast med andra studier. Ge
nom att kombinera den med detaljerade stratigrafiska beskriv
ningar och sedimentanalyser kan ytterligare kunskap inhäm
tas. Det kan t ex gälla information om vattennivåförändringar 
i sjöar som kan användas för att beskriva perioder med torrare 
eller fuktigare klimat (Digerfeldt 1986, 1988).

På liknande sätt kan pollenanalyser och pollendiagram an
vändas för att beskriva klimatet. Förekomsten av pollen från oli
ka arter kan användas som en indikation på klimatförhållanden 
genom att vi känner till klimatkraven väl för de flesta växterna. 
Sådana studier kan utföras på olika sätt, antingen genom att 
låta förekomsten av enskilda, mycket klimatkänsliga växter vara 
avgörande för tolkningen eller genom att använda ett bredare 
spektrum av arter som sammantaget ger en uppfattning om kli
matet. I det första fallet kan man använda sig av växter som 
murgröna (Hedera helix) som är känslig för kalla vintrar (Iver
sen 1944). Nackdelen med sådana arter är att de sällan är välre- 
presenterade i pollendiagram (Bottema 2001). I det andra fallet 
använder man sig av många fler arter för tolkningen och ibland 
alla som ingår i ett pollendiagram. Men pollenfrekvenserna 
måste först på något sätt omformas till klimatinformation, och
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det kan råda olika uppfattningar om hur denna transformering 
skall göras. Det finns många sådana undersökningar publicera
de som täcker olika områden och tidsperioder och som exempel 
från senare år kan nämnas studier utförda av Lotter m fl (2000), 
Davis m fl (2003) och Bjune m fl (2005).

En annan beprövad metod är dendrokronologi. Denna me
tod kan användas till mer än bara dateringar av gamla träd, 
träföremål och äldre byggnader. Trädens årsringar avspeglar 
också klimatet under det år de bildades. Vanligen råder ett en
kelt samband mellan klimatet och vidden på årsringen. Klima
tiskt fördelaktiga år blir tillväxten bättre och därigenom byggs 
en bredare ring upp. Under sämre år blir ringen följaktligen 
smalare. Med en serie årsringar kan man beskriva hur klimatet 
förändrats under ett flertal år. Men man måste alltid kompen
sera för variationer inom ett trädbestånd och för olika växtplat- 
ser. Därför använder man årsringar från flera träd för att bygga 
upp en tillförlitlig serie. Man gör på samma sätt när man byg
ger upp trädringsserier för dateringsändamål (se Schweingruber 
1988 för ytterligare detaljer om metoden). När man bygger upp 
en lång serie börjar man med att ta borrprover i de levande trä
den i ett område. Denna serie kan sedan byggas på med prover 
från trä i byggnader och fossila trädstammar. Det finns flera ex
empel på sådana långa serier. Den längsta i Sverige är en krono
logi för tall från Torneträskområdet i Lappland som täcker de 
senaste 7400 åren (Grudd m fl 2002). Om man känner träd
artens respons på klimatet kan man utifrån trädringsserien 
göra en bra rekonstruktion av klimatförändringarna.

En annan typ av klimatarkiv utgör de stora inlandsisarna 
på Grönland och Antarktis. Eftersom isen inte är homogen 
utan tillväxer genom att snö ackumuleras på toppen varje år, 
och efter hand kompakteras och övergår till is när den överlag
ras av ny snö, bildas så småningom skikt som kan räknas på 
samma sätt som årsringar fast i lite större skala. När man bor
rar upp iskärnor studerar man inte bara dessa skikt utan även 
de partiklar och gaser som kan finnas inneslutna i isen. Sådana 
partiklar säger en hel del om de klimatförhållanden som rådde 
när snön ackumulerades. Man kan också studera fördelningen

45



av stabila isotoper i isen (exempelvis syreisotoperna 160 och 
180). Fördelningen av sådana isotoper kan användas för att re
konstruera temperaturförhållandena när snön föll över in
landsisen (Stuiver m fl 1995; Johnsen m fl 2001).

Studiet av iskärnor har fått mycket stor betydelse under de 
senaste decennierna och de kunskaper som hämtas från in
landsisen på Grönland har på ett avgörande sätt fördjupat vår 
förståelse av de storskaliga klimatsvängningarna. Det finns nu 
iskärnekronologier som med god detaljgrad går tillbaka till 
den föregående eeminterglacialen (North Greenland Ice Core 
Project members 2004). Denna interglacial, som varade från 
130 000 till 115 000 år sedan, verkar ha varit lika varm som 
holocen, eller möjligen något varmare (Kukla m fl 2002). De
taljerna blir mer svårtydda ju längre tillbaks i tiden man kom
mer beroende på att isen kompakteras alltmer med större djup. 
Upplösningen för de senaste 15 000 åren är dock mycket god 
(Stuiver m fl 1995). För den som vill fördjupa sig i ämnet och 
framför allt veta mer om hur iskärnor studeras, rekommende
ras en lättillgänglig översikt av Alley (2000a).

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

KLIMATUTVECKLINGEN SEDAN ISTIDEN
Att de stora dragen i klimatutvecklingen under det senaste år
tusendet är välkända är inte konstigt. För denna period finns 
ett rikhaltigt skriftligt källmaterial som kan kombineras med 
olika biologiska och geologiska arkiv som trädringar, iskärnor 
och sedimentstratigrafier. Denna information kan dessutom 
för de senaste 250 åren kombineras med uppgifter från direkta 
mätningar, dvs med instrumentdata (Moberg m fl 2005). De 
olika klimatarkiven ger en förbluffande samstämmig bild av 
klimatvariationerna, men amplituden på svängningarna kan 
skilja sig åt en del.

Det är exempelvis välkänt att perioden från senare delen av 
1500-talet fram till början av 1700-talet var betydligt kallare än 
vad som kan uppfattas som normalt för det senaste årtusendet. 
Denna period kallas vanligen för den ”lilla istiden” (Lamb 1982; 
Matthews 8c Briffa 2005). På samma sätt avviker 1000-talet
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fast då med ett klimat som var varmare - och sannolikt också 
torrare - än det normala för årtusendet. Denna period kallas 
ofta för den ”medeltida värmeperioden” (Lamb 1965). Sett i 
ett vidare perspektiv var det förmodligen ingen tillfällighet att 
exempelvis nordborna koloniserade både Island och Grönland 
under denna tid.

Även om vår kunskap om klimatsvängningarna under det 
senaste årtusendet är omfattande råder det mer delade mening
ar om vad som orsakat dem. På senare tid har solaktivitetens 
betydelse uppmärksammats mycket. Men faktorer som berör 
cirkulationen i haven, vulkanisk aktivitet och stoft i atmosfä
ren har också diskuterats (t ex Lamb 1971). Klart är i alla fall 
att solens aktivitet verkar ha varit betydligt lägre än normalt 
under en del av den period som kallas för den lilla istiden, och 
den därigenom minskade instrålningen kan ha varit en bidra
gande orsak till det kallare klimatet (Bard m fl 2000; Shindell 
m fl 2001). En förändring av solaktiviteten är belagd genom 
observationer av solfläckar, och sådana fläckar verkar ha varit 
ovanliga under senare hälften av 1600-talet fram till omkring 
1715 (Eddy 1976). Denna nästan solfläcksfria period kallas 
vanligen för Maunderminimumet och har fått sitt namn efter 
den engelske astronomen E. W. Maunder (1851-1928).

Även sett ur ett långt tidsperspektiv har solinstrålningen 
stor betydelse för klimatutvecklingen. Denna instrålning är 
inte konstant över tiden utan förändras sakta beroende på jor
dens bana runt solen och jordaxelns lutning. Det är sådana cy
kliska variationer — de längsta upp mot 100 000 år - som an
ses vara bidragande orsaker till perioder med nedisningar. En 
lättillgänglig beskrivning av sådana cykler och vilken roll de 
kan ha haft för uppkomsten av nedisningar ges av Imbrie & 
Imbrie (1979).

Ser vi längre tillbaks i tiden är kunskapen om klimatut
vecklingen inte lika detaljerad. För att beskriva klimatet under 
det tidsavsnitt som denna bok fokuserar på måste andra käll
material konsulteras än de som kunde användas för det senas
te årtusendet. Sådana arkiv är t ex iskärnor och långa sedi
mentsekvenser. Trots att man oftast inte kan datera klimat- 
svängningarna på året när, är ändå de grova dragen välkända.
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Vi vet att inlandsisen under den senaste nedisningen nådde en 
maximal utbredning för ungefär 20 000 år sedan. Vid denna 
tidpunkt var Sverige helt täckt av is. Därutöver var delar av 
Danmark, norra Tyskland och Polen istäckta. Något årtusende 
senare började isen avsmälta och för omkring 17 000 år sedan 
började de första delarna av landet att bli isfria. Sannolikt var 
Kullaberg en av de allra första platserna i landet som blev fri 
från is (Sandgren m fl 1999). Denna avsmältningsperiod kall- 
las för senglacial tid och varade fram till 9500 f Kr. För den 
som vill fördjupa sig i den paleogeografiska utvecklingen under 
den senaste nedisningen samt avsmältningsförloppet i södra 
Skandinavien rekommenderas översikter av Houmark-Nielsen 
(1989) och Houmark-Nielsen och Kjær (2003). En samman
fattning av avsmältningsförloppet i södra Sverige under sengla- 
cial tid finns också i Berglund (1979), Björck m fl (1988) samt 
Lundqvist & Wohlfarth (2001).

Klimatutvecklingen under senglacial tid kännetecknades 
inte enbart av en successivt ökande temperatur, utan det före
kom även kraftiga svängningar med ibland kallare perioder 
som avlöstes av faser med varmare förhållanden (t ex Walker 
1995). Denna utveckling visas i schematisk form av tempera
turkurvan i figur 1. Varmare perioder under senglacial tid är 
bölling (12 700-12 100 f Kr) och alleröd (11 900-10 600 f Kr). 
Dessa perioder har fått sina namn efter danska lokaler där la
gerföljder från denna tid har beskrivits. Alleröd är en mindre 
ort på norra Själland och Bölling Sö är en dränerad sjö nära Vi
borg på Jylland. Senglacial tid avslutas med en period då klima
tet återigen försämrades kraftigt. Denna period kallas för yng
re dryas (10 600-9500 f Kr). Namnet har den fått av växten 
fjällsippa (Dryas octopetala), en art som var karaktäristisk för 
den tundravegetation som förekom under tidsavsnittet. Av
smältningen av inlandsisen stannade då upp och mäktiga rand
moräner bildades bl a i Västergötland (Lundqvist 1995). Lokalt 
kunde nischglaciärer byggas upp vilket exempelvis skedde på 
Söderåsen (Rapp 1984; Berglund & Rapp 1988). Dessutom ut
vecklades permafrost i många områden som på Laholmsslätten 
(Svensson 1964). Klimatförsämringen under yngre dryas påver
kade stora delar av norra halvklotet, men också områden på det
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södra verkar ha berörts (Peteet 1995). Perioden märks tydligt i 
isotopdata från iskärnorna på Grönland (Alley 2000b).

Senglacial tid avslutades med en klimatförändring som är 
en av de snabbaste och mest genomgripande vi över huvud ta
get känner till. Under en tämligen kort tid, kanske inom loppet 
av ett tiotal år eller mindre, slog klimatet om från bistert ark
tiskt till betydligt varmare (Dansgaard m fl 1989; Alley m fl 
1993; Cuffey m fl 1995; Severinghaus m fl 1998). Denna för
ändring är tydlig i isotopdata från grönländska iskärnor, men 
den är också märkbar i många andra typer av lagerföljder från 
norra halvklotet. Klimatförbättringen inträffade vid 9500 f Kr 
och innebar att den senaste istiden definitivt var över. Inlands
isar låg visserligen kvar i norra Skandinavien och i Nordameri
ka men avsmältningen av dessa gick nu fort. Klimatförbätt
ringen markerar början på holocen (postglacial tid) och prebo- 
real tid (9500-8000 f Kr). Klimatförändringen var så hastig 
att knappast några växter, och definitivt inte träden, hann spri
das till regionen i samma takt som temperaturen steg. Den all
ra första fasen av preboreal tid kan därmed betecknas som en 
period då vegetationen och klimatet var kraftigt i obalans. Det 
skulle dröja åtskilliga hundra och ibland tusentals år innan 
flertalet trädarter nådde sina utbredningsgränser mot norr.

Vad som orsakade den snabba klimatförbättringen är inte 
fullständigt utrett. Det är klart att cirkulationen i haven och då 
speciellt i Nordatlanten kan ha haft stor betydelse för utveck
lingen. Att havsströmmar som Golfströmmen har stor betydel
se för Nordeuropa är känt sedan länge och utan transport av 
varmare vattenmassor norrut skulle klimatet inte vara gynn
samt på våra breddgrader. Kopplat till denna transport norrut 
finns en återgående bottenström som transporterar kallare vat
tenmassor söderut. Om denna cirkulation rubbas medför det 
kraftiga förändringar av klimatet kring Nordatlanten (Broeck- 
er 1990; Broecker m fl 1990). Den mest troliga förklaringen till 
både det kallare klimatet under yngre dryas och klimatförbätt
ringen vid början av holocen står att finna i förändringar i den
na cirkulation. Man misstänker att det var stora utflöden av 
kallt sötvatten från stora isdämda sjöar - vilka hade skapats i 
kanten den avsmältande inlandsisen på den Nordamerikanska
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kontinenten - som utlöste klimatförsämringen under yngre dry
as (Teller m fl 2002; Nesje m fl 2004; Tarasov & Peltier 2006). 
På samma sätt antar man att klimatförbättringen vid holocens 
början berodde på att cirkulationen återigen kom igång i Nord
atlanten. Att klimatet sedan förbättrades ytterligare under tidig- 
holocen berodde förmodligen på ökad solinstrålning.

Klimatet var långt ifrån stabilt under början av holocen. 
Det finns tydliga tecken i klimatarkiven, såväl i de grönländska 
iskärnorna som i lagerföljder från nordvästra Europa, att kli
matet stundtals försämrades. Men dessa tillbakagångar var av 
kortvarigare natur och medförde inte lika kraftiga temperatur
sänkningar som under yngre dryas. Åtminstone två sådana 
klimatepisoder har studerats närmare. Den första av dessa in
träffade omkring 9300 f Kr, vilket är ganska kort tid efter den 
holocena klimatförbättringen. Denna klimatsvängning kallas 
för den preboreala oscillationen (Lowe m fl 1994; Björck m fl 
1997; van der Plicht m fl 2004). Klimatförändringen var kort
varig och inom loppet av hundra år hade den avklingat. En an
nan klimatförsämring inträffade under atlantisk tid vid 6200 
f Kr. Denna händelse var betydligt kraftigare och var märkbar 
under flera århundraden. Den anses för övrigt vara den krafti
gaste klimatförändring som har inträffat under holocen (Alley 
m fl 1997). I engelskspråkig litteratur kallas den vanligen för 
klimatfluktuationen vid 8200 före nutid (”the 8200 cal. year 
BP event”, eller förkortat "the 8k event").

Denna klimathändelse har blivit den allra mest undersöka 
inom den kvartärgeologiska och paleoklimatiska forskningen. 
Man finner nästan alltid någon artikel i varje nummer av de in
ternationellt mest spridda kvartärgeologiska tidskrifterna som 
behandlar någon aspekt av denna händelse (t ex Weninger m fl 
2006; Edwards m fl 2007). Klimatfluktuationen är tydlig i iso
topdata från de grönländska iskärnorna (Alley m fl 1997; 
Muscheler m fl 2004; Rohling & Pälike 2005) men den har ock
så noterats i en lång rad klimatarkiv i både Europa och Nord
amerika (von Grafenstein m fl 1998; Klitgaard-Kristensen m fl 
1998; Alley och Ågustsdöttir 2005; Rohling & Pälike 2005). 
Den medförde inte bara att klimatet blev kallare utan att det
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därtill blev torrare, och framför allt var det vintrarna som på
verkades. Eftersom klimatförsämringen varade under flera år
hundraden var den kraftig nog att påverka vegetationen.

Förändringar som kan sättas samman med denna klimat
fluktuation har noterats i pollendiagram från många håll i Eu
ropa (Tinner 8c Lotter 2001; Kofler m fl 2005). Klimatförsäm
ringen var dessutom så kraftig att glaciärer i Norge började 
växa till (Dahl 8c Nesje 1994; Nesje 8c Dahl 2001). Man har 
även funnit indikationer på lägre vattennivåer i sjöar i både 
norra och södra Europa - vilket avspeglar ett torrare klimat - 
men märkligt nog tycks förhållandena i Alptrakterna ha blivit 
fuktigare (Magny m fl 2003b; Magny 8c Bégeot 2004). Det 
verkar råda en god samstämmighet i hur man kan förklara 
denna klimatförändring. Man tänker sig att stora utflöden av 
sötvatten till Nordatlanten utlöste förändringen, kanske ge
nom en katastroftappning av isdämda sjöar (Klitgaard-Kris- 
tensen m fl 1998; Barber m fl 1999). Men genom att inlandsis
en redan hade avsmält till stor del kom detta utflöde inte att bli 
lika omfattande och påverka klimatet lika drastiskt som mot
svarande större utströmningar förmodligen gjorde under yng
re dryas. Samma förklaringsmodell gäller för övrigt för den ti
digare nämnda preboreala oscillationen (Fischer m fl 2002).

En annan klimatförändring som har uppmärksammats uti
från studier av svenska lagerföljder är en period med betydligt 
torrare klimat som inträffade vid övergången mellan preboreal 
och boreal tid, omkring 8000 f Kr. Denna period med torrare 
klimatförhållanden har dokumenterats som betydligt lägre 
vattennivåer i sjöar (t ex Digerfeldt 1988). Vidare har ytterliga
re en period med låga nivåer dokumenterats under subboreal 
tid vid 3000 f Kr. Under första hälften av atlantisk tid, unge
färligen vid 6000 f Kr, var klimatet däremot fuktigare med hö
gre nivåer som följd. Man har även på senare tid bättre preci
serat vid vilket tidpunkt det holocena klimatoptimumet inträf
fade. Åtminstone i norra Europa verkar det ha varit som 
varmast ungefärligen mellan 5500 och 3000 f Kr, och den hög
sta medeltemperaturen sommartid uppnåddes omkring 4000 
f Kr (t ex Davis m fl 2003).
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I detta kapitel diskuteras de generella dragen i vegetations- 
utvecklingen. Det är en syntes av det vi genom nya pollenana
lyser tagit reda på om utvecklingen i området, satt i relation till 
kunskap om bl a klimatförändringarna, växtarternas invand- 
ringshistoria och vegetationens struktur. Som ramverk för syn
tesen används den geologiska periodindelningen, i detta fall 
egentligen kronozoner som är tidsavsnitt definierade utifrån 
14C-dateringar (Mangerud m fl 1974; i figur 1 och 7 kan man 
se vad de motsvarar i den arkeologiska kronologin). I den lö
pande texten nedan används dock period och tid som synony
mer till kronozon.

Namnen på perioderna härstammar från tidigare uppställ
da regionala pollenzoner (t ex Nilsson 1961,1964). Detta med
för att de ofta förväxlas med sådana zoner - som är biostrati- 
grafiska zoner baserade på pollenfrekvenser - vilka per defini
tion inte är jämförbara med kronozoner, men som ibland ändå 
sammanfaller både vegetations- och tidsmässigt. Det kan på
pekas att exempelvis den vegetationsutveckling som karaktäri
serar undre delen av boreal pollenzon i Skåne, vilken känne
tecknas av en kraftig ökning av hasselfrekvensen (Nilsson 
1935), tidsmässigt inträffar under senare delen av preboreal 
kronozon (Mangerud m fl 1974).

Slutligen kan nämnas att beteckningarna boreal, atlantisk, 
subboreal och subatlantisk ursprungligen användes av den nor
ske botanikern Axel Blytt (1843-1898) för att beskriva olika 
utbredningsgrupper i vegetationen, t ex atlantisk utbredning 
för mer kustbundna arter. Senare kom termerna att användas 
för att beskriva stratigrafiska enheter som motsvarade perioder
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med en viss klimattyp (Sernander 1894). Dessa termer kom ef
ter hand också att bli kända som det så kallade Blytt-Sernan- 
der-schemat vilket beskriver hur torrare och fuktigare perioder 
omväxlande har avlöst varandra sedan den senaste istiden. 
Dessa termer kom senare också att användas för att beteckna 
de pollenzoner som utvecklades för Skåne (Nilsson 1961), men 
då hade de förlorat något av sin ursprungliga klimatiska bety
delse. En översikt som redogör för hur dessa termer har an
vänts ges i Mangerud m fl (1974).

YNGRE DRYAS, 10 600-9500 F KR
För detta tidsavsnitt på 1100 år diskuteras bara de sista ca 500 
åren, dvs perioden 10 000-9500 f Kr. I den arkeologiska kro
nologin motsvarar detta avsnitt den yngsta delen av paleolitisk 
tid. Perioden omfattas av pollenzon F:1 och halva zon J:1 i pol
lendiagrammen för Flinkasjön och Järingsholm (figur 7).

Fagerföljder som bildats under yngre dryas är ofta svårtol
kade på grund av förekomsten av omlagrade pollenkorn (se be
skrivningar av pollenzonerna F:1 och J:1 i appendix 3). Att pol
lentyper som Alnus (al), Quercus (ek), Ulmus (alm), Tiliä (lind), 
Carpinus (avenbok), Picea (gran) och Corylus (hassel) bör vara 
omlagrade är uppenbart genom att de representerar en skogs
vegetation som inte kunde existera i regionen vid denna tid
punkt. Därtill var klimatet alldeles för kallt. Skogar med dessa 
arter förekom som närmast på skyddade och klimatiskt fördel
aktiga platser långt söderut, i Centraleuropa. Förekomsten av 
dessa pollentyper, som i zon F:1 för Flinkasjön utgör 10 % av 
pollensumman (figur 8), kan inte förklaras som en effekt av 
långväga vindtransport från dessa skogar långt i söder.

Tolkningen försvåras dessutom av att de dominerande pol
lentyperna Betula (björk) och Pinus (tall) kan vara omlagrade. 
Tillsammans utgör dessa pollentyper omkring 40 % av pollen
summan (figur 8 och 10). Även i deras fall representerar de ar
ter som knappast kunde förekomma i området. Tallen fanns de
finitivt inte i regionen, men då arten är en god pollenproducent
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Figur 7. Översiktlig presentation av de uppställda pollenzonerna för 
de tre undersökta lokalerna Flinkasjön, Ringarpagården och Jä- 
ringsholm, samt hur de kan korreleras med varandra och vad de 
tidsmässigt motsvarar i den arkeologiska och geologiska periodin
delningen. Beskrivningar av pollenzonerna finns i appendix 3.
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är det möjligt att den relativt höga frekvensen kan vara en ef
fekt av vindtransport. För björken är det lite mer komplicerat 
eftersom pollentypen omfattar både trädformig björk (glas
björk och vårtbjörk) och dvärgbjörk (Betula nana). Vi vet från 
växtmakrofossilstudier av senglaciala lager att dvärgbjörk fö
rekom i Skåne, vilket visats genom fynd av frön och blad från 
exempelvis Kullaberg (Liedberg Jönsson 1988). Dvärgbjörkens 
pollenkorn går delvis att särskilja från de trädformiga björkar
nas men en säker uppdelning går inte att göra med alla björk
pollen. I pollenanalysen för lokalen Järingsholm har det gjorts 
ett mer systematiskt försök att urskilja pollenkorn från dvärg
björk (Betula nana-typ). Trots att det kan finnas en viss osä
kerhet i en sådan uppdelning (jämför Eneroth 1951; Birks 
1968; Mäkelä 1996, 1998) står det klart att huvuddelen av 
björkpollenkornen inte kommer från dvärgbjörk utan från 
trädformig björk.

Det är möjligt, även om det är mindre troligt, att det fanns 
trädformig björk i området under yngre dryas. Sådana björkar 
skulle ha kunnat förekomma i skyddade och klimatiskt gynn
samma lägen som på sydvända branter. Mer troligt är att björk
pollenkornen har transporterats till lokalerna med vinden. 
Björkskogar bör ha funnits på betydligt närmare håll än mot
svarande skogar med tall. Det finns också en möjlighet att en 
stor del av björk- och tallpollenkornen kan vara omlagrade. 
Det är vanligen vanskligt att utifrån pollenkornens utseende 
kunna säga om de är omlagrade eller inte. Detta förhållande 
gäller också för pollenproverna från de undersökta lagerfölj
derna. Det är endast slitna och trasiga pollenkorn som uppen
bart kan antas vara omlagrade, åtminstone kan sådana skador 
vara ett tecken på transport.

Det är givetvis intressant att fundera på frågan från vilken 
tid de omlagrade pollenkornen härstammar. Utifrån klimatut
vecklingen under senglacial tid vet vi att det förekommit två 
perioder med varmare klimat då vissa trädarter skulle ha kun
nat finnas i området. Dessa perioder är boiling (12 700-12 100 
f Kr) och alleröd (11 900-10 600 f Kr). Av de ovan nämnda 
trädslagen är det bara björk, både trädformig och dvärgbjörk,

56



VEGETATION SUTVECKLING

som verkar ha funnits i nordvästra Skåne under dessa perioder 
(Liedberg Jönsson 1988). Från Danmark är dessutom träd som 
asp (Populus tremula), rönn (Sorbus acuparia), sälg (Salix ca- 
prea) och hägg (Prunus padus) kända i lager följ der från aller- 
öd (Iversen 1973). Tall är därtill känd från lager på Bornholm, 
men om den förekom på andra håll i Danmark under alleröd 
är osäkert. Under bölling tycks trädvegetationen i Danmark ha 
varit ännu sparsammare med i huvudsak björk och rönn som 
mest frekventa träd.

Pollenkorn från al, ek, alm, lind, avenbok och hassel måste 
därför härstamma från ännu äldre perioder, närmare bestämt 
från tiden före den senaste isframstöten för mer än 20 000 år 
sedan. I så fall sannolikt från interstadialer (vilka är perioder 
med varmare klimat) under weichselistiden (den senaste nedis
ningen för ungefärligen 115 000 till 20 000 år sedan), eller 
från den föregående eeminterglacialen (130 000 till 115 000 år 
sedan). Under åtminstone de två första interstadialerna, dvs 
under brörup (för ungefär 100 000 år sedan; efter lokalen 
Brörup på Jylland) och odderade (för drygt 80 000 år sedan; 
efter lokalen Odderade i norra Tyskland), förekom skogar med 
björk, tall, gran och al i nordvästra Europa (Behre 1989; 
Griiger 1989; Zagwijn 1989). Under senare interstadialer före
kom endast en busktundra utan träd. Träd och buskar som ek, 
alm, lind och hassel saknas helt från interstadiala lagerföljder i 
norra Europa. Däremot är de vanliga i lagerföljder som kan da
teras till eeminterglacialen (Zagwijn 1989) och inte minst i så
dana profiler från exempelvis Danmark (Andersen 1965; 
Björck m fl 2000).

Det är tänkbart att de omlagrade pollenkornen dels kom
mer från äldre organogena lagerföljder (från eeminterglacialen 
och tidiga weichselinterstadialer) som har förstörts och inkor
porerats i morän under den senaste isframstöten, dels från yng
re bildningar (från bölling och alleröd). Pollenkornen har se
dan hamnat i den studerade lagerföljden genom erosion under 
framför allt yngre dryas. Denna erosion var omfattande under 
sommarmånaderna när marken temporärt tinade. Marken var 
annars frusen till stort djup under större delen av året. Sådan
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permanent tjäle kallas för permafrost. Det var bara under den 
korta sommaren som ett ytligt lager tinade. Men då marken 
var frusen undertill kunde inte vattnet dräneras så lätt. Detta 
medförde att ytlagren blev övermättade och på sluttande mark 
kunde dessa lager komma i rörelse med jordflytning som följd. 
Att erosionen varit betydande indikeras av de minerogent präg
lade jordarterna (gyttjig sand och gyttjig lera) som deponerats 
på de studerade lokalerna (Flinkasjön och Järingsholm). De 
minerogent präglade sedimenten påvisar inte bara allmänt in- 
stabila markförhållanden utan dessutom att växttäcket varit 
alltför begränsat för att binda marken. En bidragande erosiv 
faktor kan även ha varit de starka vindarna. Från många om
råden i Skåne är kraftigt vindslipade ytor, så kallade facett
ytor, kända på större block eller hällar. Sådana ytor bildas ge
nom vindslipning med iskristaller och många av dessa kan vara 
bildade under yngre dryas (t ex Berglund & Rapp 1988). Un
der den följande preboreala perioden blev växttäcket mer om
fattande och marken eroderades därigenom inte lika lätt. Pro
blemet med omlagrade pollenkorn är därför försumbart för se
nare perioder.

De minerogent präglade sedimenten med låg organisk halt 
indikerat vidare att den biologiska produktionen var begrän
sad. Växtsäsongen har varit alltför kort och präglad av för låg 
temperatur för att produktionen i sjöarna skulle kunna bli så 
stor att organogent präglade sediment bildades. Den låga bio
logiska produktionen avspeglas också av den låga pollenkon
centrationen i proverna. Den genomsnittliga pollenkoncentra
tionen i Flinkasjöns holocena prover är 500 000 pollenkorn/ 
cm3, men i zon F:1 ligger den under 10 000 pollenkorn/cm3, 
dvs koncentrationen var närapå hundra gånger lägre under 
yngre dryas (plansch 1). Värdena för Järingsholm redovisas 
inte i pollendiagrammet, men de motsvarar dem för Flinka
sjön. Ytterligare en faktor bidrar till den låga pollenkoncentra
tionen. De flesta arter som förekom i området under denna tid 
var inte heller några större pollenproducenter. Detta gäller 
framför allt för flertalet örter. Dessutom förekom många arter 
som speciellt köldanpassade former vilka var bättre anpassade
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till de kärvare förhållandena. Sådana former hittar man i nutid 
i fjälltrakterna och det kan exempelvis gälla lågvuxna typer av 
enbuskar och andra ris. Sådana varianter producerar normalt 
färre pollenkorn än de storvuxna formerna som är vanligare 
på klimatiskt gynnsammare växtplatser.

Trots den låga pollenproduktionen uppvisar ändå proverna 
från denna tid en anmärkningsvärd diversitet (se plansch 1 och 
3). Även när man har räknat bort de uppenbart omlagrade pol
lenkornen återstår många typer som avspeglar växter som fö
rekommit i området. Därtill skall man komma ihåg att många 
pollentyper kan inrymma ett flertal arter som kan ha funnits i 
regionen, så diversiteten var sannolikt ännu högre än vad pol
lenproverna först ger sken av. Detta gäller t ex för pollentyper 
från familjerna Asteraceae (korgblommiga växter), Caryophyl- 
laceae (nejlikväxter), Fabaceae (ärtväxter), Ranunculaceae (ra- 
nunkelväxter), Brassicaceae (korsblommiga växter) och Rosa- 
ceae (rosväxter). Några pollentyper från dessa familjer har 
dock bestämts lite längre men många fler arter döljs ändå i 
dessa typer. Som exempel på olika arter eller släkten av örter 
(deras motsvarighet som pollentyp anges också) som förekom 
under denna tid kan nämnas solvända (Heliattthemum), smör
blommor [Ranunculus-typ), purpurbräcka (Saxifraga opposi- 
tifolia-typ), ruta (Tbalictrum), fjällsippa (Dryas octopetala), 
blåmunkar (Jasione-typ), måror (Galium-typ), malört (Arte
misia), gulkämpar (Plantago maritima), groblad (P. major), 
mållväxter (Chenopodiaceae) och syror (Rumex), se plansch 1 
och 3. Många av dessa arter finner man i dag antingen i fjällen, 
på stränder eller i kulturlandskapet, vilket är miljöer där de 
saknar konkurrens från högväxande arter.

I den senglaciala vegetationen var gräs och halvgräs vanliga. 
Dessa grupper utgör tillsammans mellan 10 och 20 % av pol
lensumman (figur 8 och 10). På grund av att dessa pollentyper 
(Poaceae och Cyperaceae) inte går att dela upp nämnvärt är det 
svårt att veta vilka arter av gräs och halvgräs som var vanliga i 
vegetationen. Bland halvgräsen kan man misstänka att det om
fattande släktet starr (Carex) var välrepresenterat. Av buskar
na var det dvärgbjörk och olika viden som dominerade. Bland
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viden finns både små kortväxta och krypande arter och såda
na som är mer högvuxna. Den lågvuxna arten polarvide (Salix 
polaris) är exempelvis känd från senglaciala lager på Kullaberg 
(Liedberg Jönsson 1988). Därutöver förekom en (Juniperus), 
sannolikt som den lågvuxna och krypande form man i dag fin
ner i fjälltrakterna. Dessutom förekom havtorn, en buske som 
i nutid främst hittas på havsstränder. Denna art är konkur
renssvag och försvinner snabbt när vegetationen tätnar. Det fö
rekom också många arter av risväxter. Vidare kan tilläggas att 
det i bottenskikten förekom många arter av mossor och lavar. 
Dessa grupper är svårtolkade eftersom det sällan läggs stor 
vikt vid att bestämma sådana sporer. Men i arktiska områden, 
och i högfjällen, utgör de ibland den enda formen av vegeta
tion. Man kan på goda grunder anta att de utgjorde ett viktigt 
inslag i områdets vegetation, och då inte minst som de allra 
första kolonisatörerna.

Karakteristiskt för den senglaciala vegetationen är att den 
främst bestod av pionjärarter och ljusälskare (Iversen 1954, 
1973). En stor andel av arterna var ettåriga. Kombinationen av 
tjäle och jordflytning medförde att arter med stora rotsystem 
missgynnades. Marken var för instabil för sådana växter. Ett
åriga arter är ofta också mindre känsliga för kyla genom att de
ras livscykel klaras av inom den korta vegetationssäsongen. De 
övervintrar dessutom som frön som är relativt okänsliga för 
kyla. På grund av att det hela tiden fanns god tillgång på blottad

>Figur 8. Förenklat pollendiagram från Flinkasjön. I diagrammet har 
endast de för tolkningen av vegetationsutvecklingen under jägarstenål- 
dern mest betydelsefulla pollentyperna medtagits. Till vänster visas en 
icke-linjär tidsskala och en linjär djupskala, och till höger redovisas de 
lokala pollenzonerna (F:l-F:13) som utgör utgångspunkt för tolkning
en och som beskrivs i appendix 3. De finare linjerna i flertalet av pollen
kurvorna visar en tio gångers förstoring av pollenfrekvensen för att 
denna skall vara lättare att avläsa. Ett fullständigt pollendiagram för 
lokalen redovisas i plansch 1. Där förklaras också litologikolumnen i 
diagrammets vänstra del. Analysen har utförts av Leif Björkman och 
Nils-Olof Svensson 2004-2005.
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mineraljord gynnades sådana arter. De instabila markförhål
landena skapade en fläckvis vegetation där vissa ytor med 
gynnsammare lokala förhållanden kunde få mer frodig växt
lighet, medan andra däremot i det närmaste saknade växt
täcke. Det var endast i skyddade lägen som vegetationen kun
de bli mer omfattande med inslag av buskar och högväxande 
örter. Naturligtvis hade också förhållanden som vindexpone
ring, snölegor, solexponering och markens dränering betydelse 
för vegetationens utformning.

Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningsområdet 
under yngre dryas täcktes av en öppen och lågvuxen mosaikar- 
tad vegetationstyp som dominerades av örter, ris och buskar. Vi
dare förekom i bottenskiktet rikligt med mossor och lavar. Ka
raktäristiska inslag i vegetationen var gräs, starr, malört, solvän
da, fjällsippa, mållväxter, syror, viden, enbuskar och dvärgbjörk. 
Att vegetationen var mosaikartad innebar inte att alla arter väx
te tillsammans i en blandning, utan snarare att olika ytor domi
nerades av likartade växtformer beroende på platsens vindexpo
nering, jordart, dränering eller snötäckning. Man kunde därför 
finna alltifrån ytor som saknade vegetationen till sådana som 
var täcka med välutvecklade fält- eller buskskikt. Endast i riktigt 
skyddade lägen kunde man hitta mer högvuxna arter.

PREBOREAL TID, 9500-8000 F KR
1 den arkeologiska kronologin motsvarar denna period ungefär 
den äldre delen av tidigmesolitisk tid. Tidsavsnittet omfattas 
av pollenzonerna F:2 till undre halvan av F:4 i diagrammet för 
Flinkasjön, zon R:1 för Ringarpagården och övre delen av zon 
J:1 till och med J:4 för Järingsholm (figur 7).

Under den tid på 1500 år som perioden omfattar kom vege
tationen att förändras radikalt ett flertal gånger. Den kraftiga 
och snabba klimatförbättringen vid tidsavsnittets början satte 
i gång en succession i vegetationen som kom att pågå under fle
ra tusen år. Klimatförbättringen gynnade initialt de arter som 
redan fanns i området. Däremot skulle det dröja hundratals
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och ibland tusentals år innan flertalet av de värmekrävande 
trädslagen började invandra. De flesta av dessa trädarter före
kom vid holocens början bara i små populationer på lokaler i 
södra och centrala Europa. Det kom därigenom att ta lång tid 
innan de hann spridas till undersökningsområdet.

Från många olika klimatarkiv, inte minst genom iskärnor 
och sedimentlagerföljder, är det känt att klimatförbättringen 
som inträffade vid holocens början måste ha varit anmärk
ningsvärt snabb (se kapitlet Klimatförändringar för referen
ser). Under några tiotals år slog klimatet om från ett kallt, ark
tiskt till ett varmt, postglacialt där det redan från början skul
le ha varit möjligt för mer värmekrävande arter att överleva om 
de hade funnits i omgivningen. I området fanns vid periodens 
början enbart en lågvuxen och mosaikartad tundravegetation 
med gräs, starr, malört, mållväxter, syror, viden, enbuskar och 
dvärgbjörk. Det var också dessa arter som till en början kom 
att gynnas av klimatförbättringen. De bättre förhållandena 
skapade möjligheter för dem att etableras på ytor som saknat 
vegetation eller bara varit täckta av mossor och lavar. I pollen
diagrammen från området märks denna expansion som en ök
ning för pollentyper som Poaceae (gräs) och Cyperaceae (halv
gräs), men även för Salix (sälg, vide), Juniperus (en), Empet- 
rum (kråkbär) och Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, 
bergssyra). Vilken typ av vegetation som gynnades mest varie
rade en del mellan de undersökta lokalerna beroende på mark
förhållanden och jordarter. Vid Järingsholm tycks exempelvis 
enen ha ökat kraftigast (figur 10) medan runt Flinkasjön var 
det gräsen som gynnades mest (figur 8).

Klimatförbättringen märks som en förhöjd pollenkoncen
tration vilket avspeglar en ökad blomning och att därmed pro
duktionen av pollenkorn hade ökat. Dessutom började organo- 
gena sediment att bildas i sjöarna. Dessa sediment avspeglar 
inte bara en ökad biologisk produktion utan också att erosio
nen hade minskat och att marken hade stabiliserats. Att erosi
onen minskade berodde på att marken snabbt täcktes av vege
tation. Tidigare hade det funnits stora ytor som saknade bin
dande växttäcke och sådan mark eroderades lätt.
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Den första fasen med en vegetationstyp dominerad av vi
den, enbuskar, gräs och halvgräs blev emellertid kortvarig. De 
högsta pollenfrekvenserna för en och gräs uppnåddes omkring 
9300-9200 f Kr, och därefter började värdena minska (figur 8 
och 10). Redan på de första nivåerna av perioden märks en 
kraftig ökning av björk. Det är oklart om det fanns trädformig 
björk i området under slutfasen av senglacial tid. Det finns 
dock fynd av björk i sådana lager från Kullaberg (Liedberg 
Jönsson 1988). I vilket fall representerar de högre frekvenser
na för björk att den börjat expandera i området. Frekvenserna 
är så pass höga att man kan anta att den fanns etablerad i hela 
undersökningsområdet redan vid 9400 f Kr. Vid Flinkasjön är 
dessutom frekvensen hög redan från tidsavsnittets början vil
ket skulle kunna avspegla en etablering redan vid 9500 f Kr. 
Expansionen fortsatte sedan kvickt och bara några hundratals 
år senare bör den dominerande vegetationstypen i hela områ
det ha varit en björkskog. De högsta frekvenserna för björk 
uppnås under intervallet 9100-8800 f Kr (figur 8 och 10). Det
ta innebär att björkskogen bör ha varit som mest dominerande 
under denna tid.

Den snabba ökningen av björkfrekvensen redan vid början 
av preboreal tid och den tidiga lokala etableringen bör avspeg
la att björken inte behövde spridas lång väg för att nå till un
dersökningsområdet. Även om björk är relativt lättspridd, den 
har lätta vindspridda frön, skulle det ha krävts hundratals år 
för den att etableras på lokalerna om den hade behövt spridas

>Figur 9. Förenklat pollendiagram från Ringarpagården. I diagrammet 
har endast de för tolkningen av vegetationsutvecklingen under jägar- 
stenåldern mest betydelsefulla pollentyperna medtagits. Till vänster vi
sas en icke-linjär tidsskala och en linjär djupskala, och till höger redovi
sas de lokala pollenzonerna (R:l-R:8) som utgör utgångspunkt för 
tolkningen och som beskrivs i appendix 3. De finare linjerna i flertalet 
av pollenkurvorna visar en tio gångers förstoring av pollenfrekvensen 
för att denna skall vara lättare att avläsa. Ett fullständigt pollendia
gram för lokalen redovisas i plansch 2. Där förklaras också litologiko- 
lumnen i diagrammets vänstra del. Analysen har utförts av Nils-Olof 
Svensson 2005.
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från populationer hundratals mil från området. Den snabba 
ökningen indikerar att det bör ha funnits trädformiga björkar 
på lokaler på ett inte alltför stort avstånd från området. Den 
snabba ökningen antyder vidare att det kan ha funnits enstaka 
trädformiga björkar i regionen under större delen av yngre dry
as. Björken fanns definitivt i området under alleröd (11 900- 
10 600 f Kr) och skulle kunna ha levt kvar i små begränsade 
utpostpopulationer på riktigt skyddade lokaler under yngre 
dryas.

Den holocena klimatförbättringen avbröts temporärt efter 
några hundra år. En sådan kortvarig klimatförsämring kallad 
den preboreala oscillationen har belagts på många håll i norra 
Europa (se kapitlet Klimatförändringar för referenser). Den 
märks exempelvis tydligt i iskärnorna från Grönland. Klimat
försämringen berodde antagligen på en störning i cirkulatio
nen i Nordatlanten vilken kan ha orsakats av omfattande ut
flöden av sötvatten från de avsmältande inlandsisarna. Klimat
försämringen var relativt kortvarig och det krävs god upplösning 
på analyserna för att påvisa denna fluktuation. Även om ana
lystätheten för lagerföljden från Flinkasjön inte är som högst i 
detta tidsintervall är profilens tidsupplösning ändå tillräckligt 
bra för att det skall vara möjligt att belägga denna klimatför
ändring. I lagerföljden vid nivån 7,80 m, motsvarande 9200 
f Kr, avbryts ökningen av björk för en tid (figur 8). På samma 
nivå noteras dessutom ett maxvärde för gräs och en lägre pol
lenkoncentration (plansch 1). Sammantaget pekar dessa för
ändringar på att klimatet försämrades för en tid. Men redan på 
nästföljande nivå har pollenkoncentrationen återigen ökat sam
tidigt som björkfrekvensen stigit. Denna klimatförsämring kan 
inte ha varit långvarig, på sin höjd kanske upp mot 100 år som 
mest. Pollendiagrammet för Flinkasjön ger oss alltså belägg för 
att den tillfälliga klimatförsämring som brukar kallas den pre
boreala oscillationen var märkbar i norra Skåne och ledde till 
en kortvarig men signifikant förändring av vegetationen. Dia
grammet ger därmed ett viktigt bidrag till den klimathistoris
ka forskningen. I lagerföljden från Järingsholm kan denna kli- 
matoscillation dock inte beläggas med säkerhet.
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Expansionen av björk som temporärt avbröts av klimat
fluktuationen omkring 9200 f Kr fortsatte därefter med oför
minskad styrka. Under denna tid kom den öppna vegetationen 
att inskränkas alltmer. Den expanderade björkskogen mötte 
ingen konkurrens från den befintliga vegetationen. De vegeta
tionstyper som dominerats av viden, enbuskar och kråkbär var 
i stort försvunna vid 9000 f Kr. Pollendiagrammen indikerar 
dock att det fanns kvar en del öppen vegetation under hela pe
rioden. Sådan öppen vegetation kan exempelvis ha funnits på 
fuktigare marker. Samtidigt som björken började uppnå sina 
högsta frekvenser etablerades två nya trädarter, nämligen tall 
och asp. Detta skedde vid 9000 f Kr eller något århundrade ti
digare. Med etableringen av dessa träd startade en ny succes
sion som skulle innebära stora förändringar i skogarnas sam
mansättning. Att båda dessa arter etablerades ungefär 500 år 
efter björken visar att de knappast kan ha funnits i området 
under början av preboreal tid. Båda arterna har behövt spridas 
från populationer som vid början av holocen närmast fanns i 
norra Tyskland. Asp förekom allmänt i Danmark under alle- 
röd, medan tall däremot bara är känd från Bornholm under 
denna tid (Iversen 1973). Antagligen försvann dessa träd från 
Skandinavien under klimatförsämringen under yngre dryas. 
Men trots att båda arterna är tämligen lättspridda och har lätt- 
ta vindspridda frön tog det upp mot 500 år innan de kunde in
vandra till undersökningsområdet. Både tall och asp expande
rade sedan snabbt i skogarna när de väl hade etablerats. Redan 
vid 8600 f Kr fanns i området en skogstyp som dominerades av 
björk och tall. I denna skogstyp fanns dessutom rikligt med 
asp. Men mest frekvent blev aspen inte förrän under senare de
len av tidsavsnittet runt 8300 f Kr.

Omkring 8700 f Kr etablerades ytterligare en art i skogarna, 
nämligen hassel (figur 8-10). Denna art skulle komma att få 
stor betydelse för skogarnas utseende under senare delen av pre
boreal tid. Hassel som kan betraktas som en buske är definitivt 
en mer värmekrävande art än de träd som hitintills hade etable
rats i området. Det är inte fullt klarlagt var hasseln kan ha före
kommit under senglacial tid. Arten är inte känd från sådana
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lager i norra Europa, men troligen förkom den mer allmänt i 
södra och centrala Europa under de klimatiskt fördelaktiga pe
rioderna boiling och alleröd. Under den kallaste fasen av den 
senaste nedisningen bör den tillsammans med andra värme- 
krävande träd ha haft en begränsad utbredning i södra Europa 
på så kallade refugielokaler i framför allt Italien och på Balkan 
(Huntley & Birks 1983; Huntley 1988; Bennett m fl 1991; 
Willis 1994). Men det kan ändå inte uteslutas att hasseln i be
gränsad omfattning kan ha förekommit längre mot norr under 
senglacial tid (Deacon 1974). Sådana utpostpopulationer är 
alltid svåra att upptäcka med pollenanalys oavsett vilken art 
det handlar om (Bennett 1986; Kullman 1995). Handlar det 
dessutom om arter som sprider få pollenkorn eller som har 
vuxit under ogynnsamma klimatförhållanden blir det ännu 
svårare att upptäcka dem.

Det kan tilläggas att synen på refugieområdena har börjat 
förändras under senare år genom att resultat från allt fler paleo- 
ekologiska undersökningar har börjat presenteras från områ
den i centrala och sydöstra Europa som dessförinnan varit då
ligt täckta av sådana studier. Framför allt vedartsbestämningar 
av träkol från lager som är samtida med det senaste istidsmaxi- 
mumet för ungefär 20 000 år sedan, men även pollenanalytis
ka undersökningar av lagerföljder, har visat att många träd
arter förekom i detta område. Det gäller t ex låglandsområden 
i Ungern, som man tidigare antagit hade saknat skog under de 
kallaste faserna av den senaste nedisningen (Willis m fl 2000; 
Willis & van Andel 2004). Det är främst barrträd som tall 
och gran som verkar ha förekommit i sådana områden, men 
underordnat och på klimatiskt fördelaktiga ställen har mer 
värmekrävande lövträd som ek och avenbok också vuxit. Där
utöver indikerar förekomsten av många djurarter att det fun
nits begränsade områden med skog längre norrut under den 
senaste istiden än vad man tidigare tänkt sig (Stewart & Lister 
2001).

Även om det tog närapå 800 år för hasseln att spridas till 
undersökningsområdet från sina refugier är detta ändå en kort 
tid oavsett var dessa var belägna. När man betänker att arten
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är ganska svårspridd, den har tunga frön som utan hjälp av ex
empelvis fåglar knappast hamnar långt från moderplantan, 
måste spridningen ha gått hastigt. Därför kan den snabba 
spridningen av hassel - men även av andra ädellövträd som ek, 
som dock invandrade senare - betraktas som något av en para
dox (Clark m fl 1998). Både hassel och ek tycks nämligen ha 
spridits snabbare än vad som borde vara fallet enligt deras 
spridningsbiologi. För en utförligare diskussion om hasselns ti- 
digholocena utbredning och spridning i Europa hänvisas till 
Huntley (1993) och Tallantire (2002). Det har vidare många 
gånger förts fram teorier om att människan skulle ha gynnat 
expansionen av hassel (t ex Firbas 1949; Iversen 1973). Det är 
välkänt att hasselnötter utgjort en viktig näringskälla under 
stor del av mesolitisk tid. Skal av hasselnötter är vanliga på bo
platser över hela norra Europa (t ex Regnell & Sjögren 2007b). 
Men att människan medvetet skulle ha planterat hassel i områ
den den koloniserade är osäkert inte minst med tanke på att de 
tidigaste boplatserna som användes innan den började expan
dera inte utnyttjades mer än för korta besök. Att aktivt plante
ra hassel skulle ha krävt ett medvetet och långsiktigt planeran
de. Därför är det kanske snarare troligt att människan i större 
omfattning börjat använda hasselnötter i Nordeuropa först 
när hasselns population ökat så mycket att den börjat bli domi
nerande i vegetationen.

Expansionen av hassel verkar ha varit extremt snabb i un
dersökningsområdet. Det studerade området skiljer sig därige
nom knappast från andra regioner i norra Europa (Tallantire 
2002). Även i andra delar av Skåne och i Danmark var expan
sionen snabb (Nilsson 1964; Iversen 1973). Inom loppet av 
100 till 200 år blev hassel en dominerande art i skogarna. Den 
snabba expansionen visar att den inte kan ha mött någon kon
kurrens från de befintliga arterna, dvs från björk, tall och asp. 
Hassel är i jämförelse med björk och tall en mer skuggtålig art 
och den klarar utmärkt av att etableras i skogar som domine
ras av dessa träd (t ex Iversen 1960). Hassel trivs dessutom på 
samma marktyper som björk och tall växer på, med undantag 
för fuktig mark. På väldränerad mark hade hasseln i det långa
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loppet en konkurrensfördel gentemot björk och tall som är mer 
ljuskrävande och inte kan föryngras under ett tätt hasselskikt. 
Den snabba expansionen avspeglar att klimatförhållandena 
var optimala för hassel (Huntley 1993; Tallantire 2002). Den 
skogstyp som utvecklades vid 8500 f Kr kan närmast beskri
vas som en tall-hasselskog och kan karaktäriseras som en gles 
tallskog med täta hasselbestånd i buskskiktet. I och med ex
pansionen av hassel började björken att minska kraftigt. Men 
även om tall och hassel dominerade skogarna fanns det fortfa
rande rikligt med björk, inte minst på lite fuktigare marker 
som hasseln inte trivdes på.

Under slutskedet av preboreal tid etablerades det första mer 
värmekrävande ädel lövträdet vilket var alm. Att denna art un
der en längre tid befunnits under spridning indikeras av de alm- 
pollenkorn som förekommer regelbundet i lagerföljderna. Frek
venserna är dock till en början alltför låga för att de skall kun
na tas som ett tecken på en lokal förekomst av arten. Det är 
först under slutskedet av perioden vid 8100 f Kr som frekven
serna blir tillräckligt höga för att kunna indikera en lokal eta
blering. Förmodligen avspeglar de låga frekvenserna dessförin
nan att arten börjat etableras längre mot söder i mellersta eller 
södra Skåne. Att almen först invandrade till området under 
slutskedet av preboreal tid måste avspegla att dess förekomst 
under senglacial tid bör ha varit kraftigt tillbakatryckt. Dess re- 
fugieområden bör ha legat betydligt längre mot söder än mot
svarande lokaler för hassel. Om de förekommit i samma trakter 
under yngre dryas borde snarare almen ha kunnat invandra 
före hasseln eftersom den har frön som teoretiskt sett borde 
vara mer lättspridda än hasselnötter. I den föregående eem- 
interglacialen var förhållandena omvända, då invandrade alm 
till Danmark före hassel (t ex Andersen 1965). Detta kan indi
kera att refugieområdena under den föregående istiden (saale- 
istiden) varit överlappande och att almen genom sin snabbare 
spridning kunde etableras före hassel. Att hassel spreds snab
bare än alm under preboreal tid skulle därför i och för sig kun
na vara en indikation på att människan genom plantering eller 
oavsiktlig spridning av hasselnötter påverkade expansionen.
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Men för att kunna föra ett sådant resonemang i bevis måste vi 
ha bättre kännedom om var refugierna var belägna under den 
senaste istiden. Sådan kunskap är ännu alltför fragmentarisk 
för att frågan skall kunna avgöras med säkerhet.

Som sammanfattning kan sägas att vegetationen förändra
des dramatiskt under preboreal tid. I ett inledande skede ex
panderade de växter som redan fanns i området under slutet av 
senglacial tid. Initialt expanderade därför gräs, halvgräs och 
kråkbär, samt buskar som viden och en. Björken etablerades 
kort därefter och började expandera snabbt. Efter ett kort av
brott i samband med en tillfällig klimatförsämring 9200 f Kr 
fortsatte björkexpansionen, och den öppna vegetationen ersat
tes hastigt av rena björkskogar. Något senare invandrade tall 
och asp och efter hand kom skogen att bestå av en blandning 
av björk och tall. Nästa art att invandra var hassel. Även den
na art expanderade kvickt och inom loppet av några hundra år 
hade björken tryckts tillbaka och den uppkomna skogstypen 
kunde närmast betecknas som en tall-hasselskog. I denna 
skogstyp fanns dock ett stort inslag av björk och asp. Under 
slutfasen av tidsavsnittet etablerades dessutom alm.

BOREAL TID, 8000-7000 F KR
I den arkeologiska kronologin motsvarar denna period ungefär 
den yngre delen av tidigmesolitisk tid. Tidsavsnittet omfattas 
av övre halvan av zon F:4 och nedre delen av F:5 i diagrammet 
för Flinkasjön, större delen av zon R:2 för Ringarpagården och 
zon J:5 till J:6 för Järingsholm (figur 7).

Under de 1000 år som denna period omfattar förändrades 
vegetationen inte lika genomgripande som den gjorde under det 
föregående tidsavsnittet, men invandringen av nya trädarter och 
en fortsatt succession medförde ändå att såväl skogarnas sam
mansättning som struktur ändrades. Vid periodens början do
minerades vegetationen av tall-hasselskogar med inslag av björk, 
asp och alm. Almen hade etablerats ungefär 100 år före avsnit
tets början. Den kom sedan att öka successivt under boreal tid.
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Omkring 7800 f Kr etablerades ek (figur 8-10). Detta ädel
lövträd hade till en början en begränsad förekomst i undersök
ningsområdet. Arten ökade successivt under hela perioden 
men den uppnådde antagligen inte samma populationsstorlek 
som almen. Tillsammans bör de ändå ha utgjort ett betydande 
inslag i skogarna på väldränerad mark. Samtidigt som alm och 
ek ökade kan man spåra en minskning för björk och asp. Den
na förändring avspeglar en succession där de mer ljuskrävande 
arterna björk och asp började trängas ut av ädellövträden. 
Hasselns frekvens är förvånansvärt stabil under detta tidsav
snitt trots att vissa temporära fluktuationer förekommer i pol
lendiagrammen. Detsamma gäller för tall utom under perio
dens avslutande del då en kraftigt minskande frekvens noteras. 
Trots tallens minskning under slutfasen bör den ändå ha ut
gjort en viktig komponent i skogarna under hela tidsavsnittet.

På samma sätt som för almen är det inte närmare känt var 
ekens refugieområden kan ha funnits under den senaste nedis
ningen. Att arten invandrade till undersökningsområdet upp 
mot 1000 år senare än hasseln måste indikera att dess före
komst under istiden varit starkt tillbakatryckt till områden i 
södra och centrala Europa. Även ek har tunga frön och dess 
spridningsförmåga borde därför vara likartad hasselns. Efter
som hassel invandrade betydligt tidigare kan man utesluta att 
deras refugieområden överlappade varandra. Ekens refugier 
måste därför ha legat längre mot söder. De mest troliga områ
dena är Italien och Balkan (Huntley Sc Birks 1983; Bennett

>Figur 10. Förenklat pollendiagram från Järingsholm. I diagrammet 
bar endast de för tolkningen av vegetationsutvecklingen under jägar- 
stenåldern mest betydelsefulla pollentyperna medtagits. Till vänster vi
sas en icke-linjär tidsskala och en linjär djupskala, och till höger redovi
sas de lokala pollenzonerna (J:l-J:10) som utgör utgångspunkt för tolk
ningen och som beskrivs i appendix 3. De finare linjerna i flertalet av 
pollenkurvorna visar en tio gångers förstoring av pollenfrekvensen för 
att denna skall vara lättare att avläsa. Ett fullständigt pollendiagram 
för lokalen redovisas i plansch 3. Där förklaras också litologikolumnen 
i diagrammets vänstra del. Analysen har utförts av Nils-Olof Svensson 
2005.
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m fl 1991). I studier från exempelvis norra Karpaterna i Rumä
nien har man kunnat visa att eken där invandrade vid 9200 
f Kr medan hasseln etablerades först omkring 8700 f Kr (Björk
man m fl 2002, 2003). Almen var i stort sett på plats i det om
rådet redan vid början av holocen. Denna något omvända in
vandringsordning jämfört med Örkelljungatrakten visar tyd
ligt att närhet till refugieområdena ger en snabbare invandring 
under tidigholocen. Men invandringsföljden kan vara olika vil
ket avspeglar avståndet till refugierna. Utifrån undersökning
en i Karpaterna kunde man sluta sig till att både alm och ek 
sannolikt hade förekommit på refugier inom det nuvarande 
Rumäniens gränser medan hasseln däremot behövde spridas 
en längre sträcka. Man kan därför dra slutsatsen att både alm 
och ek måste ha behövt spridas en avsevärd sträcka för att nå 
till södra Sverige och undersökningsområdet.

Vilka spridningsvägarna kan ha varit för de mer värmekrä- 
vande trädarterna kan studeras med hjälp av molekylärbiolo
giska metoder, där man genom att jämföra den genetiska vari
ationen hos olika trädpopulationer försöker hitta släktskaps
förhållanden. Genom sådana studier av ekpopulationer över 
hela Europa har man kunnat belägga en förekomst av minst 
fyra olika kärnområden varifrån alla nutida populationer ver
kar ha sitt ursprung (se sammanfattning av Hewitt 1999). Så
dana kärnområden kan betraktas som refugier varifrån popu- 
lationerna senare har spridits under postglacial tid. För ekens 
del verkar refugieområdena ha varit delar av den Iberiska halv
ön, Italien, centrala Balkan och Svartahavsområdet. Till Skan
dinavien har spridits ekpopulationer som främst verkar ha sitt 
genetiska ursprung i Italien.

Nästa stora förändring i vegetationen inträffade när alen 
invandrade. Detta skedde under tidsintervallet 7800 till 7500 
f Kr (figur 8-10). Etableringen tycks ha skett något tidigare vid 
Järingsholm än vid Flinkasjön. Om så verkligen var fallet är 
oklart, skillnaden i tid kan också bero på osäkerheter i krono
logierna för detta intervall. I vilket fall expanderade alen 
snabbt när den väl hade etablerats. Al är ett träd som är kon
kurrenskraftigt på fuktig mark där den ofta bildar sumpskog.
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Den snabba expansionen indikerar att den inte mötte någon 
större konkurrens. I samband med alens expansion minskade 
frekvensen för gräs och halvgräs, vilket indikerar att den inva
derade de sista kvarvarande öppna kärrmarkerna. Alens eta
blering medförde att björk och tall började trängas undan från 
fuktiga marker. På väldränerad mark var den däremot inte 
konkurrenskraftig.

Under tidsavsnittet minskade örtpollenfrekvensen markant. 
Minskningen avspeglar delvis att skogarna tätnade alltmer ge
nom expansionen av ädellövträd, men även som nämnts ovan 
att de tidigare öppna kärrmarkerna började försvinna. De enda 
örtpollentyper som förekommer regelbundet under denna tid 
är gräs, halvgräs och älgört. Det är växter som i huvudsak kan 
antas ha förekommit på fuktig mark under perioden. Övriga 
örtpollentyper förekommer bara sporadiskt i proverna. Detta 
indikerar att det knappast fanns några större öppna ytor i sko
garna mer än de luckor som normalt bildas när träd faller till 
följd av hög ålder, blåst eller svampangrepp. Framför allt den 
successiva ökningen av alm och ek bör ha inneburit att skogens 
struktur blev allt tätare.

I pollendiagrammet för Järingsholm förekommer enstaka 
pollenkorn av murgröna under detta tidsavsnitt (figur 10). Även 
låga frekvenser av denna art är en god indikation på att den har 
varit vanlig i skogarna (Bottema 2001). Vid Flinkasjön tycks eta
bleringen ha skett något senare. Där börjar sådana pollenkorn 
att förekomma först runt 6500 f Kr (figur 8). Förekomsten vid 
Järingsholm indikerar att klimatet under perioden måste ha präg
lats av varma somrar och milda vintrar (Iversen 1944, 1960).

Sammanfattningsvis kan sägas att skogarnas sammansätt
ning och struktur fortsatte att förändras under boreal tid. Ex
pansionen av alm och ek innebar att tall-hasselskogen efter 
hand övergick till en mer blandad skogstyp. Denna blandskog 
dominerades av hassel och tall men även alm och ek var frek- 
venta. Björk och asp minskade dock i frekvens. Skogens struk
tur tätnade alltmer i takt med att de mer ljuskrävande arterna 
minskade och ädellövträden expanderade. På fuktig mark ut
vecklades efter 7500 f Kr en aldominerad skog.
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ATLANTISK TID, 7000-4000 F KR
I den arkeologiska kronologin motsvarar denna period ungefär 
mellan- och senmesolitisk tid. Tidsavsnittet representeras av 
den övre delen av zon F:5 samt F:6 till F: 8 i diagrammet för 
Flinkasjön, den allra översta delen av zon R:2 samt R:3 till R:5 
för Ringarpagården och zon J:7 till undre halvan av J:10 för 
Järingsholm (figur 7).

Vid en snabb blick på pollenkurvorna för denna 3000 år 
långa period kan det tyckas att det rådde nästintill stabila för
hållanden i skogarna. De enda uppenbara förändringarna är 
en minskande trend för tall och en ökande för ek (figur 8-10). 
Granskar man de olika kurvorna i detalj uppenbaras emeller
tid detaljer som avspeglar flera intressanta förändringar. Men 
genom att området var skogstäckt redan vid tidsavsnittets bör
jan blev förändringarna inte lika snabba och genomgripande 
som under preboreal tid när björk och hassel expanderade utan 
konkurrens från andra arter.

Den första betydelsefulla förändringen i skogarna under at
lantisk tid var att linden etablerades. Denna art blev vanlig i hela 
undersökningsområdet omkring 7000 f Kr. Antagligen invandra
de den under slutfasen av boreal tid, åtminstone indikerar pollen
diagrammet för Järingsholm detta genom att lindfrekvensen öka
de märkbart vid 7200 f Kr (figur 10). Enstaka lindpollenkorn no
terades tidigare under boreal tid men dessa kan knappast indikera 
en lokal etablering. Även om linden producerar få pollenkorn kan 
inte enstaka korn bevisa en lokal förekomst. Däremot avspeglade 
dessa att arten börjat invandra till Skåne, men att den ännu inte 
hunnit fram till undersökningsområdet. Linden tycks till en bör
jan ha varit sparsam i skogarna. Det är först vid 6500 f Kr som 
dess frekvens ökat till värden som indikerade att den börjat bli 
allmän. Att det dröjde omkring 500 år innan den blev mer bety
delsefull berodde förmodligen på konkurrens från de redan eta
blerade arterna. Men i det långa loppet blev linden en vinnare ge
nom dess skuggtålighet och långa livslängd (Pigott 1989).

När väl linden har etablerats har den god förmåga att ersät
ta fallna trädstammar genom att på vegetativ väg skjuta upp 
nya skott från stambasen (Pigott 8c Huntley 1978). Även om 
en enskild stam inte blir mer än något hundratal år gammal
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kan individen ändå fortleva på platsen under lång tid genom 
att ersätta fallna stammar med nya. Därför kan en lindindivid 
vara många gånger äldre än vad den nuvarande stammen visar 
vid en trädringsborrning (Pigott 1989). Riktigt hur gammal en 
lind kan bli är svårt att bedöma, dessutom försvåras sådana 
uppskattningar av att äldre stammar oftast är ihåliga genom 
röta. Rimliga uppskattningar har förts fram som visar att lind
individer skulle kunna bli minst 1000 år och förmodligen ännu 
äldre. I ädellövskogen är det få trädslag som blir så gamla. I en
staka fall kan eken bli mycket gammal men det tillhör ändå 
undantagen att ekindivider blir mer än 1000 år.

Det vanligaste ädellövträdet i undersökningsområdet under 
början av atlantisk tid var alm. Men den var på intet sätt lika 
vanlig här som den var i södra och mellersta Skåne, där frek
vensen i pollendiagram kan vara minst dubbelt så hög (t ex 
Göransson 1991). I undersökningsområdet uppnåddes 5 % 
som högst under atlantisk tid (figur 8-10). Orsaken till att den 
var vanligare längre söderut beror på att arten främst är kon
kurrenskraftig på näringsrikare platser med hög mullhalt och 
god markfuktighet. I undersökningsområdet hade sådana 
marktyper en begränsad utbredning eftersom de dominerande 
jordarterna som sandig morän och isälvsavlagringar är förhål
landevis näringsfattiga. I södra och mellersta Skåne finns stora 
områden som domineras av leriga och kalkrika moräner som 
utgör ypperliga substrat för arten. Efter hand stötte dock al
men på hård konkurrens från både ek och lind och den träng
des tillbaks från de väldränerade jordarna men behöll sanno
likt sin numerär på växtplatser med god markfuktighet. Både 
ekens och lindens frekvenser ökade successivt under hela tids
avsnittet. Under periodens slutskede utgjorde de tre ädellövträ
dens frekvens tillsammans 20 % av pollensumman. Omkring 
5300 f Kr invandrade ytterligare ett ädellövträd, nämligen ask. 
Denna art tycks inte ha fått någon större spridning i området 
vilket antyds av att pollenfrekvensen inte ökade nämnvärt ef
ter etableringen. Antagligen mötte asken för hård konkurrens 
från befintliga arter för att den skulle kunna expandera. Arten 
föredrar näringsrika växtplatser med hög markfuktighet och 
på sådana biotoper förekom redan alm och al.
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Den utdragna ökningen för ek och lind under atlantisk tid 
avspeglade en succession i skogarna där mer ljuskrävande arter 
som björk, asp och tall blev allt ovanligare och marginaliserade 
till växtplatser där ädellövträden inte var konkurrenskraftiga. 
Björk och asp kunde till en början genom sin snabba tillväxt ut
nyttja luckor som uppstod i skogarna på väldränerad mark. 
Men efter hand som populationerna minskade och skogens 
struktur tätnade fick de allt svårare att hävda sig. Detta märks 
tydligt för asp vars pollenfrekvens under senare delen av tidsav
snittet blev mycket låg. Björkens pollenfrekvens uppvisade dock 
inte någon större förändring, den är faktiskt ganska konstant 
under hela perioden frånsett vissa smärre fluktuationer. Detta 
visar att arten totalt sett behöll sin populationsstorlek trots att 
den minskade på fastmarkerna. Troligen kunde björkens frek
vens behållas på konstant nivå genom att den fortsatt var van
lig på fuktig mark och kanske expanderade på sådana markty
per. På fuktig mark var annars al det dominerande trädslaget. 
Den bildade ofta rena sumpskogar där inslaget av andra trädar
ter var begränsat. Förmodligen fanns det också en del viden och 
brakved i denna miljö. Att björkens frekvens är hög trots att 
den bör ha konkurrerats ut på fastmarkerna måste innebära att 
den ändå lyckades expandera i någon miljö. Eftersom även al 
expanderade måste detta innebära att det hela tiden tillkom nya 
markslag som kunde utnyttjas av dessa arter. Sannolikt avspeg
lade ökningen av al och de konstanta värdena för björk att det 
var nya torvmarker som tillkom.

Tillkomsten av nya torvmarker var en följd av igenväxning- 
en av sjöar som började redan under preboreal tid. En sådan 
igenväxning kan exemplifieras med de undersökta lokalerna 
Ringarpagården och Järingsholm. Båda dessa lokaler var min
dre sjöar fram till atlantisk tid. Lokalen Ringarpagården blev 
ett kärr med högvuxen starrvegetation vid 6200 f Kr (figur 9), 
medan igenväxningen skedde något senare vid Järingsholm där 
ett lövkärr utvecklades omkring 5000 f Kr (figur 10). Igenväx
ningen skedde vid olika tidpunkter beroende på hur grunda sjö
arna var från början och hur stor den biologiska produktionen 
var. I det lokalt präglade pollendiagrammet för Ringarpagår
den kan man efter igenväxningen först notera en kraftig ökning
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av björk som senare följdes av en betydande ökning av al (figur 
9). Tillkomsten av kärret gynnade initialt björken men senare 
konkurrerades den ut av al. Detta pollendiagram illustrerar på 
ett pedagogiskt sätt hur både al och björk kunde dra nytta av 
igenväxningen av grunda sjöar. Hade det inte tillkommit nya 
fuktiga växtplatser skulle alen inte ha kunnat fortsätta att öka 
och björken inte kunnat behålla sin frekvens.

En komponent i ädellövskogen som det är lätt att glömma 
bort är hassel. Sett till hela perioden är dess frekvens i stort oför
ändrad trots att temporära fluktuationer förekommer. Dess frek
vens var dock något högre vid tidsavsnittets början än vid dess 
slut (figur 8-10). Trots hård konkurrens från ädellövträden lyck
ades hasseln ändå behålla sin populationsstorlek. Initialt bör 
den ha mött hård konkurrens från ek och lind när dessa träd 
började expandera vid 7000 f Kr. I pollendiagrammen kan man 
också skönja en viss minskning av dess frekvens under perioden 
fram till omkring 6500 f Kr då ek och lind ökade ytterligare.

Det är därför lite paradoxalt att hasseln trots att både ek 
och lind blev allt vanligare ändå lyckades behålla sin frekvens. 
I den allt tätare skogen på fastmarken borde hasselns pollen
produktion ha minskat på grund av att dess blomning är be
tydligt sämre i en tät skog än när den står mer öppet (Rackham 
1976; Tallantire 1981). Hasselns föryngring borde efter hand 
ha minskat. Nu verkar emellertid de enkla samband som gäller 
för hassel i nutid inte vara fullt tillämpbara på arten för dess ti- 
digholocena förekomst. Att man inte rakt av kan applicera 
ekologiska iakttagelser i nutid på förhållanden under äldre pe
rioder är inte märkligt. Det kan finnas många anledningar till 
att förhållandena var annorlunda under denna tid jämfört med 
hur de är i dag även när man betraktar samma arter. En orsak 
står att finna i klimatet som är så mycket mer än bara medel
temperatur och nederbörd. Även om dessa klimatvariabler var 
de samma kan ändå faktorer som solinstrålningens och neder
bördens fördelning över året, avdunstningen och vinterförhål
landena ha varit annorlunda. Att de klimatförhållanden som 
rådde under tidigholocen var speciellt gynnsamma för hassel 
hävdas exempelvis av Huntley (1993) och Tinner och Lotter 
(2001). Dessutom förekom skogar med artsammansättningar
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och strukturer som inte är jämförbara med några nutida typer. 
Man skall heller inte glömma bort djurlivet som också det var 
annorlunda, och många djurarter kan ha haft direkt eller indi
rekt betydelse för olika arters föryngring i skogarna. Vidare 
var jordmånen annorlunda då den i huvudsak utgjordes av 
brunjord. I nutid förekommer knappast heller några ursprung
liga skogsmiljöer som inte påverkats av någon form av mark
användning. Det är med andra ord inte konstigt att det kan 
vara svårt att finna förklaringar till växters tidigare popula- 
tionsstorlek utifrån våra nutida referensramar.

De höga hasselfrekvenserna under slutfasen av atlantisk tid 
visar tydligt att arten lyckades föryngras framgångsrikt under 
hela perioden. Om man adderar hasselns frekvens på 20 % vid 
periodens slutskede med de övriga ädellövträdens utgör de till
sammans 40 % av pollensumman. Betänker man dessutom att 
främst lind men i viss mån alm är något underrepresenterade i 
diagrammen till följd av lägre pollenproduktion än tall och björk, 
bör detta innebära att ädellövträdens andel av skogsvegetationen 
har varit betydande. På väldränerad mark bör de tillsammans 
med hassel ha utgjort nästintill 100 % av träd- och buskskiktet. 
Eftersom de flesta provtagningspunkterna omges av fuktiga 
marker där goda pollenproducenter som al och björk dominerar 
är det inte förvånande att ädellövträdens frekvenser blir något 
underrepresenterade i diagrammen. Linden bör ha haft en popu- 
lationsstorlek som var minst lika stor som ekens, och i vissa be
stånd utgjorde den antagligen den dominerande arten.

Örtpollen frekvensen fortsatte att minska under tidsavsnittet. 
Detta visar att den öppna vegetationen blev alltmer tillbaka- 
trängd. Av de örtpollentyper som förekommer mer frekvent kom
mer flertalet från fuktiga marker som kärr. Det gäller exempelvis 
halvgräs och älgört och huvuddelen av gräspollenkornen. Den 
låga örtpollenfrekvensen indikerar därtill att skogarna hade en 
tät struktur med liten luckighet.

Av ek, alm och lind är troligtvis den sistnämnda det träd 
som är mest värmekrävande. För att lind skall sätta frön krävs 
en jämförelsevis hög sommartemperatur. Medeltemperaturen 
för juli bör helst överstiga 16 °C. Det är framför allt temperatu
ren vid pollenslangens tillväxt som är avgörande för att fertila
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frön skall kunna utvecklas. Undersökningar har visat att det 
krävs minst 30 timmar med temperaturer över 19 °C inom lop
pet av tre till fyra dagar för att lindens pollination skall bli lyck
ad (Pigott & Huntley 1981). Det är temperaturförhållanden 
som inte uppnås varje år i södra Sverige i nutid. Därför anses 
ofta klimatet vara en av de bidragande orsakerna till att arten 
har minskat kraftigt under de senaste årtusendena. Nu är det 
inte riktigt så enkelt eftersom även markanvändningen kan ha 
haft stor betydelse för minskningen, dels genom skogsbete och 
skogsbruk men också genom att marker med ädellövskog har 
omformats till åker. Dessutom behöver ett långlivat träd som 
lind inte sätta grobara frön varje år. Om dess livslängd normalt 
är längre än ett par hundra år räcker det mer än väl med att den 
kan sätta frön någon gång varje årtionde. Temperaturförhål
landena var antagligen inget problem för arten under atlantisk 
tid eftersom medeltemperaturen under sommaren oftast över
steg dess minimikrav för frösättning. Åtminstone senare delen 
av tidsavsnittet utgör den klimatiskt sett mest gynnsamma pe
rioden i norra Europa under hela holocen (se Davis m fl 2003).

Att klimatet varit fördelaktigt för många arter indikeras 
också av förekomsten av mistel och murgröna (Iversen 1944, 
1960; Troels-Smith 1960). Även om något enstaka pollenkorn 
av murgröna noterades från den föregående perioden är det 
först under atlantisk tid som den och mistel börjar förekomma 
någorlunda regelbundet i proverna (figur 8-10). Både mistel 
och murgröna producerar få pollenkorn vilket medför att en
staka korn kan få stor betydelse för tolkningen. Förekommer 
sådana pollenkorn regelbundet och dessutom som för murgrö
na att flera hittas i samma prov visar detta att de måste ha va
rit vanliga i området. Framför allt murgröna har använts som 
en indikator på varma somrar och milda vintrar. Arten är spe
ciellt känslig för perioder med hård frost (Iversen 1944, 1960). 
Det kan här också tilläggas att fossila nötter av växten sjönöt 
(Trapa natans) hittades i lagerföljden från Järingsholm (figur 
11). Nötterna kunde dateras till atlantisk tid. Denna art är ut
död i Sverige i nutid men var vanlig i sjöar under stenåldern 
(Malmström 1920). Även denna förekomst indikerar att kli
matet var gynnsamt under atlantisk tid.
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Figur 11. Sjönöt (Trapa natansj funnen i lagerfölj
den vid Järingsholm, söder om Skånes-Fagerhult. 
Flera sjönötter hittades i den övre delen av gyttjan 
under torven och daterades till ca 5000 f Kr (6110 
±90 l4C-år BP). Foto: Staffan Hyll.

De flesta pollenkurvorna uppvisar 
relativt jämna kurvor under atlantisk 
tid om man bortser från en del trender 

som gradvist ökande frekvenser eller successiva minskningar. 
Pollenkurvorna för björk, tall, al och hassel är lite mer fluktu
erande mellan en del nivåer även om medelvärdena för hela pe
rioden inte förändras nämnvärt. En sådan fluktuation som i 
diagrammet för Flinkasjön noteras vid 6000 f Kr (figur 8) är 
dock intressant genom att den skulle kunna sättas samman 
med den storskaliga klimatförsämring som påvisats i många 
typer av klimatarkiv över stora delar av Europa men också på 
andra håll på norra halvklotet (se kapitlet Klimatförändringar 
för referenser och en diskussion om orsaken). Kl imat fluktua
tionen var mycket kraftig och innebar ett torrare klimat med 
svalare somrar och kallare vintrar.

Från studier av iskärnor på Grönland vet man att denna kli
matförsämring inleddes omkring 6200 f Kr och varade under 
drygt 200 år. Isotopdata från dessa kärnor indikerar att de allra 
extremaste klimatförhållandena rådde vid 6150 f Kr (Muscheler 
m fl 2004). Undersökningar av olika typer av klimatarkiv i Eu
ropa (bl a trädringar, pollen och sediment) visar att årsmedel- 
temperaturen sjönk med upp till 2 °C (Tinner & Lotter 2001; 
Spurk m fl 2002; Magny m fl 2003a; Seppä och Poska 2004; 
Veski m fl 2004). Pollendiagrammet för Flinkasjön har god tids
upplösning och analystäthet för detta tidsintervall vilket är en 
grundläggande förutsättning för att man skall kunna upptäcka 
sådana klimatförändringar. Man kan emellertid inte förvänta 
sig att kunna belägga en förändring exakt vid 6200 f Kr efter
som vegetationens respons på en klimatförsämring - och där av 
följande fluktuationer i pollendeponeringen - inte kan vara 
lika snabb som en ändring av sedimentens sammansättning.
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Träd är långlivade organismer och även om klimatet försämras 
kan det ta lång tid innan en sådan förändring medför att vege
tationens sammansättning rubbas. Växternas blomning och 
pollenproduktion kan dock påverkas snabbt av ett sämre kli
mat, men sådana hastiga förändringar är vanligen svåra att 
upptäcka vid pollenanalys eftersom tidsupplösningen sällan är 
tillräckligt hög.

I diagrammet för Flinkasjön noteras vid 6000 f Kr ett kort
varigt toppvärde för pollentyper som björk och tall samtidigt 
som al och hassel minskar (figur 8). Dessutom kan man notera 
en liten minskning för ek. En ytterligare indikation på att det 
verkligen är en klimatförsämring som avspeglas i pollendia
grammet är att frekvensen för murgröna minskar. 1 ett prov 
strax under denna förändring noterades flera pollenkorn av 
murgröna, men sedan förekommer endast spridda korn fram 
till 5500 f Kr då återigen flera hittades i ett prov. Minskningen 
av murgröna kan vara en effekt av denna klimatförändring, 
och för denna arts del krävdes det åtskilliga hundra år innan 
dess population återhämtade sig. I pollendiagrammet för Jä- 
ringsholm noteras samma typ av förändring, dock redan vid 
6500 f Kr (figur 10). Att förändringen verkar ha skett tidigare 
på denna lokal beror förmodligen på att kronologin är något 
osäker för detta tidsintervall. I diagrammet för Ringarpagården 
kan förändringen inte beläggas vilket beror på att lokalen vid 
denna tidpunkt växte igen och blev ett kärr. Följderna av den
na igenväxning överskuggar alla effekter en klimatförändring 
skulle kunna ha haft på den lokala vegetationen (figur 9). Fluk
tuationerna i pollendiagrammen för Flinkasjön och Järings- 
holm påminner starkt om de förändringar som beskrivits från 
Tyskland, där ek och hassel minskade samtidigt som tall ökade 
i samband med klimatförsämringen (S.-Fl. Chen 1988). En lik
nande förändring har dokumenterats i Schweiz där hassel mins
kade och tall och björk ökade (Tinner & Fotter 2001). I lager
följder från norra Sverige har man noterat en minskad pollende
ponering och ett ökat inflöde av minerogent material under 
denna tid vilket indikerar svalare somrar och ökad erosion 
(Snowball m fl 2002). Man kan på goda grunder dra slutsatsen 
att den storskaliga klimatfluktuationen vid 6200 f Kr som är
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känd från många andra håll på norra halvklotet ligger bakom 
förändringarna i pollendiagrammen från undersökningsområ
det. Liksom för den tidigare klimatfluktuationen omkring 9200 
f Kr får vi genom våra detaljerade och väldaterade diagram lo
kala belägg för en storskalig klimathändelse, och kan på så sätt 
bidra med detaljer om hur klimatet påverkade vegetationen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den blandskog 
med hassel, tall, alm och ek som förekom på väldränerad mark 
vid periodens början så småningom utvecklades till en ädellöv
skog dominerad av ek, lind, hassel och alm. Tall, björk och asp 
försvann från fastmarkerna och blev efter hand marginalisera- 
de till växtplatser där ädellövträden och hasseln inte var kon
kurrenskraftiga. På fuktiga marker var det al som dominerade 
och bildade sumpskogar. I och med att nya torvmarker tillkom 
när mindre sjöar växte igen kunde både björk och al expandera 
på dessa. Tack vare dessa nya fuktiga biotoper lyckades björken 
behålla sin frekvens trots att den hade trängts tillbaka på fast
markerna. Vidare finns det tydliga indikationer i pollendia
grammen att den storskaliga klimatfluktuation som inträffade 
på norra halvklotet omkring 6200 f Kr också var märkbar i un
dersökningsområdet. Denna klimatförändring märks speciellt i 
diagrammet för Flinkasjön omkring 6000 f Kr som en kortva
rig ökning för björk och ek och en minskning för al och hassel 
(figur 8). Dessutom minskade samtidigt frekvensen för den vär- 
mekrävande arten murgröna. Sammantaget visar dessa föränd
ringar att klimatet under några århundraden blev kallare.

SUBBOREAL TID, 4000-500 F KR
Av denna långa period diskuteras bara de första 500 åren, dvs 
tidsavsnittet 4000-3500 f Kr. I den arkeologiska kronologin 
motsvarar avsnittet den äldsta delen av tidigneolitikum. Den
na tid representeras av zon F:9 i diagrammet för Flinkasjön, 
zon R:6 för Ringarpagården och den undre delen av zon J:10 
för Järingsholm (figur 7).

Under de första århundradena av subboreal tid skedde inte 
någon nämnvärd förändring av skogarnas sammansättning.
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Fastmarkerna fortsatte att domineras av en ädellövskog med 
ek, lind, alm och hassel. I skogarna fanns också rikligt med 
murgröna. Den enda förändring som var mer märkbar var att 
ek och ask hade blivit vanligare samtidigt som hassel hade mins
kat något.

Om skogen inte förändrades speciellt mycket under de första 
århundradena av tidsavsnittet så kom den att göra det desto 
mer under den följande tiden. Att dess sammansättning och 
struktur kom att förändras orsakades av två omständigheter, 
nämligen almfallet och introduktionen av jordbruk (den så 
kallade neolitiseringen). Almfallet är en viktig ledhorisont i pol
lendiagram från en stor del av västra och norra Europa (Hunt- 
ley & Birks 1983). Det kännetecknas av att al mfrekvensen över 
ett kort tidsintervall, vanligen mellan några få provnivåer, faller 
från tämligen höga nivåer ner till mycket låga värden. Almfallet 
verkar ha skett vid ungefär samma tidpunkt över ett stort geo
grafiskt område. De flesta dateringarna från såväl Sverige som 
andra delar av Skandinavien ger åldern 3800 f Kr (t ex Nilsson 
1964). När man försökt datera almfallet med hög precision har 
liknande åldrar också erhållits, t ex 3770 f Kr från mellersta 
Skåne (Skog & Regnéll 1995). Även kronologierna från under
sökningsområdet ger samstämmiga resultat. I profilerna för 
både Flinkasjön och Ringarpagården kan almfallet dateras till 
3800 f Kr (figur 8-9). I diagrammet för Järingsholm (figur 10) 
är analystätheten för detta tidsintervall för låg för att almfallet 
skall kunna konstateras med säkerhet.

Även om almfallet inte är lika utpräglat i diagrammen från 
undersökningsområdet som i södra och mellersta Skåne sker 
det ändå en del signifikanta förändringar i samband med hän
delsen. Vid Flinkasjön kan man notera en samtidig minskning 
för al och björk och en ökning för tall, ek och hassel (figur 8). 
Almfallet innebar för skogarna på fastmarker att hassel och ek 
gynnades. Att frekvenserna för al, björk och tall förändrades 
måste innebära att det skedde en störning på de fuktiga mar
kerna som fick alen att minska och björk att expandera. De 
långsiktiga förändringarna i skogarna orsakade av almfallet 
tycks dock i de flesta fall ha varit begränsade. Men almens po- 
pulationsstorlek återhämtade sig aldrig efter minskningen.
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Almfallet utgör den i särklass mest omdiskuterade händel
sen i holocena pollendiagram (t ex Ten Hove 1968; Huntley & 
Birks 1983). Orsaken har sin grund i att det under lang tid har 
varit svårt att hitta en entydig förklaringsmodell för almens 
minskning. Till viss del kompliceras händelsen av att den i 
många områden tidsmässigt sammanfaller med introduktionen 
av jordbruk. Detta är fallet i södra Skandinavien. Det har där
för ofta antagits att minskningen orsakats av mänskliga aktivi
teter som ringbarkning eller lövfodertäkt (Troels-Smith 1960; 
Ten Hove 1968; Iversen 1973). Men naturliga faktorer som kli
matförändringar eller ett sjukdomsutbrott (almsjuka) har ock
så framförts som troliga orsaker (Watts 1961; Tauber 1965; 
Rackham 1980; Groenman-van Waateringe 1983; Molloy 8c 
O’Connell 1987; Perry 8c Moore 1987). Det har vidare påståtts 
att orsaken stått och finna i en kombination av såväl mänskliga 
som naturliga faktorer, exempelvis ett sjukdomsutbrott som 
förstärkts av röjningar i skogarna (Rackham 1980; Göransson 
1986; Peglar 8c Birks 1993; Andersen 8c Rasmussen 1993). För 
den som vill fördjupa sig ytterligare i problematiken kring alm
fallet finns en omfattande litteratur att konsultera varav Iversen 
(1973), Birks (1986), Göransson (1987, 1991), Friman (1996) 
och Parker m fl (2002) kan utgöra en lämplig start.

På senare år har man alltmer fokuserat på att almfallet kan 
ha berott på ett sjukdomsutbrott. Inte minst den snabba sprid
ningen av almsjuka i nutid har medfört att man börjat söka för
klaringen i sjukdomar (Perry 8c Moore 1987). Det som talar 
för att det tidigsubboreala almfallet orsakades av ett sjukdoms
utbrott är det faktum att så gott som hela Nordvästeuropa 
drabbades vid samma tidpunkt och att almbestånden reducera
des inom bara ett fåtal år (Groenman-van Waateringe 1983; 
Peglar 1993). Dessutom drabbades områden där det knappast 
förekom någon mänsklig påverkan på vegetationen vid denna 
tidpunkt. Vidare hade jordbruket redan befunnits under sprid
ning över Europa under tusentals år utan att almbestånden på
verkats i nämnvärd omfattning. Att almfallet och introduktio
nen av jordbruk skedde i Nordeuropa vid ungefär samma tid
punkt var förmodligen en slump. Men det går inte att utesluta 
att almpopulationerna redan före detta sjukdomsutbrott kan
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ha varit försvagade av klimatförändringar och mänsklig påver
kan och att detta kan ha förstärkt almsjukans effekt (Diger- 
feldt 1997). Att mycket numera lutar mot att huvudorsaken till 
almfallet var ett sjukdomsutbrott är att de skalbaggar - alm- 
splintborrar, släktet Scolytus - som i nutid sprider den svamp 
som orsakar sjukdomen (ascomyceten Ceratocystis ulmi) dess
utom har hittats i lagerföljder från denna tid (Girling & Greig 
1985; Clark &c Edwards 2002).

Nästa viktiga förändring i undersökningsområdet orsaka
des av introduktionen av jordbruk, närmare bestämt betes
drift. Detta märks genom en ökning för örtpollenfrekvensen, i 
huvudsak orsakad av en ökning av gräs, från omkring 3650 
f Kr. Dessutom börjar pollen av svartkämpar förekomma vid 
3550 f Kr (figur 8). Ökningen av gräs och förekomsten av 
svartkämpar indikerar att det genom röjningar skapats mindre 
ytor med betesmark. Framför allt förekomsten av svartkämpar 
påvisar betad mark eftersom denna art inte skulle kunna växa 
naturligt i områdets skogar. Betesmarkernas yta var dock till 
en början begränsad. Det var först flera tusen år senare som 
detta markslag skulle komma att sätta sin prägel på området.

Även efter almfallet och introduktionen av betesdjur domi
nerades undersökningsområdet av skogar. Deras sammansätt
ning och struktur hade dock förändrats en del. Införandet av 
betesdjur medförde att skogens struktur blev mer öppen än ti
digare. På fastmarkerna var det fortsatt ädellövskogen som do
minerade fast nu var det främst ek, lind och hassel som utgjor
de de frekventaste arterna. Almen förkom enbart underordnat i 
bestånden. Här och var i skogarna låg mindre ytor med betes
mark insprängda. På dessa ytor växte gräs och en del svartkäm
par. Den totala ytan med betesmark var emellertid begränsad. 
Sannolikt var betespåverkan störst i de södra delarna av under
sökningsområdet kring Flinkasjön och söderut, i de norra före
kom knappast något bete förrän flera tusen år senare.

En kortfattad sammanfattning av vegetationsutvecklingen 
under de senaste 5500 åren finns under zonbeskrivningarna 
F:9 till F:13 (se appendix 3). En detaljerad beskrivning av mark
användningen i undersökningsområdet under de senaste 2000 
åren finns i Lagerås (2007).
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Även om förändringarna i djurlivet egentligen ligger utan
för denna boks fokus kan det ändå vara av intresse att beröra 
vad vi vet om faunan i undersökningsområdet under jägarsten- 
åldern. Inte minst kan sådan kunskap ha betydelse för en dis
kussion om vad människan kan ha jagat under olika perioder. 
Eftersom inte något benmaterial fanns bevarat på de boplatser 
som undersöktes inom E4-projektet, troligen till följd av jordar
ternas låga kalkhalt, finns inga direkta belägg för vilka arter 
som kan ha förekommit eller jagats (Knarrström red. 2007). 
Fyndmaterialet från boplatserna, t ex pilspetsar, skrapor och 
flintknivar, utgör ett indirekt bevis för jakt, hantering av skinn 
och slakt, men säger inget om vilka arter som jagades.

Ett konkret belägg för djurlivet som gjordes i samband med 
de arkeologiska undersökningarna var fyndet av bäverhyddor 
och bävergnagda pinnar (figur 12) från lokalen Järingsholm 2 
(Knarrström red. 2007). I samma torvmark hittades dessutom 
en stam som har bearbetats av hackspett (Lagerås, mündigen; 
figur 13) och i en annan torvmark hittades musgnagda hassel
nötter (Lagerås, muntligen; figur 14). Sådana fynd är värdeful
la för en rekonstruktion av faunan när direkta lämningar sak
nas. Benfynd från regionen är över huvud taget fåtaliga varför 
man får ta hjälp av studier från andra håll i Skåne och i Dan
mark för att beskriva vilka arter som kan ha förekommit. Ex
empel på lättillgängliga översikter som berör djurlivets historia 
i södra Skandinavien är Lepiksaar (1986), Aaris-Sørensen 
(1988) och Liljegren och Lagerås (1993).

Det större däggdjur som antagligen förekom mest frekvent 
i området under slutfasen av senglacial tid, och en bit in i pre- 
boreal tid, var renen. Ett rikhaltigt benmaterial av arten finns
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Figur 12. Bävergnagda pinnar från sjölagerföljden vid Järingsholm, sö
der om Skånes-Fagerhult. Två av pinnarna daterades till ca 7000 f Kr 
(7905 ±80 respektive 8195 ±80 14C-år BP). Foto: Per Lagerås.

belagt från både södra Skåne och Danmark (Magnell m fl 
1999: Aaris-Sørensen m fl 2007). Att renen också var ett vik
tigt bytesdjur för människan indikeras av de skärmärken som 
noterats på ben funna i en dödishåla vid Hässleberga i södra 
Skåne (Magnell m fl 1999). Renen försvann sannolikt från un
dersökningsområdet när björkskogen blev tätare en bit in i pre- 
boreal tid.

Förmodligen var det under slutfasen av yngre dryas eller i 
början av preboreal tid som djur som skogshare, älg, uroxe och 
visent invandrade. Ungefär vid samma tidpunkt bör för övrigt 
björn och varg ha invandrat. Hur frekventa dessa arter var 
inom undersökningsområdet är dock svårt att säga på grund av 
att lokalt fyndmaterial saknas. Gissningsvis bör både älg och 
uroxe ha funnit gott om lämpliga biotoper. Uroxen bör särskilt 
ha gynnats av den stora rikedomen på våtmarker. När björk
skogen tätnade och tall och hassel började expandera etablera
des antagligen arter som bäver, räv, vildsvin, kronhjort och rå
djur. Något senare invandrade arter som ekorre, grävling och
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Figur 13. Under torven vid Järingsbolm hittades denna gamla trädstam 
med tydliga spår efter hackspett. Stammen daterades till ca 8000 f Kr 
(8990 ±95 uC-år BP). Foto: Staffan Hyll.

utter. Rovdjur som lodjur och vildkatt bör som senast ha an
länt under slutfasen av preboreal tid.

Under boreal tid tätnade skogarna ytterligare när alm och 
ek började öka. Dessutom skedde en genomgripande föränd
ring av kärrmarkerna när alen började expandera vid 7500 
f Kr. Framväxten av alsumpskogar hade troligen en negativ ef
fekt på uroxens population. Till viss del kompenserades dock 
igenväxningen av kärren av att nya torvmarker bildades genom 
uppgrundning av sjöar och forsumpning av dåligt dränerad 
mark. Oavsett detta försvann uroxen nog från området redan 
under början av atlantisk tid. Visenten försvann troligtvis re
dan under början av boreal tid. För den som vill veta mer om 
uroxens historia i Sverige rekommenderas en översikt av Ek
ström (1993). En äldre och delvis föråldrad framställning av 
artens förekomst i landet finns i Isberg (1962).

Under början av atlantisk tid expanderade ek och lind och 
vid 6500 f Kr bör regionen ha dominerats av en tät ädellöv
skog där ek, lind, alm och hassel var de vanligaste trädslagen
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Figur 14. Vid grävning i en torvmark strax nordost om Flinkasjön, sö
der om Örkelljunga, hittades denna samling hasselnötter. Nötterna har 
gnagmärken efter skogsmus eller hasselmus och är rester efter ett förråd 
som musen samlat ihop för nästan 8000 år sedan, ca 5700 f Kr (6820 
±110 uC-år BP). Foto: Thomas Flansson.

på väldränerad mark. Framväxten av en tät ädellövskog skapa
de nya förutsättningar för djurlivet. Arter som kronhjort, rå
djur och vildsvin gynnades av detta samtidigt som exempelvis 
älgen missgynnades (Liljegren & Lagerås 1993).

Introduktionen av jordbruk men framför allt införandet av 
betesdjur medförde att vegetationen kom att förändras i områ
det från omkring 3600 f Kr. De något öppnare och mer frag- 
menterade skogarna gynnade arter som rådjur och grävling 
medan andra arter missgynnades. Till de missgynnade hör flera 
arter av rovdjur, vilka kräver stora sammanhängande områden 
med orörd skog. Dessutom medförde hållandet av betesdjur att 
man aktivt missgynnade och sannolikt genom selektiv jakt för
följde rovdjur som kunde innebära ett hot för tamdjuren.
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För att få en mer detaljerad bild av vilka arter som förekom 
i Skåne under jägarstenåldern men också för att få en uppfatt
ning om vilka som aktivt jagades måste man vända sig till lo
kaler där det finns ett rikhaltigt benmaterial bevarat i sediment 
eller utkastlager. Sådana omfattande benmaterial finns bl a 
från den mellanmesolitiska kongemoseboplatsen vid Tågerup, 
som ligger invid Saxån inte långt från dess utlopp sydost om 
Landskrona (Eriksson & Magnell 2001a). Ett annat exempel 
är benmaterialet från ertebölleboplatsen Bökeberg vid Ydding- 
esjön i södra Skåne (Eriksson & Magnell 2001b). Åtminstone 
från boplatsen Bökeberg kan beläggas att det främst var kron
hjort och vildsvin som jagades, men även rådjur och älg verkar 
ha utgjort viktiga bytesdjur.
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I detta kapitel diskuteras främst i vilken mån människan 
påverkade vegetationen under mesolitisk tid och om detta i så 
fall kan spåras i pollendiagrammen. Därutöver kommer det 
omvända förhållandet att beröras, dvs på vilket sätt vegetatio
nens sammansättning och struktur kan ha påverkat männis
kan, och då inte minst vid jakt och val av boplatser.

Att människan genom jordbruk i hög grad påverkat vegeta
tionen under neolitisk tid är välkänt och belagt genom åtskilli
ga pollenanalytiska undersökningar. De tidigaste sådana studi
erna gjordes redan under 1940-talet (t ex Iversen 1941). Utifrån 
dessa studier stod det klart att röjningar i skogar, men också 
åkrar och betesmarker, kunde upptäckas med hjälp av pollen
analyser. Utvecklingen av kulturlandskapet i södra Skåne under 
senare delen av neolitisk tid men även under brons- och järnål
dern har därför kunnat beskrivas med god detaljgrad (t ex Berg
lund red. 1991). Däremot har det varit svårare att belägga even
tuell mänsklig påverkan på vegetationen under jägarstenåldern. 
Den mest uppenbara förklaringen till detta förhållande är att 
människan som en rörlig jägare och samlare inte påverkade sin 
omgivning i lika hög grad som den mer stationära bonden, som 
dessutom genom röjningar skapade markslag, t ex betesmarker, 
som inte förekommit tidigare. På dessa kulturskapade marker 
kunde växter som inte trivs i tät skog etableras och expandera 
och det är framför allt sådana arter som vid pollenanalyser kan 
vara goda indikatorer på olika typer av markanvändning.

Ett exempel som har berörts tidigare är svartkämpar som 
är en god indikator på betesmarker. Men det finns många an
dra indikatorer, bl a många örtpollentyper, som kan påvisa

95



MÄNNISKAN OCH VEGETATIONEN

mänsklig påverkan på vegetationen (Behre 1981). Frapperande 
är att så gott som alla pollendiagram som täcker in mesolitisk 
tid nästan alltid saknar sådana tydliga indikationer på markpå
verkan. En pollentyp som svartkämpar påträffas praktiskt ta
get aldrig i lager som är äldre än almfallet. Ett intressant un
dantag utgör dock lagerföljden från Tågerup som undersöktes 
pollenanalytisk i samband med de arkeologiska utgrävningarna 
av bl a boplatslämningar från kongemosekulturen (Regnell m fl 
2001; Regnell & Sjögren 2007a). På nivåer som är äldre än 
almfallstid, dvs äldre än 4000 f Kr, noterades i tre skilda prover 
enstaka pollenkorn av svartkämpar. Hur dessa pollenkorn skall 
tolkas är emellertid oklart. Denna lagerföljd är nämligen svår
tolkad på flera sätt eftersom den har bildats i en lagun som haft 
kontakt med havet och där samtidigt Saxån har transporterat 
ut material som deponerats på platsen. Det finns heller inga an
dra pollenindikatorer från detta tidsintervall som skulle tyda på 
någon större mänsklig påverkan på vegetationen. Kanske av
speglar dessa pollenkorn bara artens naturliga förekomst på 
strandnära växtplatser, som senare skulle komma att öka dra
matiskt när den kunde etableras på betespräglad mark i inlan
det och därmed kom att gynnas starkt av markanvändningen. 
Några sådana tidiga pollenkorn av svartkämpar hittades heller 
inte i undersökningsområdet i norra Skåne. I dessa pollendia
gram förekommer över huvud taget inga pollentyper under me
solitisk tid som säkert kan knytas till mänskliga aktiviteter.

Andra faktorer som har betydelse för möjligheten att upp
täcka påverkan på vegetationen är befolkningens storlek och 
hur länge man stannade på samma plats. Givetvis är det svårt 
att upptäcka sådan påverkan om man enbart stannade en kort 
tid på varje ställe. Flertalet av de boplatslämningar som har 
påträffats representerar bara kortare vistelser, några så korta 
som en dag medan andra något längre som ett par veckor 
(Knarrström red. 2007). Om man ständigt förflyttar sig i land
skapet och sällan stannar någon längre tid på en plats kommer 
den totala påverkan på vegetationen att vara begränsad. Dess
utom var populationstätheten inte så stor. De boplatslämningar 
som påträffades representerar ett långt tidsspann som täcker
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större delen av jägarstenåldern. Även om många boplatser kan
ske har undgått upptäckt och desto fler skulle kunna finnas ut
anför den undersökta vägkorridoren, kommer boplatstätheten 
ändå att ha varit låg om man betraktar hela det 5500 år långa 
tidsavsnitt som utgör mesolitisk tid. Betänker man vidare att 
området inte besöktes i någon större omfattning under långa 
perioder, vilket de fåtaliga fynden från mellanmesolitikum in- 
dikerar, är det inte förvånande att det är svårt att belägga på
verkan på vegetationen.

Ytterligare en faktor som måste beaktas är typen av under- 
sökningslokal. Lokalens storlek har stor betydelse för pollendi
agrammets karaktär, dvs om det är lokalt eller regionalt präg
lat (se stycket Hur man tolkar pollendiagram i kapitlet Pollen
analys). En begränsad påverkan på vegetationen skulle knappast 
kunna upptäckas i ett regionalt diagram, men den skulle myck
et väl kunna påvisas i ett diagram som är mer lokalt präglat. 
Även om Flinkasjön är en liten sjö är ändå pollendiagrammet 
för denna lokal tämligen regionalt (figur 8, plansch 1). Det är 
därför inte förvånande att det är först under början av neolitisk 
tid som en uppenbar markpåverkan kan påvisas, då i form av 
en öppning av vegetationen orsakad genom skapandet av betes
marker. De andra diagrammen från Ringarpagården (figur 9, 
plansch 2) och Järingsholm (figur 10, plansch 3) är mer lokalt 
präglade och en sådan påverkan skulle kunna vara möjlig att 
upptäcka. Men för att så skall vara fallet krävs ändå att boplat
sen varit närbelägen och haft en varaktighet som inneburit att 
man kunnat påverka vegetationen i större omfattning. Boplats
lämningarna vid Ringarpagården representerar tyvärr bara en 
kortvarig vistelse, vilket i kombination med en låg analystäthet 
gör det svårt att påvisa någon påverkan trots att borrpunktens 
läge är optimal i förhållande till boplatsen. Atlantisk tid täcks i 
detta diagram in av 14 nivåer (figur 9), vilket innebär att varje 
prov avspeglar en ögonblicksbild av vegetationen vart tvåhund
rade år. Lagerföljdens tidsupplösning är ungefär 30 år per cen
timeter för detta intervall.

Boplatslämningarna vid Järingsholm är mer omfattande 
och representerar faser under både tidig- och senmesolitikum
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(Knarrström red. 2007). Men inte heller i detta lokalt präglade 
diagram (figur 10) kan noteras några säkra belägg för att män
niskan påverkat vegetationen under motsvarande tid. Detta trots 
att både analystätheten är högre och tidsupplösningen bättre än 
i diagrammet för Ringarpagården (figur 9). I diagrammet för Jä- 
ringsholm täcks atlantisk tid in av 28 nivåer (figur 10), vilket 
innebär ett prov på drygt vart hundrade år. Tidsupplösningen är 
vidare så hög som 15 år per centimeter för detta intervall.

Vidare kan det vara intressant att diskutera på vilket sätt 
människan kan ha påverkat vegetationen under mesolitisk tid. 
Det är uppenbart att de neolitiska böndernas mer bofasta lev
nadssätt och jordbruk skapade förutsättningar för att markpå
verkan kunde bli betydande. Ett långsiktigt vistande på en 
plats innebar att man utnyttjade den lokala vegetationen i så 
hög grad att den kom att förändras. Vissa av dessa förändring
ar var inte avsiktliga utan var en följd av markanvändningen 
som på ett genomgripande sätt ändrade förutsättningarna för 
många arters fortlevnad. Men en befolkning av jägare och 
samlare utnyttjar också vegetationen för sin överlevnad. Det 
kan röra sig om allt från att samla ätbara växter, som hassel
nötter, till material för redskap och ved för matlagning eller för 
att värma sig. Sådan växtanvändning kan exemplifieras med 
det träkolsmaterial som vedartsbestämdes från lokalen Lärka- 
sjöhult 6 (figur 15; Knarrström red. 2007). På denna boplats 
som daterades till senare delen av mesolitisk tid (mellersta erte- 
bölle) har man använt ved från hassel, al, ek och alm, som alla 
var vanliga i området under atlantisk tid. Eftersom pollenkur
vorna för dessa arter är tämligen stabila under intervallet är 
det svårt att belägga en påverkan på vegetationen.

Det finns också en möjlighet att människan under mesoli
tisk tid påverkat vegetationen genom användning av eld. Sådan 
användning kan ha varit högst medveten och exempelvis haft 
som syfte att förbättra betesmöjligheterna för vissa bytesdjur 
och därigenom långsiktigt skapa bättre förutsättningar för jakt 
(t ex Welinder 1989). Aktiv användning av eld för att kunna 
påverka vegetationen förutsätter dock att det dels är möjligt att 
starta bränder, dels att de är möjliga att styra.
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Figur 15. Sammanställning av vedartsbestämt och daterat träkol från ar
keologiska utgrävningar av stenåldersboplatser inom undersökningsom
rådet. Dateringarna visas dels som l4C-är BP, dels som kalibrerade inter
vall i kalenderår f Kr. Vedartsanalysen har utförts av Thomas Bartholin.

Förekomsten av bränder under en period kan beskrivas uti
från fynd av mikroskopiska träkolspartiklar i lagerföljder. Så
dana kolpartiklar räknas normalt rutinmässigt vid pollenana
lyser. Höga frekvenser av träkolspartiklar i ett prov kan tas som 
ett bevis för en lokal brand. Däremot säger en sådan förekomst

99



MÄNNISKAN OCH VEGETATIONEN

inget om orsaken till branden. Förekomsten av träkolspartik- 
lar i de studerade lagerföljderna är emellertid ganska ringa 
(plansch 1-3). Det är egentligen bara i lagerföljden för Ringar- 
pagården som det finns en nivå daterad till ca 5700 f Kr som 
entydigt kan knytas till en lokal brand (plansch 2). Men om 
branden orsakats av människan är omöjligt att säga, det är 
minst lika troligt att den kan ha varit naturlig då den inträffa
de under en period då klimatet i södra Sverige var något torra
re (jämför Digerfeldt 1988). I pollendiagrammet för Flinkasjön 
är förekomsten av träkolspartiklar under mesolitisk tid myck
et ringa (plansch 1). Högre frekvenser noteras bara under yng
re dryas, vilket hänger samman med erosion och omlagring av 
gamla markhorisonter, och under de senaste 1000 åren, vilket 
avspeglar en aktiv markanvändning där eld bl a använts vid 
röjningar. Kurvan i diagrammet för Järingsholm är däremot 
mera svårtolkad då den visar ett ganska högt, men tämligen 
stabilt inflöde av träkolspartiklar (plansch 3). Sannolikt av
speglar kurvan inte upprepade skogsbränder utan snarare 
strandnära lägereldar (t ex Bennett m fl 1990).

Antagligen krävs det speciella förutsättningar för att i pol
lendiagram kunna belägga mänsklig påverkan på vegetationen 
under jägarstenåldern, speciellt då det mestadels handlar om 
tillfälliga boplatser som bara utnyttjades under kortare perio
der. För det första måste diagrammen vara mycket lokalt präg
lade och borrpunkten måste vara belägen i direkt anslutning 
till boplatslämningarna. Därutöver måste både lagerföljdens 
tidsupplösning och analystätheten vara hög. För de lokalt präg
lade pollendiagrammen från undersökningsområdet är lager
följdernas tidsupplösning förmodligen fullt tillräcklig, men 
analystätheten hade behövt vara högre för att det skulle ha 
funnits en rimlig chans att upptäcka eventuell mänsklig påver
kan på vegetationen.

Det kan vidare vara intressant att fundera något på hur ve
getationen i sin tur kan ha påverkat människan. Rimligtvis har 
vegetationens struktur alltid haft stor betydelse, inte minst vid 
jakt men också för framkomligheten i landskapet och för hur 
man valt lägen för sina boplatser. Förutsättningarna för jakt är
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exempelvis olika i ett öppet landskap jämfört med ett som 
präglas av skog, och då inte bara genom att det är olika arter 
som är vanliga utan att det sannolikt också krävts annorlunda 
strategier för hur man närmade sig bytesdjuren (t ex Lagerås 
m fl 2006). De omfattande vegetationsförändringar som sked
de under preboreal och boreal tid innebar att den öppna och 
lågvuxna tundravegetationen snabbt ersattes av skogar, som 
först dominerades av björk men senare av tall och hassel. Efter 
hand tätnade skogen alltmer när ädellövträden vandrade in 
och dessutom försvann de öppna kärrmarkerna när alen eta
blerades. Som allra tätast bör skogen ha blivit efter 6500 f Kr 
när linden började expandera. Dessa förändringar skapade nya 
förutsättningar för vilka djur som fanns att jaga, vilka växter 
som kunde utnyttjas för mat och bränsle samt hur man kunde 
röra sig i terrängen. Att undersökningsområdet troligtvis er
bjudit goda möjligheter för jakt framgår av de boplatsfynd som 
gjordes i samband med den arkeologiska undersökningen 
(Knarrström red. 2007). Flera av boplatslägena verkar ha valts 
med omsorg på så sätt att de kunnat erbjuda bra skydd men 
också god översikt över kärrmarker där eventuella bytesdjur 
betade. Många boplatser verkar vidare ha anlagts på strategis
ka ställen i närheten av stråk som utnyttjades av viltet.

Huvuddelen av boplatslämningarna från mesolitisk tid 
finns i anslutning till vatten, antingen vid åar eller sjöar. Detta 
mönster gäller också för många av de neolitiska boplatsläm
ningarna i området. Att man haft en förkärlek för platser nära 
vatten kan bero på många faktorer. En uppenbar anledning är 
den goda tillgången på vatten vid sådana lokaler. Andra fakto
rer kan ha varit att man hade god tillgång till många andra re
surser som fisk och sjöfågel. Dessutom rörde sig många av de 
djur man jagade i närheten av vatten. En annan omständighet 
kan vara att man orienterade sig i terrängen med hjälp av vat
tendragen, dvs vattnet utgjorde förbindelselänken i landskapet 
mellan olika områden.
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För att bilda sig en uppfattning om ifall vegetationens ut
veckling i undersökningsområdet är likartad den i andra delar 
av landet eller kanske skiljer sig måste man jämföra med vad 
som är känt genom pollenanalytiska undersökningar i andra 
trakter. Det är då mest relevant att jämföra utvecklingen med 
vad som skett i närbelägna områden i Skåne och Småland.

Ett väldaterat och förhållandevis regionalt präglat pollen
diagram finns upprättat för en torvmarkslokal belägen 5 km 
nordost om Markaryd (Björkman & Ekström 2003). Denna 
lokal ligger 15 km nordost om den norra delen av undersök
ningsområdet. Lokalen undersöktes i samband med ombygg
naden av E4:an i södra Småland, ett projekt som i stort genom
fördes parallellt med motsvarande studier i norra Skåne. Trots 
att detta diagram bara täcker utvecklingen från ca 5000 f Kr 
fram till nutid utgör det ändå ett intressant jämförelsematerial 
för senare delen av den atlantiska perioden och början av sub- 
boreal tid. Såväl de topografiska som geologiska förutsättning
arna i Markarydstrakten är snarlika de som råder i de norra 
delarna av undersökningsområdet. Även ur klimatisk synvin
kel är områdena tämligen jämförbara.

Den vegetationstyp som förekom på väldränerad mark i 
Markarydstrakten under senare delen av atlantisk tid domine
rades av ek, lind och hassel. På fuktig mark dominerade al. Den 
mest uppenbara skillnaden är att almen tycks ha varit mindre 
frekvent än på de undersökta lokalerna i norra Skåne. Detta 
beror antagligen på att det fanns färre lämpliga biotoper för 
alm i detta område än längre mot söder. Något utpräglat alm- 
fall kan heller inte urskiljas. Beträffande mänsklig påverkan
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verkar betesdjur ha införts till Markarydsområdet redan under 
början av neolitisk tid, sannolikt vid en tidpunkt som motsva
rar den som kunnat beläggas för den södra delen av undersök
ningsområdet. I diagrammet från Markarydstrakten märks 
denna påverkan som en regelbunden förekomst av pollenkorn 
av svartkämpar. Troligen var betestrycket ganska begränsat i 
området under lång tid, det är först vid 1000 f Kr som mark
användningen verkar ha ökat.

Om vi vill jämföra med ett pollendiagram som täcker hela 
utvecklingen från senglacial tid fram till nutid från en lokal lite 
längre mot norr kan man använda det regionala diagram som 
togs fram för Sandsjön i västligaste Småland av Thelaus (1989). 
Den lokalen ligger i ett område som domineras av torvmarker 
ca 50 km norr om undersökningsområdet. Ur topografisk syn
vinkel ligger lokalen något högre (omkring 160 m ö h) än de 
som undersökts i norra Skåne. De geologiska förutsättningar
na är jämförbara men nederbörden är något högre vid Sand
sjön. Någon exakt jämförelse i tid är svår att göra mellan om
rådena genom att dateringarna för Sandsjön kan betraktas 
som osäkra, därför att de är gjorda på bulkprover av gyttja. 
Sådant material kan vara påverkat av reservoareffekten som 
gör att den uppmätta åldern kan vara äldre än den egentligen 
skulle vara. För en allmän jämförelse fungerar dock diagram
met utmärkt.

Liksom i undersökningsområdet utmärks utvecklingen vid 
Sandsjön av en kraftig ökning av björk under början av holo- 
cen. Initialt noteras en ökning av en, kråkbär, gräs och älgört, 
men efter hand som björkskogen expanderade minskade frek
venserna för dessa växter. Under senare delen av preboreal tid 
etablerades tall och hassel samtidigt som björken trängdes till
baka något. Utvecklingsförloppet skiljer sig knappast under 
denna tid från det som noterats för undersökningsområdet. 
Den enda skillnaden tycks vara att aspen var mer frekvent på 
lokalerna i norra Skåne än vid Sandsjön.

Invandringen vid Sandsjön av alm, ek och al verkar ha skett 
vid en relativt samtida tidpunkt under boreal tid. Alm tycks ha 
etablerats först av dessa träd, följd av al och senare ek. I norra
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Skåne var ordningsföljden i stället alm, ek och slutligen al. Att 
det kan finnas olikheter i invandringsföljden är inte märkligt 
eftersom lokala förhållanden har betydelse för när en art eta
bleras. För alens del tycks dessutom expansionen ha varit snab
bare vid Sandsjön än i norra Skåne. Denna skillnad behöver 
dock inte bero på att alen mötte mindre konkurrens i Småland 
utan kan vara en effekt av dålig tidsupplösning i sedimenten 
för detta intervall. Nästa ädellövträd som invandrade var lind. 
Detta skedde under början av atlantisk tid. Ytterligare något 
senare etablerades ask. Under senare delen av atlantisk tid do
minerades skogarna vid Sandsjön på väldränerad mark av ek, 
lind och hassel. Underordnat fanns också alm och ask. I stort 
skiljer sig denna skogstyp inte från den som vid samma tid
punkt förekom i norra Skåne. Arter som murgröna och mistel 
verkar emellertid inte ha varit lika frekventa vid Sandsjön som 
i undersökningsområdet. Almfallet under början av subboreal 
tid är inte speciellt tydligt vid Sandsjön. Detta har sannolikt 
samma orsak som i norra Skåne och beror på att al men aldrig 
var lika frekvent på höglandet som den var på de mer närings- 
rika markerna i södra Skåne. Det första pollenkornet av svart
kämpar noterades för övrigt i ett prov som ligger ovanför den 
förmodade almfallsnivån. Införandet av betesdjur till trakten 
vid Sandsjön kan ha skett nästan samtidigt som i den södra de
len av undersökningsområdet någon gång runt 3500 f Kr.

Det kan vidare vara intressant att jämföra vegetationsut- 
vecklingen i norra Skåne med den som noterats längre mot norr 
i mellersta Småland. Ett exempel på ett regionalt pollendiagram 
från detta område är det som tagits fram för sjön Trummen 
som är belägen strax söder om Växjö (Digerfeldt 1972). Loka
len ligger drygt 100 km nordost om undersökningsområdet. 
Även denna sjö ligger på en nivå (ca 160 m ö h) som är högre än 
de lokaler som undersöktes i norra Skåne. Topografin är annars 
flack i Växjötrakten. Ur geologisk synvinkel skiljer sig inte om
rådena nämnvärt åt trots att Växjötrakten domineras av grani
ter i stället för gnejs. Däremot bör områdena skilja sig en del be
träffande klimatet. Läget i mellersta Småland medför att det är 
mer inlandspräglat än i norra Skåne. Dessutom är det betydligt
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torrare till följd av att nederbörden är lägre, i snitt faller 600 
mm/år i Växjötrakten jämfört med minst 850 mm/år i under
sökningsområdet (Alexandersson & Andersson 1995; Blen- 
now m fl 1999). Dessa skillnader i det nutida klimatet bör ock
så ha varit märkbara under äldre perioder.

Tyvärr kan man inte heller i detta fall göra några exaktare 
jämförelser i tid mellan områdena eftersom dateringarna för 
Trummen är gjorda på bulkprover av gyttja och därför inte är 
helt tillförlitliga. Digrammet för Trummen täcker utvecklingen 
från början av holocen fram till nutid med stor tidsupplösning. 
Även i detta område märks en kraftig ökning av björk under in
ledningen av preboreal tid. Den snabba klimatförbättringen 
märks som en kraftig ökning för en och kråkbär. Ökningen av 
kråkbär är exempelvis mycket kraftigare än den som noterades 
i norra Skåne. Under senare delen av preboreal tid sker en ök
ning av tall samtidigt som hassel etablerades och björken börja
de minska. Denna utveckling skiljer sig inte på något genomgri
pande sätt från den som noterades i undersökningsområdet.

Av ädellövträden var det almen som etablerades först i Väx
jötrakten. Därefter invandrade ek och slutligen under början 
av atlantisk tid etablerades lind. Asken inkom ytterligare något 
senare men fick inte heller i detta område någon större betydel
se i skogarna. Alen etablerades bara kort tid efter eken. Under 
senare delen av atlantisk tid hade skogen i mellersta Småland 
en sammansättning och struktur som liknade den som före
kom i norra Skåne, dvs på väldränerad mark dominerade ek, 
lind och hassel. Dessutom fanns det en hel del alm i skogarna, 
och antagligen var dess frekvens större i mellersta Småland än 
i norra Skåne. Trots att almfallet inte är lika tydligt som på lo
kaler i södra Skåne är det ändå mer uttalat än på lokalerna i 
undersökningsområdet. Introduktionen av betesdjur märks 
även som enstaka pollenkorn av svartkämpar. Förmodligen 
skedde detta införande vid en något senare tidpunkt än i norra 
Skåne.

Efter utblickarna mot norr kan det vara intressant att jäm
föra med utvecklingen i södra och mellersta Skåne. Lämpliga 
pollendiagram för en sådan jämförelse är dels det diagram som
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tagits fram av Nilsson (1964) för Ageröds mosse i mellersta 
Skåne, dels de diagram som upprättats av Nilsson (1961) och 
Göransson (1991) för Bjärsjöholmssjön i södra Skåne. Ageröds 
mosse är belägen ca 45 km söder om undersökningsområdet 
medan Bjärsjöholmssjön ligger ca 95 km sydsydost om lokaler
na i norra Skåne. Det moderna pollendiagrammet för Bjärsjö
holmssjön täcker bara utvecklingen från senare delen av atlan
tisk tid fram till nutid (Göransson 1991). Den äldre utveck
lingen med början i slutfasen av senglacial tid finns redovisad i 
ett äldre diagram som därtill täcker in hela utvecklingen fram 
till modern tid (Nilsson 1961). Tyvärr är det äldre diagrammet 
inte daterat utan det har endast getts en ungefärlig kronologi 
baserad på de pollenzoner som utvecklades för Skåne av Nils
son (1935, 1961). Det äldre pollendiagrammet kan dock ges en 
bra kronologi genom jämförelser med det daterade diagram
met för Ageröds mosse (Nilsson 1964).

I grova drag är utvecklingen under preboreal tid i södra och 
mellersta Skåne likartad den som noterats i undersökningsom
rådet. I ett tidigt skede ökade björk, därefter expanderade tall 
och något senare etablerades hassel. Någon initial ökning av 
en och kråkbär märks inte vilket skulle kunna innebära att 
dessa arter inte var lika frekventa i söder som de var i norra 
Skåne och i Småland, något som i sin tur skulle kunna vara en 
effekt av att de inte var lika konkurrenskraftiga på näringsrika 
jordar. En annan förklaring kan vara att dessa pollentyper inte 
urskiljts i samma omfattning som varit fallet vid nyare under
sökningar, men den synnerligen begränsade förekomsten av 
pollenkorn av en (Juniperus) även i det nyare pollendiagram
met för Bjärsjöholmssjön (Göransson 1991) pekar mot att var
ken en eller kråkbär varit speciellt vanliga i södra Skåne.

I södra Skåne tycks almen ha etablerats redan i samband 
med invandringen av hassel, vilket motsvarar mellersta delen 
av preboreal tid. Även i mellersta Skåne etablerades alm tidigt, 
men dock något senare än i de södra delarna av landskapet. In
vandringen i norra Skåne skedde inte förrän under slutskedet 
av preboreal tid, vilket är upp mot 500 år senare än i södra 
Skåne. Denna skillnad visar tydligt att utvecklingen i norra

107



JÄMFÖRELSER MED ANDRA OMRÅDEN

Skåne är något förskjuten i tid jämfört med den i söder, vilket 
rimligen är en effekt av att det krävdes viss tid för arten att 
spridas till de norra delarna av landskapet. Eken etablerades 
något efter almen, därefter följde al, lind och ask. Invandrings
ordningen för dessa träd överensstämmer med den som note
rats för norra Skåne, men där är det en betydligt större tids
skillnad för etableringen av al och lind än den verkar ha varit i 
södra Skåne. I norra Skåne etablerades lind mer än 500 år se
nare än al, medan det i mellersta Skåne på sin höjd kan ha skilt 
100 år. Att linden etablerades relativt sent i undersökningsom
rådet kan ha berott på konkurrensförhållanden i skogarna som 
varit ofördelaktiga för arten. Den senare etableringen av lind 
innebar att skogarna i norra Skåne behöll en ljusare och något 
öppnare struktur än längre mot söder. Denna skillnad i vege
tationsstruktur är intressant eftersom den medförde att förut
sättningarna för djurlivet och därmed också för jakt under en 
tid var ganska olika i norra och södra Skåne. Troligen har de 
ljusare och öppnare skogarna haft en rikare undervegetation, 
som i sin tur gynnat viltet. Under denna övergångsperiod in
nan ädellövskogen slöt sig kan alltså norra Skåne ha utgjort 
särskilt bra jaktmarker.

Den dominerande skogstypen i södra Skåne under senare 
delen av atlantisk tid var en ädellövskog där ek, lind, alm och 
hassel var frekventa arter. Dessutom förekom det rikligt med 
ask och troligen också lönn. Vidare var murgröna vanlig i sko
garna. Den rikligare förekomsten av alm, ask och murgröna i 
detta område jämfört med norra Skåne är en effekt av närings- 
rikare jordar och ett mildare och mer kustbundet klimat. Alm- 
fallet är synnerligen välutvecklat i pollendiagrammen för Bjär- 
sjöholmssjön (Nilsson 1961; Göransson 1991). Även i meller
sta Skåne är det tydligt, om än inte lika välutvecklat som i 
södra delen av landskapet (Nilsson 1964).

De första indikationerna på mänsklig påverkan på vegeta
tionen i form av pollenkorn av svartkämpar börjar uppträda 
tämligen frekvent i prover strax ovan almfallet i diagrammen 
från både södra och mellersta Skåne. Introduktionen av betes
djur kan till och med ha skett i mellersta Skåne i omedelbar
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anslutning till almfallet, vilket ett enstaka pollenkorn i ett prov 
där almfrekvensen precis har börjat minska skulle kunna indi
kera (Nilsson 1964). En mer omfattande betespåverkan note
ras emellertid först några århundraden efter almfallet i såväl 
södra som mellersta Skåne. Betespåverkan var antagligen stör
re i dessa områden redan från omkring 3500 f Kr än den över 
huvud taget blev under hela neolitikum i norra Skåne. Det är 
först vid 2000 f Kr som ett mer omfattande bete kan noteras i 
området vid Flinkasjön (figur 8).

Sammanfattningsvis kan sägas att vegetationsutvecklingen i 
undersökningsområdet i grova drag inte skiljer sig radikalt från 
den som noterats längre mot söder i mellersta Skåne eller läng
re norrut i Småland. Det finns dock skillnader som orsakas av 
skiftande geologiska och klimatiska förutsättningar. Ett exem
pel är att de näringsrikare jordarna i södra Skåne har skapat 
gynnsammare förhållanden för bl a alm och ask. Utvecklingen 
i undersökningsområdet är dessutom tidsförskjuten i förhållan
de till den som noterats i södra Skåne. Det är svårt att uppskat
ta dessa tidsskillnader exakt eftersom flera pollendiagram har 
något osäkra kronologier. Överlag kan man dock anta att de 
flesta invandringsförloppen skett upp mot 500 år senare i un
dersökningsområdet jämfört med exempelvis södra Skåne. 
Man kan därutöver skönja att lokala faktorer kan ha påverkat 
utvecklingen. Ett tydligt sådant exempel är lindens försenade 
etablering i norra Skåne. Under denna brytningstid kan de lju
sare och något öppnare skogstyperna i norra Skåne ha medfört 
att jaktmöjligheterna där var betydligt bättre än i de södra de
larna av landskapet. Det är dessutom slående att även om intro
duktionen av betesdjur skedde närapå vid samma tidpunkt i 
både södra och norra Skåne, så var markpåverkan mycket be
gränsad under neolitisk tid i de norra delarna av landskapet, 
vilket kan ställas i kontrast till den mer omfattande påverkan 
som kan noteras i diagram från både de södra och mellersta de
larna av landskapet redan från omkring 3500 f Kr.
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Denna bok behandlar främst vegetationsutveck 1 ingen i nor
ra Skåne under mesolitikum eller jägarstenåldern (9500-4000 
f Kr). Beskrivningen bygger på paleoekologiska undersökning
ar av lagerföljder, främst pollenanalyser och 14C-dateringar, 
från tre lokaler, nämligen Flinkasjön som ligger 3,5 km syd
väst om Örkelljunga och två mindre torvmarker, Ringarpagår- 
den och Järingsholm, belägna 3,5 km ostsydost om Örkel
ljunga respektive 1,5 km nordost om Skånes Värsjö (figur 5 
och 19-24). Dessa undersökningar föranleddes av de omfat
tande arkeologiska utgrävningar som gjordes längs den nya 
sträckningen av E4:an mellan Örkelljunga och Smålandsgrän
sen i norr. För att bättre kunna sätta in vegetationsförändring- 
arna under mesolitisk tid i sitt rätta sammanhang beskrivs 
även utvecklingen under slutfasen av den föregående perioden, 
dvs paleolitikum, samt förloppet under inledningen av den föl
jande perioden, neolitikum eller bondestenåldern. Det tidsav
snitt som boken tar upp omfattar därmed 6500 år mellan 
10 000-3500 f Kr (figur 1).

Under perioden 10 000-9500 f Kr, vilket motsvarar senare 
delen av senglacial tid eller yngre dryas, dominerades området 
av en öppen, lågvuxen och mosaikartad tundravegetation med 
inslag av örter, ris och buskar (figur 8 och 10). Karaktäristiska 
inslag i vegetationen var gräs, starr, malört, solvända, fjällsip- 
pa, mållväxter, syror, viden, enbuskar och dvärgbjörk. Det 
större däggdjur som antagligen förekom mest frekvent i områ
det under denna tid var renen. Klimatet var kallt och blåsigt 
och marken var frusen under större delen av året. Bara under 
den korta sommarperioden tinade det översta markskiktet,
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och detta skikt blev ofta övermättat av vatten genom att det 
inte kunde dräneras nedåt i marken till följd av ständig tjäle på 
djupet (permafrost). Det översta markskiktet kom därigenom 
lätt i rörelse med markerosion som följd. Vid 9500 f Kr inträf
fade en snabb och kraftig klimatförbättring, detta motsvarar 
början av holocen eller postglacial tid. Denna första period av 
holocen kallas för preboreal tid (9500-8000 f Kr). Klimatför
ändringen innebar att den senaste istiden definitivt var slut och 
kvarvarande inlandsisar avsmälte nu i snabb takt.

Klimatförändringen var så hastig, kanske skedde den på en
bart något tiotal år, att flertalet trädarter, som under nedis
ningen varit tillbakatryckta till södra och centrala Europa, inte 
hann invandra i den takt som klimatet förbättrades. Det var 
därför arter som redan fanns på plats under slutfasen av yngre 
dryas som initialt gynnades av den högre temperaturen. Detta 
märks tydligt i pollendiagrammen som en ökning för viden, 
enbuskar, kråkbär, gräs och halvgräs (figur 8 och 10). Samti
digt började också björken att etableras och expandera. Det är 
oklart om det fanns trädformig björk i området under slutfa
sen av senglacial tid. Den snabba ökningen indikerar emeller
tid att den inte behövde spridas lång väg för att nå fram till om
rådet. Under denna tid invandrade troligen djur som skogsha- 
re, älg, uroxe och visent. Redan efter några hundra år av 
preboreal tid började den öppna vegetationen att ersättas av 
björkskog. Efter ytterligare några hundra år invandrade asp 
och tall och omkring 8700 f Kr etablerades hassel. När skogen 
tätnade invandrade antagligen också djur som bäver, räv, vild
svin, kronhjort och rådjur. Under den mellersta delen av prebo
real tid nådde björkskogen en maximal utbredning. Tall och 
hassel expanderade även de kvickt och inom kort tid började 
björkskogen att ersättas av mer blandade skogstyper med 
björk, tall, asp och hassel (figur 8-10). Under senare delen av 
preboreal tid började björken att minska samtidigt som en 
skogstyp dominerad av tall och hassel utvecklades. Denna typ 
brukar vanligen kallas för tall-hasselskog. Det första ädellöv
trädet som invandrade till området var alm, vilket skedde un
der slutfasen av preboreal tid vid 8100 f Kr.
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Under det följande perioden, boreal tid (8000-7000 f Kr), 
invandrade dessutom ek. Efter hand expanderade både alm 
och ek och detta innebar att tall-hasselskogen så småningom 
övergick till en mer blandad skogstyp. Den dominerades av 
hassel och tall men även alm och ek var talrika. Björk och asp 
hade dock minskat i frekvens. Skogens struktur tätnade allt
mer i takt med att de mer ljuskrävande arterna minskade och 
ädellövträden expanderade. Omkring 78 0 0-7500 f Kr etable
rades al på fuktiga marker (figur 8-10). Alen expanderade 
snabbt och några hundra år senare dominerades dessa marker 
av sumpskog. Framväxten av alsumpskogar hade antagligen en 
negativ effekt på uroxens population, genom att starrängar 
som utgjort dess naturliga betesmarker växte igen. Under slut
fasen av boreal tid etablerades lind. Lindens etablering och ex
pansion i undersökningsområdet är tydligt tidsförskjuten med 
minst 500 år jämfört med södra Skåne. Under denna tid kan 
de ljusare och något öppnare skogstyperna i norra Skåne ha 
medfört att jaktmöjligheterna där var betydligt bättre än i de 
södra delarna av landskapet.

Under inledningen av atlantisk tid (7000-4000 f Kr) före
kom på väldränerad mark en blandskog med hassel, tall, alm, 
ek och lind. Så småningom expanderade ek, alm och lind ytter
ligare och omkring 6500 f Kr hade en tät ädellövskog utveck
lats. Tall, björk och asp försvann efter hand från fastmarkerna 
och blev marginaliserade till biotoper där ädellövträden och 
hasseln inte var konkurrenskraftiga. På fuktiga marker var det 
framför allt al som dominerade och bildade sumpskog. Fram
växten av en tät ädellövskog skapade nya förutsättningar för 
djurlivet. Arter som kronhjort, rådjur och vildsvin gynnades av 
den tätare skogsstrukturen medan exempelvis älgen missgyn
nades.

Vid 6000 f Kr noteras i pollendiagrammet för Flinkasjön en 
förändring i vegetationen som sannolikt hänger samman med 
den kraftiga klimatförsämring som inträffade omkring 6200 
f Kr och var märkbar på många håll på norra halvklotet under 
flera århundraden. I diagrammet noteras ett kortvarigt topp
värde för björk och tall samtidigt som al och hassel minskar
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(figur 8). Att det sannolikt är en klimatförändring som avspeg
las i pollendiagrammet indikeras dessutom av att frekvensen 
för den temperaturkänsliga arten murgröna minskar.

I början av subboreal tid, omkring 3800 f Kr minskade 
almfrekvensen. Denna minskning kan kopplas samman med 
det så kallade almfallet som noterats i många pollendiagram 
över stora delar av nordvästra Europa. Nivån för almfallet är 
så gott som samtida över hela detta område. Även om almfal- 
let inte är lika utpräglat i norra Skåne som i de södra och mel
lersta delarna av landskapet skedde ändå tydliga förändringar 
i skogen i samband med händelsen. Vid Flinkasjön kan man 
notera en samtidig minskning för al och björk och en ökning 
för tall, ek och hassel (figur 8). De långsiktiga förändringarna 
i skogarna tycks dock ha varit begränsade. Men almens popu- 
lationsstorlek återhämtade sig aldrig efter minskningen.

Nästa förändring i undersökningsområdet var en följd av 
introduktionen av jordbruk, framför allt av att betesdjur inför
des. Detta märks som en ökning av örtpollenfrekvensen, i hu
vudsak är det gräsfrekvensen som ökar, från omkring 3650 
f Kr. Dessutom börjar pollen av svartkämpar att förekomma 
vid 3550 f Kr (figur 8). Ökningen av gräs och förekomsten av 
svartkämpar visar att det skapats ytor med betesmark. Främst 
fyndet av svartkämpar indikerar betad mark eftersom denna 
art inte växer i tät ostörd skog. Betesmarkernas yta var till en 
början mycket begränsad, och antagligen var det främst den 
södra delen av området som påverkades av betet. Det första 
pollenkornet av svartkämpar noteras exempelvis i diagrammet 
för Ringarpagården först vid 2300 f Kr (figur 9). De något 
öppnare och mer fragmentiserade skogarna gynnade arter som 
rådjur medan flertalet rovdjur som kräver större sammanhäng
ande områden med orörd skog missgynnades. Hållandet av be
tesdjur innebar sannolikt också att man genom selektiv jakt 
förföljde arter som kunde innebära ett hot för tamdjuren. Det 
var först flera tusen år senare som betesmarkerna kom att sät
ta prägel på undersökningsområdet.
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Al’PENDIX 1

FRAN PROVTAGNING TILL 
POLLENDIAGRAM

I detta appendix ges en allmän introduktion till den pollen- 
analytiska metodiken, från den inledande provtagningen ute i 
fält, via preparering och analys till det slutliga diagrammet.

Det första steget vid en pollenanalytisk undersökning är 
provtagningen. Vi förutsätter då att man dessförinnan har valt 
provtagningslokal och har adekvata frågeställningar som man 
vill belysa med undersökningen. När pollenanalys används 
som metod i samband med uppdragsarkeologiska undersök
ningar finns det oftast väldefinierade frågeställningar som kan 
vara kopplade till en plats eller lämning. Pollenanalysen blir då 
ett hjälpmedel som används för att lösa frågeställningar som 
kan vara svåra och ibland omöjliga att besvara med andra un
dersökningsmetoder. Sådana frågeställningar kan omfatta allt 
från allmän vegetationsutveckling i ett område till odlingshis
toria på en specifik plats.

Den provtagningsutrustning man använder beror på vilken 
typ av lokal man har valt att hämta sin lagerföljd ifrån. Men 
även frågeställningen har betydelse för valet av utrustning. Vill 
man exempelvis studera markanvändningen i ett medeltida röj- 
ningsröseområde finns det ingen anledning att provta en full
ständig lagerföljd som kanske omspänner hela den holocena 
utvecklingen. Man kan i sådana fall nöja sig med den översta 
delen av lagerföljden och ändå täcka in utvecklingen under de 
senaste 1000 åren. Det är också viktigt att förstå, om man 
skall använda sig av pollenanalyser i samband med en arkeolo
gisk undersökning, att man tar hänsyn till detta redan från 
början. Att utföra en pollenanalytisk förundersökning kan visa 
sig lika betydelsefullt som att göra en motsvarande arkeologisk
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förstudie. Med hjälp av en pollenanalytisk förundersökning 
kan man bättre ringa in de lokaler och lagerföljdsavsnitt som 
kan vara användbara för att belysa de frågeställningar man 
har. Gör man inte detta kan dyrbar analystid gå till spillo som 
kunde ha använts bättre.

Den vanligaste provtagningsutrustningen är olika former av 
kann- och kolvprovtagare. Med hjälp av sådan utrustning kan 
man provta hela, eller delar av lagerföljder, i såväl kärr, mossar 
som sjöar. Vanligtvis provtar man lagerföljden i 1 m långa kär
nor, men det finns utrustning som kan ge både längre eller kor
tare borrkärnor. Den kanske mest använda provtagningsut
rustningen är den så kallade ryssborren, vilken också kallas 
”rysseborr” eller kannprovtagare av rysk typ. Att den fått det
ta namn beror på att borrtypen har utvecklats av ryska torv- 
geologer. Att ryssborren blivit den mest använda utrustningen 
vid provtagning beror på att den är enkel att hantera, tämligen 
robust och relativt billig. Den är därtill flexibel genom att man 
enkelt kan förlänga provtagaren med länkar och på så sätt kun
na ta upp avsnitt av lagerföljder från stort djup. Beroende på 
typ av lagerföljd kan man med sådan utrustning ibland ta upp 
borrkärnor från så stora djup som 15 m. Är lagerföljden mäkti
gare måste man oftast använda någon annan typ av borrutrust
ning, t ex en kolvprovtagare (se Aaby &c Digerfeldt 1986).

Typen av provtagningslokal, dvs om den är ett kärr, en 
mosse eller sjö, påverkar det praktiska fältarbetet, inte minst 
under vilken årstid man kan komma åt att göra borrningen. 
De flesta kärr och mossar är i allmänhet tillgängliga året om 
och de medför sällan några större svårigheter i samband med 
provtagning. Sjöar ställer oftast större krav på fältarbetet ef
tersom de kräver mer förberedelser inför provtagningen. Enk
last är sjöar att provta på vintern när de är isbelagda. Men is
läget är ofta varierande och detta kan medföra att man sällan 
kan planera provtagningen lång tid i förväg. Detta gör att sjö
ar sällan kan betraktas som ideala provtagningslokaler för pol
lenanalytiska studier i samband med arkeologiska undersök
ningar. Skall de provtas under sommaren kan detta ske från 
någon form av flotte eller gummibåt.
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När man väl har fått upp borrkärnorna överförs de från 
provtagningskannan till någon typ av ränna, vilken i regel är 
tillverkad av ett plaströr som sågats upp på längden. I en sådan 
ränna skyddas lagerföljden under hemtransporten. Det är ock
så viktigt i detta skede att borrkärnorna märks väl och förseg
las på ett sådant sätt att de inte torkar ut. Detta görs genom att 
man sveper in sin kärna med någon typ av plastfolie. När väl 
kärnan är förseglad bör den förvaras i kylrum tills man hinner 
börja arbeta med den. Normalt kan en välförseglad borrkärna 
ligga länge i ett kylrum innan den blir förstörd. Men ju fortare 
man kan komma igång med analysen desto bättre är det.

Nästa steg i processen är uttagning av pollenprover från la
gerföljden. När man väl öppnat sin borrkärna bör man arbeta 
kvickt med provuttagningen, dels för att undvika att kärnan 
kontamineras av oönskat material, dels för att den inte skall 
torka och börja förstöras. I många fall behöver man också åter
komma till samma kärna vid ett senare tillfälle för att ta kom
pletterande prover eller för att ta ut material för dateringar. När 
man öppnat borrkärnan brukar man dessutom göra en mer de
taljerad beskrivning av lagerföljden än den man gjorde i fält. 
Vid provuttagningen skrapar man bort det yttersta skiktet på 
borrkärnan för att undvika att få med material som råkat ham
na på ytan när borren togs upp eller då den sveptes in i plast.

Provnivåerna fördelas vanligen över borrkärnan på det sätt 
som motsvarar den analystäthet man vill uppnå. Ofta innebär 
detta att man tar ut prover på var 5:e eller 10:e cm, men täta
re eller glesare intervall förekommer. Befinner man sig i ett re- 
kognoserande skede av en undersökning väljer man oftast ett 
glest provintervall för att kunna täcka in en hel lagerföljd med 
bara ett fåtal prover. Vid en slutundersökning arbetar man of
tast med tätare provtagning för att upplösningen i pollendia
grammet skall bli så hög som möjligt. Det uttagna provmateri
alet överförs för det mesta till provrör av plast. Provmängden 
kan variera något beroende på vilken typ av material man ar
betar med, men i många fall ligger den på 1-2 cm3.1 ett sådant 
prov kan det normalt finnas tiotusentals pollenkorn och ibland 
flera hundra tusen.
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Innan man kan påbörja pollenanalysen måste de uttagna 
proverna prepareras i laboratorium. Detta steg görs dels för att 
koncentrera pollenkornen så att analysen, vilket är själva pol
lenräknandet, inte skall bli alltför tidsödande, dels för att ta 
bort oönskat material som grövre växtfibrer och minerogena 
partiklar. Men även många andra ämnen som kan finnas i 
jordarterna i både fast och löslig form försöker man ta bort. 
Sådana ämnen är t ex humus och kalkutfällningar. Prepare
ringen är ganska tidsödande och tar ungefär en dag i anspråk. 
Exakt tidsåtgång beror på vilken typ av material man arbetar 
med eftersom olika jordarter kan kräva olika behandlingssteg. 
Normalt preparerar man en serie prover åt gången. Varje prov
serie brukar för det mesta omfatta mellan 10 till 20 prover. De 
viktigaste inledande prepareringsstegen är behandling med lut 
(natriumhydroxid, NaOH) för att lösa ut humusämnen, och 
saltsyra (HC1) för att avlägsna kalkhaltiga partiklar. Därefter 
silar man normalt proverna för att avlägsna grövre växtrester 
och eventuella större minerogena partiklar. Oftast använder 
man en silduk med en maskvidd på 250 pm. På så sätt blir pro
verna renare och i slutändan lättare att analysera. Alla pollen
korn som förekommer i vår region är mindre än den använda 
maskvidden. Detta innebär att det inte finns någon risk för att 
pollen försvinner genom detta moment.

I nästan alla prover finns en del minerogena partiklar kvar 
efter silningen. I sjösediment, men även vissa torvslag, kan 
denna komponent vara påtaglig och utgöra ett problem vid 
analysen om den inte reduceras. En stor del av dessa mineral
partiklar kan avlägsnas genom dekantering. Denna utförs ge
nom att provet rörs om kraftigt så att alla partiklar virvlas upp 
i lösningen. Därefter låter man partiklarna sedimentera en kort 
stund innan man häller över lösningen i ett nytt provrör. I bot
ten på det gamla röret hamnar då de grövsta partiklarna. Den
na procedur upprepas därefter ett par gånger. Trots silning och 
dekantering kan det ändå återstå en del mineralpartiklar. Har 
man kvar mycket av sådana partiklar i provet blir man oftast 
tvungen att försöka lösa bort dessa med fluorvätesyra (HF). 
Denna syra löser bort mineralet kvarts (Si02) - som till stor del
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bygger upp mineralpartiklarna - men påverkar inte pollenkor
nen.

Efter denna behandling följer sedan ett steg som syftar till 
att ta bort rester av vedämnen och cellväggar. Denna behand
ling kallas acetolys och utförs genom att proverna kokas i en 
blandning bestående av nio tiondelar ättikssyraanhydrid 
(C4H603) och en tiondel svavelsyra (EL,S04). Acetolysen läm
nar pollenkornen nästintill orörda så länge proverna inte ko
kas alltför lång tid i blandningen. Efter acetolysen följer några 
moment där provmaterialet tvättas och successivt förs över till 
en blandning av glycerin och vatten. Proverna brukar sedan 
slutförvaras i glycerin, vilket också är det medium som pollen
kornen bäddas in i vid analysen.

När väl proverna är preparerade kan man tillverka analys
preparaten. Dessa tillverkas på så sätt att några droppar av 
provet läggs på ett mikroskopglas. Dessa droppar blandas ut 
med lite glycerin. Provmaterialet och glycerinen rörs därpå om 
och fördelas över glaset. Därefter lägger man på ett tunt täck
glas över materialet. Detta analysprov kan sedan permanentas 
genom att kanterna förseglas med någon typ av lack. Efter 
dessa moment kan pollenanalysen komma i gång, vilket är då 
man bestämmer och räknar pollenkornen. Vid pollenanalys 
använder man sig oftast av ett vanligt ljusmikroskop. Försto- 
ringsgraden kan variera men vid rutinmässig analys brukar 
den ligga på 400 till 500 gångers förstoring. Större förstoring 
(1000 gånger) används ibland för detaljstudier av karaktärer 
eller strukturer på pollenkornen som kan vara av betydelse för 
vissa bestämningar.

De hjälpmedel som används vid analysen förutom mikro
skopet är olika typer av räkneverk - för att hålla reda på hur 
många pollenkorn man räknat av respektive typ - och någon 
form av blankett där man skriver upp vilka typer man noterat. 
Vanligen räknar man minst 500 pollenkorn per prov, men ib
land så många som 1000 eller fler. Elur många man räknar be
ror på vilken detaljgrad man eftersträvar. Till sin hjälp vid ana
lysen har man olika typer av referenslitteratur. Denna littera
tur kan bestå av nycklar eller avbildningar av pollenkorn (se
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t ex Fægri & Iversen 1989; Moore m fl 1991). Det finns därut
över en rikhaltig speciallitteratur som bara behandlar vissa 
pollentyper. De karaktärer på pollenkornen man oftast använ
der vid en bestämning är t ex förekomst av strukturer som po
rer och springor (colpi). Orienteringen av sådana strukturer på 
pollenkornet kan också vara viktigt att notera. Dessutom har 
pollenväggens byggnad och ytstruktur betydelse för bestäm
ningen. Ibland kan det behövas att man kontrollerar sina be
stämningar genom att jämföra med referenspreparat som inne
håller pollenkorn från den växt man tror sig ha hittat.

Det kan finnas anledning att förtydliga vad det är man be
stämmer vid en pollenanalys. Paleoekologer talar ofta om att 
de bestämt olika pollentyper och det är säkert inte självklart 
för alla vad som menas med detta. En pollentyp kan sägas mot
svara den taxonomiska grupp pollenkornet härstammar ifrån. 
Ibland är pollentypen likställd med den art den kommer ifrån, 
men ibland kan den motsvara en större grupp som ett släkte el
ler till och med en familj. Så är fallet i grupper där närbesläk
tade arter producerar näst intill identiska pollenkorn. Pollen
typen Plantago lanceolata (svartkämpar) utgör exempel på en 
typ som är liktydig med ursprungsarten. Andra arter av släk
tet Plantago (kämpar) producerar pollenkorn som lätt kan sär
skiljas från P. lanceolata.

För pollentypen Betula (björk) blir det i stället lite mer kom
plicerat. Släktet Betula (björkar) omfattar tre arter i Sverige, 
nämligen de trädformiga arterna glasbjörk (B. pubescens) och 
vårtbjörk (B. pendula) och den buskformiga arten dvärgbjörk 
(B. nana), och dessa producerar snarlika pollenkorn. I nutid 
förekommer endast de två förstnämnda arterna i undersök
ningsområdet medan dvärgbjörken däremot förekommer läng
re norrut i landet, men några spridda förekomster finns dock i 
Småland och nordöstra hörnet av Skåne (Weimarck & Wei- 
marck 1985; Tyler m fl 2007). I äldre tid, t ex under senglacial 
tid och under övergången till holocen, förekom också dvärg
björk i området. I viss mån kan man särskilja dvärgbjörkens 
pollenkorn från de trädformiga björkarternas, men en säker 
uppdelning kan sällan göras med alla björkpollenkorn. Vid en
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tolkning måste man alltid ta hänsyn till sådana aspekter. I fal
let med björk leder detta till att man sällan kan diskutera de in
gående björkarterna, trots att detta skulle vara intressant inte 
minst ur en ekologisk synvinkel eftersom glasbjörk i vanliga 
fall växer i fuktigare miljöer än vårtbjörk. Slutligen finns det 
pollentyper som omfattar hela växtfamiljer. Ett sådant exem
pel är pollentypen Poaceae som omfattar gräsfamiljen. Turligt 
nog kan man ändå göra vissa avgränsningar inom denna fa
milj. Detta gäller de odlade gräsen (sädesslagen), vilka kan sär
skiljas från de vildväxande genom framför allt en större pollen
storlek.

Pollenanalysen går för övrigt till på så sätt att man på ett 
systematiskt sätt avsöker analyspreparatet, vanligen från kant 
till kant, och bestämmer och räknar de pollenkorn man på
träffar. Den pollensumma man nått upp till när man avslutat 
räknandet - i regel bestämmer man från början vilken summa 
man skall nå upp till - utgör också bassumma när man räknar 
ut frekvenserna för de pollentyper som påträffats. Det är sedan 
dessa frekvenser man utgår ifrån när man konstruerar eller ri
tar upp diagrammet. Enkelt uttryckt kan man säga att ett pol
lendiagram utgör ett överskådligt sätt på vilket man kan sam
manfatta en analys. Då man oftast utgår från stratigrafiska 
prover, vilket är prover som är tagna på olika nivåer i en lager- 
följd, kommer dessa att presenteras på motsvarande sätt i pol
lendiagrammet.
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ANVÄND METODIK

I detta appendix ges en kortfattad och mer tekniskt hållen 
beskrivning av den paleoekologiska forskningsmetodik, i detta 
fall pollenanalyser och 14C-dateringar, som använts i detta pro
jekt.

PROVTAGNING I FÄLT OCH LABORATORIUM

Alla lagerföljder har provtagits med en ryssborr (Jowsey 1966; 
Aaby & Digerfeldt 1986). I samtliga fall har borrens kanna va
rit 1 m lång och haft en diameter på 10 cm. Lagerföljden i Flin
kasjön provtogs från isen vintern 1998. I detta fall valdes en 
centralt belägen borrpunkt eftersom maximal mäktighet efter
strävades på sedimenten (tabell 5). De två andra lokalerna (Ring- 
arpagården och Järingsholm) provtogs under våren 2002. I 
dessa fall utgörs undersökningsplatserna av mindre torvmar- 
ker och på dessa valdes borrpunkter utefter kriterierna att dels 
ge en så omfattande lagerföljd som möjligt, dels att komma så 
nära som möjligt de boplatslämningar som hittades vid loka
lerna (tabell 6-7). Med anledning av att det i båda fallen rörde 
sig om boplatslämningar från jägarstenåldern eftersträvades 
att de provtagna lagerföljderna främst skulle omfatta detta 
tidsavsnitt.

Varje borrkärna beskrevs noggrant innan den förpackades 
för hemtransport. Alla borrkärnor förvarades i kylrum fram 
till dess prover för pollenpreparering och dateringar skulle tas 
ut. Prover för pollenanalys har mestadels tagits ut med ett in
tervall på 5 eller 10 cm. I några fall har tätare prover uttagits
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Tabell 1. Summering av antalet analyserade pollenprover från de tre un
dersökta lokalerna Flinkasjön, Ringarpagården och Järingskolm, samt 
redovisning av vem som analyserat proverna.

Lokal Antal prover Analyserat av Pollendiagram
Flinkasjön 109 (mellan 

0,70-8,69 m)
Leif Björkman 
(93 prover,
Lunds universitet 
2004; se också 
Björkman
2004) , Nils-Olof 
Svensson (16 
prover; UV Syd
2005)

Figur 8, Plansch 1

Ringarpagården 31 (mellan 
1,15-3,29 m)

Nils-Olof
Svensson (UV
Syd 2005)

Figur 9, Plansch 2

Järingsholm 72 (mellan 
1,22-5,97 m)

Nils-Olof
Svensson (UV
Syd 2005)

Figur 10, Plansch 3

för att förbättra upplösningen för vissa tidsavsnitt. Detta gäller 
den övre delen av lager följ den från Flinkasjön som visade sig 
vara något kompakterad. I en del fall har dessutom tätare pro
ver tagits ut för att öka detaljgraden vid några utvalda vegeta- 
tionsförändringar i pollendiagrammen. Sådana avsnitt som an
setts vara intressanta att specialstudera är exempelvis etable
ringen av hassel och al. Antalet uttagna prover för respektive 
lager följd redovisas i tabell 1.

POLLENPREPARERING, ANALYS OCH 
KONSTRUKTION AV DIAGRAM

Pollenproverna har preparerats enligt gängse standardmetodik 
(Assarsson & Granlund 1924; Erdtman 1960; Berglund & 
Ralska-Jasiewiczowa 1986; Moore m fl 1991). För att bli av 
med grövre växtrester som rottrådar och vedfragment har pro
verna silats genom ett nät med maskvidden 250 pm. I de fall 
proverna har innehållt stor mängd minerogent material har de
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behandlats med varm fluorvätesyra (HF) som haft koncentra
tionen 40 %. För att möjliggöra en beräkning av pollenkoncen
tration och polleninfluxvärden har samtliga prover varit vo
lymsbestämda och tillförts en bestämd mängd Lycopodium- 
tabletter (Stockmarr 1971). Den totala pollenkoncentrationen 
redovisas enbart i pollendiagrammet för Flinkasjön.

Pollenanalysen utfördes med hjälp av ljusmikroskop och 
skedde huvudsakligen vid 400 gångers förstoring. Även oljeim- 
mersion och 1000 gångers förstoring har använts för vissa kri
tiska bestämningar. Minst 1000 pollenkorn har räknats i varje 
prov utom i några fall där pollenkoncentrationen var låg och det 
inte var möjligt att uppnå denna summa inom en rimlig tid. Det
ta gäller prover från de äldsta och minerogent präglade delarna 
av lagerföljderna. Som stöd för bestämningen av pollen och spo
rer har använts illustrationer och nycklar i Moore m fl (1991), 
Fægri och Iversen (1989) och Reille (1992, 1995, 1998). I viss 
mån har specialnycklar konsulterats för bestämningar av sädes
slag i den övre delen av lagerföljden från Flinkasjön (Andersen 
1979), och för pollentyper inom familjen Apiaceae (flockblomst- 
riga växter; Punt 1984) och Cannabaceae (hampväxter; Punt 
& Malotaux 1984). Till stor hjälp vid bestämningen har ock
så varit de referenspollensamlingar som förvaras på Geologis
ka institutionen, Lunds universitet, och Riksantikvarieämbetet 
UV Syd, Lund. Den person som analyserat proverna från res
pektive lagerföljd redovisas i tabell 1.

Resultatet av pollenanalyserna redovisas dels som förenkla
de pollendiagram med utvalda pollentyper (figur 8-10), dels 
som fullständiga diagram (plansch 1-3) vilka av praktiska skäl 
har placerats sist i boken. I de förenklade diagrammen har bara 
medtagits sådana pollentyper som har betydelse för tolkningen 
av vegetationsutvecklingen under tidsintervallet 10 000-3500 
f Kr. Samtliga pollendiagram har ritats med hjälp av datorpro
grammen TILIÄ och TILIA-GRAPH (Grimm 1992). Idiagram- 
men, som är uttryckta mot en djupskala, presenteras frekvenser 
för alla bestämda pollen- och sportyper. Därutöver redovisas 
frekvenser för träkolspartiklar och obestämbara pollenkorn. 
Att pollendiagrammen presenteras mot en djupskala beror på
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att denna bäst åskådliggör utvecklingen under det tidsavsnitt 
som boken fokuserar på. Lagerföljden från exempelvis Flinka- 
sjön är mer kompakterad för de senaste 5000 åren och om man 
i stället valt en tidsskala för detta diagram skulle den tidig- och 
mellanholocena delen ha blivit onödigt sammantryckt.

De finare linjerna i flertalet av pollenkurvorna visar en tio 
gångers förstoring av pollenfrekvensen för att denna skall vara 
lättare att avläsa i den använda avbildningsskalan. I pollen
summan, som utgör bassumma för frekvensberäkningen, in
kluderas alla bestämda pollenkorn från träd, buskar, dvärg
buskar och gräs och örter. Obestämbara pollenkorn har inte 
inkluderats i denna summa. Frekvenser för sportyper (orm
bunkar, lummerväxter, vitmossor m fl), träkolspartiklar och 
obestämbara pollenkorn har beräknats utanför pollensum
man. Frekvensberäkningen följer de riktlinjer som uppställts 
av Berglund och Ralska-Jasiewiczowa (1986). Trädpollenty- 
perna har placerats i en ordning som ungefärligen motsvarar 
trädarternas invandringsföljd i södra Sverige. Ordningen inom 
övriga grupper är friare, men det har ändå eftersträvats att pla
cera närstående pollentyper intill varandra, liksom typer som 
indikerar likartade växtmiljöer eller markanvändning (t ex 
fuktig mark, åker etc). Bland örtpollentyperna har gräs, sädes
slag och halvgräs placerats först, medan typer som indikerar 
markanvändning har placerats i bokstavsordning sist i grup
pen (detta gäller främst för plansch 1-3). Nomenklatur för 
pollentyperna följer i huvudsak Moore m fl (1991). Svensk 
namnsättning av pollentyperna följer Krok och Almquist 
(1984). Pol lendiagrammen har zonerats med hjälp av dator
programmet CONISS (Grimm 1987). För denna zonering har 
enbart de mest frekventa pollentyperna använts.

DATERINGAR OCH KONSTRUKTION 
AV KRONOLOGIER

För att konstruera oberoende kronologier för pollendiagram
men har ett antal prover från varje lagerföljd daterats med 
14C-metoden. Nivåer för dessa prover valdes ut efter det att
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pollendiagrammen var klara. Därigenom var det lättare att 
välja ut nivåer som var viktiga att få daterade. Huvuddelen av 
de daterade proverna har tagits ut på nivåer där intressanta 
förändringar äger rum i pollendiagrammen. Exempel på såda
na nivåer är etableringen av hassel och al samt almfallet.

I samtliga fall har den så kallade AMS-metoden använts för 
att datera proverna. AMS står för Accelerator Mass Spectro
metry och innebär att man med hjälp av en accelerator kvanti- 
fierar hur många 14C-atomer som finns i provmaterialet (t ex Li- 
nick m fl 1989). Med den äldre konventionella dateringsmeto
den uppskattades mängden indirekt genom att man registrerade 
antalet partiklar som sönderföll under ett visst tidsintervall. 
Den stora fördelen med AMS-metoden är att provmängden 
inte behöver vara särskilt stor. Numera kan det vara tillräck
ligt att datera ett prov som väger så lite som 5 mg, givetvis un
der förutsättning att det mestadels innehåller organiskt kol. 
Detta medför att det kan vara möjligt att datera t ex enskilda 
fröer. Den stratigrafiska utbredningen för ett daterat prov kan 
därmed inskränkas betydligt. Med den konventionella meto
den behövdes många gånger större provmängder vilket med
förde att den stratigrafiska precisionen var sämre.

Det material som daterats i denna undersökning har anting
en bestått av växtrester som silats fram eller av pollenkoncen
trat, dvs av pollenkorn som koncentrerats i sådan mängd att de 
kan dateras. Vilken typ av material som använts för respektive 
prov redovisas i tabell 2-4. För att undvika att de daterade prov
erna har påverkats av den så kallade reservoareffekten har det 
eftersträvats att materialet skall utgöras av terrestriska växtres
ter (Olsson 1986, 1991). Akvatiska växter kan ta upp äldre in
aktivt kol, och detta kan medföra att dateringsresultatet blir 
äldre än det egentligen skulle ha blivit. Denna effekt är påtaglig 
i områden med kalkrik berggrund eller kalkhaltiga jordarter, 
och på sådana ställen kan dateringar ge åldrar som är upp till 
flera tusen år för gamla. Men även när det gäller torvprover kan 
det finnas anledning av vara försiktigt. Normalt kan prover 
från vitmosstorv och kärrtorv dateras utan större problem, men 
man måste alltid vara försiktig med nedväxande trädrötter och 
vara noga med att plocka bort sådana om de förekommer. I
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Tabell 2. Redovisning av dateringar för den undersökta lagerföljden från Flinka
sjön. Förkortningen BP betyder Before Present, dvs före nutid, och avser år före nu
tid som i dessa sammanhang räknas som år 1950 e Kr. Kalibrerade åldrar anges vid 
±2 a, dvs vid 95,4 % sannolikhet. Kalibreringen har utförts med hjälp av datorpro
grammet OxCal version 3.10 (Bronk Ramsey 1995, 2001). Den senaste kalibre- 
ringskurvan IntCal04 (Reimer m fl 2004) har använts vid kalibreringen. Med ka
lenderårsintervallets mittpunkt avses en medelpunkt mellan den äldsta respektive 
yngsta åldern. Med ålder för kronologi avses det årtal som använts för att upprät
ta en kronologi för den studerade lagerföljden (se figur 8 och plansch 1). Denna ål
der är antingen en mittpunkt av kalenderårsintervallet eller ett anpassat årtal som 
också tar hänsyn till provets stratigrafiska läge och den mest troliga torvtillväxthas- 
tigheten (se figur 16).

Provnivå,
mittpunkt
(m)

Provets
labnr

l4C-åIder
BP

Kalibrerad ålder 
i kalenderår (vid 
±2a)

Kalenderårs-
intervallets
mittpunkt

Ålder för 
kronologi

Daterat
mate
rial

0,73 LuS-6218 112,9 ±0,7 
pM

Modern Modern 1975 e Kr växt-
rester

0,965 LuS-6219 540 ±50 1290-1370 e Kr 
(41,4 %), 
1380-1450 e Kr 
(54,0 %)

1370eKr 1400 e Kr växt-
rester

1,14 LuS-6220 1585 ±55 340-600 eKr 
(95,4 %)

470 e Kr 470 e Kr växt-
rester

1,625 LuS-6221 3160 ±60 1610-1570 
f Kr (2,3%), 
1540-1290fKr 
(93,1 %)

1450 f Kr 1450f Kr växt-
rester

2,575 Poz-12527 5035 ±35 3950-3710 f Kr 
(95,4 %)

3830f Kr 3700 fKr växt-
rester

4,65 Poz-12528 7425 ±40 6400-6220fKr 
(95,4 %)

6310f Kr 6200fKr växt-
rester

5,92 Poz-12529 8300 ±40 7490-7180 f Kr 
(95,4 %)

7335 fKr 7335 fKr växt-
rester

7,20 LuS-5981 9335 ±90 8850-8300 fKr 
(95,4 %)

8575fKr 8575 fKr pollen
koncen
trat

7,50 LuS-5980 12380 ±80 12900-12100f
Kr (95,4 %)

12500 f Kr 8850fKr pollen-
koncen
trat

8,10 LuS-5979 10075 ±80 10050-9350 f Kr 
(95,4 %)

9700 fKr 9500 f Kr pollen-
koncen
trat
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Kalenderår (e Kr/f Kr)
Kr f 5000 10 000 15 000

E 4--

Tid/djup-kurva ■ Kalibrerad datering

Figur 16. Tid/djup-diagram för de daterade nivåerna i lagerföljden från 
Flinkasjön. Detaljer för de daterade nivåerna redovisas i tabell 2. Den 
konstruerade mest troliga tillväxtkurvan för lagerföljden redovisas som 
en streckad linje i diagrammet.

annat fall kan dateringen ge ett resultat som är betydligt yngre 
än förväntat (t ex Olsson 1974). I de fall där pollenkoncentrat 
har använts följer prepareringen av dessa den metod som be
skrivits av Regnéll (1992) och Regnéll och Everitt (1996). I de 
fall där växtrester har silats fram har silresterna granskats med 
preparermikroskop för att kontrollera att de endast utgörs av 
terrestriskt växtmaterial. Proverna har lämnats till olika labo
ratorier för datering. De dateringslaboratorier som använts i 
undersökningen är Laboratoriet för 14C-datering vid Kvartär
geologiska avdelningen, Lunds universitet (som har laboratorie- 
koden LuS), Angströmlaboratoriet vid Uppsala universitet (Ua) 
och Poznan Radiocarbon Laboratory i Poznan, Polen (Poz).

Resultatet av dateringarna presenteras i tabell 2-4. I dessa 
tabeller redovisas provernas stratigrafiska mittpunkt, provets
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Tabell 3. Redovisning av dateringar för den undersökta lagerföljden från Ring- 
arpagården. Förkortningen BP betyder Before Present, dvs före nutid, och avser 
år före nutid som i dessa sammanhang räknas som år 1950 e Kr. Kalibrerade åld
rar anges vid ±2 a, dvs vid 95,4 % sannolikhet. Kalibreringen har utförts med 
hjälp av datorprogrammet OxCal version 3.10 (Bronk Ramsey 1995, 2001). 
Den senaste kalibreringskurvan IntCal04 (Reimer m fl 2004) har använts vid 
kalibreringen. Med kalenderårsintervallets mittpunkt avses en medelpunkt mel
lan den äldsta respektive yngsta åldern. Med ålder för kronologi avses det årtal 
som använts för att upprätta en kronologi för den studerade lagerföljden (se fi
gur 9 och plansch 2). Denna ålder är antingen en mittpunkt av kalenderårsinter
vallet eller ett anpassat årtal som också tar hänsyn till provets stratigrafiska läge 
och den mest troliga torvtillväxthastigheten (se figur 17).

Provnivå,
mittpunkt
(m)

Provets
labnr

14C-ålder
BP

Kalibrerad ålder 
i kalenderår (vid 
±2o)

Kalenderårs-
intervallets
mittpunkt

Ålder för 
kronologi

Daterat
material

2,055 LuS-5973 5880 ±70 4940-4550 f Kr 
(95,4 %)

4745 f Kr 3900 f Kr pollen
koncen
trat

2,457 LuS-5971 6635 ±80 5710-5470 fKr 
(95,4 %)

5590f Kr 5300fKr pollen
koncen
trat

2,627 LuS-5970 7665 ±60 6640-6420f Kr 
(95,4 %)

6530f Kr 5900 f Kr pollen
koncen
trat

2,937 LuS-5972 7705 ±70 6660-6430f Kr 
(95,4 %)

6545 f Kr 6545 f Kr pollen-
koncen
trat

3,258 LuS-5969 9180 ±70 8570-8270 f Kr 
(95,4 %)

8420 f Kr 8800 fKr pollen
koncen
trat

laboratorienummer (dateringslaboratoriet framgår av labora- 
toriekoden, se ovan), uppmätt 14C-ålder, kalibrerad ålder, ka
lenderårsintervallets mittpunkt, ålder för kronologi samt typ 
av daterat material. Den uppmätta l4C-åldern redovisas i år BP. 
Denna ålder redovisas också till vänster i de fullständiga pol
lendiagrammen (plansch 1-3). Förkortningen BP står för Befo
re Present (före nutid) vilket i detta fall avser 14C-år före nutid 
och där nutid räknas som år 1950 e Kr. Eftersom 14C-år inte 
helt motsvar kalenderår - vilket beror på att 14C-halten i at
mosfären har varierat över tiden - måste dateringarna kalibre
ras. Den kalibrerade åldern presenteras i tabellerna som ett in
tervall vid ±2 o, vilket är vid 95,4 % sannolikhet. Kalibreringen
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Kr f
Kalenderår (e Kr/f Kr) 

5000 10 000

Figur 17. Tid/djup-diagram för de daterade nivåerna i den pollenanalyse
rade delen av lagerföljden från Ringarpagården. Detaljer för de daterade 
nivåerna redovisas i tabell 3. Den konstruerade mest troliga tillväxtkur
van för lagerföljden redovisas som en streckad linje i diagrammet.

av dateringarna har utförts med hjälp av datorprogrammet 
OxCal version 3.10 (Bronk Ramsey 1995, 2001). Den senaste 
kalibreringskurvan lntCal04 (Reimer m fl 2004) har använts 
av datorprogrammet för kalibreringen. En kalibreringskurva 
tas fram genom att datera serier med trädringar av känd ålder. 
Med kalenderårsintervallets mittpunkt avses en medelpunkt 
mellan den äldsta respektive yngsta åldern.

För att konstruera en kronologi utifrån dateringarna behö
ver man dels ta hänsyn till den statistiska fördelningen inom 
kalenderårsintervallen, dels ta hänsyn till provets stratigrafiska 
läge. En sådan bedömning görs enklast i ett så kallat tid/djup
diagram som beskriver en lagerföljds tillväxt över tiden. Ge
nom att plotta dateringarna i ett sådant diagram och ta hänsyn 
till det stratigrafiska läget för provnivåerna kan man konstru
era en rimlig tillväxtkurva för lagerföljden. Tid/djup-diagram
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Tabell 4. Redovisning av dateringar för den undersökta lagerföljden från Järings- 
holm. Förkortningen BP betyder Before Present, dvs före nutid, och avser år före 
nutid som i dessa sammanhang räknas som år 1950 e Kr. Kalibrerade åldrar anges 
vid ±2 a, dvs vid 95,4 % sannolikhet. Kalibreringen har utförts med hjälp av dator
programmet OxCal version 3.10 (Bronk Ramsey 1995, 2001). Den senaste kali- 
breringskurvan IntCal04 (Reimer m fl 2004) har använts vid kalibreringen. Med 
kalenderårsintervallets mittpunkt avses en medelpunkt mellan den äldsta respekti
ve yngsta åldern. Med ålder för kronologi avses det årtal som använts för att upp
rätta en kronologi för den studerade lagerföljden (se figur 10 och plansch 3). Den
na ålder är antingen en mittpunkt av kalenderårsintervallet eller ett anpassat årtal 
som också tar hänsyn till provets stratigrafiska läge och den mest troliga torvtill- 
växthastigheten (se figur 18).

Provnivå,
mittpunkt
(m)

Provets
labnr

14C-ålder
BP

Kalibrerad alder 
i kalenderår (vid 
±2g)

Kalenderårs
intervallets
mittpunkt

Ålder för 
kronologi

Daterat
material

1,405 Ua-26407 4895 ±60 3910-3870f Kr 
(1,1 %), 
3800-3620f Kr 
(85,9 %), 
3600-3520 f Kr 
(8,4 %)

3715 f Kr 3750 f Kr växt-
rester

2,655 Ua-26408 5960 ±60 5000-4710 f Kr 
(95,4 %)

4855 f Kr 5000 fKr växt-
rester

3,42 LuS-5961 7585 ±80 6600-6250f Kr 
(95,4 %)

6425 f Kr 6250 f Kr pollenkon
centrat

4,025 Ua-26409 8275 ±60 7490-7130 f Kr 
(94,1 %), 
7100-7080f Kr 
(1,3 %)

7285 f Kr 7250 f Kr pollenkon
centrat

4,215 LuS-5963 8670 ±80 7970-7550 f Kr 
(95,4 %)

7760 f Kr 7600 fKr pollenkon
centrat

4,395 LuS-5964 8240 ±70 7470-7070 f Kr 
(95,4 %)

7270 f Kr 7775 fKr pollenkon
centrat

4,425 LuS-5965 8965 ±80 8300-7910 f Kr 
(91,6 %), 
7900-7830 f Kr 
(3,8 %)

8065 f Kr 7835 fKr pollenkon
centrat

4,815 LuS-5966 9130 ±80 8570-8220 f Kr 
(95,4 %)

8395 f Kr 8300fKr pollenkon
centrat

5,2625 Poz-7535 9410 ±50 8810-8560 f Kr 
(95,4 %)

8685 f Kr 87001 Kr växt-
rester

5,2625 Poz-7536 9420 ±50 8830-8550 f Kr 
(95,4 %)

8690f Kr 8700 f Kr pollenkon
centrat

5,535 LuS-5974 9865 ±100 9850-9100 fKr 
(95,4 %)

9475 f Kr 9100 fKr pollenkon
centrat
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Kalenderår (f Kr)

Kr f 5000 10 000

—">"■ Tid/djup-kurva ■ Kalibrerad datering

Figur 18. Tid/djup-diagram för de daterade nivåerna i den pollenanaly
serade delen av lagerföljden från Järingsholm. Detaljer för de daterade 
nivåerna redovisas i tabell 4. Den konstruerade mest troliga tillväxtkur
van för lagerföljden redovisas som en streckad linje i diagrammet.

presenteras i figur 16-18. I dessa diagram syns tydligt att några 
prover har gett dateringar som är äldre än vad deras stratigrafis- 
ka läge indikerar. Det gäller bl a den näst nedersta dateringen i 
lagerföljden från Flinkasjön. Det som i tabellerna redovisas som 
ålder för kronologi utgör antingen en mittpunkt av kalenderårs
intervallet eller när denna avviker från den förväntade, ett an
passat årtal som bättre tar hänsyn provets stratigrafiska läge 
och den mest troliga tillväxten hos lagerföljden. Denna konstru
erade tillväxtkurva redovisas som en streckad linje i tid/djup
diagrammen (figur 16-18). De åldrar som redovisas under ålder 
för kronologi i tabell 2-4 har använts för att ta fram de icke-lin- 
jära tidsskalorna i pollendiagrammen (figur 8-10, plansch 1-3). 
På grund av att pollendiagrammen är uttryckta mot en linjär 
djupskala kan tidsskalan inte på samma gång vara det.
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RESULTAT 
PLATS LÖR PLATS

I detta appendix beskrivs de pollenanalytiska undersök
ningsresultaten, dvs pollendiagrammen, i kortfattad form (fi
gur 8-10, plansch 1-3). Redovisningen av 14C-dateringarna 
görs i tabell 2-4. Dessa tabeller återfinns i appendix 2. Där 
presenteras de upprättade kronologierna också i form av tid/ 
djup-diagram (figur 16-18).

Utgångspunkten för beskrivningen av diagrammen är de 
lokala pollenzonerna. Dessa zoner har numrerats med början 
nedtill i varje lagerföljd. För att särskilja zonerna från de olika 
lokalerna används första bokstaven i lokalnamnet; följaktligen 
kallas den nedersta zonen i diagrammet för Flinkasjön för F:l. 
Varje zon har namngivits efter de fyra mest frekventa pollenty
perna. I något fall har en femte pollentyp använts för att skapa 
unika beteckningar. Även zonernas stratigrafiska och tidsmäs
siga utbredning redovisas vilket görs i zonens rubrikrad. I figur 
7 visas hur pollenzonerna från de olika lokalerna kan korrele
ras med varandra. För att underlätta läsandet av zonbeskriv
ningarna för den som inte är speciellt botaniskt bevandrad 
anges vilka arter, släkten eller familjer som varje pollentyp av
ser. Dessa redovisas dessutom i pol lendiagrammen som de 
svenska namn som följer inom parantes efter pollentypen (fi
gur 8-10, plansch 1-3).

FLINKASJÖN

Flinkasjön är en mindre sjö belägen 3,5 km sydväst om Örkel- 
Ijunga. Den är ungefär 300 m lång och 100 m som bredast (figur
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Tabell 5. Beskrivning av den undersökta lagerföljden från Flinkasjön. 
Se också litologikolumnen i pollendiagrammet i figur 8 och plansch 1.

Djup (m) Jordart
0,70-8,15 findetritusgyttja
8,15-8,26 lergyttja
8,26-8,69 gyttjig lera

*Bofiancfhh'ém

ivabygget

\téryifiningsar)l.

V
'Flintesjön1

Flinkad6rden r Ringbo gård
BjörklicTén > E^96'

Abborrasjön.

[ \ / \ e N
■ / N'l 5
V U O Flinke

i y-~i z — / i ■ / ,
iZ109,56 } J

zH '• V
Store mosse V / SmörmV

Lingasion

Pz'gMr 19. Detaljkarta över området omkring Flinkasjön. Lokalens unge
färliga pollenupptagningsområde, vilket är det område varifrån huvud
delen av de pollenkorn som deponerats i lagerföljden härstammar, visas 
med en streckad cirkel centrerad kring borrpunkten. Storleken på detta 
område kan uppskattas till en yta med radien l km.

160



APPENDIX 3

Figur 20. Vy över Flinkasjön. Foto: Per Lagerås.

19-20). Dess yta kan uppskattas till 3 hektar. Sjön ligger i det 
nordöstra hörnet av ett större torvmarksområde som mesta
dels utgörs av sanka kärr. Dessa kärr är ett par hundra meter 
breda söder om sjön. Flinkasjön har vuxit igen kraftigt under 
de senare årtiondena. På jordartskartan över området antyds 
att sjön haft öppet vatten söder om ett fastmarksparti som i 
dag är beläget vid dess södra strand (Daniel 1980). Jämför 
man med kartbilden på den Häradsekonomiska kartan (hladet 
Örkelljunga), som uppmättes under senare delen av 1920-ta- 
let, finner man att sjön sträckte sig ytterligare längre mot sö
der. Samma bild ges också på det geologiska kartbladet (bladet 
Herrevadskloster, uppmätt under 1870-talet) som visar att 
sjön då också sträckte sig längre mot sydväst (Lindström 
1878).

Flinkasjön dräneras av en bäck, Flinkabäcken, som rinner 
ut i Pinnan strax nordost om Eket. Denna bäck rinner upp i och 
dränerar omfattande torvmarker norr om byn Västra Flinka.
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Sjöns yta ligger på en nivå av 80-85 m ö h. På generalstabs- 
kartan (bladet Hässleholm, uppmätt 1941) anges nivån till 79 
m ö h. På det geologiska kartbladet (bladet Herrevadskloster) 
anges nivån till 277 fot (Lindström 1878) vilket motsvarar 
drygt 82 m ö h.

Flinkasjön omges i nutid huvudsakligen av skogsmark. En
dast i öster och mot nordost ansluter öppen jordbruksmark. 
Dessa öppna marker tillhör gårdarna i byn Västra Flinka. Mer 
omfattande stråk med uppodlad mark finns annars närmast ut
med Pinnan 1,5 km nordväst om lokalen. Flinkasjön och dess 
omgivande torvmarker är belägna i ett område med utbredda 
isälvsavlagringar (Lindström 1878; Daniel 1980). Dessa sandi
ga och grusiga avlagringar har en påtaglig ryggform strax norr 
om sjön. Denna åsrygg, som är mer eller mindre kontinuerlig, 
kan följas från Pinnan i väster upp till Östra Ringarp och Lär- 
kesholmssjön i öster. Även de fastmarksöar som förekommer i 
kanten av sjön och mitt ute i torvmarksområdet utgörs av is
älvsavlagringar. Detta antyder att både sjön och de omgivande 
kärren underlagras av sådana avlagringar. Man kan misstänka 
att hela bassängen där sjön och torvmarkerna nu breder ut sig 
en gång skapades som en större dödisgrop, dvs av att ansenligt 
isblock som legat inbäddat i isälvsmaterialet och när det hade 
smält kvarstod en förhållandevis stor fördjupning. Omkring 
500 m söder om lokalen ansluter ett större sammanhängande 
område med sandig till moig morän.

Den provtagna lagerföljden utgörs av en 8 m mäktig sek
vens som består av gyttjiga sediment (tabell 5). Det mest om
fattande avsnittet mellan 0,7-8,15 m utgörs av en tämligen ho
mogen findetritusgyttja. Denna gyttjetyp avsätts mestadels på 
stort vattendjup i sjöar som inte är alltför näringsrika. Endast 
i botten av profilen förekommer minerogent präglade jordarter 
(lergyttja och gyttjig lera). Totalt har tio 14C-dateringar gjorts 
på material som hämtats från olika nivåer i lagerföljden (tabell 
2). Det daterade materialet utgörs mestadels av terrestriska 
växtrester som silats fram, men i några fall har pollenkoncen
trat använts när andra daterbara rester saknades. Dateringar
na och den framtagna kronologin visar att lagerföljden, och
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därmed pollendiagrammet, tidsmässigt omfattar perioden från 
10 100 f Kr fram till nutid (figur 8, plansch 1).

Lagerföljdens tidsupplösning varierar en del. Bäst är den 
under jägarstenåldern där varje centimeter av lagerföljden mot
svarar ungefär 10 år. Upptill är den lägre till följd av att lager
följden där är mer kompakterad. Där motsvarar varje centime
ter drygt 35 år. Trots att provtagningslokalen inte är någon 
större sjö, dess diameter uppgår till 300 m, är pollendiagram
met ändå tämligen regionalt präglat. Sjöns yta var dessutom 
större under tidigare perioder varför de äldre delarna av dia
grammet bör vara mer regionalt präglade än de yngre. Loka
lens pollenupptagningsområde, vilket är det område varifrån 
huvuddelen av de pollenkorn som deponerats i lagerföljden 
härstammar, kan uppskattas till en cirkulär yta med radien 1 
km (figur 19). Pollendiagrammet har indelats i tretton zoner 
(F:l-F:13).

F:l, Pinus-Betula-Voaceae-Artemisia 
(8,69-8,10 m; 10 100-9500 f Kr)

Denna zon kännetecknas av mycket låg pollenkoncentration 
(plansch 1). Dessutom är många av pollenkornen slitna och 
korroderade vilket medför att en stor andel inte har gått att be
stämma. Därtill förekommer många pollenkorn som uppen
bart är omlagrade. Detta innebär att ursprungsarterna inte 
kan ha växt i området vid denna tidpunkt som vi vet präglades 
av ett kallt, nästintill arktiskt klimat. Pollenkornen måste här
stamma från någon äldre period med ett mer gynnsamt klimat 
som under en tidigare interglacial eller en kortare interstadial 
under den senaste nedisningsfasen. Det gäller pollentyper som 
Alnus (al), Tiliä (lind), Corylus (hassel) och Carpinus (aven- 
bok). Men givetvis kan också andra pollentyper som Pinus 
(tall) och Betula (björk) vara helt eller delvis omlagrade (figur 
8). Förekomsten av omlagrade pollen gör tolkningen av zonen 
problematisk. Detta förhållande är inte unikt för denna lokal 
utan välkänt från många andra senglaciala lagerföljder i såväl 
södra Sverige (t ex Thelaus 1989) som på andra håll i Skandi
navien (Iversen 1973; jämför också beskrivningen av zon J:1
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för lokalen Järingsholm). De omlagrade och slitna pollenkor
nen indikerar instabila markförhållanden och erosion av äldre 
markhorisonter. Den låga pollenkoncentrationen vittnar om 
låg biologisk produktion och en begränsad vegetation. Loka
len var under denna tid ett sjöbäcken där finkornigt minero- 
gent material avsattes. Det avspeglas av sedimenttypen som 
domineras av en gyttjig lera, vilket är en lera med liten halt or
ganiskt material (tabell 5, figur 8).

Den omgivande vegetationstypen kan karaktäriseras som 
en öppen och lågvuxen tundra. Även om Pinus (tall) tillhör de 
dominerande pollentyperna är det inte troligt att detta träd 
växt i området. Dess pollenkorn har snarare transporterats till 
lokalen med vinden en lång sträcka utanför tallens utbred
ningsområde, som vid denna tidpunkt fanns långt söder om 
Sverige. Eftersom den lokala pollenproduktionen var begrän
sad behövdes inte många sådana korn för att dessa skulle utgö
ra en stor andel av pollensumman. Däremot är det möjligt att 
det kan ha funnits enstaka trädformiga björkar på skyddade 
platser i omgivningen. Många av björkpollenkornen härrör 
troligen också från den buskformiga dvärgbjörken, Betula 
nana. De vanligaste växterna bör ha varit olika gräsarter (Po- 
aceae), halvgräs (Cyperaceae), nejlikväxter (Caryophyllaceae), 
rosväxter (Rosaceae odiff.), måror (Galium-typ), gråbo/mal
ört (Artemisia) och mållväxter (Chenopodiaceae). Genom pol
lenanalysen kan man belägga att växter som exempelvis sol
vända (Helianthemum) och ruta (Thalictrum), sannolikt arten 
fjällruta (T. alpinum), också förekom på lokalen.

I detta sammanhang kan det vara värt att nämna att ett pol
lenkorn av Ephedra distachya-typ hittades i zonen (plansch 1). 
Detta pollenkorn kommer från arten efedra (Ephedra distach- 
ya), en växt som i nutid närmast förekommer i stäppartade mil
jöer i södra och sydöstra Europa. Denna art, som är en liten bus
ke som närmast är släkt med barrträden, var mer utbredd under 
senglacial tid. Den är tidigare känd genom pollenfynd från bl a 
Tyskland och Danmark (Iversen 1954, 1973), och hittas ibland 
som enstaka pollenkorn i sydsvenska senglaciala lagerföljder 
(t ex Berglund 1966a). Huruvida arten förekom i landet under
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denna tid är oklart. Att enbart basera en sådan förekomst på 
enstaka pollenkorn är vanskligt. Trots att arten knappast kan 
anses vara en god pollenproducent kan ändå dess pollen ha 
spridits vida omkring och hamnat långt utanför dess utbred
ningsområde. För att finna starkare belägg för att arten före
kom i området krävs betydligt högre pollenfrekvenser eller 
fynd av makroskopiska växtrester.

F:2, Betula-Voaceae-Pinus-Cyperaceae 
(8,10-7,50 m; 9500-8900 f Kr)

Även denna zon kännetecknas av låg pollenkoncentration och 
tämligen hög andel obestämbara pollenkorn (plansch 1). Frek
vensen obestämbara pollen har dock minskat kraftigt jämfört 
med föregående zon. Det förekommer inga omlagrade pollen
korn som exempelvis pollentyperna Alnus (al) och Corylus 
(hassel) gjorde i zon F:l. Det är därför troligt att frekvenserna 
mer sanningsenligt avspeglar den verkliga sammansättningen 
hos vegetationen. Trots att pollenkoncentrationen är låg har 
den ökat något jämfört med tidigare. Denna ökning kan till
sammans med avsaknaden av omlagrade pollenkorn ses som 
en indikation på ökad biologisk produktion och mer stabila 
markförhållanden. Förändringen avspeglas av sedimenttypen 
där en findetritusgyttja med liten minerogen halt har börjat av
sättas (tabell 5, figur 8). Detta sediment som består av finför
delade växt- och djurrester, så kallad detritus, avsätts i sjöar 
där vattendjupet är stort. Eftersom mycket lite minerogent ma
terial deponerades i sedimenten kan man sluta sig till att vege
tationstäcket blivit mer omfattande och skyddande mot mark- 
erosion.

Den mest påtagliga förändringen i pollendeponering jäm
fört med föregående zon är den kraftiga ökningen för pollen
typer som Betula (björk), Poaceae (gräs) och Cyperaceae (halv
gräs). Men även pollentyper som Salix (sälg, vide), Juniperus 
(en), Empetrum (kråkbär) och Rumex acetosa/R. acetosella 
(ängssyra, bergssyra) har ökat markant. Denna ökning kan 
kopplas samman med den snabba klimatförbättring som sked
de vid holocens början 9500 f Kr. Klimatförbättringen gynnade
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många buskarter och örter som redan fanns i området och de 
kunde snabbt expandera och kolonisera ytor där de inte häm
mades av konkurrens från andra högväxta arter som träd. Det 
kan tyckas vara något av en paradox att både träd (i detta fall 
björk), flera buskarter (bl a en och viden) och många örter kun
de expandera samtidigt, men då skall man komma ihåg att det 
fanns gott om utrymme att kolonisera eftersom vegetations
täcket under yngre dryas varit synnerligen begränsat.

Vegetationen hade under denna tid en utpräglad mosaikka
raktär med omväxlande partier med lågvuxna dvärgbuskar 
och buskar, glesa björkdungar och stora öppna ytor med gräs, 
halvgräs och örter. Efter hand expanderade björkskogen allt
mer och började konkurrera ut de lågvuxna växtsamhällena. 
Men björkskogen hade en öppen struktur vilket ändå skapade 
ett gott utrymme för många örter.

F:3, Betula-Pinus-Voaceae-Corylus 
(7,50-7,10 m; 8900-8500 f Kr)

I denna zon har pollenkoncentrationen ökat betydligt. Det fö
rekommer heller inte några slitna pollenkorn varför andelen 
obestämbara korn är låg (plansch 1). Den viktigaste föränd
ringen i pollendeponering jämfört med föregående zon är den 
kraftiga ökningen av trädpollen och minskningen av pollen 
från många buskar och örter (figur 8). De trädpol lentyper som 
ökat kraftigast är Betula (björk) och Pinus (tall). För björkens 
del gäller att den i zonen uppnår de högsta frekvenserna i hela 
pollendiagrammet. Man kan därför tala om ett björkmaxi
mum under denna tid, vilket har avspeglats i vegetationens 
sammansättning som till stor del bör ha dominerats av björk. 
Men också tallen bör ha utgjort en viktig komponent i skogar
na. Tallen etableras för det mesta lätt i öppna skogstyper men 
har lite svårare att konkurrera då vegetationen är tätare. Ök
ningen av tall kan avspegla en expansion i miljöer där björken 
inte var frekvent, t ex på sandiga jordar.

Av de pollentyper från buskar och örter som minskat kan 
nämnas Salix (sälg, vide), Juniperus (en), Empetrum (kråk
bär), Poaceae (gräs), Cyperaceae (halvgräs), Artemisia (gråbo,

166



APPENDIX 3

malört) och Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergssy
ra). Att sådana växter minskade berodde på att skogen, fram
fört allt den björkdominerade, expanderade och konkurrerade 
ut flertalet av de mer lågvuxna buskarna och örterna. Sådana 
arter är beroende av goda ljusförhållanden och konkurreras ut 
kvickt av träd. Troligen fick björkskogen så småningom en allt 
tätare struktur vilken begränsade möjligheterna för många ar
ter att överleva i fältskiktet. Att undervegetationen skiftade ka
raktär indikeras dessutom av den ökade frekvensen av Polypo- 
diaceae odiff. (obestämda ormbunkar; plansch 1). Bland orm
bunkarna finns många arter som föredrar skuggiga och fuktiga 
växtplatser i skogsmiljöer. Trots att skogen bredde ut sig är 
ändå Poaceae (gräs) den tredje vanligaste pollentypen. Jämfört 
med björk och hassel är dock gräsfrekvensen på 5 % relativt 
obetydlig, men detta värde visar ändå att det fortfarande fanns 
en del öppen vegetation i området.

En annan förändring som är värd att notera är att trädpol- 
lentyper som Populus (asp) och Ulmus (alm) börjar öka (figur 
8). Ökningen av alm är marginell och det är därför mindre tro
ligt att denna art hade etablerats på lokalen. Denna ökning av
speglar snarare att arten börjat expandera och troligen förekom 
den vid denna tidpunkt i skogar strax söder om landet. Ök
ningen av asp är kraftigare och visar att arten hade etablerats i 
området. En annan pollentyp som börjar förekomma, och som 
senare ökar kraftigt i zonens övre del, är Corylns (hassel). Eta
bleringen av arten på denna lokal kan dateras till ca 8700 f Kr. 
Expansionen har sedan gått kvickt och redan inom loppet av 
några hundra år har den utgjort ett vanligt inslag i skogarna. 
När väl hassel börjat expandera kan man se att björken mins
kade. Sannolikt har björken börjat ersättas av hassel och då 
främst på lerigare jordar. Det råder ingen tvekan om att områ
det under denna tid dominerades av skog. I ett första skede ut
gjordes vegetationen mestadels av öppen björkskog, men denna 
skogstyp blev efter hand tätare och fick en mer varierad sam
mansättning med inslag av asp och tall. Senare etablerades has
sel som snabbt kom att bli en viktig komponent i skogarna och 
ställvis också började konkurrera ut björken.

167



APPENDIX 3

F:4, Pinus-Cory lus-Betula-Poaceae 
(7,10-5,85 m; 8500-7350 f Kr) 

Kännetecknande för denna zon är en hög pollenkoncentration 
och låg diversitet (plansch 1). Den viktigaste förändringen jäm
fört med föregående zon är den kraftiga ökningen av Corylus 
(hassel). Frekvensen för hassel ligger genomgående på 25-30 % 
(figur 8). Den mest frekventa pollentypen är annars Pinus 
(tall). Dess frekvens är dock relativt oförändrad jämfört med 
tidigare, och den håller sig genomgående inom intervallet 30- 
35 %. Betula (björk) har minskat kraftigt och man kan dessut
om skönja en fortsatt men svag minskning i zonen. Den vege- 
tationstyp som nu har utvecklats brukar kallas för en tall-has- 
selskog. De dominerande arterna var tall och hassel men även 
björk var allmän trots minskningen. Man kan också se en ök
ning för Populus (asp) och Ulmus (alm). För aspens del kan 
man tala om ett aspmaximum vid 8300 f Kr. Efter denna tid
punkt minskar den däremot successivt. Från omkring 8000 
f Kr noteras en betydande ökning för alm. Dess frekvens är då 
så hög att det är troligt att den hade etablerats i området. Efter 
hand expanderade den och i zonens översta del bör den ha va
rit en vanlig trädart i skogarna.

Två andra trädpollentyper börjar därtill uppträda mer re
gelbundet i zonen, nämligen Quercus (ek) och Alnus (al). För 
ek gäller att ökningen sker vid ungefär samma tidpunkt som 
almen etableras (figur 8). Det är dock osäkert om eken verkli
gen etablerades vid samma tidpunkt som almen. Troligen är 
det först vid 7700 f Kr som eken hade etablerats, dvs det är vid 
denna tidpunkt som frekvensen blir så hög att man kan anta 
att denna avspeglar en lokal förekomst. Alens frekvens ökar 
snabbt först i den översta delen av zonen. Det är därför troligt 
att denna art etablerades lokalt, främst på fuktig mark, om
kring 7500 f Kr. Dess expansion är sedan snabb, vilket avspeg
lar att den etablerats i en miljö, framför allt i öppen kärrvege
tation, där det inte fanns någon nämnvärd konkurrens.

Även om pollendeponeringen domineras av träd och buskar 
som tall, hassel och björk, finns det ändå ett betydande inslag av 
örtpollen i proverna. Den mest frekventa av dessa är Poaceae
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(gräs) men även Cyperaceae (halvgräs) och Filipendula (älgört, 
brudbröd) förekommer tämligen rikligt. Oavsett i vilken bio
top dessa arter växte kan det inte ha funnits något samman
hängande trädskikt på dessa platser. Pollentyperna indikerar 
att det funnits sådana områden under hela det tidsavsnitt som 
zonen representerar. Man kan notera att frekvensen för dessa 
pollentyper minskar märkbart i zonens topp samtidigt som 
alen etableras. Troligen visar detta att en del öppna kärrmiljö
er kom att övergå till alkärr.

En annan intressant pollentyp som bara noterats regelbun
det med högre frekvenser i denna zon, och som annars endast 
förekommer som enstaka, spridda korn i lagerföljden, är Can- 
nabis-typ (hampa, humle). Den går ibland att separera i arter
na hampa (Cannabis sativa) och humle (Humulus lupulus), 
men uppdelningen bygger på överlappande karaktärer varför 
det kan vara svårt att säkert bestämma ett enskilt korn (jämför 
beskrivningar i Punt & Malotaux 1984 och Whittington & 
Gordon 1987). Vid rutinanalys brukar man oftast nöja sig med 
att bara bestämma dessa pollenkorn till Cannabis-typ (Moore 
m fl 1991). Trots detta kan man med stor sannolikhet påstå att 
förekomsten i zonen kan hänföras till arten humle. Denna art 
är inte bara en odlad växt som använts till ölbryggning i Sveri
ge med början någon gång under tidig medeltid (Thunæus 
1968) utan den förekommer också som vildväxande i snårvege
tation utmed vattendrag och sjöar (Suominen 1990; Georgson 
m fl 1997; Tyler m fl 2007). Hampa är en odlad växt som inte 
förekom i landet vid denna tidpunkt, den infördes nämligen un
der järnåldern och blev mer allmänt odlad först omkring 500 
e Kr (t ex Påhlsson 1981). De höga frekvenserna för Cannabis- 
typ kan därför tolkas som att det under en tid funnits ett bety
dande inslag av humle i vegetationen runt Flinkasjön.

F:5, Pinus-Corylus-Betula-Alnus 
(5,85-5,15 m; 7350-6650 f Kr)

Den mest utmärkande förändringen i denna zon jämfört med 
tidigare är ökningen av Alnus (al) och minskningen av Pinus 
(tall). Den snabba expansion av al som inleddes vid 7500 f Kr
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i föregående zon fortsatte ytterligare. I den översta delen av zo
nen, omkring 6700 f Kr, uppvisar den en frekvens som översti
ger 20 %. Så höga värden för al noteras inte igen förrän långt 
senare i zon F:8 och F:9 (figur 8). Minskningen av tall berod
de antagligen på att den konkurrerades ut av al på fuktiga mar
ker. Tallen bör dock ha behållit sin numerär på riktigt torra 
och sandiga marker och på de allra fuktigaste växtplatserna 
som mossar. Bland övriga dominerande pollentyper sker inte 
några större förändringar, både Betula (björk) och Corylus 
(hassel) uppvisar bibehållna frekvenser. Av övriga trädpollen- 
typer ser man en ökning för Quercus (ek) och Ulmus (alm). 
Ökningen är emellertid mer betydande för alm än för ek. Dess
utom etablerades ytterligare en komponent i ädellövskogen 
nämligen Tiliä (lind). Då detta träd sprider jämförelsevis få 
pollenkorn - den är som tidigare nämnts insektspollinerad - 
kan låga frekvenser ändå tas som en god indikation på en lokal 
etablering (Pigott & Huntley 1980; Huntley & Birks 1983). 
Även om enstaka lindpollen förekommer dessförinnan är det 
först vid 7000 f Kr som de uppträder regelbundet i lagerfölj
den. Enstaka pollenkorn av Fraxinus (ask) hittas också men 
frekvensen är för låg för att denna skall kunna indikera en lo
kal etablering av arten.

Ett annat intressant fynd är ett pollenkorn av Viscum (mis
tel). Trots att det bara handlar om ett enstaka korn kan man 
ändå ganska säkert säga att denna art fanns i området. Den är 
insektspollinerad och sprider därigenom få pollenkorn. Mistel 
är en liten parasitbuske som växer på andra träd och då främst 
på grenar i trädkronorna. Den vanligaste värdväxten i nutid är 
lind, men den kan även etablera sig på många andra trädarter 
(Walldén 1961). Vilken art den föredrog under denna tid kan 
man inte veta med säkerhet men det är ändå frapperande att 
den dyker upp i samband med lindens etablering. Det är troligt 
att den redan under denna tid mestadels växte på lind. Det är 
också värt att notera att arten tycks ha funnits kvar under lång 
tid. Enstaka pollenkorn hittas här och var i zonerna, det övers
ta så sent som i den nedre delen av zon F:13. Detta sena korn 
kan dateras till 1600 e Kr. I nutid saknas vildväxande mistel i
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Skåne (Weimarck & Weimarck 1985), de enda aktuella upp
gifterna i landskapet gäller exemplar som förvildats från od
ling (Tyler m fl 2007). Arten finns enbart kvar i landet i någon 
större omfattning vid Mälaren och i ett mindre område i östra 
Småland.

Vidare kan man notera att pollentyper som Populus (asp) 
och Salix (sälg, vide) fortsatte att minska. Även förekomsten av 
örtpollen minskade vilket visar att skogsmiljöerna bredde ut 
sig och att skogens struktur blev allt tätare. Det är endast Poa- 
ceae (gräs) som förekommer med någon högre frekvens av ört- 
pollentyperna. En ormbunke som verkar ha blivit mer frek
vent, åtminstone hittas denna sportyp regelbundet i proverna, 
är Pteridium aquilinum (örnbräken; plansch 1). Områdets ve
getation kan fortfarande beskrivas som en tall-hasselskog, men 
inslaget av tall hade minskat samtidigt som ädellövträden, 
framför allt alm, blivit mer frekventa.

F:6, Betula-Pinus-Corylus-Alnus 
(5,15-3,85 m; 6650-5250 f Kr)

I denna zon har pol lenkoncentrationen minskat något jämfört 
med tidigare (plansch 1). Frekvenserna för de dominerande pol
lentyperna Betula (björk), Pinus (tall), Corylus (hassel) och Al
nus (al) uppvisar nästintill samma frekvenser som i föregående 
zon. Värdena är dock inte konstanta utan varierar något, inte 
minst under århundradena runt 6000 f Kr då björk och tall 
ökar något medan al och hassel minskar (figur 8). Minskning
en för hassel inleddes redan omkring 6200 f Kr. Det är möjligt 
att dessa förändringar för de dominerande pollentyperna kan 
hänga samman med den kraftiga klimatförändring som inträf
fade vid 6200 f Kr och som var märkbar under några århund
raden. Denna klimatfluktuation medförde kallare men också 
torrare förhållanden, och den var märkbar över stora delar av 
norra halvklotet (se kapitlet Klimatförändringar för ytterligare 
detaljer). För att belägga klimatförändringar som bara varar 
några århundraden med pollenanalyser krävs inte bara att la
gerföljden har bra tidsupplösning utan också att analystätheten 
är hög. I detta fall kan båda dessa förutsättningar sägas vara
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uppfyllda. Denna klimatfluktuation har förut inte uppmärk
sammats i lagerföljder från norra Skåne, men det finns flera ex
empel på studier från andra håll i landet där denna händelse 
har noterats (Snowball m fl 2002; Hammarlund m fl 2003, 
2004, 2005; Bergman m fl 2005).

Den för övrigt mest markanta förändringen i zonen är den 
fortsatta ökningen för Quercus (ek), Ulmus (alm) och Tiliä 
(lind). Jämfört med föregående zon utgör dessa ädellövträd nu 
ett betydande inslag i skogarna. Av dessa arter ökar ek och 
lind successivt i hela zonen, medan almen uppvisar mer fluktu
erande värden (figur 8). Eftersom lind normalt är underrepre- 
senterad i pollendiagram kan dess frekvens som ligger strax 
under 5 % ändå innebära att artens andel i skogarna kan ha 
varit omkring 10 till 20 % (Huntley & Birks 1983). En annan 
pollentyp som dyker upp för första gången i diagrammet i den
na zon är Hedera helix (murgröna). Denna arts växtsätt kan 
närmast liknas vid en lian och den omslingrar ofta trädstam
mar. Arten kan betraktas som en god klimatindikator (Iversen 
1944, 1960), främst för att den är känslig för hårda vintrar. 
Trots att arten är en dålig pollenproducent (Bottema 2001) fö
rekommer den regelbundet i zonen. Det visar att den måste ha 
varit vanlig i området under denna tid. Det är lite motsägelse
fullt att arten verkar ha förekommit på lokalen under den ovan 
omtalade klimatförsämringen. Men troligen påverkade klimat
förändringen inte denna art på ett sådant sätt att den slogs ut. 
Detta skulle i så fall kunna indikera att vintrarna i området 
inte varit alltför extrema under försämringen, annars skulle 
den förmodligen ha försvunnit. Slutligen kan nämnas att ört- 
pollenfrekvensen fortsatte att minska. Detta visar att skogarna 
helt dominerade området. Den vanligaste vegetationstypen 
kan beskrivas som en ädellövskog med inslag av hassel och tall. 
Alen dominerade fortfarande de fuktigaste miljöerna.

F:7, Corylus-Betula-Alnus-Pinus
(3,85-3,35 m; 5250-4650 f Kr)

Utmärkande för denna zon är en kraftigt minskad frekvens för 
Pinus (tall) och något ökande värden för Alnus (al), Quercus
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(ek) och Tiliä (lind). Corylus (hassel) ökar en del jämfört med 
slutfasen av föregående zon, men ser man till hela avsnittet är 
snarast frekvensen oförändrad (figur 8). Betula (björk) och Ul- 
mus (alm) uppvisar däremot jämförelsevis stabila värden. No
terbart är att även Fraxinus (ask) har frekvenser som kan indi
kera en lokal etablering. Denna etablering skedde i så fall vid 
5200 f Kr. Värdena är inte särskilt höga varför man kan anta 
att dess förekomst var begränsad. Det är dessutom lite oklart 
varför tallen minskade kraftigt i denna zon. Dess frekvens har 
annars legat ganska konstant i de föregående zonerna. En kraf
tig minskning av tall inträffade dessförinnan i zon F:5. Den 
minskningen hängde förmodligen samman med expansionen 
av al. I denna zon är ökningen för al inte så stor att den ensam 
kan förklara den kraftiga nedgången av tall. Snarare kan det 
vara så att tallens möjligheter att föryngras minskade i den allt 
tätare ädellövskogen. Minskningen kan dessutom hänga sam
man med att eken började expandera på de sandiga marker 
som utgjort tallens starkaste fäste i området.

Även om pollenkoncentrationen genomgående är hög har 
diversiteten minskat. Örtpollenfrekvensen har också den fort
satt att sjunka. Detta visar att de öppna miljöerna hade blivit 
allt ovanligare i området. Frekvensen för Poaceae (gräs) uppvi
sar exempelvis de lägsta värdena i hela diagrammet i denna 
zon. Mestadels understiger gräsfrekvensen 1 %. Den skogstyp 
som nu dominerade området kan beskrivas som en ekdomine- 
rad ädellövskog med inslag av hassel. Al och björk var som ti
digare inskränkta till fuktiga biotoper.

F:8, Betula-Corylus-Alnus-Quercus 
(3,35-2,26 m; 4650-3800 f Kr)

I denna zon noteras återigen en ökad pollenkoncentration 
(plansch 1). De viktigaste förändringarna jämfört med föregå
ende zon är ökningen av Quercus (ek) och minskningen av Pi- 
nus (tall). Övriga dominerande pollentyper som Betula (björk), 
Alnus (al), Tiliä (lind) och Corylus (hassel) uppvisar förvå
nansvärt stabila frekvenser (figur 8). Värdena för Ulmus (alm) 
är förhållandevis stabila utom i den övre delen av zonen där de
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minskade något. Denna minskning överensstämmer med stor 
sannolikhet med det så kallade almfallet.

Almfallet är en händelse som noterats i många pollendia
gram över stora delar av nordvästra Europa (Huntley &C Birks 
1983). Det kännetecknas av en snabb och kraftig minskning av 
almfrekvensen. Mellan två nivåer kan frekvensen ha minskat 
med 5 till 10 % och ibland ännu mer. Slående är att de flesta da
teringarna av almfallet, oavsett region, ger åldrar på 3800 f Kr. 
Orsaken till almfallet diskuteras på annan plats i boken (se ka
pitlet Vegetationsutveckling, stycket Subboreal tid). Att almfal- 
let inte framträder tydligt i pollendiagrammet beror på att al
men inte var lika frekvent i området som ek och lind. Även om 
lindens frekvens i stort är likvärdig med almens innebär detta 
ändå inte att deras populationsstorlekar var likartade (t ex Iver
sen 1960). På grund av att linden är underrepresenterad i pollen
prover kan man anta att den var betydligt frekventare i skogen 
än almen. Men det är ändå troligt att almpopulationen vid lo
kalen påverkades av almfallet. Om man granskar pollenfrek
venserna i detalj finner man att den mest markanta minskning
en av alm sker vid gränsen till zon F:9. Denna nivå kan dateras 
någorlunda exakt till 3800 f Kr (tabell 2), vilket är samma ål
der som i andra diagram från södra Sverige.

De tämligen stabila frekvenserna för de dominerande pol
lentyperna indikerar att det inte skedde någon större föränd
ring av skogens sammansättning. Man kan därför säga att det 
fram till almfallet rådde relativt stabila förhållanden. Noter- 
bart är att örtpollenfrekvensen i denna zon når de lägsta vär
dena i hela diagrammet. Detta visar att skogarna hade en tät 
struktur och att det fanns få ytor med öppen vegetation. Om
rådets vegetation kan under denna tid beskrivas som en ekdo- 
minerad ädellövskog.

F:9, Corylus-Betula-Alnus-Pinus
(2,62-2,22 m; 3800-2900 f Kr)

De viktigaste förändringarna för de dominerande pollentyper
na jämfört med föregående zon är förutom minskningen av Ul- 
mus (alm) också fallande värden för Betula (björk) och Tiliä
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(lind), och något ökande frekvenser för Pinus (tall) och Co- 
rylus (hassel). Den för tolkningen kanske mest betydelsefulla 
förändringen i zonen sker bland de mindre frekventa pollenty
perna. De viktigaste förändringarna bland sådana typer är ök
ningen av Poaceae (gräs) och en regelbunden förekomst av pol
lenkorn av Plantago lanceolata (svartkämpar). Dessutom ökar 
den totala örtpollenfrekvensen något samtidigt som diversite- 
ten blir högre (figur 8, plansch 1).

Ökningen av gräs visar att vegetationen hade blivit något 
öppnare. Även om förekomsten av svartkämpar kan tyckas 
obetydlig har den ändå stor betydelse för tolkningen av vegeta
tionen. Denna art är nämligen en god indikator på betad mark 
(Behre 1981) och den förekommer över huvud taget inte natur
ligt i tät skog (t ex Tyler m fl 2007). Förekomsten av pollen 
från svartkämpar visar därmed att det hade skapats betesmar
ker i området. Ökningen av gräs kan antagligen också knytas 
till sådana marker. Den totala ytan av betesmarker var dock 
begränsad. Snarast handlade det om små betade ytor som låg 
insprängda här och var i skogarna. En alternativ möjlighet är 
att förekomsten av svartkämpar representerar ett mer diffust 
bete som bedrevs över större ytor i skogarna; ett sådant bete 
kallas vanligen för skogsbete. Ett skogsbete skulle på samma 
sätt kunna skapa en del gläntor i skogarna där svartkämpar 
kunde etableras. Oavsett vilken beskrivning som är den kor
rekta var betestrycket lågt. Mer viktigt att konstatera är att 
man i och med förekomsten av svartkämpar kan belägga att 
betesdjur hade införts till området och att dessa nu började på
verka vegetationen. Trots att det fanns betad mark var det sko
garna som dominerade. Skogens sammansättning hade för
ändrats jämfört med tidigare genom att almen blivit ovanliga
re och hasseln mer frekvent. Vegetationen kan beskrivas som 
en ädellövskog med inslag av ek, lind och hassel.

F:10, Corylus-Betula-Alnus-Quercus 
(2,22-1,52 m; 2900-1100 f Kr)

Denna zon samt de följande (F:l 1—F:13) faller tidsmässigt utanför 
den period som boken fokuserar på. Dessutom har lagerföljden
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lägre tidsupplösning från och med denna zon. Den sämre upp
lösningen har dock kompenserats med en tätare provtagning. 
För fullständighets skull har det ändå bedömts vara viktigt att 
redovisa dessa zoner i boken.

Kännetecknande för denna zon är en förhöjd pollendiversi- 
tet. Pollenkoncentrationen är också hög (plansch 1). De vikti
gaste förändringarna jämfört med föregående zon är en ökning 
för Betula (björk), Quercus (ek) och Corylus (hassel) och en 
minskning för Pinus (tall) och Alnus (al). Även Ulmus (alm) 
och Tiliä (alm) minskar något (figur 8). Av andra trädpollenty- 
per kan man notera en regelbunden, men inte särskilt hög frek
vens för Praxinus (ask). Mer intressant är förekomsten av en
staka pollenkorn av Acer (lönn), se plansch 1. Detta släkte är 
insektspollinerat och sprider förhållandevis få pollenkorn. En
staka pollen av lönn kan därför tas som en stark indikation på 
en lokal förekomst i skogarna. Vidare är den regelbundna före
komsten av pollenkorn från Carpinus (avenbok) och Fagus 
(bok) värd att notera (plansch 1). Frekvensen för bok ökar 
dessutom något i toppen av zonen. Värdena för avenbok och 
bok är dock för låga för att de skall kunna avspegla lokala fö
rekomster av dessa träd.

Även frekvenserna för många örtpollentyper ökar i denna 
zon. Bland sådana typer är det främst Poaceae (gräs) som ökar, 
men också Plantago lanceolata (svartkämpar) och Artemisia 
(gråbo, malört) visar signifikanta ökningar (figur 8). Samman
taget visar de ökande frekvenserna för dessa typer på en stör
re öppenhet i vegetationen, sannolikt mest orsakad av att be
tesmarkerna blivit fler och större till ytan. Man kan därutöver 
belägga att det förekommit åkermark. Ett enstaka pollenkorn 
av Triticum (vete) noteras i ett prov som kan dateras till 1500 
f Kr (plansch 1). Även om man kan skönja en ökad markpåver
kan i denna zon utgjordes vegetationen huvudsakligen av ek- 
dominerade skogar med ett visst inslag av lind, hassel och 
björk. Tallen hade en begränsad utbredning i området under 
denna tid.
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F: 11, Betula-Corylus-Ainus-Quercus-Pinus 
(1,52-1,14 m; 1100 f Kr-400 e Kr) 

Karaktäristiskt för denna zon är en hög pollenkoncentration 
och hög diversitet (plansch 1). De viktigaste förändringarna 
jämfört med föregående zon är ökningen för Betula (björk), Pi- 
nus (tall), Fagus (bok) och Poaceae (gräs) och minskningen för 
Ahus (al), Ulmus (alm), Tiliä (lind) och Corylus (hassel), se fi
gur 8. Dessa förändringar avspeglar ett pågående öppnande av 
vegetationen. Framför allt var det gräsdominerade betesmar
ker som ökade. Även i denna zon kan man belägga odling. I ett 
prov som kan dateras till 500 f Kr noteras ett pollenkorn från 
Hordeum-gruppen (korn m fl), se plansch 1. Åkerarealen var 
troligen ganska blygsam i området. Som helhet dominerades 
landskapsbilden av skogar. Men deras samansättning och 
struktur hade förändrats radikalt till följd av en ökad markpå
verkan. Ädellövskogens komponenter alm, lind och hassel hade 
minskat kraftigt medan främst björk hade ökat. Frekvensen 
för bok är redan vid zonens början så hög att man kan anta att 
arten hade etablerats i regionen (Björkman 1996). En lokal 
etablering skedde dock först senare runt 200 f Kr (plansch 1). 
Vid denna tidpunkt börjar bokpollenfrekvensen överstiga 2 % 
vilket kan indikera en lokal etablering. Den dominerande vege
tationstypen i området kan beskrivas som en ekskog med in
slag av björk, hassel och lind.

F:12, Betula-Alnus-Corylus-Boaceae 
(1,14-0,89 m; 400-1600 e Kr)

Hög pollenkoncentration och diversitet är utmärkande också 
för denna zon (plansch 1). Jämfört med föregående zon föränd
rades frekvenserna radikalt för många pollentyper (figur 8). 
Dessa förändringar avspeglar inte bara att vegetationen om
vandlades utan dessutom att markanvändningen intensifiera
des. Ett flertal pollentyper visar kraftigt ökade frekvenser, det
ta gäller Betula (björk), Fagus (bok), Calluna (ljung) och Poace
ae (gräs). Vidare ökade pollentyper som Juniperus (en), Poaceae 
odiff >40 pm (obestämda odlade gräs), Flordeum-gruppen
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(korn m fl), Secale (råg), Triticum (vete) och Rumex acetosa/R. 
acetosella (ängssyra, bergssyra). Av de pollentyper som mins
kar uppvisar Quercus (ek) och Pinus (tall) kraftiga fall (figur 
8). För ekens del kan man tala om ett lokalt ”ekfall”. Denna 
minskning sker vid zongränsen omkring 400 e Kr och är så 
snabb att om den inte är en effekt av en lagerlucka i sedimen
ten måste det ha orsakats av omfattande och selektiva avverk
ningar av ek i skogarna.

Minskningen av ek följdes av en kraftig ökning av bok 
(plansch 1). Eftersom bok och ek kan växa på samma markty
per är det troligt att boken expanderade på de marker som ti
digare dominerats av ek. Etablering och expansion av bok gyn
nas ofta av olika typer av markstörningar (Björkman 1996, 
1998, 1999). Sammantaget visar dessa frekvensförändringar 
på ett ökat betestryck och en betydligt större betesmarksareal. 
Även åkerarealen ökade och man kan belägga att både korn, 
råg och vete odlades i området. Intressant att notera är att hed
marker med ljung började breda ut sig. Expansionen av ljung 
kan ses som en indikation på att ett allt intensivare bete ledde 
till att vissa marktyper blev utarmade. Den samtida ökade fö
rekomsten av mikroskopiska träkolspartiklar (plansch 1) kan 
möjligen också knytas till expansionen av ljung. För att ljung- 
dominerade marker skall kunna användas till bete under läng
re perioder krävs att ljungen föryngras med jämna mellanrum. 
Sådan förbättring av betet kan ske genom bränning av ljungen, 
vanligen med ett intervall på mellan fem till tio år. Skogsarea
len minskade drastiskt i denna zon. Dessutom förändrades 
sammansättningen radikalt. Vegetationstypen i området kan 
beskrivas som en biandlövskog med björk, ek, bok och hassel. 
Ett visst inslag av lind fanns fortfarande, medan alm och tall 
hade blivit sällsynta.

F:13, Betula-Alnus-Pinus-Poaceae 
(0,89-0,70 m; 1600 e Kr till nutid) 

Kännetecknande för denna zon är en markant minskad pollen
koncentration (plansch 1). Den viktigaste förändringen jäm
fört med föregående zon är en ökning för Pinus (tall), Alnus
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(al), Quercus (ek) och Poaceae (gräs) samt en minskning för 
Betula (björk), Fagus (bok) och Corylus (hassel). Man kan 
därutöver notera att pollentyper som Picea (gran), Juniperus 
(en), Cyperaceae (halvgräs), Filipendula (älgört, brudbröd) och 
Urtica (brännässla, etternässla) ökar något. Sportyper som Ly
copodium annotinum (revlummer) och Sphagnum (vitmossor) 
förekommer också frekvent (plansch 1). Även antalet mikro
skopiska träkolspartiklar är fortsatt högt.

Den mest genomgripande förändringen för denna zon var 
expansionen av gräsdominerade betesmarker (figur 8). Odling
en och åkermarksarealen har antagligen varit lika omfattande 
som tidigare. Det är enbart på de översta nivåerna som man 
kan notera en minskning av odlingsindikatorerna. Skogens 
sammansättning förändrades en del genom att ek, bok och 
hassel minskade och tallen ökade. Under sen tid har dessutom 
granen ökat, och denna ökning återspeglar att man börjat 
plantera arten. Vegetationstypen i området kan beskrivas som 
en blandskog med björk, ek, bok och hassel och ett inslag av 
tall och gran.

RINGARPAGÅRDEN

Den provtagna lokalen är en mindre torvmark belägen 1 km 
ostnordost om Ringarpagården. Lokalen ligger 3,5 km ostsyd
ost om Örkelljunga. Torvmarken är 100 m lång och knappt 75 
m bred (figur 21-22). Dess yta kan uppskattas till ungefärligen 
1 hektar. Den pollenanalytiska undersökningen av lokalen för
anleddes av de tidigmesolitiska boplatslämningar som hittades 
på en liten fastmarksholme invid torvmarken (Larsson 2003; 
Knarrström red. 2007). Fyndmaterialet tolkades som rester av 
en tillfällig rastplats. I ett tidigt skede av undersökningen ut
fördes ett antal provborrningar på torvmarken (Lagerås 2003). 
Dessa borrningar visade att torvmarkens mäktighet varierade 
högst påtagligt. Den största mäktigheten som uppmättes i nå
gon borrning var 4 m. Flertalet av borrpunkterna var dock be
tydligt grundare. I flera av dessa kunde också konstateras att
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Figur 21. Detaljkarta över området omkring Ringarpagården. Lokalens 
ungefärliga pollenupptagningsområde, vilket är det område varifrån 
huvuddelen av de pollenkorn som deponerats i lagerföljden härstam
mar, visas med en streckad cirkel centrerad kring borrpunkten. Storle
ken på detta område kan uppskattas till en yta med radien 300 m.

torvmarken tidigare varit en sjö. Sammansättningen av sedi
menten indikerade att sjön varit ganska grund när dessa jordar
ter bildades. Den undersökta torvmarken dräneras av en liten 
bäck som rinner ut i Hjälmsjön en knapp kilometer väster om 
lokalen. Torvmarkens yta ligger på en nivå av 90-95 m ö h.

ISO



APPENDIX 3

Tabell 6. Beskrivning av den undersökta lagerföljden från Ringarpagården. 
Se också litologikolumnen i pollendiagrammet i figur 9 och plansch 2.

Djup (m) Jordart
0-0,10 medelhumifierad vitmosstorv
0,10-0,40 låghumifierad vitmosstorv
0,40-1,30 låg-medelhumifierad vitmosstorv (med en del ved och tuvull)
1,30-2,70 kärrtorv (med en del björkved)
2,70-2,80 högstarrtorv
2,80-3,22 grovdetritusgyttja
3,22-3,30 lerig-siltig sand

Torvmarken kan beskrivas som en skogsmosse. Den har ett 
trädskikt med högvuxna tallar. I fältskiktet finns rikligt med 
tuvull (Eriophorum vaginatum). Lokalen omges huvudsakli
gen av barrskog. Omkring 200 m väster om lokalen ansluter 
ett område med öppen betesmark. Dessa öppna marker har ti
digare varit kärr som dränerats kraftigt. De tillhör byn Ring- 
arp som ligger en knapp kilometer sydväst om lokalen. Mer 
omfattande uppodlad mark finns för övrigt närmast vid denna 
by. Även denna undersökningslokal är belägen i ett område 
med utbredda isälvsavlagringar (Lindström 1898; Daniel 
1980). Detta stråk med sand och grus hänger samman med 
den isälvsavlagring som beskrevs vid den föregående lokalen 
Flinkasjön. Också i detta område uppvisar avlagringen tydliga 
ryggformer. Sådana åslika bildningar finns exempelvis strax 
öster om lokalen. Man kan likaledes i detta fall misstänka att 
den studerade torvmarken har bildats som en dödisgrop. Ut
bredda områden med sandig till moig morän, men även omfat
tande mossmark, förekommer 1 km söder om lokalen.

Den provtagna lagerföljden utgörs av en något mer än 3 m 
mäktig sekvens med i huvudsak organogena jordarter som vit- 
mosstorv, kärrtorv och grovdetritusgyttja (tabell 6). Det sedi
ment som indikerar att lokalen varit en liten sjö är en grovde
tritusgyttja. Denna gyttjetyp bildas vanligen på grunt vatten. 
Eftersom torv (högstarrtorv) börjar avsättas redan vid 2,8 m 
innebär detta att sjön växte igen relativt tidigt. Endast lager
följden mellan 1,15-3,29 m har pollenanalyserats. Denna del
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utgörs främst av kärrtorv och grovdetritusgyttja. Totalt har 
fem 14C-dateringar gjorts på material som hämtats från olika 
nivåer i den pollenanalyserade delen av lagerföljden (tabell 3). 
Det daterade materialet har i samtliga fall utgjorts av pollen
koncentrat. Dateringarna och den framtagna kronologin visar 
att den undersökta delen av lagerföljden, och därmed pollen
diagrammet, tidsmässigt omfattar perioden 9100-500 f Kr (fi
gur 9, plansch 2).

Lagerföljdens tidsupplösning varierar kraftigt. Bäst är upp
lösningen under senare delen av jägarstenåldern där varje cen
timeter av lagerföljden motsvarar drygt 35 år. Nedtill är upp
lösningen sämre till följd av att lagerföljden är kompakterad. 
Där motsvarar varje centimeter ungefär 150 år. På grund av att 
provtagningslokalen är en mindre torvmark, dess diameter 
uppgår till ca 100 m, är pollendiagrammet lokalt präglat. Det
ta förhållande bör även gälla för den period då lokalen var en 
sjö. Huvuddelen av de pollenkorn som deponerats i lagerfölj
den härstammar ungefärligen från inom en cirkulär yta med 
radien 300 m (figur 21). Pollendiagrammet har indelats i åtta 
zoner (R:l-R:8).

R:l, Betula-Pinus-Poaceae-Cyperaceae 
(3,29-3,17 m; 9100-7900 f Kr)

Denna zon kännetecknas av hög trädpollenfrekvens. De mest 
frekventa pollentyperna är Betula (björk) och Pinus (tall) som 
tillsammans utgör mer än 85 % av pollensumman (figur 9). Av 
andra frekventa pollentyper kan nämnas Poaceae (gräs), Cype- 
raceae (halvgräs) och Salix (sälg, vide). Andra örtpollentyper 
än gräs och halvgräs förekommer bara sporadiskt. Det enda 
undantaget är Filipendula (älgört, brudbröd), men dess frek
vens överstiger inte 1 % (plansch 2). Förekomsten av enstaka 
pollenkorn av Thalictrum (ruta), Dryas octopetala (fjällsippa), 
Artemisia (gråbo, malört) är dock värda att nämna. Förekoms
ten av gräs, halvgräs och de andra örterna visar att det trots 
allt förekom en del öppen mark även om vegetationen vid loka
len har dominerats av björk och tall.
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Figur 22. Provtagning på den skogbevuxna torv
marken vid Ringarpagården. Foto: Per Lagerås.

Vidare är det intressant att notera att enstaka pollenkorn 
av Alnus (al) och Quercus (ek) börjar förekomma i det översta 
provet (figur 9). Ulmus (alm) förekommer med låg frekvens ge
nom hela zonen. I det översta provet har frekvensen för Co- 
rylus (hassel) ökat till ett värde som indikerar en lokal etable
ring av arten. Denna etablering kan dateras till 8250 f Kr vilket
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är betydligt senare än den ålder som beskrivits för Flinkasjön, 
där den i stället tycks ha kommit in omkring 8700 f Kr (figur 
8). Förekomsten av låga frekvenser eller enstaka pollenkorn av 
Betula nana-typ (dvärgbjörk), Hippopbaé rbamnoides (hav
torn) och Juniperus (en) bör nämnas och visar att också dessa 
buskar förekom på lokalen (plansch 2, figur 9). Den domine
rande vegetationstypen i området utgjordes av björkskog med 
ett stort inslag av tall.

R:2, Betula-Corylus-Pinus-Alnus 
(3,17-2,94 m; 7900-6650 f Kr)

Den viktigaste förändringen i denna zon jämfört med den före
gående är en kraftig minskning för Betula (björk) och Pinus 
(tall) och en betydande ökning för Alnus (al) och Corylus (has
sel), se figur 9. Av andra pollentyper som ökat kan nämnas Po- 
pulus (asp), Quercus (ek), Ulmus (alm) och Poaceae (gräs). 
Den kraftiga ökningen för al och hassel indikerar att dessa ar
ter har etablerats i den lokala vegetationen. Alen expanderade 
kvickt på fuktiga marker invid provlokalen som vid denna tid
punkt hade en öppen vattenyta. Även hasselns expansion var 
snabb. Inom några hundra år blev den en dominerande art i 
skogen. Förmodligen expanderade den på björkens bekostnad. 
Till en början fanns tallen kvar och den omgivande skogen 
kunde under en tid karaktäriseras som en tall-hasselskog. Ef
ter hand minskade dock tallen kraftigt. Almen etablerades lo
kalt vid zonens början men den var aldrig frekvent i skogarna. 
Ekens frekvens ökade så småningom men sannolikt hade arten 
ännu inte etablerats i området. Trots att frekvensen för asp är 
låg kan man anta att den förekom i skogarna.

Örtpollenfrekvensen är ganska varierande i zonen. I botten 
är den lägre än i föregående zon men i toppen har den ökat be
tydligt. Denna ökning orsakas till stor del av den höga gräspol- 
lenfrekvensen i det översta provet. Av andra örtpollentyper som 
förekommer regelbundet, fast med låga frekvenser, kan nämnas 
Humulus-typ (jämför diskussionen om Cannabis-typ i zon F:4 
för Flinkasjön, se figur 8). Fyndet av humle på denna lokal sam
manfaller tidsmässigt med förekomsten vid Flinkasjön. Arten
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förekom vid denna tid dessutom på den tredje lokalen Järings- 
holm (i zon J:4 — J:8, se figur 10). Man kan därför dra slutsat
sen att humle bör ha varit vanlig i vegetationen kring sjöar un
der tidigholocen. Den dominerande vegetationstypen i områ
det utgjordes initialt av en tall-hasselskog med inslag av björk. 
Efter hand ökade inslaget av alm medan tallen minskade. På 
fuktig mark började alskogar att breda ut sig.

R:3, Betula-Alnus-Corylus-Pinus 
(2,94-2,78 m; 6650-6200 f Kr) 

Kännetecknande för denna zon i jämförelse med den föregåen
de är att Alnus (al) har ökat och Pinus (tall) och Corylus (has
sel) har minskat. Betula (björk) uppvisar däremot sett till hela 
zonen förhållandevis konstanta frekvenser (figur 9). Bland an
dra trädpollentyper kan man skönja en svag ökning för Quer- 
cus (ek) och Ulmus (alm). Ytterligare en trädpollentyp börjar 
förekomma nämligen Tiliä (lind). Dess frekvens är låg men ge
nom att arten sprider få pollenkorn är det ändå tänkbart att 
den hade etablerats i skogarna (Iversen 1960; Huntley & Birks 
1983). Men dess förekomst var dock sparsam under lång tid. 
Vidare börjar pollen av Hedera helix (murgröna) förekomma 
regelbundet vilket kan tolkas som att denna art hade etablerats 
i området.

I zonen noteras höga frekvenser för Salix (sälg, vide) och 
Frangula alnus (brakved), se figur 9 och plansch 2. Dessa bus
kar växer gärna i fuktiga miljöer nära vatten men även i löv
kärr. Det höga värdet för Salix på en av nivåerna bör därmed 
kunna tolkas som en expansion av någon videart på lokalen. Av 
örtpollentyperna är det främst Poaceae (gräs) som uppvisar 
höga frekvenser. Vilken typ av vegetation dessa gräsfrekvenser 
representerar är osäkert, men möjligen avspeglar de mestadels 
gräsbevuxna kärrmarker. Det är mindre troligt att det funnits 
större öppna ytor på fastmarkerna under denna tid. Av andra 
örtpollentyper förekommer huvuddelen bara med enstaka pol
lenkorn. Den lokala vegetationen utgjordes även i denna zon av 
skog. På väldränerad mark dominerades den av en blandning av 
alm, ek och hassel. Det fanns också ett litet inslag av lind och
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tall. På fuktig mark hade alen blivit mer dominerande, men 
hjörk, Salix-arter och brakved var också vanliga i denna miljö.

R:4, Betula-Alnus-Pinus-Corylus 
(2,78-2,51 m; 6200-5500 f Kr)

I och med denna zon har lokalen vid provpunkten vuxit igen 
och blivit ett kärr (figur 9, tabell 6). Inledningsvis avsattes en 
högstarrtorv som i huvudsak är bildad av högvuxna starrarter. 
Efter några århundraden började i stället en kärrtorv att avsät
tas. Igenväxningen medförde att ett nytt vegetationsskikt 
spreds över lokalen. Denna kärrvegetation avspeglas tydligt i 
pollendiagrammet genom ökningen för pollentyper som Betu
la (björk) och Pinus (tall). Troligen etablerades ett skikt med 
björk och tall på kärret. Denna expansion medförde att fast- 
markskogens arter kom att bli sämre representerade i prover
na. Av andra dominerande pollentyper minskar Alnus (al) och 
Corylus (hassel) något. Av ädellövträden ökar Quercus (ek) 
och Tiliä (lind) medan Ulmus (alm) är tämligen konstant. Det 
kan också vara värt att påpeka att pollenkorn av Viscum (mis
tel) noteras i zonen. Även förekomsten av Salix (sälg, vide) och 
Frangula alnus (brakved) minskar. Uppblomstringen av dessa 
buskar i föregående zon utgjorde endast ett kortvarigt succes
sionsstadium. 1 denna zon ersattes de mestadels av björk.

Örtpollenfrekvensen är förhållandevis låg och har minskat 
kraftigt jämfört med föregående zon. Den kraftigaste minsk
ningen bland örtpollentyperna svarade Poaceae (gräs) för (figur 
9). Troligen representerar denna minskning att vegetationen på 
kärrmarkerna blivit tätare till följd av att björk har expanderat. 
Av andra örtpollentyper förekommer endast Cyperaceae (halv
gräs) regelbundet. Det kan därtill vara värt att notera att sporer 
av Polypodiaceae odiff. (obestämda ormbunkar) förekommer 
med högre frekvenser än tidigare (plansch 2). Därutöver hittas 
betydligt fler mikroskopiska träkolspartiklar. I ett prov uppnås 
dessutom ett toppvärde. Denna förekomst visar att det brunnit 
i den lokala skogen, och denna brand kan ha nått ut på torv- 
marken. Det är möjligt att brandfrekvensen har ökat eftersom 
denna zon sammanfaller med en period med torrare klimat
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som belagts i bl a södra Skåne (t ex Digerfeldt 1988). Man kan 
dock inte utesluta att branden kan ha orsakats av mänskliga 
aktiviteter. Den dominerande vegetationstypen i området ut
gjordes av ädellövskog med en blandning av ek, alm, lind och 
hassel. På fuktig mark dominerade björk och al.

R:5, Alnus-Betula-Corylus-Pinus 
(2,51-2,08 m; 5500-4000 f Kr)

Jämfört med föregående zon ökade frekvenserna kraftigt för 
Alnus (al), Quercus (ek) och Tiliä (lind) medan de minskade för 
Betula (björk) och Pinus (tall). Frekvenserna för Ulmus (alm) 
och Corylus (hassel) är däremot tämligen konstanta (figur 9). 
Den kraftiga ökningen av al avspeglar en succession på fuktiga 
marker. Alen verkar till stor del ha ersatt de björkdominerande 
bestånden. Men även i fastmarksskogen kan man notera en för
ändring där framför allt ek och lind expanderade. Det är möj
ligt att linden var lika frekvent eller till och med vanligare än 
eken. Då dessa arter har näst intill likartade frekvenser, och 
lind normalt är sämre representerad än ek, kan man förutsätta 
att de minst hade samma populationsstorlek. Örtpollenfrek- 
vensen har minskat kraftigt jämfört med tidigare zon. De ört- 
pollentyper som uppvisar högre frekvenser är Poaceae (gräs), 
Cyperaceae (halvgräs) och Pilipendula (älgört, brudbröd). Öv
riga örter förekommer endast sporadiskt. Den dominerande ve
getationstypen på fastmarkerna utgjordes av ädellövskog med 
ek, lind och hassel. På fuktig mark dominerade al.

R:6, Betula-Alnus-Corylus-Quercus 
(2,08-1,08 m; 4000-2950 f Kr)

Den viktigaste förändringen jämfört med föregående zon är en 
ökning av Betula (björk) och en minskning för Pinus (tall), Ul
mus (alm), Tiliä (lind) och Corylus (hassel). Alnus (al) och 
Quercus (ek) uppvisar i stort sett oförändrade frekvenser (figur 
9). Minskningen av alm i den nedre delen av zonen överens
stämmer troligen med almfallet. Men på samma sätt som för 
lokalen Flinkasjön är minskningen av alm inte särskilt tydlig i 
detta område heller. Den var inte frekvent i vare sig den lokala
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eller den regionala vegetationen. Detta medförde att minskning
en inte blev så utpräglad som den annars skulle kunna bli där 
populationen varit större, som i de mellersta och södra delarna 
av Skåne (Nilsson 1964; Regnéll 1989; Göransson 1991). Ök
ningen av björk representerar främst en expansion på fuktigare 
marker. Örtpollenfrekvensen är vidare mycket låg. Det är på 
samma sätt som tidigare bara Poaceae (gräs), Cyperaceae (halv
gräs) och Filipendula (älgört, brudbröd) som förekommer mer 
frekvent. Liksom i föregående zon dominerades fastmarkssko- 
gen av ek, lind och hassel. Almen blev efter almfallet sällsynt i 
området. På fuktigare marker var både al och björk frekventa.

R:7, Betula-Alnus-Quercus-Gorylus-Filipendula 
(1,08-1,30 m; 2950-1100 f Kr)

Denna zon samt den följande faller tidsmässigt utanför det 
tidsavsnitt som boken fokuserar på. Zonen kännetecknas jäm
fört med den föregående av en ökning för Quercus (ek) och 
Corylus (hassel) och en minskning för Pinus (tall), Ulmus 
(alm) och Tiliä (lind). En trädpollentyp som börjar uppträda 
mer regelbundet är Fraxinus (ask), se figur 9. Man kan därför 
anta att denna art hade etablerats i området. Etableringen 
skedde i så fall betydligt senare vid denna lokal än den gjorde 
vid Flinkasjön, där den invandrade redan vid 5200 f Kr (figur 
8). Det är också intressant att notera den regelbundna före
komsten av Viscum (mistel) i zonen (figur 9).

Örtpollenfrekvensen har ökat något och utöver Poaceae 
(gräs), Cyperaceae (halvgräs) och Filipendula (älgört, brud
bröd) började Artemisia (gråbo, malört) och Rumex acetosal 
R. acetosella (ängssyra, bergssyra) förekomma mer regelbun
det. Dessutom hittades enstaka pollenkorn av Plantago lan- 
ceolata (svartkämpar). Förekomsten av sådana korn indikerar 
att det funnits betade marker i området. Vid Flinkasjön dök de 
första pollenkornen av svartkämpar upp omkring 3500 f Kr 
(figur 8). På denna lokal noteras sådana korn först vid 2300 
f Kr (figur 9). Fastmarksskogen hade nu blivit alltmer ekdomi- 
nerad men det fanns fortfarande ett stort inslag av lind och 
hassel. På fuktigare marker hade alen blivit dominerande.
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R:8, Betula-Alnus-Quercus-Corylus 
(1,30-1,15 m; 1100-500 f Kr)

I och med denna zon hade loken blivit en mosse. Detta visas 
framför allt av bildningen av vitmosstorv (figur 9, tabell 6). 
Zonen kännetecknas av en hög frekvens för Betula (björk). 
Jämfört med föregående zon har denna frekvens ökat till över 
60 %. Av andra dominerande pollentyper uppvisar Pinus (tall), 
Alnus (al), Quercus (ek), Tiliä (lind) och Corylus (hassel) mins
kande frekvenser. Den kraftiga ökningen av björk och den 
samtidiga minskningen av al avspeglar en expansion av björk 
på lokalen. Det är tänkbart att det utvecklades ett skikt med 
björk på mossen. Fastmarkskogen hade blivit mer ekdomine- 
rad, men det fanns också rikligt med hassel och björk i dessa 
skogar. Linden förekom nu underordnat och almen hade an
tagligen försvunnit från området. Örtpollenfrekvensen är un
gefär lika hög som tidigare. Liksom i föregående zon förekom
mer även här pollenkorn av Plantago lanceolata (svartkäm
par). Dessa korn visar att det fanns betesmarker i området. 
Men ytan för dessa marker var fortfarande begränsad.

JÄRINGSHOLM

Den provtagna lokalen är en del av ett större torvmarkskom- 
plex beläget ett par hundra meter öster om byn Järingsholm 
och 1,5 km nordost om Skånes Värsjö. Den undersökta lokalen 
begränsas delvis av fastmarksöar och åsryggar och kan sägas 
utgöra en avgränsad torvmark trots att den har kontakt med 
hela komplexet genom smala torvfyllda vikar (figur 23-24). 
Storleken på den avgränsade delen av torvmarken är ungefärli
gen 250 gånger 300 m. Denna del av torvmarken kan uppskat
tas till ca 7 hektar. Den pollenanalytiska undersökningen av lo
kalen föranleddes av de omfattande mesolitiska boplatsfynd - 
både tidig- och senmesolitiska - som gjordes i anslutning till 
torvmarken (Kjällquist 2003; Knarrström red. 2007). Att det 
fanns lagerföljder i torvmarken som omfattade det aktuella 
tidsavsnittet framgick av de provborrningar som genomfördes
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Figur 23. Detaljkarta över området omkring Järingsholm. Lokalens un
gefärliga pollenupptagningsområde, vilket är det område varifrån hu
vuddelen av de pollenkorn som deponerats i lagerföljden härstammar, 
visas med en streckad cirkel centrerad kring borrpunkten. Storleken på 
detta område kan uppskattas till en yta med radien 500 m.

på torvmarken (Lagerås 2003) samt av den pollenanalytiska 
förundersökning som gjordes på lagerföljder från ett antal lo
kaler längs den nya sträckningen av E4:an (Björkman &C Ek
ström 2002). De omfattande provborrningarna visade entydigt 
att lokalen varit en sjö under tidigmesolitisk tid. I samband med
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Tabell 7. Beskrivning av den undersökta lagerföljden från Järingsholm. 
Se också litologikolumnen i pollendiagrammet i figur 10 och plansch 3.

Djup (m) Jordart
0-1,47 kärrtorv
1,47-2,71 lövkärrtorv
2,71-5,45 findetritusgyttja
5,45-5,70 alggyttja
5,70-5,87 lergyttja
5,87-5,94 gyttjig sand
5,94-6,00 sand

dessa borrningar påträffades fossila nötter av växten sjönöt 
(Trapa natans). De förekom i den övre delen av gyttjan. En 
14C-datering av en sådan nöt gav en ålder som motsvarar bör
jan av senmesolitisk tid (Lagerås 2003; se också figur 11).

Den undersökta torvmarken dräneras av en liten bäck som 
kan sägas vara en del av Pinnans källflöde. Dess yta ligger på en 
nivå av 105—110 m ö h. Torvmarken kan beskrivas som ett kärr 
i den norra delen och som en mosse i den södra (Ringberg 1992). 
Den har ett glest trädskikt med tallar, och omges i huvudsak av 
skogsmark. Öppna betesmarker tillhörande gårdarna i Järings
holm förekommer några hundra meter norr om torvmarken. 
Större öppna marker finns annars närmast vid byn Värsjö 1 km 
söder om lokalen och vid Skinningeholm 1,5 km åt väster. I väs
ter ansluter till torvmarken ett mer omfattande område med is- 
älvsavlagringar (Lindström 1898; Ringberg 1992). Dessa avlag
ringar tillhör samma isälvsstråk som löper förbi de andra stude
rade lokalerna. Den undersökta torvmarken ligger till skillnad 
mot de tidigare redovisade lokalerna inte helt omgiven av såda
na avlagringar. Området karaktäriseras annars åt både söder 
och öster av ett komplex av torvmarker och fastmarksöar bestå
ende av morän. En av de större mossarna i detta område är Ła
jemy r som ligger mellan byarna Akatorp och Boalt.

Den provtagna lagerföljden utgörs av en 6 m mäktig sek
vens som mestadels består av torv och gyttjiga sediment (tabell 
7). Bara i botten av profilen förekommer minerogent präglade
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Figur 24. Vy över undersökningsplatsen järingsholm. Det kalhuggna 
och gräsbevuxna fältet i förgrunden är en torvmark som under mesoli- 
tikum var en öppen sjö. Från torvmarken togs en borrkärna för pollen
analys och på den lilla kullen i bakgrunden undersöktes en mesolitisk 
boplats som legat vid stranden av den dåtida sjön. Foto: Per Lagerås.

jordarter. De gyttjetyper som påträffades i lagerföljden var fin- 
detritusgyttja, alggyttja och lergyttja. Alla dessa typer avsätts 
i sjöar där vattendjupet är jämförelsevis stort. Vid 2,71 m har 
en lövkärrtorv börjat bildas. Denna jordart visar att sjön grun
dats upp och växt igen. Igenväxningen kan dateras till ca 5000 
f Kr vilket motsvarar senmesolitisk tid. I denna undersökning 
har enbart lagerföljden mellan 1,22-5,97 m pollenanalyserats. 
Denna del av sekvensen består främst av lövkärrtorv och finde- 
tritusgyttja. Totalt har elva l4C-dateringar gjorts på material 
som hämtats från olika nivåer i lagerföljden (tabell 4). Det da
terade materialet har utgjorts av både pollenkoncentrat och 
framsilade terrestriska växtrester. Dateringarna och den fram
tagna kronologin visar att den analyserade delen av lagerfölj
den, och därmed pollendiagrammet, tidsmässigt omfattar pe
rioden 9750-3550 f Kr (figur 10, plansch 3).

Lagerföljdens tidsupplösning varierar något. Upplösningen 
är bäst i två avsnitt av den pollenanalyserade delen av lagerfölj
den, nämligen i toppen och i det nedre partiet. I dessa avsnitt
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motsvarar varje centimeter ungefär 10 år. I den mellersta delen 
av lagerföljden mellan 3,0 och 4,0 m är upplösningen något 
lägre, där motsvarar varje centimeter drygt 15 år. Provtag- 
ningslokalen är en mindre torvmark, dess diameter uppgår till 
ca 250 m. Man skall dock komma ihåg att den var en sjö när 
huvuddelen av den pollenanalyserade sekvensen bildades. Hur 
stor yta denna sjö hade är osäkert, men ett rimligt antagande 
är att den var betydligt mindre än torvmarkens nuvarande 
storlek. Detta medför att det upprättade pollendiagrammet är 
tämligen lokalt präglat. Huvuddelen av de pollenkorn som de
ponerats i lagerföljden härstammar ungefärligen från inom en 
cirkulär yta med radien 500 m (figur 23). Pollendiagrammet 
har indelats i tio zoner (J: 1—J: 10).

J: 1, Poaceae-Pinus-Betula-Cyperaceae 
(5,97-5,70 m; 9750-9350 f Kr)

Karaktäristiskt för denna zon är att den innehåller många pol
lenkorn som är omlagrade. Detta förhållande tillsammans med 
en jämförelsevis hög frekvens obestämbara pollen (plansch 3) 
gör att den starkt påminner om zon F:1 för Flinkasjön (jämför 
figur 8). De pollentyper som definitivt kan sägas vara omlagra
de är Alnus (al), Quercus (ek), Ulmus (alm), Tiliä (lind), Car- 
pinus (avenbok), Picea (gran) och Corylus (hassel), se figur 10. 
De mest frekventa av dessa typer är al, gran och hassel. Före
komsten av sådana pollenkorn gör tolkningen av zonen svår. 
Dessutom kan pollenkorn av andra typer vara omlagrade. Det 
är klart att de ovan nämnda träden inte kan ha vuxit i områ
det under denna tid. Därtill var klimatet alltför kärvt.

Det är också problematiskt att tolka de höga frekvenserna 
för Betula (björk) och Pinus (tall). Det är heller inte troligt att 
dessa träd fanns i området, åtminstone inte före 9500 f Kr. 
Möjligen kan en del trädformiga björkar ha funnits i skyddade 
lägen, framför allt i zonens översta del där björkfrekvensen 
börjar stiga. Denna ökning som inleds ca 9500 f Kr bör vara 
en effekt av klimatförbättringen vid holocens början. Björkens 
och tallens höga frekvenser i zonens nedre del är troligen orsa
kade av ett inflöde av långtransporterade pollen från områden
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längre mot söder, där dessa arter bildade sammanhängande 
skogar vid denna tidpunkt. En sådan effekt av långflyktspollen 
blir extra tydlig i en sparsam och öppen vegetation där pollen
produktionen är låg.

Av övriga dominerande eller frekventa pollentyper som före
kommer kan nämnas Betula nana-typ (dvärgbjörk), Salix (sälg, 
vide), Juniperus (en), Poaceae (gräs), Cyperaceae (halvgräs), Ar
temisia (gråbo, malört) och Rumex acetosa/R. acetosella (ängs
syra, bergssyra). Zonen kännetecknas vidare av hög örtpollen- 
frekvens och hög diversitet (plansch 3). Av övriga örtpollentyper 
som förekommer jämförelsevis frekvent kan nämnas Helianthe- 
mum (solvända), Ranunculus flammula-typ (ältranunkel m fl), 
Thalictrum (ruta), Dryas octopetala (fjällsippa), Galium-typ 
(måror), Chenopodiaceae (mållväxter), Plantago coronopus-typ 
(gulkämpar) och Urtica dioica (brännässla).

Här kan tilläggas att ett pollenkorn av Ephedra distachya- 
typ (efedra) hittades i zonen. Inte heller detta korn kan ensamt 
belägga att busken efedra förekom i området (jämför diskus
sionen om ett motsvarande pollenkorn i zon F:1 för Flinka
sjön). Ett flertal pollenkorn hittades också av Hippophaé rham- 
noides (havtorn). I fallet med denna art är det mer troligt att 
den förekom på lokalen. Denna buskart är konkurrenssvag 
och försvinner snabbt när högvuxna arter expanderar. Den 
trivs framför allt på sandig och grusig mark vid stränder. I nu
tid hittas den främst på havsstränder i områden med snabb 
landhöjning (Sjörs 1967, 1971). Den tämligen höga frekvensen 
för arten i övre delen av zonen kan tas som indikation på att 
den förekom på lokalen under en kort tid innan den konkurre
rades ut av andra träd och buskar.

Under denna tid var den provtagna lokalen en mindre sjö 
där gyttjig sand och lergyttja avsattes (figur 10, tabell 7). Dessa 
minerogent präglade sediment visar på instabila markförhål
landen och erosion av äldre jordarter. Ett annat belägg för ero
sion utgör den rikliga förekomsten av mikroskopiska träkols- 
partiklar (plansch 3). Sådana kolpartiklar är troligen uterodera- 
de från gamla markhorisonter. Det är osannolikt att det skulle 
ha brunnit vid upprepade tillfällen i den sparsamma senglaciala
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Vegetationen. Denna vegetationstyp har helt enkelt saknat 
bränsle för mer omfattande bränder. Träkolet bör därmed re
presentera bränder under äldre perioder då det funnits skogar 
i området. De ostabila markförhållandena indikerar också att 
växttäcket var begränsat.

Den dominerande vegetationstypen i området kan beskri
vas som en öppen och lågvuxen tundra. Vegetationen var mo- 
saikartad och det fanns såväl partier med gräs, halvgräs och 
många örter som ytor med buskar, där dvärgbjörk och viden 
dominerade. Därutöver fanns ytor som mer eller mindre sak
nade vegetation. Till de växter som var vanliga vid lokalen kan 
räknas solvända, flera ranunkelarter, ruta, fjällsippa, måror, 
malört, mållor och syror.

J:2, Betula-Voaceae-Cyperaceae-Juniperus 
(5,70-5,52 m; 9350-9100 f Kr)

Den viktigaste förändringen i denna zon jämfört med den före
gående är den kraftiga ökningen för Betula (björk) och Junipe- 
rus (en) och minskningen för Salix (sälg, vide), Poaceae (gräs), 
Cyperaceae (halvgräs), Artemisia (gråbo, malört) och Rumex 
acetosa/R. acetosella (ängssyra, bergssyra). Björkfrekvensen 
stiger dessutom brant upp till 60 % (figur 10). Av andra pollen
typer som blivit vanligare kan nämnas Empetrum (kråkbär), 
Filipendula (älgört, brudbröd) och Urtica dioica (brännässla). 
Örtpol lenfrekvensen har vidare minskat kraftigt liksom pol- 
lendiversiteten (plansch 3).

Det är viktigt att poängtera att det i zonen inte förekommer 
några uppenbart omlagrade pollenkorn. Detta visar att mark
förhållandena har blivit mer stabila och att erosionen har mins
kat. Det avspeglas av sedimenten som bildades på botten av 
sjön. De utgörs nu av en alggyttja vilket är en finkornig gyttja 
rik på rester av alger (figur 10, tabell 7). Den minerogena hal
ten är dessutom låg. Avsättningen av gyttja visar att den biolo
giska produktionen har ökat betydligt.

Den utveckling som avspeglas i denna zon var ett svar på 
den klimatförbättring som inträffade vid 9500 f Kr. Det bättre 
klimatet gynnade initialt de arter som redan fanns etablerade i
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området. Sådana arter kunde snabbt expandera och erövra nya 
biotoper utan att möta någon nämnvärd konkurrens. Det var 
först många hundra år senare som de på allvar utsattes för 
konkurrens när andra träd och buskar började invandra. Ett 
sådant exempel var björken. Den kunde expandera kraftigt 
och kom att bilda närmast rena björkskogar. Andra arter som 
för en kort tid ökade under inledningen av zonen var en, kråk
bär och älgört. Även om det fanns betydande ytor med öppen 
och lågvuxen vegetation kom de efter hand att inskränkas 
kraftigt. Av växter som märkbart började försvinna från om
rådet kan nämnas havtorn, dvärgbjörk, ruta och fjällsippa. Så
dana arter konkurrerades snabbt ut av de mer högvuxna väx
terna. Den dominerande vegetationstypen i området kan ka
raktäriseras som en mosaik med björkskog, buskmarker och 
ytor med gräs och halvgräs.

J:3, Betula-Pinus-Poaceae-Cyperaceae 
(5,52-5,20 m; 9100-8650 f Kr)

Denna zon kännetecknas jämfört med den föregående av en 
kraftig ökning av Pinus (tall) och en mycket hög trädpollen- 
frekvens (figur 10). Frekvensen för Betula (björk) är fortsatt 
hög men har minskat något ned till 55 %. I de översta prover
na minskar björkfrekvensen något samtidigt som tallen ökar 
(från ca 30 upp till 40 %). Av andra pollentyper märks en 
minskning för Salix (sälg, vide), Juniperus (en), Empetrum 
(kråkbär), Poaceae (gräs), Cyperaceae (halvgräs), Artemisia 
(gråbo, malört) och Rumex acetosa/R. acetosella (ängssyra, 
bergssyra). Några pollentyper som inte noterats i nämnvärd 
omfattning tidigare men som nu börjar förekomma regelbundet 
är Populus (asp), Ulmus (alm) och Corylus (hassel). För aspens 
del kan man anta att den etablerades i området vid 9100 f Kr.

Hassel ökar kraftigt i zonens översta del och runt 8700 f Kr 
når den så hög frekvens att det är troligt att den hade etable
rats i den lokala vegetationen. Denna etablering verkar ha skett 
vid ungefär samma tidpunkt som på den ovan beskrivna loka
len Flinkasjön. Frekvensen för alm är ännu för låg för att den 
skall kunna indikera en lokal etablering. Örtpollenfrekvensen
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fortsatte att minska och de enda typer som förekommer mer 
frekvent av dessa är gräs och halvgräs. I denna zon ökar frek
vensen också för Polypodiaceae odiff. (obestämda ormbunkar; 
se plansch 3).

Den kraftiga ökningen av tall indikerar att detta träd hade 
etablerats i området (figur 10). Tallen utgjorde tillsammans 
med björken de vanligaste träden i skogen. Den dominerande 
vegetationstypen kan beskrivas som en björkskog med stort in
slag av tall. Tallen växte mestadels på torra och sandiga bioto
per. Björken var allmänt förekommande på de flesta marksla
gen, såväl torra som mer fuktiga. Här och var fanns asp och 
från omkring 8700 f Kr började hassel att breda ut sig i skog
arna. Den öppna vegetationen hade blivit inskränkt till fuktiga 
biotoper där gräs, halvgräs och älgört dominerade.

J:4, Pinus-Betula-Corylus-Poaceae 
(5,20-4,46 m; 8650-7850 f Kr)

Den tydligaste förändringen i denna zon jämfört med den tidiga
re är den kraftiga ökningen för Pinus (tall) och Corylus (hassel) 
och minskningen av Betula (björk). Dessa tre pollentyper utgör 
tillsammans mer än 80 % av pollensumman (figur 10). Tallen 
uppnår de högsta frekvenserna i hela diagrammet med värden 
på 40 %. Av trädpollentyper som förekommer med låga frek
venser kan nämnas Populus (asp) och Ulmus (alm). Av dessa ty
per är det bara asp som kan betraktas som lokalt etablerad. 
Frekvensen för alm är fortfarande alltför låg för att kunna tas 
som en indikation på en lokal förekomst. Frekvensen ökar dock 
i toppen av zonen och det är möjligt att arten etablerades i om
rådet omkring 8100 f Kr. Därutöver börjar enstaka pollenkorn 
av Alnus (al) och Quercus (ek) att förekomma. Men dessa arter 
hade förmodligen ännu inte etablerats i den lokala skogen.

Av andra pollentyper kan nämnas låga frekvenser för Salix 
(sälg, vide) och Calluna (ljung). Därutöver har örtpollenfrek- 
vensen fortsatt att minska. Av dessa typer är det endast Poace
ae (gräs) och Cyperaceae (halvgräs) som förekommer med hö
gre frekvenser. Men även dessa typer har minskat jämfört med 
tidigare. I denna zon förekommer regelbundet pollenkorn av

197



APPENDIX 3

Humulus-typ (humle). Frekvensen är låg, men trots detta kan 
man dra slutsatsen att arten hade etablerats i omgivningen. 
Etableringen stämmer tidsmässigt överens med förekomsterna 
på de andra undersökta lokalerna. Den dominerande vegeta
tionstypen i denna zon kan beskrivas som en tall-hasselskog 
med stort inslag av björk. Underordnat förekom också asp. På 
fuktigare mark dominerade björk och viden.

J:5, Pinus-Betula-Corylus-Alnus-Poaceae 
(4,46-4,23 m; 7850-7600 f Kr) 

Kännetecknande för denna zon jämfört med den föregående är 
den kraftiga ökningen av Alnus (al). Av övriga dominerande 
pollentyper uppvisar Betula (björk) och Corylus (hassel) rela
tivt stabila frekvenser. Detta gäller till en början också för Pi- 
nus (tall) men denna pollentyp minskar något i toppen av zo
nen (figur 10). Bland övriga trädpollentyper märks en ökning 
för Quercus (ek) och Ulmus (alm) medan Populus (asp) uppvi
sar oförändrade frekvenser. Ökningen för ek indikerar med 
stor sannolikhet en lokal etablering vid 7850 f Kr. Dessutom 
kan man notera att enstaka pollenkorn av Tiliä (lind) börjar 
förekomma. Men denna förekomst är för låg för att den skall 
kunna avspegla en lokal etablering.

Ökningen av al visar att denna art expanderade kraftigt i 
området. Etableringen på lokalen kan dateras till 7800 f Kr. 
Denna etablering verkar ha skett några århundraden tidigare än 
vid Flinkasjön där den kunde daterades till 7500 f Kr. Att alen 
kunde öka så kraftigt berodde på att den etablerades och expan
derade i miljöer där den inte mötte någon konkurrens från den 
befintliga vegetationen. De ställen den främst expanderade på 
var de allra fuktigaste växtplatserna. Vidare noteras enstaka 
pollenkorn av Hedera helix (murgröna). Slutligen kan nämnas 
att örtpollenfrekvensen är förhållandevis oförändrad, och som 
förut är det Poaceae (gräs) och Cyperaceae (halvgräs) som upp
visar de högsta värdena. Den dominerande vegetationstypen i 
området utgjordes på fastmarker av en tall-hasselskog. I denna 
skogstyp fanns underordnat även ett inslag av björk, asp, ek och 
alm. På fuktig mark dominerades vegetationen av al.
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J:6, Pinus-Betula-Corylus-Ainus 
(4,23-3,93 m; 7600-7100 f Kr)

Den mest påtagliga förändringen för de dominerande pollenty
perna i denna zon i jämförelse med den föregående är ökning
en av Alnus (al) och minskningen av Pinus (tall). Frekvenserna 
för Betula (björk) och Corylus (hassel) är emellertid relativt 
oförändrade (figur 10). Bland andra trädpollentyper kan ök
ningar noteras för både Quercns (ek) och Ulmus (alm). Dess
utom ökar frekvensen för Tiliä (lind) i det översta provet i zo
nen. Frekvensen för lind uppnår där ett värde som kan tas som 
en indikation på att arten har etablerats i området. Denna eta
blering kan dateras till 7200 f Kr. Frekvensen för Populus (asp) 
är däremot oförändrad.

För övrigt kan noteras en förekomst av enstaka pollenkorn 
av Hedera helix (murgröna). Zonen kännetecknas vidare av 
låg örtpollenfrekvens. Denna frekvens har minskat något i för
hållande till tidigare. Av örtpollentyperna är det främst Poace- 
ae (gräs) och Filipendula (älgört, brudbröd) som har minskat 
medan Cyperaceae (halvgräs) uppvisar oförändrade värden. 
Den dominerande vegetationen i området utgjordes på fast
marker av blandskog med inslag av alm, ek, hassel och tall. I 
denna skogstyp fanns underordnat ett inslag av björk och asp. 
Från ungefär 7200 f Kr förekom dessutom lind. På fuktig mark 
dominerades vegetationen av al. Alen tycks ha blivit alltmer 
dominerande på sådana marktyper.

J:7, Betula-Pinns-Alnus-Corylus
(3,93-3,57 m; 7100-6500 f Kr)

Denna zon kännetecknas i förhållande till den föregående av 
något ökade frekvenser för Betula (björk) och minskade för Pi
nus (tall) och Corylus (hassel). Frekvensen för Alnus (al) har 
minskat något jämfört med det maxvärde på över 25 % som 
nås i det översta provet i föregående zon. Men sett till hela den 
tidigare zonen uppvisar alen likvärdiga frekvenser (figur 10). 
Av andra trädpollentyper kan nämnas ökningar för Populus 
(asp), Quercus (ek), Ulmus (alm) och Tiliä (lind). Dessutom 
börjar enstaka pollenkorn av Fraxinus (ask) att förekomma i

199



APPENDIX 3

zonen. Men förekomsten av sådana pollenkorn är ännu för 
obetydlig för att den skall kunna indikera en lokal etablering 
av arten. Ökningen för ädellövträden ek, alm och lind visar att 
dessa arter började bli frekventa i skogarna. Det är också in
tressant att notera att aspen blev mer frekvent. De högsta frek
venserna i hela pollendiagrammet för asp uppnås i denna zon. 
Örtpollenfrekvensen är dock fortsatt låg. Endast Poaceae (gräs) 
och Cyperaceae (halvgräs) förekommer mer frekvent. Den do
minerande vegetationstypen på fastmarker utgjordes av ädel
lövskog med inslag av hassel och asp. Tallen hade blivit ovan
lig i skogarna. På fuktigare marker dominerade al.

J:8, Betula-Alnus-Pinus-Corylus 
(3,57-2,96 m; 6500-5500 f Kr)

Den viktigaste förändringen i denna zon jämfört med tidigare 
är ökningen för Betula (björk) och Alnus (al) och minskningen 
för Pinus (tall) och Corylus (hassel). Av övriga trädpollentyper 
noteras en ökning för Quercus (ek), Ulmus (alm) och Tiliä 
(lind) samt en minskning av Populus (asp). Dessa förändring
ar avspeglar en pågående expansion för ädellövträden. Aspen 
tycks däremot ha blivit ovanligare i skogarna. Även frekvensen 
för Fraxinus (ask) ökar något och i det översta provet i zonen 
uppnås ett värde som indikerar att arten hade etablerats i om
rådet (figur 10). Denna etablering kan dateras till 5600 f Kr. 
Intressant att notera är också förekomsten av enstaka pollen
korn av Viscum (mistel).

I zonen noterades dessutom ett enstaka pollenkorn av Acer 
(lönn), se plansch 3. På grund av att släktet sprider få pollen
korn kan detta tas som ett bevis för att det fanns lönn i skogar
na. Eftersom pollen av lönn oftast förekommer sporadiskt i la
gerföljder är det svårt att diskutera släktets invandringshisto- 
ria. Det äldsta pollenkornet av lönn i profilen från Flinkasjön 
kan dateras till ca 2200 f Kr (plansch 1). Fyndet i denna zon 
visar att det har funnits lönn i undersökningsområdet sedan 
lång tid tillbaka. Man kan därför konstatera att den funnits i 
regionen sedan åtminstone 6200 f Kr. Örtpollenfrekvensen är
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låg även i denna zon (figur 10). Det är bara Poaceae (gräs) och 
Cyperaceae (halvgräs) som uppvisar högre värden. Den domi
nerande vegetationstypen på fastmarker utgjordes av en ädel
lövskog där eken var den mest frekventa arten. Men alm, lind 
och hassel förekom också frekvent i skogarna. På fuktig mark 
var alskog den dominerande vegetationstypen.

J:9, Betula-Alnus-Corylus-Pinus-Quercus 
(2,96-1,96 m; 5500-4300 f Kr)

I denna zon växte lokalen igen och övergick till att bli ett löv
kärr (figur 10, tabell 7). Denna igenväxning skedde vid prov
punkten omkring 5100 f Kr. I och med igenväxningen upphör
de deponeringen av findetritusgyttja och i stället började en 
lövkärrtorv att bildas. Den främsta förändringen i denna zon 
jämfört med den föregående är en ökning för Quercus (ek) och 
Tiliä (lind) och en minskning av Pinus (tall). Frekvenserna för 
Betula (björk), Alnus (al) och Ulmus (alm) är däremot oför
ändrade. Man kan vidare notera att frekvensen för Fraxinus 
(ask) har ökat (figur 10). Bland andra pollentyper kan noteras 
en ökning för Frangilla alnus (brakved) och Cyperaceae (halv
gräs) och en minskning av Poaceae (gräs).

Örtpol lenfrekvensen ökade något i den mellersta delen av 
zonen. Denna ökning orsakas förutom av halvgräs mestadels 
av pollentyper som Lysimachia-typ (videört, topplösa m fl) 
och Typha latifolia-typ (bredkaveldun), se plansch 3. Ökning
en för dessa pollentyper hänger ihop med igenväxningen av lo
kalen. Det är troligt att dessa typer avspeglar ett successions
stadium som utvecklades när sjön grundades upp. Även ök
ningen av brakved kan sättas samman med övergången till en 
lövkärrsmiljö. Denna art växte rikligt i lövkärret under en tid. 
Till igenväxningen kan förmodligen också knytas förekomsten 
av sporer av Equisetum (fräken). På fastmarkerna blev skogen 
alltmer dominerad av ek men inslaget av lind och hassel var 
fortfarande stort. Underordnat förekom dessutom alm och ask. 
På fuktiga marker dominerade al men det fanns även ett inslag 
av björk och brakved.
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J:10, Betula-Alnus-Corylus-Pinus 
(1,96-1,22 m; 4300-3550 f Kr)

Denna tidsmässigt omfattande zon representeras bara av två 
pollenanalyserade nivåer. Detta medför att den inte kan be
skrivas med samma detaljgrad som för de föregående zonerna. 
Ett alternativ kunde ha varit att inkludera dessa nivåer i den 
föregående zonen. Men den använda zoneringsmetoden visade 
emellertid att pollensammansättningen i dessa prover avvek så 
mycket att det kunde vara motiverat att urskilja dem som en 
egen zon (plansch 3).

Den viktigaste förändringen jämfört med föregående zon är 
en ökning för Tiliä (lind), Corylus (hassel) och Cyperaceae 
(halvgräs) och en minskning för Betula (björk), Quercus (ek) 
och Ulmus (alm). Pinus (tall) har däremot oförändrade frek
venser (figur 10). Bland andra pollentyper märks en ökning av 
Fraxinus (ask) och en minskning av Frangula alnus (brakved). 
Örtpollen frekvensen är tämligen hög i det översta provet i zo
nen. Det är värt att notera att frekvensen för Sphagnum (vit
mossor) har ökat betydligt samt att det förekommer rikligt 
med mikroskopiska träkolspartiklar, framför allt i det nedre 
provet (plansch 3). Den vanligaste vegetationstypen på fast
marker var en ädellövskog dominerad av ek, lind och hassel. 
Underordnat förekom även ask och alm. Fuktigare växtplaster 
dominerades alltjämt av alskog.
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PLANSCH 1

Fullständigt pollendiagram uttryckt mot en djupskala 
för lagerföljden från Flinkasjön. I diagrammet redovisas samt
liga pollen- och sportyper som bestämdes vid analysen samt 
antalet räknade mikroskopiska träkolspartiklar och obestäm
bara pollenkorn. Vidare redovisas summakurvor för träd, bus
kar, dvärgbuskar och gräs och örter samt den totala pollen
summan och pollenkoncentrationen. Längst till vänster redo
visas de daterade nivåerna samt en icke-linjär tidsskala. Längst 
till höger redovisas de lokala pollenzonerna (F:l-F:13) samt 
resultatet av den statistiska beräkningen med hjälp av dator
programmet CONISS som ligger till grund för zoneringen av 
diagrammet. Dessa pollenzoner utgör också utgångspunkt för 
beskrivningen av pollendiagrammet (se appendix 3). De finare 
linjerna i flertalet av pollenkurvorna visar en tio gångers för
storing av pollenfrekvensen för att denna skall vara lättare att 
avläsa i den använda avbildningsskalan. I pollensumman, som 
utgör bassumma för frekvensberäkningen, inkluderas alla be
stämda pollenkorn från träd, buskar, dvärgbuskar och gräs 
och örter. Obestämbara pollenkorn har inte inkluderats i den
na summa. Frekvenser för sportyper (ormbunkar, lummerväx- 
ter, vitmossor m fl), träkolspartiklar och obestämbara pollen
korn har beräknats utanför pollensumman. Ett förenklat pol
lendiagram redovisas i figur 8.
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— Gräs och örter
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CONISS

F: 10

Total sum of squares

Leif Björkman, Nils-Olof Svensson 2004-2005
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PLANSCH 2

Fullständigt pollendiagram uttryckt mot en djupskala 
för lagerföljden från Ringarpagården. I diagrammet redovisas 
samtliga pollen- och sportyper som bestämdes vid analysen 
samt antalet räknade mikroskopiska träkolspartiklar och obe
stämbara pollenkorn. Vidare redovisas summakurvor för träd, 
buskar, dvärgbuskar och gräs och örter samt den totala pollen
summan. Längst till vänster redovisas de daterade nivåerna 
samt en icke-linjär tidsskala. Längst till höger redovisas de lo
kala pollenzonerna (R:l—R:8) samt resultatet av den statistis
ka beräkningen med hjälp av datorprogrammet CONISS som 
ligger till grund för zoneringen av diagrammet. Dessa pollen
zoner utgör också utgångspunkt för beskrivningen av pollen
diagrammet (se appendix 3). De finare linjerna i flertalet av 
pollenkurvorna visar en tio gångers förstoring av pollenfrek
vensen för att denna skall vara lättare att avläsa i den använda 
avbildningsskalan. I pollensumman, som utgör bassumma för 
frekvensberäkningen, inkluderas alla bestämda pollenkorn 
från träd, buskar, dvärgbuskar och gräs och örter. Obestämba
ra pollenkorn har inte inkluderats i denna summa. Frekvenser 
för sportyper (ormbunkar, lummerväxter, vitmossor m fl), trä
kolspartiklar och obestämbara pollenkorn har beräknats ut
anför pollensumman. Ett förenklat pollendiagram redovisas i 
figur 9.
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Fullständigt pollendiagram uttryckt mot en djupskala 
för lagerföljden från Järingsholm. I diagrammet redovisas samt
liga pollen- och sportyper som bestämdes vid analysen samt an
talet räknade mikroskopiska träkolspartiklar och obestämbara 
pollenkorn. Vidare redovisas summakurvor för träd, buskar, 
dvärgbuskar och gräs och örter samt den totala pollensumman. 
Längst till vänster redovisas de daterade nivåerna samt en icke
linjär tidsskala. Längst till höger redovisas de lokala pollenzo
nerna (J:l-J:10) samt resultatet av den statistiska beräkningen 
med hjälp av datorprogrammet CONISS som ligger till grund 
för zoneringen av diagrammet. Dessa pollenzoner utgör också 
utgångspunkt för beskrivningen av pollendiagrammet fse ap
pendix 3). De finare linjerna i flertalet av pollenkurvorna visar 
en tio gångers förstoring av pollenfrekvensen för att denna skall 
vara lättare att avläsa i den använda avbildningsskalan. I pol
lensumman, som utgör bassumma för frekvensberäkningen, in
kluderas alla bestämda pollenkorn från träd, buskar, dvärgbus
kar och gräs och örter. Obestämbara pollenkorn har inte inklu
derats i denna summa. Frekvenser för sportyper (ormbunkar, 
lummerväxter, vitmossor m fl), träkolspartiklar och obestäm
bara pollenkorn har beräknats utanför pollensumman. Ett för
enklat pollendiagram redovisas i figur 10.
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