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Ett landskap kan användas som ett mycket 
mångsidigt arkiv. Landskapets terrängfor-

mer och dess biologiska innehåll har mejslats 
ut av tidigare generationers aktiviteter och 
naturliga processer. Vissa företeelser i ett land-
skap kan man ganska lätt lära sig att läsa, andra 
delar av detta arkiv går bara att utnyttja med 
hjälp av omfattande specialkunskaper och 
avancerade laboratoriemetoder. Spontant kan-
ske man i detta sammanhang reflekterar kring 
pollenanalys och andra kvartärgeologiska 
metoder. Men särskilt när det gäller näralig-
gande historiska perioder kan man använda 
en mängd olika företeelser i landskapet för att 
förstå de processer som har format det. 

Jag ska försöka att översiktligt beskriva 
de viktigaste ingångarna till landskapet som 
arkiv. Initialt bör dock några större arbeten 
inom detta område nämnas. Den som kanske 
mest har präglat europeisk landskapshisto-
risk forskning under de senaste decennierna 
är britten Oliver Rackham. Hans produk-
tion är mycket omfattande och har i första 
hand varit inriktad på de brittiska öarna och 
Medelhavsområdet och då framförallt Kreta. 
I boken The history of the countryside1 går han 
på ett ingående sätt igenom de olika spår, såväl 
biologiska som fysiska, som kan utläsas ur 
ett landskap för att utnyttjas i landskapshis-
toriska sammanhang. På ett likartat sätt gör 
Oliver Rackham och Jennifer Alice Moody för 
Kreta i boken The making of the Cretean lands-
cape2. Båda de ovannämnda böckerna visar 

u r B a n  e m a n u e l s s o n

L A NDSK A PET SOM A R K I V

en enastående integration mellan historisk-
arkeologisk kunskap och ingående biologiska 
kunskaper. Dessutom utgör de en sorts fält-
guider till spår i landskapet som kan hjälpa till 
att förklara landskapets historia. Dessa böcker 
skildrar ett landskap som skiljer sig ganska 
mycket från svenska landskap. De fungerar 
dock utmärkt som inspirationskällor och i den 
förstnämnda boken finns mycket som även är 
tillämpbart på våra sydligaste landskap. 

I de nordiska länderna finns ett stort 
intresse för att läsa landskap och under de 
senaste decennierna har det producerats en 
hel del vetenskapliga artiklar och böcker om 
hur man kan ta hjälp av både fysiska och bio-
logiska spår. Nästan alla dessa publikationer 
inriktar sig på något specifikt landskap och 
berättar dess historia eller så går de in på någon 
speciell historisk, geografisk, etnologisk eller 
biologisk aspekt. Mig veterligt finns det ingen 
uttalad och heltäckande fälthandbok till olika 
spår i landskapet. Den bok som ligger närmast 
är nog Kulturmiljövård i skogen från Skogssty-
relsen3. Den beskriver framförallt fysiska spår 
i skogsmark. 

Med nedanstående artikel vill jag visa vil-
ken potential som landskapet har som källa, 
men utan ambitioner att göra en heltäckande 
handledning över hur man kan använda land-
skapet som arkiv. Det skulle vara om en sådan 
fälthandbok skrevs (för Sverige eller kanske 
hela Norden), men det är ett stort projekt som 
skulle innefatta åtskilliga specialister. 
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Det finns många ingångar till att studera 
landskapet och olika discipliner arbetar med 
olika metoder och aspekter på landskapets 
stora arkiv. 
• Arkeologin ger oss idag omfattande kun-

skaper om hur människan nyttjat äldre 
tiders landskap, ofta i kombination med 
naturvetenskapliga metoder som pollen-
analys, C14-mätningar, fosfatanalyser och 
djurosteologi. 

• Kemiska och fysikaliska spår i marken kan 
vara mycket användbara men det fordras 
ofta relativt storskaliga mätprogram för att 
tolkningsbara mönster skall bli skönjbara. 

• De levande organismerna som vi finner i ett 
landskap kan säga oss ganska mycket. Både 
förekomst och frekvens av olika arter, som 

former på organismerna (speciellt träd och 
andra vedartade växter) kan säga oss en hel 
del.

• Döda organismer och organismrester är ett 
mycket viktigast arkiv för att förstå land-
skapets utseende och människans använd-
ning av detta under förhistorisk tid. Också 
för historiskt tid (den tid från vilket det 
finns skrivna källor) kan rester av djur och 
växter användas. Dock är ofta de ytligaste 
sedimentlagren, i t. ex. sjöar och myrar, 
mest störda och omrörda och därför är det 
ofta lättare att använda äldre sediment vid 
exempelvis pollenanalys.

• Former i landskapet som bebyggelseres-
ter, hägnadsrester, vägar, olika rester av 
stenbrott och grustag, utgör en stor grupp 
av fysiska rester i landskapet. Dessa spår 
är vanliga och mångskiftande vilket gör 
att de har en stor potential som källor till 

Figur 1. Landskapsbild (bildtext…) Storsjöbygden. Foto Tommy Lennartsson
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kunskap. De måste dock alltid sättas in i 
ett sammanhang och det är alltså svårt att 
använda denna kategori utan både detalj-
kunskaper och olika formers utseende och 
karaktäristika, samt kunskap om hela det 
landskap i vilka man hittar dem.

• Arkiv, böcker och minnen. Det är ofta 
mycket fruktbart att kombinera studier av 
konkreta spår i landskapet med sådan kun-
skap som går att finna i olika publikationer 
och arkiv. Intervjuer med äldre personer 
kan också ofta bli mer innehållsrika om de 
kombineras med fältvandringar där olika 
spår i landskapet väcker minnen. Också 
kan sådana intervjuer göra att man kan ute-
sluta vissa tolkningar av de spår man finner 
i landskapet.4

Var  t yngdpunk t en  l i g g e r 
i  d enna  a r t ik e l

Tyngdpunkter i den här artikeln ligger tids-
mässigt på spår uppkomna under de senaste 
200–400 åren. Jag vill framförallt visa hur 
levande organismer kan utnyttjas och hur 
man med kombinationer av olika källor kan 
komma ganska långt. Sådant arbete innebär 
dock relativt breda kunskaper både om det 
som kan räknas som klassisk biologi och om 
det som snarare är kulturmiljövårdens arbets-
område. Landskapssammanhanget är viktigt 
för att fullt ut utnyttja källorna. Jag kommer 
inte att fördjupa mig i pollenanalys, arkeologi, 
arkeobotanik, arkivstudier och intervjuer. 
Mycket av detta tas upp i andra artiklar i 
denna bok. 

L e va nde org a n ism er
Träd  o ch  bu ska r s  f o r me r

Träd och är långlivade organismer. Med den-
drokronologi går det att exakt bestämma 
många trädindividers ålder, men det också 
relativt enkelt att göra åldersuppskattningar 

utan destruktiv provtagning, med hjälp av 
referensträd eller annat referensmaterial. 

En tvåhundraårig tall ha mycket olika 
dimensioner beroende på om den har vuxit på 
bördig mark eller i karg blockterräng. Träd-
ålder och trädtäthet kan på så sätt ge en vink 
om hur mycket träd och vilka arter som minst 
funnits på en plats vid ett visst årtal. Stub-
bar kan ge ytterligare sådan dimension, inte 
minst i nordliga områden. Här kan då också 
årsringsräkning hjälpa till. Levande och i viss 
mån döda träds utformning kan också ge 
en hel del ledtrådar till kunskap om tidigare 
landskapsutseende. Ett exempel är förekom-
ster av mycket vidkroniga ekar, bokar och tal-
lar i sluten skog. Ofta är stora delarna av de 
nedre grenarna på sådana träd döda, men de 
visar ändå att träden tidigare stått i ett öppet 
landskap. En mycket vanlig företeelse som 
också kan visa att en skog varit betydligt öpp-
nare tidigare är förekomsten av döda enar. De 
har en förmåga att stå kvar mycket länge och 
klara indikationer finns på att ”eneskelett” 
kan ha varit döda i ca 100 och ändå vara högst 
påtagliga. Också ”skelett” av hagtorn tycks 
kunna stå kvar under lång tid. 

Av männi skan  f o r made  t räd
Ett besvärligt men i högsta grad utforsknings-
bart område är träd som formats av exempelvis 
bete, vedtäkt och lövtäkt. Många arter kan 
genom bete i unga år få formen av en kom-
pakt buske. Mest kända är antagligen ”beoga-
pourror” (skånska). Det rör sig alltså om små 
bokplantor som kommit upp i betesmarker 
och som hela tiden blivit betade, men dock 
inte så hårt betade att de dött. Också avenbo-
ken kan också ofta ses i form av denna typ av 
buskar. Om sedan betet har upphört skjuter 
grenarna på dessa träd iväg och bildar ett fler-
stammigt träd med klart deformerade stam-
mar, åtminstone de lägsta 1,5 meterna. Bokar 
och avenbokar kan bli flerstammiga också av 
andra skäl. Musbon i vilket en mus samlat 
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många bokollon som inte kommit att använ-
das, ger ibland upphov till en liten bukett av 
bokplantor. Får denna bukett växa upp dör 
naturligtvis en del plantor, men ofta överle-
ver några stycken som växer ihop och formar 
en falsk stam som snabbt förgrenar sig. Tittar 
man närmare på denna falska stam ser man att 
den är uppbyggd av flera sammanvuxna stam-
mar. Mycket tydligt blir detta om man sågar 
upp en sådan falsk stam. Ett tredje skäl till att 
en bok kan vara flerstammig är att den hug-
gits och att stubben sedan skjutit skott som 
vuxit upp till en stambukett, s.k. stubbskott. 
I Sverige är detta en ganska ovanlig företeelse 
och det tycks finnas vissa genetiska linjer hos 
boken som framgångsrikt skjuter stubbskott. 
På kontinenten är detta vanligare.

En bok som vuxit fritt utan konkurrens på 
öppen mark får en stor krona med grenar långt 
ner på stammen. Men om en bok blivit besku-
ren av något skäl så har den ofta en klart defi-
nierbar förgreningspunkt på ca 1,5–3 meters 
höjd. I princip har en hel del äldre bokar blivit 
upprepat topphuggna för att de skall producera 

ved, men de kan också ha blivit beskurna för 
att man velat använda löven till foder. Idag är 
det i princip omöjligt på svenska bokar att se 
skillnad på om det hela haft ett huvudsakligt 
ved- eller lövtäktsyfte. Där sådan traditionell 
täkt fortfarande pågår som t. ex. i Rumänien 
eller Montenegro går det att se på träden ifall 
de huvudsakligen använts för löv- eller ved-
täkt. Vid lövtäkt tas grenar som bara är 2–4 år 
medan man väntar längre vid vedtäkt.

Det är naturligtvis inte bara boken som 
modifierats i sitt växtsätt av människan, de 
flesta lövträden i Sverige har traditionellt 
påverkats av såväl lövtäkt och vedtäkt som 
bete. Flera arter har också en god förmåga att 
slå stubbskott.

Lövtäkt kan bedrivas på en rad olika sätt. 
Håkan Slotte har gjort en omfattande genom-
gång av hur lövtäkten har bedrivits, framfö-
rallt baserat på frågelistmaterial från Institutet 
för Språk och Folkminnen (SOFI) men även 
andra folkminnesarkiv.5 Slotte visar bl.a. att 
repning av löv med händerna varit ett ganska 
omfattande bruk. Repning kan antagligen 
bara sätta mycket subtila spår i trädet och 
eventuellt skulle sådan lövtäkt gå att spåra 
med en specialiserad årsringsanalys. De mer 
välkända formerna av lövtäkt där man skurit 
av eller huggit grenar av varierande storlek har 
dock givit upphov kraftiga modifikationer av 
trädens växtsätt. Minst 60 år efter att lövtäk-
ten upphört på lindar och askar kan man fort-
farande se de knölar som blivit resultatet av 
lövtäkt. Ibland kan det vara tveksamt om det 
verkligen har varit upprepad beskärning som 
gjort att flera grenar tycks utgå från vissa lågt 
sittande punkter på ett träd. Vid de få tillfällen 
då det finns möjlighet att såga upp sådana träd 
kan man utifrån vedstrukturen se ifall en gren 
utgår från en position som tidigare beskurits 
upprepade gånger eller inte.

Idag finns i Sverige i princip två stora grup-
per av träd beskurna för lövtäkt. Den ena grup-
pen utgörs av individer där täkten upphörde 

Figur 2. En bokpurra (skånska:beogapourra) 
En bokplanta som beräknas vara 10–15 år men 

som p g a bete inte tillåtits växa upp. Bok-
purrorna var väldigt typiska för sydsvenska 

betesmarker fram till början av 1900. I dagens 
bokskogar kan man se flerstammiga bokar som 

är resultatet av bokpurror tillåtits växa upp 
efter att betespåverkan upphört. Foto: Urban 

Emanuelsson.
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kring 1945 och där det kan behövas viss vana 
för att se spåren. Den andra gruppen är den 
som utgörs av restaurerade träd som återham-
lats eller sådana träd där man nyligen har 
startat beskärning. De flesta träd som besku-
rits fram till 1970-talet (och som fortfarande 
växer) har ånyo beskurits nyligen. Framförallt 
är det alltså äldre träd som inte beskurits på 
mer än 60 år som är en form av arkivmaterial 
i fält. Det gäller dock att inte övertolka märk-
liga former på träd. Exempelvis kan både som-
martorka på ek och frosttorka6 på vindutsatta 
platser vid havet orsaka modifikationer som 
felaktigt kan tolkas som spår av beskärning. 

Stora socklar, träd med flera stammar i 
form av en bukett, är ett markhistoriskt spår 
av stort värde. En stor sockel som i och för sig 
bara bär upp relativt klena stammar visar att 

där stått en genetisk individ under lång tid.7 
Det kan vara så att våra äldsta trädindivid just 
är stora socklar. För vissa arter som lind och 
ask ruttnar den centrala delen av sockeln bort 
men samma trädindivid fortsätter att växa 
som en ring av fristående träd. Naturligtvis 
kan enstaka stora socklar förekomma i våra 
skogar och betesmarker utan att detta innebär 
att någon speciell markanvändning här före-
kommit. Det kan helt enkelt röra sig om trä-
dindivider som efter avverkning haft förmåga 
att upprepat skjuta skott. Men rör det sig om 
större ansamlingar stora socklar är det ofta 
två olika sorters markanvändning som varit 
vanligare i äldre tid. Antingen kan det vara 
skottskog (som i Sydsverige har traditionellt 
kallats surskog), eller så kan det vara rester av 
en stubbskottsäng.

Figur 3. Lind som bär tydliga spår av tidigare hamling. Halltorps hage på Öland. Foto: Urban 
Emanuelsson.
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Skottskogen har ofta ställts i motsats till 
bärande skogar, alltså framförallt ek- och bok-
skogar. Skottskogen kan dock vara en ek- eller 
bokskog, men stammarna tillåts aldrig bli så 
gamla att de har hunnit producera ollon. I 
Sydsverige har skottskogen ofta bestått av al, 
ask och björk. Det uttalade målet för skott-
skogsproduktionen har varit att producera 
klenvirke som använts som bränsle, stängsel-
material och flätverksmaterial. Skottskogarna 
har haft en mycket stor utbredning på Konti-
nenten och i Storbritannien, men tycks ha haft 
en ganska begränsad utbredning i Skandina-
vien och funnits främst Sydsverige, Danmark 
och sydvästligaste Finland. Socklarna har 
stått relativt tätt och en normal omloppstid 
har varit 5–20 år. Inte minst i England där 
Oliver Rackham har gjort omfattande studier 
av skottskogarnas historia och skötsel visar det 
sig att dessa skötts enligt mycket detaljerade 
mönster. Detta finner vi inte i de källor som 
finns för svenskt vidkommande. Än idag sköts 
en hel del alskogar på ett skottskogsliknande 
sätt i Sverige.

Det är lätt att förväxla spår av skottskogar 
med spår av stubbskottsängar. En stubbskott-
säng är i princip en form av löväng, alltså en 
slåttermark där det finns en hel del träd och 
buskar. I de mer kända lövängarna (exempelvis 
på Gotland) är det vanligt med beskurna träd 

som har använts för lövtäkt. En stubbskott-
säng saknar däremot hamlade träd. Träden 
och buskarna beskärs vid basen i intervaller på 
10–20 år. Åren efter att man beskurit träden 
och buskarna inom en yta på en stubbskott-
säng, får man en röjgödslingseffekt vilket gör 
att höproduktionen blir speciellt bra. Denna 
positiva effekt på höproduktionen avtar dock 
efter några år i takt med att skotten från de 
beskurna träden och buskarna växer upp och 
skuggar fältskiktet. Socklarna i en stubbskott-
säng står glesare än i en skottskog där hela 
produktionen är koncentrerad till träden och 
buskarna. I stubbskottsängen kan man säga 
att man söker kombinera klenvedsproduk-
tion med höproduktion. Efter något halvsekel 
då en stubbskottsäng eller en skottskog vuxit 
igen kan det vara svårt att ytligt skilja dessa 
f.d. kulturmiljöer åt. Skottskogsresten kom-
mer länge att helt domineras av flerstammiga 
socklar medan stubbskottsängsresten snabbt 
får ett mycket påtagligt inslag av enstammiga 
yngre träd.

Av männi skan  sp r id d a  t räd
Människan har under långa tider spridit träd 
på olika sätt. I Sydsverige är skogarnas sam-
mansättning indirekt eller delvis direkt (exem-
pelvis granen) ett resultat av mänskliga akti-
viteter. I vissa sammanhang är det dessutom 
meningsfullt att i mera detalj studera vissa 
arters utbredning och på så sätt få ledtrådar till 
äldre perioders markanvändning. Ett exempel 
på detta är de starkt isolerade förekomster av 
skogslind man kan finna i norra Skånes skogs-
bygder. Dessa lindförekomster är knappast 
spontana utan hänger samman med plante-
ring av lind som skett för att få tillgång till 
träd som kunde användas för basttillverkning. 
Att växelvis nyttja skrivna källor och invente-
ringar av lindförekomster har gjort det möjligt 
att bättre förstå äldre tiders basttillverkning.

Almar har också planterats i stor skala, 
bland annat kring byar i slättbygder runt om 

Figur 4. Avenbok formad av skottskogsbruk 
ifrån östra Österrike. Foto: Urban Emanuelsson
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i Europa. I Skåne har de flesta av de äldsta 
almarna från 1600-talet nyligen försvunnit på 
grund av almsjukan, men de har fortfarande 
satt sina spår i omgivande skogar genom riklig 
förkomst av yngre småalmar som inte tycks 
drabbas lika hårt av almsjukan.

Italienska forskare har de senaste decen-
nierna lyckats visa att en hel del av de alar (flera 
arter) som idag finns spridda i Mellan- och 
Sydeuropeiska bergsområden planterats där 
(troligen går bruket tillbaka till antiken) för 
att öka bördigheten i ängar- och betesmarker. 
Man hade i äldre tid naturligtvis ingen detalj-
kunskap om alarnas förmåga att hysa kväve-
fixerande bakterier, men någon sorts erfaren-
hets baserad kunskap måste ha funnits som 
kommit till användning. 

Ri s t n inga r  o ch  andra  s på r  i  t r äd
Man kan idag finna spår på många träd som är 
resultatet av olika former av beskärning, såsom 
barktäkt. Dessa spår är i Sverige i realiteten 
inskränkta till Norrlands inland och fjälltrak-
ter och rör sig om barktäkt på tall. Mest känd 
är denna barktäkt som ett resultat av svältår, 
men det har också visat sig att barktäkt pågick 
även under goda år och att barkbröd bakades 
som en naturlig del av kosthållet, åtminstone 
inom skogssamernas samhällen.

Att finna ett ”fönster” i barken på en gam-
mal tall behöver dock inte betyda att här skulle 
ha skett barktäkt. Ett annat vanligt skäl att 
skala av en bit bark har varit att åstadkomma 
”bläckor” som fungerat som markeringar 
längs stigar. Bra exempel på sådana bläckor 
finns att beskåda längs den mycket använda 
stigen från Fulufjällets Naturum fram till 
Njupskärs vattenfall.8

Att rista in ett budskap eller sina initialer i 
träd är ett allmänt förekommande fenomen. 
På platser med gamla dansbanor finns ofta en 
hel del sådana ristningar. Det finns också spe-
ciellt berömda träd som det funnits en tradi-
tion att rista i. Ett sådant träd är Gesällboken 

strax undanför Sölvesbord i Blekinge. Min 
egen morfar visade mig här, 1963, sina initialer 
som han ristat in 1907 då han skulle lämna för-
äldrahemmet. Hans far ”kastade upp honom” 
i trädet så att han kunde rista.

Organi sme r  i  l and skape t
Ett mycket omfattande ämnesområde som 
fortfarande är begränsat utforskat är alla de 
”kvarstående” djur, växter och svampar som 
finns på olika platser i dagens natur och som 
egentligen inte ”passar in” under de markan-
vändningsformer man finner där idag.9 Mest 
uppenbart (som också lättast går att doku-
mentera och förklara) är då trädgårdsväxter 
eller andra uppenbara främmande växter är 
inblandade. Ett bra exempel i detta samman-
hang är alla de kvarstående införda former och 

Figur 5. Fönster hugget i tall som en stigmar-
kering. Fulufjället i Dalarna. Foto: Urban 

Emanuelsson
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arter som Linné förde till Hammarby utanför 
Uppsala i mitten av 1700-talet10.

Ett slags biologiskt ”spår” är s.k. biologiskt 
kulturarv. Dessa finns vitt utbrett i landska-
pet idag och skulle antagligen skulle kunna 
utnyttjas mycket mer systematiskt jämfört 
med vad som nu sker. Om exempelvis en 
naturbetesmark hävdats kontinuerligt under 
lång tid etableras där en specifik flora. Om 
hävden sedan försvinner startar en igenväx-
ning som gör att betesmarksarterna successivt 
försvinner. Vissa arter kan bli mycket långva-
riga innan de definitivt försvinner. På så sätt 
kan man även inne i skogar se tydliga spår av 
ett omfattande hävdtryck. Ibland nyskapas 
en betesmark genom att den röjs och blir häv-
dad igen. En del arter som hör till en sedan 
länge hävdad betesmark kommer in successiv, 
men inte alla. Hur kronologin ser ut i detalj 
varierar säkert högsta avsevärt från fall till fall, 
men det går alltså i grova drag att bedöma hur 
länge en betesmark hävdats kontinuerligt från 

exempelvis det tillfälle då den överfördes från 
åker till bete.11

Man kan också, genom att studera floran i 
skogar, säga något om dessa skogars skogliga 
kontinuitet. Oliver Rackham har kunnat visa 
i England att en rad sällsynta skogsväxter bara 
finns i s.k. ancient woodlands (skogsdungar 
för vilka man kan belägga en skoglig kontinui-
tet tillbaka till ca år 1000). Skogar som upp-
stått genom att betesmarker vuxit igen eller 
planterats under senmedeltid innehåller gene-
rellt färre arter, för att inte tala om skogar från 
1700- och 1800-talen. Utan att man i detalj 
alltid har kunnat förstå vad som är ett resultat 
av skoglig kontinuitet, tillgång på bra substrat 
och kontakt med andra skogar finns det idag 
i svenska skogar, ofta ganska begränsade ytor, 
som innehåller många sällsynta både djur, väx-
ter och svampar. Sådana s.k. ”hot spots” har 
ofta antagligen en bakgrund i att de har haft 
ganska konstanta förhållanden under lång tid. 
Hot spots kan på så sätt bli ett kompletterande 

Figur 6. Ädelgranar i Vårdsätraskogen, utanför Uppsala. Foto: Urban Emanuelsson



~: 287 :~l a ndsk a pet  som a r k i v

hjälpmedel för landskapshistorikern. Speciellt 
intressanta är sådana organismer som man vet 
har mycket dålig spridningsförmåga. Land-
mollusker är en sådan grupp.

Foss i l  och su bfoss i l , 
biol ogisk a  a r k i v

Växter har genom historien efterlämnat lager-
följder av pollen, mikroskopiska kolpartiklar 
och makroskopiska subfossil av växtmaterial 
och insekter i sjösediment, torvpackar från 
myrar, och sura mårlager i barrskogar. Lager-
följderna avspeglar artinnehållet i landskapet 
och kan därför användas för att förstå dess 
landskapshistoria. Här skall jag inte beskriva 
de metoder som används utan bara kort peka 
på några aspekter som den historiskt land-
skapsintresserade bör tänka på innan tillgäng-
liga analyser används.12 

Pollenanalysen har genomgått en föränd-
ring under 1900-talet och fram till idag. De 
första pollendiagrammen gjordes med pol-
len från större sjöar (som fångar in pollen 
från stora regioner) och omfattar flera tusen 
år långa tidsserier med glesa nedslag i tiden. 
Sådana finns från många platser runt om i 
Sverige och ger möjligheter att utifrån regio-
nalt inriktade diagram få fram en översikt-
lig bild av vegetationsutvecklingen i många 
området. Från 1990-talet har man allt mer 
övergått till att göra pollendiagram i mindre 
gölar och våtmarker. Ofta koncentrerar man 
sig på historisk tid och gör tidsmässigt tätare 
analyser. Det ger möjlighet att fånga detaljer 
i vegetationsutvecklingen i ett mycket litet 
område. När man läser en pollenanalys bör 
man därför beakta vilken geografisk skala 
som fångats upp och hur detaljrik tidsupplös-
ningen är.

Figur 7. Svartkämpar (Plantago lanceolata) är en betesgynnad art som producerar förhållandeviss 
mycket pollen samtidigt som dessa pollen är relativt lätta att bestämma. Svartkämparpollen är där-
för viktiga i pollenanalysen då det har gällt att identifiera tidsperioder i ett landskap med betydande 

betespåverkan. Foto: Urban Emanuelsson.
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K e misk a  och 
f ys ik a l i sk a  spå r

Kemiska och fysikaliska analyser av markpro-
filer kan säga mycket om äldre tiders vegeta-
tion och markanvändning. Ofta blir dock 
sådana analyser först riktigt användbara om 
de ställs samman till olika kartbilder. Ett 
exempel är fosfatkartor som kan säga mycket 
om äldre tiders bebyggelse och förekomsten av 
gödseljordbruk. Eftersom fosfat från gödsel 
eller organiska lämningar ligger kvar i mar-
ken tills den förbrukas (till skillnad från kväve 
som snabbt urlakas) kan förhöjda halter av 
fosfat visa områden där näring tillförts mar-
ken, såsom vid bebyggelse och odling (Fig. 
8). Tidigare fuktighetsförhållanden går också 
att utläsa ur jordartskaror där jordar med hög 
humushalt pekar på fuktiga förhållanden. 

I stort sett alla lite större vattendrag i Syd- 
och Mellansverige har modifierats under de 
senaste århundradena. Att kombinera studier 
av jordartkartor, äldre kartor samt dagens 
terrängförhållanden kan ge mycket. Sådana 
studier avslöjar inte bara var vattendrag och 
fuktiga områden försvunnit, väl så ofta för-
står man att många nya vattenytor anlagts i 
sen tid. 

For m er i  l a ndsk a pet 
och bebyg gel ser e st er

I de flesta landskap finns det mängder med 
strukturer i marken som minner om olika 
mänskliga aktiviteter från olika tidsperioder. 
Undantaget är hårt urbaniserade ytor, större 
sammanhängande moderna åkrar samt sådan 
skogsmark som varit utsatt för hårdhänt 

Figur 8. Utsnitt ur Olof Arrhenius fosfatkarta över Skåne (teckenförklaring inklippt). Förhöjda hal-
ter av fosfat kan visa områden där näring tillförts marken, såsom vid bebyggelse och odling. Något 
som kan påvisa mänsklig aktivitet redan under förhistorisk tid. Kartan visar ett område i västra 

utkanten av Kristianstad. Källa: Arrhenius 1934. 
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hyggesplöjning. Mest givande är antagligen 
naturbetesmarker, där det kan vara lättare att 
upptäcka olika strukturer. Att här räkna upp 
och beskriva ens ytligt alla de former med dess 
bakgrund som finns ute i landskapet låter sig 
inte göras här. Jag tar bara några exempel på 
vad man kan hitta. Systematiskt inventerar 
sedan länge Riksantikvarieämbetet spåren 
i landskapet. Dessa inventeringar har av tra-
dition (och på grund av lagstiftningen) varit 
inriktade på att dokumentera äldre fasta forn-
lämningar. Med åren har allt fler yngre spår i 
landskapet också inkluderats. 

Lin je e l ement
Linjeelement är ganska lätta att upptäcka i 
ett landskap. Sådana element som är ganska 
svagt synliga kan bli mer synliga i snedljus, 
eller på flygbilder. Vanligast är alla de olika 

vallar, murar och gärdsgårdar som fungerat 
som avgränsningar i det äldre jordbruksland-
skapet. Typiskt är att sådana strukturer också 
finns i en stor del av Syd- och Mellansveriges 
skogsytor. Jordbruk och boskapsskötsel har 
i äldre tid uppenbarligen bedrivits även på 
andra ytor än vad som sker idag. Ganska sub-
tila linjeelement kan vara rester av åkerhak, 
äldre strandlinjer i sänkta sjöar, idag obrukade 
vallar för uppdämningar, äldre vägar och hål-
vägar m.m.

Punk t e r  o ch  y t o r
Rösen av olika slag är mycket vanliga i land-
skapet. De kan ha mycket skiftande bak-
grund, från forntida gravrösen till olika former 
av odlingsrösen. Ofta är de kombinationer, så 
att en relativt modern stentipp lagts uppe på 
odlingsrösen och gravrösen. De flesta rösen 

Figur 9. Stenmur i bokskog på Söderåsen i Skåne. Denna stenmur har troligen fungerat som gräns 
mellan utmarksbete, till höger i bilden, och odlade ytor till vänster i bilden. Till vänster om sten-
muren ses ett grunt dike som gör att stenmuren blir svårare att forcera för kreatur. Dessutom har 
antagligen stenmuren också varit krönt med ris av taggbuskar för att fungera bättre. Foto: Urban 

Emanuelsson.
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har att göra med odling och ibland kan man 
också finna äldre odlingsytor i nära anslutning 
till rösena. Särskilt kända under senare tid har 
de omfattande komplexen av låga odlings-
rösen i bl.a. Småland blivit. De ligger för det 
mesta utanför den historiska inägomarken, d 
v s i dagens skogsmark, men de ligger för det 
mesta i anslutning till spår av små, rundade 
eller rektangulära spår av åkrar.

Vidare finns det en mängd olika mindre 
objekt i landskapet som t. ex. pottaskeugnar, 
tjärdalar, kolbottnar, fållor, fångstgropar, 
olika sorters täkter, och naturligtvis rester efter 
olika byggnader. Ett lite speciellt kapitel är de 
strukturer som finns i anslutning till dagens 
eller äldre tiders kustlinjer då havet både kan 
ha stått högre eller lägre jämfört med idag.

At t  a r beta  i  l a ndsk a pet 
Att bara inventera och upprätta långa listor 
på de spår man finner i ett landskap är bara 
ett första stadium i en djupare förståelse av 
ett landskap. Egentligen går det inte heller att 
först inventera och sedan ställa samman mate-
rialet och försöka förstå det. Snarare är det så 
att fältinventering bäst sker i nära anslutning 
till studiet av skrivna källor och annat befint-
ligt material. Man måste återkomma uppre-
pade gånger till samma landskap för att på så 
sätt få se mer och mer allteftersom ”landskaps-
pusslet” växer fram. Det är också nödvändigt 
med pågående diskussioner, gärna i fält, över 
ämnesgränserna. Efter en hel del ”pusslande” 
kanske det kan vara läge att bestämma sig för 
vad sorts provtagning som kan vara menings-
fylld. Att bestämma sig för tidigt kan leda till 
att resurserna för en eventuell provtagning av 
någon form blir felprioriterade.

Probl e m och möjl igh et er 
k r ing be va r a ndet  av 
a r k i v en i  l a ndsk a pet

Jag vill här bara till sist lyfta fram ett besvär-
ligt problem som följer med att man begriper 
ett landskap allt bättre, inte minst då också 
dess levande komponenter. Flera av de spår 
man finner växer nämligen bort om man inte 
gör några ingrepp. Som ett exempel tar jag här 
en rest av en stubbskottsäng. När man finner 
den är det kanske som ett resultat av en kom-
bination av kartstudier och fältinventeringar. 
Den ser ut som en tät snårskog, men analyse-
rar man trädstukturen framträder de glest stå-
ende flerstammiga socklarna, och däremellan 
yngre enstammiga träd. Gör man ett reservat 
av ytan och låter den utvecklas fritt försvin-
ner efterhand allt mer av spåren av stubb-
skottsängen. Att enkelt restaurera den är inte 
heller lätt för det är just den ganska komplice-
rade och årliga hävden som gör att den är en 
stubbskottsäng. Ibland har man försökt sig på 
en kompromiss genom att hugga bort de nya 
enstammiga träden och sedan beta ytan, men 
låtit de flerstammiga träden stå kvar och växa 
sig allt större. Betydligt större än vad de tilläts 
bli när de stod i en verklig stubbskottsäng. 

not er
1 Rackham 1997.
2 Rackham & Moody (1996).
3 Skogsstyrelsen 1992.
4 Se också Lilian Ryds artikel om intervjuteknik 

i denna bok.
5 Slotte 2000. Om ULMA, se även artikel av Per 

Anders Östling i denna bok.
6 Frosttorka: uttorkning av växters vävnader på 

grund av dålig eller obefintlig vattenförsörj-
ning vintertid, pga av tjälad mark.
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7 En levande organism (växter, svampar, mossor) 
kan uppkomma i många genetiskt identiska 
upplagor, som har ett gemensamt ursprung i 
en enda individ. Alla dessa är genetiskt ett och 
samma individ, trots att det ibland kan se ut 
som om det vore många.

8 Lars Östlund vid SLU (Skogens ekologi och 
skötsel) har tillsammans med andra forskare 
studerat ristningar i träd. Läs exempelvis i 
Andersson m.fl. 2005.

9 Se Tommy Lennartssons artikel i denna bok 
för en mer utförlig redogörelse.

10 Manktelow 2001.
11 Norska undersökningar har visat att fröban-

ken i sådana marker inte bidrar nämnvärt till 
återetableringen utan arter måste alltså spridas 
in i nyrestaurerad betesmark.

12 Pollenanalysens metod och användbarhet 
beskrivs också av se Per Lagerås i denna bok. 
För makrofossil analys se Ann-Marie Hansson 
och Anna Andréassons artikel i denna bok.
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