
Mårten Sjöbeck och synen på landskapet 

Hans Göransson 

Landskapshistorikern Mårten Sjöbeck (1886-1976) var den, som lärde oss att förstå, att 
skogen var en förutsättning för åkerbruk och boskapsskötsel i vårt land under äldre tider. 
Då många av hans artiklar är spridda i olika tidskrifter och även i dagstidningar, kan de vara 
svåråtkomliga.Av det skälet nytrycks härnedan en artikel, som publicerades i Hälsingborgs 
Dagblad söndagen den 10 april 1960. I en efterskrift ges en kortfattad beskrivning av Mårten 
Sjöbecks syn på landskapet. I inledningen till efterskriften gör jag några kommentarer till 
den här omtryckta artikeln. 

De rösade skogarna på Söderåsen och det vandrande åkerbruket 

av fil. dr Mårten Sjöbeck 

De, som besöka Söderåsens skogar, undgå knappast att observera de av människor 
sammanförda stenhopar, vilka särskilt på åsens högplatå uppträda allmänt i skogsmarker
na. Stenarna äro mossbelupna och ofta till hälften dolda av jord och växtlighet. Stenhopar
nas diameter varierar från 2 och ända till 6-8 meter. Sedan gammalt har man observerat att 
blockens storlek sällan överstiger en lagom mansbörda. 

Sådana hopplockade stenhögar, rösen, känneteckna självdränerade skogsmarker i hela 
den sedan forntiden bebyggda delen av Sverige. Rösenas närvaro har av ålder väckt 
allmogens livliga intresse. Redan under 1500-talet diskuterades företeelsen offentligt av 
Olaus Petri, mest känd som den svenska kyrkans främste reformator. Sveriges framståen
de historiske geograf Carl Gustaf Styffe redogjorde redan år 1867 utförligt för de odlings
rösade skogarnas stora utbredning. Han relaterar samtidigt allmogens i hela landet urgamla 
föreställning att rösena utmärka åkrar, vilka före pestens härjningar under 1300-talet 
brukades av en befolkning, som då var så talrik att man nödgades hacka upp skogsmarken 
för att säkerställa spannmålsbehovet. Denna stora efterfrågan på spannmål skulle ha 
upphört efter digerdöden, som enligt vad man trodde bortryckte minst 30 procent av 
befolkningen. Styffe framhåller emellertid att siffran är osäker, ty intet större prisfall på 
fastigheter ägde rum, vilket måste ha inträffat om åderlåtningen inom befolkningen 
verkligen varit så omfattande. 

Några år tidigare (1863) diskuterade banbrytaren inom den svenska folkminnesforsk
ningen, skaparen av monumentalverket: "Wärend och Wirdarne", Gunnar Olof Hylten
Cavallius, de röskastade skogarnas stora utbredning i Småland, där rösen förekomma i 
"oräkneliga antal". Han återger den då gängse allmogeuppfattningen att hackåkrarna på 
skogen upptogo minst tre eller fyra gånger den areal, som vid den tiden täcktes av 
permanenta åkrar. Han diskuterar allmogens föreställning om en särskild hackaretid och att 
stenhoparna äro hackarerör. Vid granskningen av traditionsmaterialet och den då levande 
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allmogens uppgifter, korn Hylten-Cavallius till det resultatet att de röskastade markerna i 
skogarna icke hade något samband med digerdöden utan härstammade från en avlägsen 
forntid. 

I Skåne äro de rösade skogarna mycket allmänna. De påträffas i Nordskånes skogsbyg
der, på Kullaberg och på alla urbergshorstarna, således förutom på Söderåsen även på 
Hallandsås, Göingeåsen, Linderödsåsen och Rorneleåsen. Linne (1749) iakttog rösen i 
bokskogen mellan Loshult och Osby. Han drog därav den alldeles riktiga slutsatsen att 
bokskogen växte på forna tiders åkrar. Han gjorde på nytt bekantskap med rösade skogar 
i terrängen mellan Össjö och Rössjöholm. Linnes kunnige kommentator, häradshövding
en, senare titulärlandshövdingen Carl Hallenborg på Rydsgård tillägger (1751) att: "dylika 
boke- och ekeskogar, varuti finnas tätt hopsamlade högar förekomma på många ställen, 
däribland på en skog mellan Broby och Marklunda samt mest överallt i skogarna i Onsjö, 
Frosta, Gärds och Albo härader, i Färs härad i synnerhet omkring Lövestad med flera 
platser". 

Linnes lärjunge Pehr Osbeck, som år 1773 blev prost i Laholms kontrakt, vilket då 
omfattade Höks och Tönnersjö härader, skriver år 1796: "På Hallands ås finnes en 
myckenhet av stenhögar på ett litet stycke ifrån varandra såväl i skogar som på utmarker, 
tillika med upphöjda platser, som likna gravar, tecken till åkerfall och grundstenar till små 
inhägnade täppor. Ingen minns när detta skett eller när stenrören blivit hopsamlade. Att där 
varit åkrar i fordom tid är tydligt. Folket säger att det har skett i hackaretiden, men när den 
tiden började och slutade vet ingen." 

Den frejdade zoologen Sven Nilsson, vars drag i brons möter oss på planen framför 
universitetsbyggnaden i Lund, företog år 1819 en studieresa genom Skåne. Denna förde 
honom också till trakten söder om Höör, ett höjdområde som nu intages av Orups sana
torium. Nilsson skriver: "Uppe bland dessa vilda med enris bevuxna höjder träffar man 
nästan överallt samma märkvärdighet som på den ås, vilken stryker fram mellan Vram och 
Hörby (Linderödsåsen). Man ser nämligen odelstenar burna i stora högar, vilka lika kummel 
ligga strödda över hela fältet. Således har här fordom varit odlat. Nu tänker ingen vidare på 
att här odla. - Det är en märkvärdighet i nästan hela Skåne och förmodligen på flera ställen 
att människan synes nerflyttat från höjderna ned i dalarna". 

De röskastade markerna i skogen och på fäladen torde utmärka det vandrande åkerbru
kets långa väg såväl i tiden som i rummet. På Jylland förväxlade man det ambulerande 
åkerbruket med "cimbrernas åkrar". Det urgamla bruket att låta åkern byta plats beröres av 
de romerska författarna Tacitus och Caesar vid tiden för Kristi födelse, och de framhålla 
båda att detta sätt att producera spannmål var utmärkande för germanerna. De hävda att 
forn-germanernas åkrar besåddes blott en gång. Därefter flyttade man som Caesar säger: 
"till ett annat ställe". Vi veta nu att bruket var utmärkande för många olika folkslag och 
skilda kulturer. 

Det är först upptäckten av röjnings gödslingen, som gör det möjligt för oss att lösa denna 
många århundradengamla gåta. All röjning i skogsmark medför, som Lars-Gunnar Romell 
har visat, en gödslingseffekt. Denna består framför allt däri att den höjer kvävenivån. En 
likartad markförbättring inträffar vid röjning i skottskogar och på förvuxna ljunghedar. Det 
i Norden urgamla röjningsbtuk, som kallas svedjning bestod icke blott i ett snabbt 
frigörande av mineralen med tillhjälp av eld utan även vid skogssvedjning och ljungbrän
ning var det framförallt kväveförbättringen, som satte fart på återväxten. Skogsmark eller 
ljunghed bildade sålunda grundförutsättningen för det förhistoriska och primitiva åkerbru-
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ket i Norden. Skogen stod sålunda icke ivägen vilka många hittills naivt trott. Skogen var 
i stället huvudbetingelsen för människans existens och en garanti för skördar utan tillgång 
till kreatursgödsel. 

När det gäller åkrar, vilka voro helt beroende av skogens samlade näringsförråd, blev det 
ett oavvisligt krav att solljuset bereddes möjlighet att tränga fram till markytan utan att 
skogens närvaro samtidigt äventyrades. Detta förutsätter att lövträdens stammar kapades i 
manshöjd eller vid roten och att träden därefter fingo utveckla sig med skott från stubbarna. 
Om vi förutsätta att under forntiden varje röjning upprepades med intervaller av 20 år, så 
blev följden den att forntidens bonde krävde 20 gånger större åkeryta än vad senare tiders 
bönder behövde vid begagnandet av kreaturs gödslade permanenta åkrar. Forntidens bonde 
fick åtnöja sig med blott en spannmålsskörd under 20 år på varje rödja. Längre räckte icke 
effekten av röjningsgödslingen om åkern skulle lämna en någorlunda tillfredsställande 
avkastning. Forntidens bonde krävde därför ett stort antal rödjor. 

Det extensivt bedrivna åkerbruket blev sannolikt orsaken till forngermanernas omvitt
nade oro för att det ibruktagna territoriet icke skulle räcka till för den nödtorftiga försörj
ningen. Curt Weibull har visat att germanerna omgåvo sig icke med gränser och gränslin
jer utan med obebodda gränsterritorier. I Sverige ha vi motsvarigheter i våra gamla gräns
skogar, såsom Tiveden, Holaveden, Kolmården, Ödmården, Helsingeskogen, på Gotland 
Lojsthajd (Lojsta hed) i Skåne "Konings Ötken" (1410), nu Örkene och Glimåkra socknar 
etc. Även våra minsta sammanslutningar, häraderna och socknarna, möttes förr ofta i 
obebyggda områden, vilka alls icke lågo obegagnade utan brukades för många gemensam
ma behov. Forngermanernas grunduppfattning måste vi hålla i minnet för att kunna rätt 
bedöma skogens, röjnings gödslingens och hedarnas betydelse under forntiden. Skogen var 
människans vän, icke hennes fiende. 

Såväl Otto von Friesen ( 1926) som Bengt Hesselman ( 1930) översätta det fornnordiska 
ordet hed med (öde) skogsmark. Att skogens närvaro på heden framhålles som ett 
utmärkande drag är helt i sin ordning. Förhållandet förklaras lätt mot bakgrunden av det 
ovan anförda. Däremot var det en felbedömning, när man föreställde sig att hedarna icke 
utnyttjades. Enligt författarens mening inrymmes i det förhistoriska ordet hed också 
nutidens bygdebegrepp. När under forntiden till och med spannmålsodlingen bedrevs 
extensivt över obegränsade skogsarealer, så hade följaktligen bygdebegreppet ännu ingen 
avgränsad hemort. 

Enär skottskogsskötseln kan tänkas ha blivit allmän först med den vidsträckta spridning
en av järnet, så måste utvecklingen i Norden på detta område vara relativt sen, och den torde 
i stort sett sammanfalla med bysamhällets uppkomst och utveckling. * I detta sammanhang 
anmäla sig de långlivade röjningsnamnen, de kanske mest intressanta i vår ortnamnsflora. 
Man konstaterar lätt at det stora flertalet skogsröjningar icke bebyggdes. De flesta rödjor 
skulle därför ha namnlöst försvunnit om icke en och annan senare hade bebyggts, varvid 
bosättningen ofta tog namn efter rödjan. På och omkring Söderåsen böra vi lägga märke till 
namnen Kågeröd, Klåveröd. Orröd, Magleröd, Stubbaröd, Bauseröd etc. Den senare orten 
utpekas av namnet såsom hemmanet Båvs rödja. Marken i Båvs hage är belagd med rösen 
liksom Åvarps och Södra Vrams genom äldre allmänningsängar (hedar) förenade fälader, 
av vilka den senare år 1725 (N. Vrams sn. akt. 2 b) kallades "kronoallmänningen Sunra 
skog". 

361 



De rösade skogsmarkerna på Söderåsen liksom på andra håll kunna förklaras blott i sällskap med skottskogar, således kulturskogar. Vi kunna här hänvisa till en motsvarighet i det gammaltyska ännu på några håll kvarlevande röjningsbetingade åkerbruket, det så kallade Haubergwirtschaft, där vanligen harriset (Sarothamnus) tjänstgör som kvävesamlare. Författaren ber här att få hänvisa till Paul Fickelers (1958): "Der Besenginster''. ** Romell (i brev) är av den uppfattningen att odlingar av denna art, med exempelvis en 20-årig omloppstid, kunna utan tillgång till gödsel eller annan tillförsel utifrån fortleva som spannmålsleverantörer praktiskt taget hur länge som helst. Det anförda vittnar fördelaktigt om bondens förmåga att lära av naturen och att utnyttja den utan att förstöra den. På denna punkt har nutidens lantbrukare icke kunnat följa med på grund av den allt snabbare omsättningen. Därom vittnar bl.a. den ökande, oroväckande jordförstöringen, som träffar nästan all permanent plöjd jord i den större delen av världen. Det är framför allt två ting, som vi i detta sammanhang ha anledning att tacka bonden för, nämligen hans omsorg att icke blottlägga marken i större sammanhängande ytor och hans in i det sista klart uttryckta rädsla för att medverka i avdikningsföretag. Åkerns närvaro under forntiden och medeltiden i Ännu vid början av 1900-talet kunde man på Söderåsen träffa mer eller mindre betesskadade bokindivider, som hade utvecklats som solitär er i en gräsbördig mark. Det finns ingen likhet mellan 1700-talets bokskogar och vår tids täta, rakstammiga bestånd, där den starka beskuggningenförkväver örterna på marken. Oregården, Stenestads socken. Författarens foto år 1924. 
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gräsbördiga, ljusöppna skogsmarker ställer det gamla talet om urskogar i en verklighetsfrämmande dager. Skånelagen från 1200-talet skiljer mellan inhägnad skog och allmänningsskog, och avdelningen 71 inledes med följande ord: "Bo män samman i by och hava de alla tillsamman en allmänning, skog eller ljung eller annan öde mark". Citatet kan man blott förstå så, att skånelagen räknar allmänningsskog, ljung och annan öde mark för tillgångar även om dessa tillgångar icke träffades av bysamhällets stängselorganisation. Det förefaller att vara högst sannolikt att skånelagens "skog eller ljung eller annan öde mark" just omfattar trädor, detta vill säga ljunghedar, skottskogar, lundar, med andra ord härligheter, vilka forntidens människor värderade som lokaler för spannmålsodling. By samhället i Skåne, vilket utvecklades under vikingatiden, tog i bruk ett landskap, som hade bebyggts redan under stenåldern. Det var därför icke fråga om ett landnam, men bysamhället ställde bestämda krav på den mark det lade under sitt ägovälde. Därigenom skiljde sig byväsendets epok från alla tidigare skeden. Något måste följaktligen ha inträffat under forntidens två sista perioder. By landskapets organisering visar att den nya lockelsen omfattade det högre grundvattnet och de av detta beroende gräsbördiga markerna. Det är slående att just dessa i allmänhet sidlänta eller av sedimentära leror bestående områden i såväl Lunds stifts landebok av år 1569 som i vårt äldsta kartmaterial gärna betecknas eller rubriceras som hedar. En mera ingående undersökning av byväsendets hedar klarlägger att dessa också icke sällan knöts till den osvallade moränen (Hedeskoga kyrkby vid Ystad) och till höjdområden, såsom bland andra Söderåsen, där dock hedbegreppet ofta kom att ersättas av det gammaldanska ordet ora, som betyder stenig, skogbevuxen eller trädlös allmänning. De grundvattensbetingade områdena, vilka lokaliserade byarna, torde så småningom i sällskap med den kreatursgödslade åkerns permanentning ha krävt en förflyttning av de röjningsgödslade odlingarna från höjderna ner till lågmarkerna. *** Denna utveckling är icke enbart ett skånskt eller nordiskt intresse, utan kan spåras i den större delen av Europa. När de röjningsgödslade åkrarna på höjderna övergåvos, tog boken tillfället i akt och spred sig snabbt över de vidsträckta arealer, vilka tidigare hade begagnats av det ambulerande åkerbruket. Detta kan man förstå därav att bokskogsmarken i Skåne ofta är röskastad och följaktligen fastbunden vid forntidens åkrar. Boken står dock icke ensam på valplatsen. Den gamla bokskogen var förr alltid blandad med ek, en art, som hade prioritetsrätt till marken och tillsammans med hassel bildade den äldre skottskogens grundstomme.**** När hedarna möta oss i arkivalierna ha byarna helt utbyggts. Därigenom ha hedarna kommit att förskjutas till byarnas periferi, till isolerade trakter, häradsmöten eller till områden, där två eller flera socknar träffas. Enär byarna visat sig växa på hedens bekostnad, så tvingas vi föreställa oss att heden vid början av byarnas liv intog en mera central plats i bysamhället. Detta bevisas också av det i landeboken år 1569 redovisade stora antalet ägor inom stängselskyddade vångar, i vilka ordet hed ingår som en språklig kvarleva. Även många fälader ha intagits från heden. Denna bildar därför ett äldre kulturelement än både fäladen och vången. Det är i sällskap med hedarna och den verksamhet som där bedrevs under forntiden, som vi ha att söka den yttersta förklaringen till våra naturbestämda ortnamn. Vi ha odlingsrösen på gammal hed liggande på knappt 6 kilometers avstånd från Hälsingborgs stortorg, och förflytta vi oss ytterligare en halvmil bort, träffa vi sentida avläggare av forntidens åkerbruk i form av väl bevarade äkror (egror) knutna till gammal skogsmark 
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(hed), och vilka ännu vid mitten av 1700-talet besåddes. Vi kunna nog icke räkna med att 
få behålla dessa forntidsminnen länge. Den planerade nya motorvägen öster om Hälsing
borg skär sålunda tvärs igenom det rösade området. 

Genom 1942 års fornrninneslag äro odlingsrösen skyddade. Lagen fredar icke blott forn
lämningen som sådan utan också så stort område av marken, som behövs för att göra skyddet 
effektivt. Kvarlevor av förhistoriska hedar bilda därför fasta fornlämningar och få icke utan 
riksantikvariens samtycke bebyggas, planteras eller bortforslas. De bäst bevarade böra 
såsom minnesmarker och forskningsreservat konserveras i det skick bysamfundet överläm
nade dem till nutiden. 

* Anm. 1. I själva verket upphörde "hackerörsbruket" vid anläggningen av de första em
bryona till byar, under de första två århundradena e.Kr. Dock återupptas vissa röjnings
röseområden under yngre järnålder - medeltid (se Gren, denna skrift). 
** Anm. 2. Fullständig titel på Fickelers uppsats är: Der Besenginster in der Siegerländer 
Hauberglandschaft und Wirtschaft. - Siegerland. Bd. 35. Siegen. 
* * * Anm. 3. Mårten Sjöbeck förlägger denna förflyttning ner till lågmarkerna ca 800 år för 
sent. Vad gäller Jylland hade Gudmund Hatt redan år 1937 visat, att röjningsrösenas 
("stendyngernes") stora period var förromersk järnålder (500 f.Kr - 50 e.Kr.) (se vidare 
Gren, denna artikel). 
**** Anm. 4. Mårten Sjöbeck har här gjort en synnerligen intressant observation. Den 
första spridningsvågen av bok i Skåne sker under förromersk järnålder, medan den mer 
betydande spridningen äger rum under senare delen av romersk järnålder, omkring 200 e.Kr 
enligt våra pollendiagram. Dock visade Tage Nilsson redan för 60 år sedan att bokens 
spridning i Skåne skedde vid olika tidpunkter på olika lokaler (Nilsson 1935, Taf. VIII). 
Redan under äldre bronsålder fanns boken i detta landskap. Boken torde indirekt ha gynnats 
av det extensiva, vandrande åkerbruket. 

Tack! 
Härmed vill jag tacka Mårten Sjöbecks dotterdotter Louise Mannerstråle, som givit mig 
tillstånd att nypublicera ovanstående tidningsartikel. Vidare vill jag tacka redaktionen för 
Helsingborgs Dagblad, som lämnat ut artikeln samt Helsingborgs museum, som kopierat 
bilden från sitt kulturhistoriska arkiv. 

Efterskrift 

Mårten Sjöbecks betydelse som "botanismens besegrare" är skildrad i ett koncentrat på tre 
sidor - till Sjöbecks 80-årsdag - i Sveriges Natur Årsbok 1966 av Lars-Gunnar Romell. En 
minnesruna över Mårten Sjöbeck, författad av Bengt Nihlgård, återfinns i Skånes Natur 
63:4, 1976 och en kort biografi över Mårten Sjöbeck har skrivits av Widar Narvelo i Skånes 
Natur 7 4: 1, 1987. I S  jöbecks sista stora verk "Det sydsvenska landskapets historia och vård" 
(1973) finns ett företal av Nils Malmer. 

Mårten Sjöbeck, som blev filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet år 1950, var 
tjänsteman vid SJ under åren 1914-52 (han hade tvingats avbryta sina akademiska studier 
vid faderns död 1909). Han fick i uppdrag av Järn vägsstyrelsen att skriva en serie natur- och 
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kulturgeografiskt orienterade landskapsböcker, vilka blev högt uppskattade av "vanliga" 
resenärer liksom av författare, som t.ex. Elin Wägner (1939) och Jan Olof Olsson ("Jolo") 
(1976). Mårten Sjöbecks betydelse för modem landskapsforskning kan inte överskattas. 

Nationalromantiken påverkade botanikerna under början av vårt sekel. Det fanns upp
enbarligen en benägenhet (i varje fall hos vissa forskare) att se bonden som en naturens 
skadegörare. Under 1920-talet hade därför ett antal lövängar fridlysts med känt resultat: de 
växte snabbt igen. 

Mårten Sjöbeck började under 1920-talet att fråga ut bönder om ängsbruket. Vidare 
studerade han gamla lantmäterikartor med tillhörande akter. Det stod tidigt klart för honom, 
att bland annat lövängen var ett resultat av bondens tusenåriga hävd. Snart var han mogen 
för att skriva artikeln "Bondeskogar, deras vård och utnyttjande" i Skånska folkminnesfö
reningens årsskrift 1927. Artikeln är omtryckt i Sveriges Natur Årsbok 1966 under titeln 
"V ång och utmark i Skånes skogsbygd". Enligt Romell ( ovan anfört arbete) skrev Sjöbeck 
denna uppsats "som en något generad och blyg protest mot den dåtida naturvetenskapliga 
åskådningen". Han "avsåg inte att välta hus". "Det var ändå vad han gjorde", skriver 
Romell. "Därmed var Iövängsmyten övervunnen och botanismens välde brutet inom natur
skydd och landskapsvård i Sverige". 

Det var Sjöbeck som insåg, att människan hade påverkat landskapet i en långt större 
omfattning, än vad någon före honom förstått . "Bit för bit av Gammalsverige har han funnit 
om inte odlad så odlingsbetingad eller odlingspåverkad, alltifrån de blötaste gräsmarkerna 
till de torraste väglanden i skogarna, hedallmänningarna. Det gamla bondelandskapet 
framstår nu, i den mån det finns kvar, som ett enda fornåldrigt kulturminne. Växttäckets 
självsådda flora kan vara ett kulturminne, och i ett skogsklimat sådant som vårt måste hårt 
gräsbunden mark i största utsträckning vara ett odlingens verk. Mårten Sjöbeck är 
landskapshistoriker - men inte bara det. Inte minst har han sysslat och sysslar än med den 
materiella odlingens villkor i det gamla bondelandet. Kulturekolog skulle man kunna kalla 
honom" (Romell 1966: 148). - Enligt Louise Mannerstråle betecknade Mårten Sjöbeck sig 
själv som "markforskare". 

Ett par av de första artiklar jag läste av Mårten Sjöbeck var "Skottskog och grässvål" 
(1964) och "Skånes Ijunghedar åren 1550-1750" (1963). Som jag beskrivit i min artikel 
"Om skottskogsbruk" i föreliggande bok, fårvånades jag redan år 1978 över det fenomenet, 
att säd odlades i västra Östergötland, när skogen regenererade ca 650-700 år ovan almfallet. 
Expansions-regressionsmodellen stämde inte: höga värden för ädla lövträd i pollendia
grammen återspeglade inte frånvaro av odling. Svaret på denna gåta tyckte jag mig finna 
i följande rader av Sjöbeck. "Med odling avses framför allt bondens oavlåtliga strävan att 
frambringa grässvålar och skottskogsbestånd. Dessa grundodlingar voro, i motsättning till 
svedjor, rotfasta och ofrånkomligt nödvändiga för att skapa ett hem för systemet av från 
början flyttbara åkrar" (1964: 30). 

I "Skånes ljunghedar åren 1550-1750" skriver Sjöbeck (p.169f ), "De skånska skott
skogsböndema ha liksom de finska svedjebönderna, för att tala med Lars-Gunnar Romell, 
i handling visat, att de kunde djupplöja utan plog och gödsla utan gödsel. Detta var av 
ovärderbar betydelse under tidsskeden, när konstgödningen var okänd". 

I samma skrift (p.178 f) finner vi prov på Sjöbecks ovanliga intuition och språkkonst, "I 
forntidens religiösa föreställning bör på samma sätt övertron i första hand icke oförmedlat 
förenas med åkern utan istället med den grässvål, som kunde rödjas till åker. Hålla vi fast 
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vid detta, komma åtskilliga förklaringar, icke minst språkliga, vilka nu bereda svårigheter, 
i ett bättre och uppenbart riktigare läge. 

Åkern hade från början ingen fast punkt i tillvaron. Den var rörlig och måste med natur
nödvändighet förbli va rörlig. Grässvålen däremot var stationär och fastlåst vid den bättre 
mineralförsörjningen, som följde med närvaron av rörligt grundvatten eller den rikligare 
mineralgödslingen, som uppkom genom grässvålens djuprotning, framför allt med ek och 
hassel. Dessa arter pumpade mineralisk näring från djupare jordlager, vilken näring kom 
grässvålen och därmed åkern till nytta genom lövfallet. Verkan härav blev så mycket större 
som åkern fick vila många år mellan varje sådd. Därför måste i gengäld antalet åkrar vara 
många. 

Hasselns löv äro också kända för att vara särskilt näringsrika. Detta verkade på gräs
svålen och på de till grässvålen knutna åkrarna som en djupplöjning. Det märktes också på 
avkastningen, som ofta var större på de röjningsgödslade allmänningarna än i de kreaturs
gödslade vångarna. Det är otvivelaktigt just av denna orsak, som eken, hasseln och 
skottskogen kommo att intaga en framskjuten plats icke blott i forntidens praktiska liv utan 
också i kulten". 

Vidare i samma skrift (p. 1 82), " . . .  olika sätt att att gödsla utan gödsel. Nivelleringen av 
beståndet gav samtidigt solljus tillträde till marken. Att detta var en ofrånkomlig nödvän
dighet för utbildningen av kvalificerad grässvål, ha vi bland många andra ett lysande 
exempel på i Dalby hages nationalpark, där liksom i nutidslandskapet allt gror igen. Där 
utbildas inga grässvålar, och Dalby är ett slående exempel på att grässvålar icke äro 
naturskapelser utan oförfalskade produkter av odlingen. Grässvål är, som författaren 
menar, det säkra fundamentet och den understa grunden, på vilken kulturbyggnaden i alla 
dess olika faser och etapper reser sig". 

Personligen tjusas jag starkt av Sjöbecks språk, som kan sägas vara "medvetet ålderdom
ligt", bl.a. behöll han pluralformerna av verben. Jag förmodar att detta berodde på hans 
vördnad för det urgamla kulturarvet, för grässvålen, för träden, för marken. Detta betyder 
inte, att han inte var öppen för aJlt det nya, inte minst i det talade vardagsspråket. Sjöbecks 
dotterdotter, Louise Mannerstråle, har berättat för mig, att den nästan 90-årige (men till 
själen mycket unge) Mårten Sjöbeck mycket ofta kom till hennes hem om söndagarna, 
inbjuden till middag. Han berättade då på ett mycket ledigt språk om skottskogar, om hedar 
och om de växter, som levde kvar efter det vandrande åkerbruket, medan familjen lyssnade 
och åt. Då upptäckte han, när de andra nästan slutat, att han själv inte börjat äta. Med 
förtjusning kom han till dessa middagar, laddad med nya ord han fångat upp i tidningarna, 
med slangord, som han fann synnerligen träffande och målande. 

Sjöbeck beskriver lunden i ett flertal arbeten genom att närmare studera enskilda lundar 
med utgångspunkt från bl.a. Lund stifts landebok, lantmäteriakter, prästrelationer etc. Med 
ledning av en beskrivning år 1 624 av "Taabe Lund" nära Eslöv, sammanfattar Sjöbeck, 
"Det märkvärdiga i denna framställning består däri, att den håller fast vid föreställningen, 
att jättarnas - fomtidsböndemas - kvinnor ' sådde lundar' . Bakom denna föreställning anar 
man det under 1 600-talet på denna ort bortglömda forn tidsbruket att sätta eken och hasseln 
på rot och därefter med utnyttjande av röjningsgödslingen beså lundarna - riktigare marken 
mellan de nedskurna trädens stubbar - med spannmål" ( 1962:172). 

Vidare (op.cit.: 173), "Lundarna bestodo . . .  icke blott av nedskuren vegetation och med 
rätt långa omloppstider besådda åkrar, utan de kännetecknades också av enstaka sparade 
fröträd. Vi få icke glömma, att detta sätt att bruka jorden var en genomtänkt genial 
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kulturform, vida överlägsen vår tids moderna mullförstörande och i längden ruinerande 
jordbruksmetoder". 

Det bör observeras, att Mårten Sjöbecks hed inte är vad botanisterna menar med hed. 
Han påpekar själv gång på gång att "hedar" i hans terminologi inte innebär hed i naturve
tenskaplig mening. Det är fråga om "folkspråkets hedar, dvs av betes gång framkallade, mer 
eller mindre djuprotade allmänningsgrässvålar." Djuprotningen kunde ske med t.ex. ek. På 
dessa hedar fanns ambulerande åkrar. 

På sandiga och grusiga marker, dvs självdränerade jordar, vilka alldeles särskilt uppskat
tades av forntidsbonden, kunde dock det ambulerande åkerbruket orsaka, att grässvålen 
utvecklades till ljunghed. På dessa ljungbevuxna allmänningar ( exemplet är taget från 
Hässleholmsbygden) fanns huvuddelen av de fasta fornlämningarna. Mårten Sjöbecks 
"hed" kan sålunda också omfatta "ljunghed", som betades och uppbar vandrande åkrar och 
som avbrändes då och då. Avbränning skedde aldrig i genuina skottskogsbygder. 

När by samhället utvecklades, flyttade man ner till fuktigare marker: "Vångarna uppsto
do därför i kontakt med vatten, under det att forntidsåkrarna stannade kvar i den högre 
belägna terrängen och fortfarande brukades i extensiv drift som en reservtillgång, så länge 
bysamhället bestod" (1963:208). 

Sjöbeck ger en målande beskrivning av skottskogslandskapet Skåne, och jag kan inte 
underlåta att citera några rader (1963: 183 f), " ... mellan 1600-och 1700-talen desorientera
des de svenska skattemyndigheterna och kände sig osäkra, så snart det gällde att i Skåne 
skattelägga hela landskap, som varken voro slättbygder eller skogsbygder och där hushåll
ningen icke uteslutande betingades av vare sig spannmål eller skog. Lantmätarna mötte i 
stället ett landskap, som till 90% bestod av grässvålar av olika slag, nedskurna eller hamlade 
lövträdsbestånd, takmader, takkärr, på grässvålen vandrande åkrar, besådda och i vila 
(lindor, trädor), samt mängder av klövdjur och storkar. Detta ljusa och intagande landskap, 
som representerade en framskjuten del av europeisk kultur , ha vi till den grad missförstått 
och ringaktat, att vi icke förmått hävda en enda liten bit som minne . 

Det var i detta primitiva, natursköna odlingssammanhang, som det svenska skatteväsen
det konstruerade ordet 'ris bygd', vilket, såsom okänt för bonden i Skåne, bör utbytas mot 
det mera sakliga begreppet skottskog (skottskogsbygd). Bonden i Skåne var dock icke 
obekant med ordet 'ris'. Därmed avsåg han icke, såsom i Uppsverige, främst Vaccinium -
arter och Calluna, utan helt enkelt nedskuren hassel (Corylus), vilken tillsammans med 
nedskuren ek (Quercus) utgjorde den äldre odlingens osvikliga följeslagare". 

Mårten Sjöbeck har en absolut personlig stil, som markant skiljer sig från stile_n i de 
rapportskrifter, vilka strömmar ut från universitetsstädernas institutioner. Man kan väl 
kanske säga, att Mårten Sjöbeck var gynnad, som genom en ödets skickelse fick den unika 
möjligheten att med SJ:s stöd fritt få utveckla sin enastående iakttagelseförmåga och som, 
så att säga, inte behövde dväljas inom ett laboratoriums väggar. Det svenska landskapet blev 
hans laboratorium. 

Mårten Sjöbeck har ännu inte drabbats av yngre forskares högst naturliga drift till 
fadermord. En viss missnöjdhet från yngre botanisters håll kan dock i dagarna förmärkas, 
ett slags ogillande mummel kan avlyssnas. Detta upprorsförsök kan ha ett antal orsaker. En 
orsak är den, att Sjöbeck inte var "forskare" i ordets akademiska bemärkelse. Ännu är 
sålunda inte röjningsgödslingseffekten (begreppet skapat av Romell) vetenskapligt utredd. 
Ytterligare en orsak är just hans personliga språk. Man skulle kunna säga, att Sjöbeck har 
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givit forskaren en mängd impulser och uppslag. Det är nu är forskningens uppgift att med moderna metoder detaljgranska dessa. Som ytterligare exempel på Mårten Sjöbecks förmåga att iaktta landskapet och att förmedla sina observationer, vill jag avslutningsvis citera några rader ur hans "Saltängarna vid sydöstra Öresund och deras historiska förutsättningar" (Skånes Natur Årsbok 1962). Det han säger har en kuslig aktualitet. Mårten Sjöbeck skriver sålunda, "Grässvål är en kulturprodukt, som kräver lång tid, fuktigt klimat och bestämd human påverkan för att hinna utbildas. Grässvål blev därför tidigt föremål för så stor allmän efterfrågan, att denna tidigt framtvingade det äldre Danmarks äldsta kända jordskifte, det s.k. bolskiftet. Bol är i sin primära betydelse det samma som grässvål. Grässvål uppstod icke i kompakta skogar, icke i skogar, som fingo sköta sig själva, ej heller på avbrända eller ofta svedjade marker. Grässvål uppkom företrädesvis i sällskap med högt grundvatten på sådana ytor, vilka lågo under årlig slåtter eller permanent betesgång. Grässvål är våra förfäders mullkonserverande dyrbara arv, vars sista lämningar vi måste noga förvalta för forskningens egen skull. Att med grävskopor på några timmar eller dagar radera bort vårt lands sista historiska grässvålar, så som detta nu sker i Skåne, är ett otillbörligt offer åt vår tids främste avgud, tekniken. Det fullständigt onödiga förstörandet av huvudbevisen för markens mångtusenåriga kultur bör förbjudas enligt lag". Det kräver koncentration att läsa Mårten Sjöbecks verk, men denna koncentration lönar sig sannerligen. Romell (1966:148) avslutar sin hyllningsartikel till Sjöbeck med följande rader, "I Mårten Sjöbecks senare skrifter blir det mer och mer tal om markens förändring till det sämre, och där blir tonen ofta mörk i det han skriver. Men glimtvis kan hans stil ännu lysa som förr av hans strålande glädje åt äkta landskapsarv, det arv han har älskat med hela glöden av sitt konstnärstemperament. Ett brinnande intresse för hembygdens arv i natur och landskap, som han har umgåtts med på förtroligaste fot sedan tidiga år, ligger bakom hela hans verk". 
Litteraturförteckning Mårten Sjöbecks produktion var synnerligen stor och omfattar ett hundratal skrifter (böcker, tidskriftsuppsatser och tidningsartiklar). En lista över hans totalproduktion kan fås hos Föreningen Landskronatraktens Natur. Härnedan gör jag ett högst subjektivt urval av några av hans artiklar, varvid också hänsyn tas till artiklarnas relativa lättåtkomlighet. 1927. Bondskogar, deras vård och utnyttjande. Skånska Folkminnen Årsbok 1927. Lund. 1966. Vång och utmark i Skånes skogsbygd. Sveriges Natur, Årsbok 1966:149-182. Stockholm. Denna artikel är ett omtryck av "Bondskogar" av år 1927. 1932. Lövängskulturen i Sydsverige, dess uppkomst, utveckling och tillbakagång. Ymer 1933. 1933. Den försvinnande ljungheden. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1933:84-103. Stockholm 1943. Den självsådda floran och vår kultur. Saga och sed. Kungliga Gustav Adolfs akademiens årsbok. Uppsala. 1950. Sydsmålands ljungryar. Natur i Småland 1950. 1961. Forntida skogsbruk gav spannmål. Skånes Natur 48: 3. 
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1962a. Saltängama vid sydöstra Öresund och deras historiska förutsättningar. Skånes 
Natur, Arsbok:77-88. Malmö. 1962b. Markhistorisk utblick från Stångby mosse. Skånes Natur, Arsbok: 167- 17 4. Malmö. 1963. Skånes ljunghedar åren 1 550-1750. Skånes Natur, Arsbok: 168-21 0. Malmö. 1964a. Simremarken, Krattmarken och Sommarängen. Skånes Natur, Arsbok: 140-167. Malmö. 1964b. Skottskog och grässvål. Sveriges Natur, Arsbok: 27-52. Stockholm. 1973. Det sydsvenska landskapets historia och vård. Föreningen Landskronatraktens 
Natur. Landskrona. Övrig litteratur citerad i ovanstående artikel: Narvelo, W. 1987. Mårten Sjöbeck - Skånes Linne. Skånes Natur 74:1. Lund. Nihlgård, B. 1976. Mårten Sjöbeck in memoriam. Skånes Natur 63:108. Lund. Nilsson, T. 1935. Die pollenanalytische zonengliederung der spät- und postglazialen bildungen schonens. Meddelanden från Lunds geologiska-mineralogiska inst. 61. Olsson, J. 0. 1976. Jolo i Sverige. Stockholm. Romell, L.- G . 1966. Botanismens besegrare. Landskapsforskaren Mårten Sjöbeck. Sveri
ges Natur Arsbok 1966: 146-148. Stockholm. Wägner, E. 1964. Tusen år i Småland. Växjö, ny utg. 
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