
Om skottskogsbruk och utfodring med kvistar under mellanneolitisk 
tid och om skogsutnyttjandet under mesolitisk tid Hans Göransson This article deals, in the main, with the forest regeneration which starts ca 600 C14-years above the elm decline. It is shown how the Alvastra pile dwelling (ca 4450 B.P., Tl/2=5568) can be dated by means of pollen analysis. The pile dwelling was built <luring the first part of this"regeneration phase", that is, <luring an early part of the Middle Neolithic. According to the expansion-regression model cultivation ought to have ended <luring this phase. The regression mode] is demolished by the fäet that the forests of elm, lime etc. regenerated also in the Alvastra area although a rather large farming population existed there <luring that epoch. It is suggested that stump sprout forests with wandering arable fields characterize the "regeneration phase". The occupation layer of the pile dwelling seems to have been impregnated with manure. Thus manured permanent fields also may have existed on high ground in the vicinity of the pile dwelling. Goat droppings have been found in the occupation layer. Analysis of one of these droppings has given a pollen spectrum which is very similiar to those described from Neolithic Switzerland. The goats may have been fed with twigs in late winter and in early spring in the pile-dwelling. Also cows and sheep ought to have been winter-stabled in the pile dwelling. It is demonstrated that there was no regression in cultivation in areas outside the Alvastra area <luring the regeneration phase. Forest grazing and stump sprout forests ("coppice woods") with wandering arable fields, and not unlikely small manured permanent fields, thus characterize many parts of South Sweden <luring the Middle Neolithic. The elm decline is synchronous over large areas of Northern Europe and the following regeneration is also synchronous over very large areas. Thus factors lying beyond man's control (climate, disease) ought to be the trigger which causes the vegetational changes between the elm decline and the forest regeneration. It is further suggested that the Atlantic forests were utilized by man. Especially the Late Atlantic forests seem to have been heavily utilized and not unlikely a type of forest farming started <luring the latest part of the Mesolithic in South Sweden (Götaland). 
Några inledande ord I det följande kommer jag att beskriva, hur jordbruk kan ha bedrivits under början av mellanneolitisk tid i området kring Alvastra pålbyggnad och högst sannolikt över stora delar av Götaland. När träden, som växte på mer eller mindre kalkrika jordar - glacifluviala avlagringar av diverse slag, kamebildningar etc. - höggs ner (för att det vandrande åkerbruket skulle fungera), så växte de "omedelbart" upp igen ur stubbarna. På andra marker höggs träden också ner - och växte upp igen. Från dessa uppväxande skogar togs bland annat lövfoder till vinterns behov. Ur stubbskotten uppstod sålunda träddungar och skogar. Dessa stubbskottskogar från tidig mellanneolitisk tid bör inte direkt jämföras med de välskötta skottskogar, som vi känner från historien (se Wors!lle, t.ex. 1979 och i denna skrift, Bergendorff och Eman-
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Figur 1. Diagramavsnittet från Dags mosse. 

410 

..., ..., 
i "' 

0 
I♦ V, V, 

V, V, 

Pleridium 
"" Juniperus 

Plantago lanc. 
Gromineoe 
spontaneae 

1.11 Rumex acet. ca ll. 
� Cheno odiacoae 

Gramineae >43 
Tritlcum 

C 
:;; Cl :0 
?i 



uelsson 1982 och denna skrift), även om jag i det följande använder termen "skottskogar". Vidare bör termen "svedjebruk" användas försiktigt, när vi talar om neolitiskt jordbruk. I synnerhet under tidigneolitisk tid var de av människan initierade skogsbränderna vittutbredda, men vi vet inte om dessa bör direkt jämföras med historiska svedjebränder. Det finns heller ännu ingen god benämning på de skogseldar, som initierades av jägaren under mesolitisk tid. Termen "städningseldar" är reserverad för bränning av rishögar i ängar, och termen "röjningseldar" är reserverad för den avbränning, som företogs vid skapandet av permanenta åkrar (Larsson 1995). Artikeln, som skrevs under våren 1994, är i stort sett ett sammandrag av min första skrift om Alvastra pålbyggnad (Göransson 1987). Sedan dess har jag fullbordat min andra skrift om pålbyggnaden. Den handlar om det oerhört rika frömaterialet i kulturlagret och har givit en mängd ny information, som kastar nytt ljus över den mellersta bondestenålderns jordbruk (Göransson 1995a). Bl.a. har förekomsten av gödsel i pålbyggnaden kommit mig att fundera i nya banor när det gäller det tidigt mellanneolitiska jordbruket. 
Dags mosse Låt oss betrakta pollendiagrammet ovan (fig. 1). Det är ett avsnitt ur ett större pollendiagram från Dags mosse. Dags mosse ligger mellan Tåkern och Omberg i västra Östergötland. Då mossen är mycket stor (ca 260 hektar) och då borrkärnorna för pollenanalys har tagits centralt i mossens södra hälft, så återspeglar diagrammet skogsutvecklingen inom ett mycket stort område, omfattande flera kvadratmil. Det är av utomordentlig vikt att vi lär oss att skilja på pollendiagram från stora bäcken (som Dags mosse) och pollendiagram från små bäcken (som t.ex. Nässja och Isberga dödishålor - se nedan). De förstnämnda ger en bild av vegetationsutvecklingen i stort. De sistnämnda ger en bild av den allra närmaste omgivningens vegetationsförändringar. I pollendiagram från stora bäcken återspeglas vidare skogsbränder av mikroskopiska kolpartiklar. I små bäcken "övergår" (under gynnsamma omständigheter) dessa mikroskopiska kolpartiklar till makroskopiska kol, vilka kan artbestämmas (se nedan). Diagramavsnittet från Dags mosse omfattar sista delen av mesolitisk tid Uägarstenåldern), hela första delen av tidigneolitisk tid (bondestenålderns första del) och hela mellanneolitikum (mellersta delen av bondestenåldern). Gränsen mellan mesolitisk tid och tidigneolitisk tid har markerats med en streckad linje. Vi bör förstå, att arkeologiska gränslinjer är till för att skapa ordning i arkeologiska scheman snarare än för att markera att revolutionerande samhällsförändringar äger rum. (På samma vis skapar vi pollenanalytiker ordning i våra diagram genom att dra gränslinjer mellan olika typer av "zoner", som dels är synkrona över mycket stora områden - "kronozoner", dels sådana som är mer lokala, "pollenzoner"). En förutsättning för all vegetationshistorisk och arkeologisk diskussion är, att vi upprättar en säker kronologi. Av det skälet finner jag det nödvändigt att säga några (mycket elementära) ord om den s.k. C14-metoden. 
C14-metoden - en snabbskiss En bråkdel av allt kol, som ingår i de levande organismerna, är radioaktivt och kallas Cl 4. Liksom andra radioaktiva ämnen sönderfaller C14 med en bestämd hastighet - det radioaktiva ämnet har en bestämd halveringstid. Därför kan vi åldersbestämma gammalt 
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organiskt material som torv, kol från härdar och skogsbränder, ben etc. Har pollenanalys utförts på borrkärnor från torvmossar, kan sålunda viktiga nivåer av borrkärnan dateras. Dessa dateringar införs i diagrammet. C14-åldrar anges som C14-år "Before Present", förkortat "B.P.", vilket sålunda betyder "före nu". "Nu" är enligt en internationell överenskommelse alltid år 1950, och halveringstiden ("Tl/2") får alltid utgöra 5568 +/- 30 år - fastän vi nu vet att halveringstiden för C14 är längre. ,(En mängd dateringar med halveringstiden 5568 +/- 30 hade nämligen publicerats, innan det korrekta värdet för halveringstiden, 5730 +/- 40 år så småningom fastställdes). C14-värden av nyss beskriven typ (alltså med halveringstiden 5568 +/- 30 år) kallas "konventionella". I stort sett är överensstämmelsen mellan verklig tid och C14-tid god tillbaka till ungefär vår tideräknings början. Under äldre skeden skiljer sig C14-åldrar ganska väsentligt från verkliga åldrar. Genom C14-datering av årsringar av mångtusenåriga träd kan s.k. kalibreringstabeller upprättas. Med hjälp av dessa kalibreringstabeller kan vi avläsa ett konventionellt C14-värdes sannolika, verkliga ålder (f.Kr., e.Kr.). C14-åldrar som överstiger 10 000 år kan ännu inte kalibreras. Det är mycket viktigt att vi anger konventionella C14-åldrar i våra pollendiagram, i våra pollenanalytiska texter och i arkeologiska arbeten. Kalibrerade värden kan sedan anges i texten, som beskriver pollendiagrammet eller det arkeologiska materialet. En oerhörd förvirring uppstår, om vi inte använder konventionella C14-värden i våra arkeologiska och vegetationshistoriska arbeten. Det är ingen överdrift att påstå, att vissa arkeologiska uppsatser är mycket svårtolkade, emedan författaren inte är medveten om vilken typ av datering han eller hon använder sig av. Felaktiga C14-åldrar erhålles oftast när sjösediment dateras inom områden med även måttligt kalkhaltigt grundvatten. Den i vattnet lösta kalken kommer från en berggrund, som är många hundra miljoner år gammal och som tillför sjövattnet "inaktiv" koldioxid. Av det skälet är det omöjligt att datera gyttjor och andra sjösediment i t.ex. västra och södra Östergötland. Dateringar av s.k. ombrotrof vitmosstorv (Sphagnum-torv) ger i allmänhet mycket korrekta C14-värden. Vitmosstorven har bildats av mossarter som skyr grundvatten. Dessa Sphagnum-arter lever enbart på regnvatten och de sparsamma näringsämnen, som finns i detta. Risken för inverkan av kalkhaltigt grundvatten är då utesluten. Helt nyligen har dock dateringsmetoden förfinats så till den grad, att själva pollenkornen kan dateras, vilket gör det möjligt att inom en nära framtid få säkra dateringar från sjösediment (Brown et al. 1989, jfr Regnell 1992). Om metoden håller vad den lovar betyder detta, att arbetet kommer att underlättas oerhört för den fältarbetande kvartärbiologen. 
Den arkeologiska tidsskalan från mesolitisk tid till romersk järnålder Jägarstenåldern, mesolitisk tid, börjar under inlandsisens avsmältningsskede i Götaland och slutar ca 5150 B.P. vilket motsvarar ca 4000 f.Kr. Från och med ca 5150 B.P. är jordbruk och boskapsskötsel av betydelse i Götaland. Bondestenålderns första fas, tidigneolitisk tid, börjar sålunda ca 5150 B.P. och slutar ca 4550 B.P., motsvarande ca 3350 f.Kr., då den mellersta bondestenåldern, mellanneolitisk tid, börjar. Mellanneolitisk tid slutar ca 3750 B.P. (ca 2300 f.Kr.) och efterföljs av senneolitisk tid och äldre bronsålder. Sistnämnda period slutar 2750 B.P. (ca 1000 f.Kr.). Yngre bronsålder slutar 2450 
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B.P. (ca 500 f.Kr.) då den förromerska järnåldern börjar. Denna varar till strax efter vår tideräknings början och följs av romersk järnålder. Skogshistoriskt sett infaller den yngre delen av jägarstenåldern under den atlantiska tiden, medan bondestenålder och bronsålder tillhör den subboreala tiden. Den förromerska järnålderns början sammanfaller med den subatlantiska tidens begynnelse. 
Almfallet och regenerationen Låt oss återigen betrakta diagrammet från Dags mosse. Vid den nivå, där jag dragit en horisontell, streckad linje, vid jägarstenålderns slut, börjar almens (Ulmus) pollenmängder minska, almkurvan "faller" och nivån kallas följaktligen"almfallet". (Det antas att skogsalmen var den dominerande almarten inom de områden, som behandlas i denna uppsats). Detta fenomen kan observeras över ett väldigt område, från Irland i väster över hela Nordeuropa till Baltikum och Ryssland i öster. Inte bara almens kurva faller utan ofta även lindens, askens och murgrönans. Som framgår av Dags mosse-diagrammet faller almens kurva (liksom lindens) ner till mycket låga värden medan björken samtidigt får mycket höga värden. Därefter börjar björken minska och alm och lind återigen öka för att till slut nå nästan lika höga värden som före almfallet; "regenerationsfasen" börjar. Även denna regeneration kan observeras över mycket stora områden. Den heldragna linjen ligger en liten bit upp i regenerationsfasen. (Denna heldragna linje motsvarar Alvastra pålbyggnads läge i regenerationsfasen - se nedan!). Regenerationens verkliga begynnelse kan förläggas till ca 4550 B.P. (ca 3350 f.Kr.) i Dags mosse. Mellan det initiala almfallet och regenerationens början är det sålunda ca 600 C14-år. Detta skede motsvarar tidigneolitisk tid. Jag har daterat almfallet på västligaste Irland och det är av samma ålder som i Götaland. Ett stort antal dateringar på många andra lokaler i Nordeuropa visar, som nämnts ovan, att almfallet bör betraktas som, i stort sett, synkront. Mina dateringar i Dags mosse i västra Östergötland och i Mabo mosse i Norra Tjust i nordöstra Småland visar att regenerationens början (4550 B.P.) är av samma ålder i detta område som i Ageröds mosse i centrala Skåne. Det kan med stor säkerhet antas att regenerationens början är av samma ålder över ett mycket större område än östra och södra Götaland. Det ovan avbildade avsnittet ur Dags mossediagrammet återspeglar sålunda ett skeende, som är representativt för norra Europa. 
Almfallets orsaker För drygt 50 år sedan antog den danske forskaren J. !versen att en övergång till ett mer kontinentalt klimat skedde vid almfallsnivån (!versen 1944). För drygt tre decennier sedan antog professorn i kvartärgeologi vid Lunds universitet T. Nilsson, att det komplexa skeendet vid almfallsnivån (som det återspeglas i pollendiagrammen) hade sin primära orsak i utommänskliga faktorer, såsom klimatförändringar och trädsjukdomar (fig. 2). Mänskliga ingrepp och bränder skulle ha kunnat "förstärka" förändringen av skogen vid den nämnda nivån (Nilsson 1961). Även !versen snuddade vid tanken på almsjuka, men tycks inte ha accepterat denna hypotes (!versen 1973:85). Han skriver nämligen, "if the elm decline on the boundary between the Older and the Y ounger Lime period was caused by man, an opinion which the present author shares ... " (op. cit.:92). Mig veterligt var A.G. Smith den förste som antog, att almfallet kunde ha orsakats av almsjuka (Smith 1960). Den irländske forskaren W.A. Watts talade också tidigt om en 
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Figur 2. Modernt "almfall" i Örups almskog, södra Skåne. Den 9 hektar stora skogen 
angreps av almsjuka år 1979 (Bergendorff 1981). På tre år var nästan alla vuxna almar 
döda. Foto: Hans Göransson 1981. "ekologisk katastrof' och såg almsjuka som den enda orsaken till almfallet (Watts 1961). (Det är faktiskt enklare att diskutera almfallet på Irland, emedan linden aldrig hann invandra dit under postglacialtiden). Smith, Watts och Nilsson kom sålunda ut med sina hypoteser i stort sett samtidigt. Det förefaller, som om både !versen (op. cit.: 85) och Heybroek ( 1963:2) antog, att de skalbaggar, som överför almsjukan, knappast förekom i Norden i nutid. Den snabba spridningen av almsjuka under de sista femton åren bl.a. i Skåne, i Danmark och på Irland har fungerat som en väckarklocka för många tvivlande pollenanalytiker. Tidigt hade Nordhagen antagit, att människan åtminstone till en del var ansvarig för almfallet (Nordhagen i Fregri 1940). Senare formulerade Troels-Smith sin kända hypotes om almfallet, vilket enligt honom helt och hållet skulle vara orsakat av en lövfoderkultur, där almen särskilt skulle ha utnyttjats (Troels-Smith 1953). Det är verkligen synd att Troels-Smith höll så hårt fast vid denna hypotes, ty det gjorde honom mycket utsatt. Vem som helst kan angripa Troels-Smith på denna punkt, även de, som inte har en aning om vilka insatser han i övrigt gjort. Att Troels-Smiths almfallshypotes ej är rimlig påvisades tidigt av bl.a. Nilsson (op. cit.), Rack.ham (1976, 1980), Rowley-Conwy (1981) och av mig själv i ett föredrag i radio 1983 samt i en populär artikel samma år och vidare i ett stort antal artiklar. TroelsSmiths studier av lövfoderanvändning har i övrigt varit banbrytande (Troels-Smith, t.ex. 1984). Dessa studier har fortsatts och fullkomnats av Rasmussen (bl.a. 1993), som visat 
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att utfodring med löv och kvistar var allmänt förekommande från början av bondestenåldern. Det finns nu starka indicier på kvistutfodring under senvintern/ förvåren också i Alvastra pålbyggnad (se nedan). Något samband mellan kvist- eller lövutfodring och almfallet finns dock ej (Rasmussen, 1991 m.fl. artiklar). 
"Landnamet" År 1941 presenterade J. !versen sin kända hypotes om "landnamet". Namnet är taget från isländskan. Det verkliga landnamet ägde rum då norska vikingar tog Island i besittning i mitten av 800-talet - det är beskrivet i "Landnamab6k" från 1200-talet. Island var i det närmaste ett helt jungfruligt land - om man bortser från några irländska munkars sannolika närvaro. Enligt lversen var Danmarks inre i stort sett ett jungfruligt land under mesolitisk tid, ett land som plötsligt togs i besittning ("landnam") av invandrande bönder, som röjde med yxa och eld. (lversen antog dock att den mesolitiske jägaren under Ertebi:,;lletid praktiserade ringbarkning - det får vi inte glömma! !versen 1973:79). Enliit den I ven;eusk.a lauduamsmadelleu så tö�s sål\ln.d.a ett ()\fil.åd.e \ \lt�k()ien. me<i yxa. Året därpå bränns den fällda skogen och säd sås i askan. Därefter sker en regeneration med björk, sedan med hassel och därefter sluter sig urskogen av alm, lind och ek åter. Onekligen ser vi denna bild i våra pollendiagram från Nordeuropa - se t.ex. Dags mossediagrammet - men är det möjligt att denna bild återspeglar ett landnam? För det första framgår av mina poHendiagram från Götaland och Irland och av andra forskares diagram från England och Polen, t.ex., att de atlantiska ädellövskogarna - jägarstenålderns skogar - var i hög grad omformade av människan (se vidare längre fram i texten). Landet var sålunda taget i besittning - 1000-tals år före !versens landnamsfas -av en jägar-samlarbefolkning. Redan av det skälet är termen föga lämplig. lversen beskriver sålunda tre stadier av landnamet. Det första stadiet skulle visa själva skogsröjningen, som omedelbart resulterade i en kortlivad uppblomstring av örter, enstaka pollen av grobladsarter och av sädesslag (lversen 1973:87). Det andra stadiet karakteriseras särskilt av björkmaximet, vilket följer på avbränningen av den nedhuggna skogen. Det tredje stadiet visar först ett stort hasselmaximum varefter högskogen - enligt flertalet diagram - återigen tätnar och tvingar hasseln tillbaka. De ovan beskrivna stadierna är verkligen en succession, som vi skulle kunna förvänta oss efter en sådan "landnamsfas". En sådan succession kan dock ej vara orimligt långvarig, ej heller kan den vara samtidig ens över små områden. !versen formulerade sin hypotes före introduktionen av C14-metoden. Enligt !versen skall sålunda röjningen börja i en jungfrulig skog vid en tidpunkt - stadium I - som vi kan kalla "år O". Stadium 1 borde då sluta ca "år 20". Jag har infört I versens teoretiska dateringar i ett diagram, publicerat ett par år efter hans död (lversen 1973:87 - se figur 3 nedan). Vid sidan av dessa teoretiska dateringar har jag infört verkliga C14-dateringar (se Göransson 1988:34 samt figur 3 nedan). Det visar sig vid denna jämförelse att "stadium l" inte slutar "år 20" utan "år 150". Mellersta delen av "stadium 1" borde, om jag tolkar I versen rätt, ha en ålder av två år, men det har en sannolik ålder av 75 år. Mellersta delen av "stadium 2", vilken fas motsvarar björkmaximet efter almfallet borde enligt lversen - även om det inte är klart utsagt av honom - ha en ålder av ca 60 år. C 14-dateringar visar emellertid att denna nivå har en ålder av ca 400 år. Stadium 3, som motsvarar början av regenerationen, borde enligt !versens landnamsmodell sluta ca "år 100", men C14-dateringar visar att detta sta-
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Figur 3. !versens landnamsmodell med antagna och verkliga dateringar. Efter !versen 
1973. Dateringar införda av H. Göransson. dium slutar "år 650" . Redan tidigt observerade Nilsson att landnamsmodellen var ohållbar (Nilsson 1 964:39) .Till yttermera visso framgår att dessa "stadier" är, som vi ovan sett, synkrona över väldiga områden . Det kan tilläggas, att danskarna nu - efter att ha läst bl .a. Nilssons, Rowley-Conwys och min kritik av !versens landnamshypotes - tycks ha övergivit densamma. Det är vidare tydligt att I versen själv var böjd att överge hypotesen . En forskare ändrar alltid uppfattning under s itt liv - blir livet för kort hinner man kanske inte skriva ner sin tänkta, mer utvecklade modell. Jag fann det l ikväl nödvändigt att diskutera I versens modell här, emedan den ännu omhuldas av den svenske icke-specialisten, och även av ett litet fåtal arkeologer (Kristiansen 1 993 ) . Givetvis , det måste poängteras , röjde den tidigneol itiske bonden i skogen med både yxa och eld - därom råder ingen tvekan (se nedan) . Dock, det vi ser mel lan almfallet och regenerationen i våra pollendiagram kan knappast vara en återspegling av en sådan röjning, ty de följande "stadierna" är alldeles för utdragna i tiden - och de är synkrona över 1 00 000-tals kvadratkilometer. I västra Ryssland (och även i Harz, t.ex.) har vi ett granmaximum istället för ett björkmaximum ovan almfallet, vi lket talar för att "utommänskliga" faktorer bidrar till skogsförändringama. Enligt ryska forskare blev vintrarna mycket kalla under detta skede, och "vargarna gick ner i Volgadalen" (Levkovskaya pers . medd. ) .  Vi vet ännu för lite, för att bestämt uttala oss om vad som orsakar denna "tidigneolitiska destruktionsfas" (se nedan) .  Därför bör vi akta oss för att fastna i en förenklad modell , och vi bör undvika att använda preciserande termer för denna period. Det är intressant att observera, att Karlen utifrån studier av glaciärframstötar och genom analys av sjösediment i Norge och i nordligaste Sverige kommer till den slutsatsen , att perioden 5200 B .P. till 4500 B .P. var kall och närmast jämförbar med "lilla istiden" (Karlen 1 99 1 ) .  (Den"lilla istiden" , som inte var någon enhetlig period, började under 1 400-talet och varade till mitten av 1 800-talet - det var under en särskilt kall fas av denna, som tåget över Bält möjliggjordes) . 
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När vi nu ej längre använder Troels-Smiths och !versens modeller får vi inte bortse från att dessa forskare gjorde väldiga arbetsinsatser. Troels-Smith var förvisso hårt bunden vid sin almfallshypotes, men hur lätt blir inte vi forskare uppslukade av våra egna modeller? I all sann forskning ligger en verklig lidelse, och lidelsen kan, som bekant, förblinda sina offer. Våra modeller utvecklas och förändras ständigt - ibland så snabbt att våra manus känns föråldrade, när de äntligen kommer från trycket. När/om vi tror oss ha hittat det slutliga svaret på de frågor och gåtor, som sysselsätter oss, ja, då är forskningen död! Jag har i mitt pollenanalytiska arbete om Alvastra pålbyggnad gjort en historik över !versens och Troels-Smiths och deras forna lärjungars syn på det ovan beskrivna skogshistoriska skedet. Jag fann det angeläget att göra en sammanställning av vad dessa danska forskare och deras lärjungar (till vilka jag hörde för upp till 17 år sedan) skrivit om detta skede, jag fann det nödvändigt att skriva en "vegetationshistoriens historia" - för att underlätta studentens studier. Denna historiographical review har av någon skribent tolkats som min egen uppfattning om detta skede. Sådan felcitering, som i grunden har sin orsak i dålig innantilläsning, kan naturligtvis skapa förvirring - om felciteraren citeras. 
Sammanfattning av skedet almfallet-regenerationens början (tidigneolitikum) När nu både !versens och Troels-Smiths hypoteser mer eller mindre föll bort, blev skedet från almfallet till regenerationen, tidigneolitisk tid, svårare att beskriva för pollenanalytikern, ja, detta skede är ännu i denna dag mycket svårt att begripliggöra. För nästan ett och ett halvt decennium sedan införde jag termen "brand-betesfasen" för denna period, ty bränderna är i sanning ytterst omfattande under skedet almfallet-almminimet. Men genom denna term framgick ej att "lövskogssvedjning" (som påpekats inledningsvis är termen ej riktigt korrekt) också förekom under denna fas. Nu använder jag den mer neutrala termen "den tidigneolitiska destruktionsfasen". Därmed vill jag betona, att det storskaliga skeendet återspeglar något som till en icke ringa del ligger utanför människans kontroll, utanför människans (och hennes boskaps) aktiviteter. Almfallet har sannolikt sin "trigger" -orsak i en kombination av klimatförändringar och almsjukdom (se ovan). Nedgången av ask och lind - och även ökningen av björkbör också antas ha sin orsak i samverkande fysiska och biologiska faktorer, där omfattningen av människans inverkan (betesbränder, "lövskogssvedjning") inte alls ännu är klarlagd. Under alla förhållanden var människan verksam under en tidsperiod, då skogen genomgick stora förändringar. Människan har alltid varit verksam i skogen (inte minst med hjälp av elden) under hela tiden efter inlandsisens bortsmältande, i en skogsmiljö, som ständigt naturligt förändrats (träden vandrar in och konkurrerar). Ibland har förändringen varit snabbare (senglacial-preboreal tid, början av subboreal tid etc.), ibland har förändringarna varit långsamma (atlantisk tid). 
"Expansion" och "regression" Skedet mellan almfallet och regenerationen beskrivs idag som den "tidigneolitiska expansionen" av många pollenanalytiker - särskilt inom det s.k.Ystadprojektet (Berglund 1991). Odlingsexpansionen följs enligt denna modell - och enligt logikens lagar - av den mellanneolitiska "odlingsregressionen". Låga värden av alm, lind och ask skulle alltså återspegla mänsklig odling ("expansionsfas"), höga värden av dessa ädla lövträd skulle betyda en tillbakagång eller ett upphörande av odlingen ("regressionsfas"). Flera äldre 
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arkeologer är ännu anhängare av denna modell. Nu, äntligen, börjar vi närma oss hjärt
punkten i min uppsats. Är den hypotes (eller modell) sann, som påstår att höga värden 
för de nämnda ädla lövträden betyder frånvaro av odling? Låt oss förflytta oss till 
Alvastraområdet öster om Ombergs fot ! 

Alvastra pålbyggnad 
Söder om Dags mosse ligger Alvastra källmyr. Denna källmyr har inget genetiskt sam
band med Dags mosse. Från de mäktiga grusavlagringarna öster om källmyren, vid 
Heda, har grundvattnet under hela postglacialtiden strömmat med stor (men varierande) 
styrka i riktning mot Omberg. Nedanför Broby gård har så grundvattnet brutit fram med 
väldig kraft. Borrar man idag igenom den kalktuff, som underlagrar torven, bleket och 
kalkgyttjan i myren, tränger grundvattnet fram med nästan artesisk styrka. 

Där grundvatten bryter fram på sluttningar bildas s.k. källmyrar. Myren vid Alvastra 
är alltså en sådan. Den började bildas strax efter inlandsisens avsmältning, och den väx
te oavbrutet till i höjdled fram till utdikningen i början av 1900-talet. Myren har en 
mycket komplicerad stratigrafi, som utreddes redan på 19 10-talet (von Post 1 9 1 6, se 
också Magnusson 1964 och Göransson 1987). I stort sett kan den sägas bestå av kalktuff 
i bottnen, därefter av kalkgyttja, som avsattes under atlantisk tid och så av olika torv
slag, som växte i höjden fram till det ögonblick då dikningen började. 

Under dikningsarbeten år 1 908 väster om Broby gård påträffades en del föremål i 
myren, vilket orsakade att arkeologiska utgrävningar påbörjades där redan följande år 
(Frödin 19 10). Alvastra pålbyggnad hade upptäckts. Sedan dess har utgrävningar av pål
byggnaden fortsatts periodvis fram till år 1 980. I egenskap av kvartärbiolog har jag varit 
engagerad i detta projekt sedan år 1977. Projektet leds av professor Mats P. Malmer. 

Namnet "Alvastra pålbyggnad" är så väl inarbetat, att det bibehållits av forskarna. En 
pålbyggnad vilar på pålar ovan mark eller vatten. Alvastra pålbyggnad är förvisso 
byggd av en mängd pålar, men byggnaden har alltid vilat direkt på källmyrens (forna) 
yta. Pålbyggnaden bör uppfattas som en väldig, 1 000 kvadratmeter stor plattform, som 
under en tidig del av mellanneolitisk tid byggdes ute på källmyren. Stockarna hämtades 
ur en tät, uppväxande skottskog intill källmyren (Bartholin, t.ex. 1983 - se vidare Bartho
lin denna skrift). 

Alvastra pålbyggnad var enligt arkeologerna ett socialt och kultiskt centrum för trak
tens bondebefolkning, vars näringsfång också baserades på jakt och fiske (Malmer, t.ex. 
1 983, Browall 1 986). Väster om pålbyggnaden byggdes vid denna tid också en sten
kammargrav på Ombergs sydsluttning (Arne 1923, During 1983, Janzon 1984). Också 
stenkammargravar fungerade som sociala och rituella centra (Malmer 1983, 1984). Stu
dier av det rika frömaterialet tycks peka på att det inte var helt orationellt att bygga en 
plattform ute på en myr. Alvastra pålbyggnad kan också, vid sidan av att ha varit ett 
kultcentrum, ha haft en praktisk funktion (se nedan). 

Under arkeologiska utgrävningar på neolitiska platser finner man inte ofta många sä
deskorn. Alvastra pålbyggnad är ett undantag: här hittades redan under de tidigare ut
grävningarna litervis med sädeskom. Sädesslagen utgörs av naket 4-radskom och em
mervete (Göransson 1995a). Många ogräsarter finns också i kulturlagret. Uppseende
väckande är fynden av mängder av förkolnade frön av gråbo (Artemisia vulgaris), vil
ken art uppenbarligen växte på de lätt avbrända skottskogsytoma - på de vandrande 
åkrarna - och som följde med den skördade säden till pålbyggnaden. En sådan art som 
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Polygonum convolvulus, varav det finns mängder med förkolnade frön i kulturlagret, kan också ha vuxit på de lätt avbrända odlade ytorna. Uteslutas kan dock inte att detta ogräs (liksom Chenopodium album) kan ha vuxit på permanenta åkrar - om Alvastra pålbyggnad under vinterhalvåret fungerade som "ladugård" (se nedan). Ben av många djurslag finns i kulturlagret, bl.a. nötboskap och får (During 1986). Själv har jag hittat getspillning i kulturlagret (se nedan). Det framgår sålunda klart, att bygden vid Ombergs fot uppbar en för sin tid stor befolkning under den beskrivna tidsperioden, vilket skede jag i det följande kallar "Alvastratid". Pålbyggnaden var enligt dendrokronologiska undersökningar i bruk under några perioder under endast 42 år (se Bartholin 1983 och denna skrift), och den är C14-daterad till ca 4430-4450 B.P. (ca 3300 f.Kr.) 
Den pollenanalytiska dateringen av Alvastra pålbyggnad På pålbyggnadens golv - på plattformen - försiggick tröskning och torkning av naket 4-radskorn och emmervete. De nämnda sädesslagen är ej vindpollinerade, och de sprider extremt lite pollen under sin blomningstid, pollenkornen stannar inom blomfjällen ("agnarna") och frigörs huvudsakligen först vid tröskningen. När vinden svepte över plattformen under dessa tröskningsdagar för ungefär 5300 kalenderår sedan, blåste miljontals pollenkom av säd ut över källmyren. Källmyrens avlagringar har oavbrutet vuxit i höjden år efter år, decennium efter decennium, under århundraden och årtusenden. Varje vår och sommar spreds pollen från de omgivande skogarna ut över Alvastra källmyr. Vid den tidpunkt, då bönderna tröskade säden i pålbyggnaden, blandades sålunda skogens frömjöl med sädespollen - under ett ögonblick av skogens mångtusenåriga historia. 
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Pollenanalys av själva kulturlagret i pålbyggnaden ger ofantligt höga värden för sädespollen (se Magnusson 1964, Göransson 1987). Nära kulturlagrets botten fann jag i ett pollenpreparat 435 sädespollen på en summa av 146 trädpollen (fig. 4). (Vi får hålla i minnet att ett pollenpreparat bara utgörs av en droppe material). Det går att följa denna "sädespollentopp" ut på källmyren; det går sålunda att följa den vindflykt av sädespollen, som ägde rum från pålbyggnaden för ca 5300 år sedan. Både på 15 meters och på 32 meters avstånd från pålbyggnaden - i den dominerande vindriktningen - återfanns denna sädespollentopp (mängden sädespollen avtar dock oerhört snabbt redan på mycket kort avstånd från tröskningsplatsen). På den sistnämnda punkten fann jag 5 sädespollen på en summa av 874 trädpollen (fig. 5). Med oerhörd skärpa placeras sålunda pålbyggnaden i skogshistorien: pålbyggnaden var i bruk under en tidig del av regenerationsfasen. I Alvastra-bygden fanns sålunda en stor bondebefolkning under ett skede, när vi enligt expansions-regressionshypotesens förespråkare skulle ha en nedgång i - eller ett upphörande av - odlingen. För att rädda regressionshypotesen måste Alvastra-bygden ses som ett unikum. Där, i Alvastra-området, bedrev man jordbruk, men i övriga områden av Götaland var så ej fallet (med undantag av Falbygden och delar av Skåne). Men hur kan då skogen regenerera även i Alvastrabygden, om denna trakt var ett unikum? Enligt expansionshypotesen borde ju de ädla lövträden ha varit borthuggna i detta område under Alvastratid. Hur kan säd odlas, när skogen"kommer tillbaka"? Låt oss återigen betrakta Dags mosse-diagrammet! Borrpunkten i Dags mosse ligger endast 2.5 km norr om Alvastra pålbyggnad. I figur 1 har jag dragit en linje, som exakt 
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motsvarar den nivå, den tidpunkt, då pålbyggnaden var i bruk, då alltså en stor bondebefolkning fanns i västra Östergötland. Som vi ser, har både alm och lind regenererat starkt vid denna nivå, och vi ser inte ett spår av sädesodling. I själva verket liknar Dags mosse-diagrammet flertalet pollendiagram från Götaland, när borrkärnor tagits i medelstora till stora bäcken. Det går helt enkelt inte att spåra den tidigt mellanneolitiska sädesodlingen i konventionella pollendiagram. Därför påstås det, att odlingen upphört då. Men först när vi inser, att lövträden ingick i människans odlingssystem, blir det möjligt för oss att tolka pollendiagrammen fullt ut. "Skogsridåer" skymmer det verkliga skeendet för den pollenanalytiker, som bär konventionens glasögon. Pollen från lågvuxna arter (örter, odlade växter), sprids extremt korta sträckor - särskilt under detta skede, bl.a. beroende på den allestädes närvarande regenerationsskogen. Pollen från lågvuxna arter "orkade" helt enkelt inte ut på Dags mosse - eller på andra lokaler av liknande storlek i Götaland under mellanneolitisk tid. Vidare spreds ytterst lite pollen från emmervetet och 4-radskornet på de små, mellanneolitiska åkrarna. Pollenkornen stannade under blomfjällen ("agnarna") och frigjordes först vid tröskningen, som nämnts ovan. Dock kunde uppenbarligen pollen frigöras från dessa sädesslag under skörden, då axen bröts av och sålunda kom i stark rörelse. Av det skälet är det möjligt att spåra de mellanneolitiska "vandrande åkrarna". 
Titthål in i regenerationsfasens skogar De mellanneolitiska odlingsaktiviteterna är sålunda inte skönjbara i konventionella pollendiagram från normalstora till stora bäcken. Utomordentligt små bäcken av typ dödishålor har fungerat som "titthål" in i regenerationsfasens skogar. Genom att pollenanalysera borrkärnor från sådana lokaler kan pollenanalytikern komma den mellanneolitiske skogsbonden in på livet. Två kilometer öster om Alvastra-boplatsen ligger en liten dödishåla, som endast är 39 meter i diameter. Den är belägen inom ett naturreservat (Isberga naturreservat). Isbergafältet är ett kame-landskap, bestående av både kalkmorän och isälvsmaterial. Området karakteriseras idag av ett stäppängssamhälle, vilket uppenbarligen har utomordentligt gamla anor (Gustafsson 1979). Diagrammet från den lilla dödishålan i Isberga börjar under senatlantisk tid. 80 cm under ytan finner vi almfallet, som är samtidigt med ett ytterst markerat fall av lindkurvan (fig. 6). Redan vid almfallsnivån börjar den obrutna kurvan för spetsgroblad (Plantago lanceolata), vilket avslöjar att betning försiggått på stäppängarna i detta område ända sedan början av tidigneolitisk tid. Säd har också odlats där sedan tidigneolitisk tid, ja, inte osannolikt tidigare. Först för två år sedan fick jag en s.k. acceleratordatering från Isberga dödishåla - och först då kunde jag tolka diagrammet rätt. Den ursprungliga, felaktiga tolkningen fick mig att tro, att sädesodlingen inte spelade så stor roll under tidigneolitisk tid, inte ens på de kalkrika jordarna i Alvastra-bygden (Göransson 1987). Denna tolkning var helt missvisande. Sädesodling har, liksom betning, alltså spelat en stor roll från det allra tidigaste tidigneolitikum och upp till våra dagar - oavbrutet ( !)  - i detta område, och naturligtvis inom lämpliga områden i hela Götaland. Den märkliga observationen har gjorts, att husdjuren utfodrades med säd (som tillskott till lövfoder) under vinterhalvåret i Schweiz under neolitisk tid (Robinson & Rasmussen 1989). 
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På 70 cm finner vi den nivå, som motsvarar "pålbyggnadstid" eller" Alvastra-tid". Pollendiagrammet från lsberga dödishåla är ett typiskt lokaldiagram, som markant skiljer sig från det "allmängiltiga" Dags mossediagrammet. Av det skälet är regenerationen endast svagt - men dock tydligt - observerbar i Isbergadiagrammet. I Isberga-området har inte bara betning utan även sädesodling fortgått genom hela regenerationsfasen, genom hela mellanneolitikum. Vi kan alltså dra den slutsatsen, att "pålbyggnadsfolket", mellanneolitikums skogsbönder, odlade säd på isälvsavlagringar (och kalkmoräner) i västra Östergötland. Detta kan endast avslöjas om vi hittar extremt små bassänger inom området, bassänger som på alla sidor är omgivna av sådana jordar som i Isberga. Sådana små bassänger ger oss titthål rakt in i regenerationsfasens skogar. Hur gick nu denna sädesodling till under detta skede? 
Det mellanneolitiska stubbskottsbruket - drakhuvudeffekten Mellanneolitikums trädslag, bl.a. lind, ek, hassel, alm och ask, var verkliga skottbildare. Ur de nedhuggna trädens stubbar - mellanneolitikums skogsbonde hade utmärkta fällyxor - sköt skott upp, vilka inom 10-15 år bildade pollenproducerande skottskogar. Det går inte att "hugga bort" en skog som består av de nämnda lövträden. Den kommer "genast" tillbaka. När sagans hjälte högg huvudet av draken, växte sju nya huvuden upp. Samma trolleri upplevde mellanneolitikums skogsbonde, när han högg ner sina lövträd. Jag brukar kalla denna företeelse för "drakhuvudfenomenet", och jag har även försökt introducera begreppet i engelsk litteratur ("the dragon's head phenomenon") (fig. 7). När mellanneolitikums skogsbonde fällde skogen inom ett mindre område så visste han genom mångtusenårig samlad kunskap, att näringsämnena i marken frigjordes. Idag säger vi att "röjningsgödslingseffekten" träder i funktion (Romell 1964 ). Efter bortforslingen av stammarna (de kunde ju användas till stängsel, t.ex. - och till pålbyggnader !) var det bara att börja hacka mellan stubbarna och så säd där. Före sådden skedde en "mild" avbränning av kvistar och skräp som låg på marken mellan stubbarna. Mellanneolitikums jordbruk var inget svedjebruk utan ett skottskogsbruk med vandrande åkrar. Elden användes sålunda på ett markant annorlunda sätt under mellanneolitikum än un-
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Figur 7. Drakhuvudfenomenet. 
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der tidigneolitikum, på ett "försiktigare" vis - anlagen till stubbskotten fick inte dödas . 
Sannol ikt fick skottskogsbonden ( om vi får kalla honom så) en rik skörd av emmer

vete och 4-radskom varje augustimånad. Kanske var det kvinnans uppgift att skörda sä
den? Hon skar e1 1er bröt av axen där hon gick mellan årsgamla stubbskott. 

Sålunda fanns - om denna modell håller - i västra Östergötland under "Alvastra-tid" 
skottskogsdungar, som hade alla åldersklasser mel lan 1 och uppskattningsvis 30-60 år. 
I den täta skottskogsdungen kvävdes ogräset effektivt. Först när dungen sålunda var 
flera decennier gammal, fälldes den . Detta innebar, att de äldre skottskogsträden hann 
bli fertila och blomma rikligt, innan de fälldes . Pollenregnet under denna tid har alltså 
till en del kommit från träd som vuxit upp ur stubbar. Kommer vi mycket nära ett sådant 

Figur 8. Schematisk bild av skottskogsdungar av olika åldrar i västra Östergötland. 1 .  
Gammal dunge, färdig för avverkning. 2 .  Dungen har just fällts, stammarna har förts 
bort och marken har "milt"avbränts - skottskogsbruket är inte svedjebruk i vedertagen 
mening. 3. Ettåriga stubbskott och emmervete eller 4-radskorn i augusti månad för ca 
5300 år sedan. Ett stycke av en hägnad, gjord av skottskogsstammar, har markerats. 4. 
En tvåårig skottskog på den tidigare utnyttjade ytan. 5. En 4-årig dunge på samma om
råde. Snart kommer dungen att börja producera pollen. 

I skottskogslandskapet var ·stenkammargravar och andra "monument " synliga på av
stånd. - Jag ber läsaren att verkligen inse, att det inte såg ut "precis " så här! Detta är 
naturligtvis endast en ideskiss - skogen är, t. ex. , alldeles för stereotypt ritad av mig. 
Vidarefår inte uteslutas att permanenta åkrar kan ha funnits under detta skede. Ur Gö
ransson 1987 efter en ide skiss av Göransson 1981. 
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område, som Isberga-området, ser vi i pollendiagrammet att skottskogsbruket dock reducerar blomningen. Efter min fröanalys har jag börjat fundera på om inte permanenta åkrar utan gödsel kan ha funnits i detta kame-landskap. I pollendiagrammet från Dags mosse, vilket diagram sålunda återspeglar skogarnas utseende över ett mycket stort område, observeras intet av denna minskade blomning (minskade pollenproduktion). Pollenkurvorna av framförallt lind, hassel och ek kan sägas återspegla sädesodling inom områden av lsberga-typ under regenerationsfasen. Alm, ask- och alkurvoma återspeglar då måhända ett skottskogsbruk på lövfodermarker. Inom områden, som ej var skottskogar, sker en verklig skogsregeneration efter den tidigneolitiska destruktionsfasen. (Det återstår ännu för oss att förklara denna skogsregeneration - emedan vi ännu endast glimtvis känner orsakerna till den föregående skogsdestruktionen). Denna skottskog kunde bli tät (se Bartholin föreliggande skrift). En vidsträckt skogsbetning av tamdjur förekom dock över andra, mycket stora områden, och dessa betade regenerationsskogar är öppna och ljusa (se nedan). 
Löv- och kvistutfodring under mellanneolitikum I åratal har den danske forskaren Peter Rasmussen arbetat med att undersöka neolitiska husdjursspillningar från boplatser i Schweiz (Rasmussen t.ex. 1 99 1 ,  1 993). Rasmussen har visat att husdjuren utfodrats med kvistar under senhöst, vinter och tidig vår i denna del av Europa under neolitisk tid. Husdjuren utfodrades bl.a. med ask, lind, Salix-arter, murgröna, Clematis, hassel, ek, alm, björk, al, mistel, Lonicera I Ligustrum och sannolikt asp. På Weier-boplatsen fann Rasmussen upp till 43% pollen av murgröna i gödseln, och på en boplats nära Zilrichsjön utgjordes 18% av kvistarna av murgröna. Denna städse gröna växt var sålunda eftersökt som foder. I sitt senaste arbete har Rasmussen övertygande visat att utfodring av bl.a. får och getter skedde med hängebärande kvistar av i huvudsak al, hassel och björk under tidig vår, innan dessa trädslags löv hade slagit ut, vilket konfirmeras av både pollenanalys och kvistanalys (mängder med insamlat "kvistfoder" finns på schweiziska boplatser). Vi får en levande bild av "nödutfodring" av får och getter under senvåren, en tidpunkt som ju ända till början av vårt sekel varit kritisk för bondens husdjur i vinterkalla, snörika områden. I Norge skedde en sådan utfodring med hängebärande kvistar ännu för två till tre generationer sedan (Hl,!leg 1976). Björkhängen kallades "brom" och ansågs lika bra som säd till foder (Hl,!leg op. cit.:82) (se vidare Austad och Hauge föreliggande skrift). 
Visar getspillningen i Alvastra pålbyggnad att vinterutfodring med kvistar före
kom? Rasmussen påpekar, att fynd av husdjursspillning på förhistoriska boplatser är ytterst sällsynta - med undantag, sålunda, av Schweiz, där på ett antal boplatser fossil spillning av i huvudsak får och getter förekommer rikligt. Under utgrävningen i Alvastra åren 1976-80 insamlade arkeologerna mängder av frukter, frön och jordprover till mig. I detta material fanns också ett antal underliga "frukter", vilka visade sig vara välbevarade spillningar, som var svåra att artbestämma. Jag vände mig efter fåfänga försök till djurskötaren Egon Axelsson i Skånes djurpark. Han såg genast vad det var, och visade mig vägen bort till en inhägnad med en gammal lantras av getter (jämtlandsgetter), vilka stod och repade barken av Salix-kvistar. Spill-
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ningen från dessa getter överensstämde fullkomligt både till storlek och form med spillningen från Alvastra pålbyggnad! Spillningen från Alvastra var sålunda från en drygt 5000-årig "lantras" av get! 130 år tidigare hade Oswald Heer också försökt att examinera några egendomliga "frukter" från schweiziska pålbyggnader. Till dess en dag en schweizisk bonde fick syn på dessa och omedelbart konstaterade att det var get- och fårspillning (Rasmussen 1993:480). Analys av en sådan drygt 5000-årig Alvastraspillning gav följande pollenspektrum: Art Summa pollen Art Summa pollen/sporer hassel 1014 Anemone -typ 53 alm 160 Filipendula 4 björk 77 Artemisia 1 al 15 Ormbunkssporer 4 lind 15 ek l tall 2 olvon J Pollenbilden stämmer mycket bra överens med den Rasmussen erhållit från getspillning i Schweiz - från getter som utfodrats med kvistar under tidig vår (låga pollenfrekvenser av sommarblommande arter som lind etc kan lätt förklaras som rester av senhöstens lövfoder). Nämnas kan, att Thomas Bartholin visat att mängder med kvistar av bl.a. hassel, Salix och mistel finns på pålbyggnadens golv (Bartholin 1983 - se vidare Bartholin denna skrift !). Vidare finns på golvet krokiga äppelgrenar. Bartholin antyder, Figur 9. lämtlandsgetter som äter bark av Salix-kvistar. Skånes djurpark 1994. 
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att Salix-kvistarna och hasselkvistarna kan ha utgjort golvtäckningsmaterial, medan kvistarna av mistel kan ha använts till lövfoder (op. cit.:27). De krokiga äppelgrenar, som Bartholin påträffat på pålbyggnadens golv, kan knappast ha utgjort "golvtäckningsmaterial", vilket Bartholin själv påpekar. Dessa grenar var ej heller lämpliga som foder (Kardell föreliggande skrift). Mycket sannolikt har de utgjort stängsel runt de partier av pålbyggnaden, som ej var skyddade med pålar. Dessa stängsel torde ha påmint mycket om de "grenegrerder", som Wors!i:Se beskriver i föreliggande skrift. Pollendiagrammen från pålbyggnadens kulturlager ger abnormt höga värden för framförallt skogslind och mistel, men även för alm (Magnusson 1964, Göransson 1987). I Alvastra-området var murgröna ovanlig - till skillnad mot i Schweiz - varför den vintergröna misteln förmodligen spelade samma roll i Östergötland, som murgröna i Schweiz. Jag har t.o.m. hittat ett förkolnat frö av mistel i kulturlagret ! Rasmussen och schweiziska pollenanalytiker antyder, att abnormt höga värden av pollen av lind, alm, hassel, murgröna etc. i diagram från kulturlager återspeglar insamling av foder. Uteslutas kan inte att misteln också kan ha ingått i kulten i Alvastra pålbyggnad - kulthandlingar utvecklas ur eller ingår i det praktiska livet. Detta påstående kan högst sannolikt uttryckas bättre! Vi moderna människor kan omöjligt förstå den mellanneolitiske skogsbonden, om vi inte inser vilken väldig roll kulten spelade under detta skede, då naturen ännu var besjälad. Dock torde nyttan ha kommit i första rummet: med en av hunger knorrande mage bör det inte ha funnits någon anledning att buga inför naturens makter! Då gällde det att i första hand vara rationell och praktisk. Analysen av getspillningen antyder, liksom pollendiagrammen från kulturlagret, att husdjuren kan ha utfodrats under vinterhalvåret/tidig vår. Alvastra pålbyggnad är indelad i 17 "rum", vardera med en genomsnittlig storlek av ungefär 22 kvadratmeter (Browall 1986). Alvastra pålbyggnad, som användes under en mycket kort tidrymd (som nämnts tidigare endast periodvis under de 42 år, som den existerat), hade förvirrande många funktioner. Förutom att pålbyggnaden sålunda, enligt arkeologerna, var en central kultplats och i slutskedet begravningsplats (Malmer 1983), kan den sålunda dessutom ha varit stall under några vinterhalvår. "Rummen" behöver inte ha varit enbart människorum, de kan ha härbärgerat både vaktande herdar och förutom getter även kor och får under vinterhalvåret. Den oerhörda mängd av frön av tiggarranunkel (Ranunculus sceleratus), som jag funnit i kulturlagret, initierade min stall/ladugårdshypotes (se Göransson 1995a). Tiggarranunkeln gynnas starkt av gödselhaltigt vatten (Viklund 1986:190). Det allra mesta av gödseln, som blev kvar efter eventuell borttransport över "spången", har ganska snabbt omvandlats och förintats. Man skulle kunna säga, att fröna av tiggarranunkel utgör "skelettet" av detta forna gödsellager. Endast genom en otroligt lycklig tillfällighet har några få getspillningar bevarats till det ögonblick, då en skarpögd arkeolog plockade ut dem direkt ur kulturlagret. Nyligen har entomologisk expertis visat, att puppor av husfluga (Musca domestica) förekommer i kulturlagret, något som starkt stödjer gödsel-stall-hypotesen (se Lemdahls appendix i mitt ovan nämnda arbete). Husflugan överlever inte utan "stallvärme". Värmande och skyddande tak och väggar kunde ha byggts av gotlandsag (Cladium mariscus), som i stor rikedom växte på källmyren. Rikligt med frön (även förkolnade) av denna art finns i kulturlagret. Tak och väggar kan ha brunnit upp utan att ha lämnat andra spår än ett antal förkolnade agfrön ! 
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Det är närmast en självklarhet, att offergåvor placerades bland de stallade djuren för 
att skydda dem mot sjukdomar eller för att öka deras fruktsamhet. Jag är tämligen över
tygad om, att bland "det enkla folket" på landsbygden i vårt eget land offergåvor place
rades bland husdjuren till in i vårt sekel - innan tron på veterinärer, antibiotika och dato
rer tog överhanden. 

Alvastra pålbyggnad kan sålunda ha fungerat som en "gödselstad" (vid sidan av alla 
andra funktioner). Om så var fallet, kan gödseln ha fraktats från plattformen via spången 
in till terra firma - till permanenta åkrar, precis som Troels-Smith fann i Thayngen
Weier i Schweiz (Troels-Smith 1 984). Permanenta åkrar kan sålunda ha funnits under 
tidigt mellanneolitikum - vid sidan av det vandrande åkerbruket. Det förhistoriska land
skapsutnyttjandet låter sig inte inordnas under en enda enkel formel. 

Pollenspektret från getspillningen daterar denna med skärpa till februari-mars månad 
(se Göransson 1995a). Getterna har utfodrats med hängebärande kvistar av, framförallt, 
hassel och blom bärande kvistar av alm före lövsprickningen ( och innan almens blom
mor slagit ut). Den stora mängden pollen av Anemone-typ, visar med stor sannolikhet på 
att getterna dessutom fått blåsippor som tillskott (vi kan ej särskilja de olika sippslagen 
genom pollenanalys). Blåsippan har gröna blad under hela vintern. 

Så här skriver Carl von Linne i sin Flora svecica ( 1 745, art 480) (svensk översättning 
1986), " Året innan blomman framträder, ligger den fullt utbildad inuti knoppen och kan 
då grävas fram med alla sina delar färdigbildade. Blåsippan börjar blomma då tjälen 
knappt gått ur marken". Sannolikt är pollenkornen fullt utbildade innan blåsippan slår 
ut. 

Den 2 februari 1 995 tog jag en näve blåsippsblad med mig till en get med kid. När 
geten kände doften av bladen, blev hon så ivrig, att hon ställde sig på bakbenen med 
frambenen på stängslet. Hon slet bladen ur mina händer, tuggade dem och svalde dem. 
Hon ville genast ha mer. Det var uppenbarligen en delikatess för henne. Getter är kända 
för att fördra sådan föda, som kan vara giftig för andra djur. C.-A. Hreggström har med
delat mig att även får äter blåsippor. 

Sommarbetning på steppängar, på kärrmarker och i skog 
Av pollendiagram i Alvastraområdet framgår sålunda klart, att husdjuren under somma
ren betade på sådana områden, som i dag utgörs av stäppartade torrängar (t.ex. Isberga). 
Tidigt på sommaren torde de oerhört vidsträckta kärrmarkerna i området ha betats av 
koma. Ännu i denna dag betar ungtjurarna gärna ivrigt de kvarvarande kärrmarkerna i 
området i juni månad (Göransson 1987: fig. 1 8). Under hög- och sensommaren kan kor
na ha betat i skogarna på t.ex. Omberg (op. cit.). 

Ett par samtal med teologer 
Professorn i religionshistoria Tord Olsson betonade i ett samtal med mig, att mitt grund
antagande om Alvastra pålbyggnad är riktigt. En typ av ekonomisk situation kan samti
digt vara en religiös sådan. Han menade, att det som måste förklaras inte är min modell 
utan arkeologernas - Alvastra pålbyggnad kan inte ha varit enbart kultplats. 

Docenten i religionshistoria, Marianne Görman, expert på tidig nordisk religion, som 
i sin forskning arbetat med arkeologiskt material, framhöll i ett samtal med mig följan
de: religionen och det praktiska livet var vid den här tiden inte åtskilda. Vi vet att våt
marker tillskrevs en religiös betydelse och att våren var en viktig tidpunkt för offerriter. 
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När det gäller djurspillningen i Alvastra pålbyggnad finns det olika möjliga förklaringar. En sådan förklaring skulle kunna vara att spillningen härrör från offerdjur, som förvarades i närheten av offerplatsen. 
Egna reflektioner Det är möjligt att jag, på grund av att jag är pollenanalytiker och paleoetnobotanist och har vuxit upp på landsbygden under knapphetens tidevarv under 30-talet, starkare betonar Alvastra pålbyggnads praktiska funktion än vad arkeologerna gör. Vidare ser jag också på källmyren och alla de vidsträckta kärrmarkerna söder om Tåkern som en ekonomisk potential, dvs som betesmarker - innan grässvålen på terra firma på allvar övertar denna roll - och innan kärren blev slåttermarker (och senare utdikade och transformerade till åkrar för ett par, tre mansåldrar sedan). För icke-specialisten förklaras härmed skillnaden mellan mossar och kärr. Mossarna byggs upp av vitmossor (Sphagna) vilka skyr grundvatten. Mossarna duger inte till betesmarker. Kärrens växtsamhällen däremot utgörs av arter, som närs av grundvatten. Vi skiljer mellan rikkärr och fattigkärr. Alvastra källmyr var före utdikningen ett verkligt rikkärr med en stor mängd arter. Ett liknande extremrikkärr finns ännu bevarat vid Hagebyhöga, nära Vadstena. Den icke fridlysta delen av detta orkidekärr betades, när jag besökte det i början på 1980-talet. Grässvålen utvecklas successivt på terra firma under mellanneolitisk och senneolitisk tid. Innan dess kan kärren ha utgjort ett substitut för grässvålen - som betesmark. Mårten Sjöbeck har i ett stort antal arbeten påpekat, att grässvålen är "det säkra fundamentet och den understa grunden, på vilken kulturbyggnaden i alla dess olika faser och etapper reser sig" (Sjöbeck 1963:1 82). "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" ( op. cit.: 178). "Man kan nog säga, att kultens grogrund var vardagens bekymmer. För att kunna intränga i det upphöjda måste vi bokstavligen sänka oss ned till markplanet" (op.cit.: 176). Om kärrmarkerna var betydelsefulla som betesmarker (vilka dock naturligtvis inte kunde rödjas till åker!) under mellanneolitisk tid, bör sålunda någon form av kult ha knutits till dem. Likaså bör en kult ha knutits till skottskogen. Vid skottskogsröjningen utlöstes ju röjningsgödslingseffekten, så att säd kunde odlas. 
Alvastra-området inget unikum - skogsbetning och odling under mellanneolitikum 
i Kinda och Norra Tjust Många arkeologer (och vegetationshistoriker) tror, som ovan nämnts, att det klimatiskt och jordartsmässigt gynnade Alvastra området utgjorde en unik del av Götaland under en tidig del av mellanneolitisk tid. Alvastra-området skulle ha varit ett slags Noaks ark under detta skede - jämte Falbygden i Västergötland och delar av Skåne. Efter oerhört långa tidrymder av odling under tidigneolitisk tid bryter jordbrukarsamhället mer eller mindre samman över väldiga områden under det tidiga mellanneolitikum. Den tidigneolitiska "expansionen" efterträds av den mellanneolitiska "regressionen", jordbruk och boskapsskötsel reduceras oerhört enligt denna hypotes, och en utflyttning till kusterna sker. Nu har vi emellertid ovan utrett, att en uppgång för de ädla lövträden återspeglar odling, lövträden ingick i den mellanneolitiske skogsbondens odlingssystem. Höga värden 
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av inte minst lind, ek och hassel visar på pågående sädesodling. Det var (i huvudsak) de 
ädla lövträden som gödslade marken under mellanneolitisk tid. Om de odlade, lätta jord
arna låg i lövskogsträda i 25-30 år eller kanske ibland mycket längre, så upptog den 
vandrande åkern en liten glänta på en tjugofemtedel eller en trettiondedel eller kanske 
ännu mindre av skogen på den lätta, väldränerade jorden. Att hitta denna vandrande 
åker ställer stora krav på pollenanalytikerns förmåga att arbeta i fält: det gäller att hitta 
det ideala titthålet (att permanenta åkrar också möjligen kan ha funnits har redan på
pekats). 

Skogsbetningen berörde mycket större ytor än de vandrande åkrarna under mellan
neolitisk tid, så denna extensiva betning är lättare att spåra i pollendiagrammen. Dock 
måste den pollenanalytiker, som vill avslöja denna mellanneolitiska sommarbetning för
stå att komma tillräckligt nära de forna, betade skogsytorna. Även om Plantago lanceo
lata är vindpollinerad, så flyger dess pollenkorn inte långt, jämfört med trädens pollen. 

En ganska god lokal hittade jag under mina fältarbeten i Kinda för ca 25 år sedan, 
nämligen en vik av den stora sjön Ämmern, en vik omgiven av lätta, kalkrika jordar, 
men även av varviga leror med "marlekor". Viken är likväl alldeles för stor för att vi ska 
kunna komma tätt inpå de mellanneolitiska vandrande åkrarna, men skogsbetningen 
tycks dock avslöjad av det diagram varav ett utdrag presenteras nedan. Dateringarna är 
överförda från Dags mosse och Mabo mosse. 

Almfallet är tydligt och den följande regenerationen börjar strax under nivån 4450 
B .P. Alldeles i början av regenerationsfasen ser vi att Plantago lanceolata växte på be
tade, ljusa ytor. Vidare observeras hur enen (Juniperus) oavbrutet ökar under hela rege
nerationsfasen, under hela mellanneolitikum, och spridda pollen av Plantago lanceolata 
har blåst ut i viken genom skogsridån. Den mellanneolitiska skogen i området måste ha 
varit en en mycket ljus, betad skog med enbuskar. Även den ljuskrävande aspen (Popu
lus) har ganska höga värden i detta diagram under denna tid (Det bör påpekas att asp
pollen ofta destrueras i torv men bevaras väl i sjösediment. Frånvaro av asppo1Ien i dia
gram från myrar betyder alltså ej frånvaro av asp). Ett pollen av sädesslagstyp (Triti
cum-typ) är registrerat mitt i regenerationen, och vi får en glimt av det vandrande åker
bruket. Vi kan slå fast, att även i Kinda i södra Östergötland var mellanneolitikums sko
gar under stark påverkan av människan och hennes boskap. 

Vi förflyttar oss nu från Kinda och ner till Norra Tjust i nordöstra Småland. Norr om 
Tyllinge gård finner vi där den vackra Mabo mosse. Redan för länge sedan fann jag, att 
Plantago lanceolata hade höga värden i början av regenerationsfasen där - ännu högre 
värden än i pollendiagrammet från Kyrkviken i sjön Ämmern (Göransson 1977, 1 987: 
fig.38). Mossen begränsas i öster av stora sand- och grusåsar (de enda odlingsbara mar
ker som finns inom detta område - i övrigt dominerar berg i dagen), vilka borde ha varit 
eftersökta av den mellanneolitiske skogsbonden. Idag ger Mabo mosse intryck av att 
ligga inom ett "marginalområde" i förhållande till det bördiga västra Östergötland. Vi 
måste förstå, att det som idag ser ut som "marginellt" eller "vilt," under stenålder och 
bronsålder utgjordes av utnyttjade ädellövskogar med vandrande åkrar och betning. 

De ursprungliga borrkärnoma hade tagits 360 m väster om åspartiet. Under nytt fält
arbete år 1 989 togs borrkärnor endast 40 meter från åsen - och se! Pollendiagrammet 
från denna punkt visar på en nästan obruten kurva för Plantago lanceolata från sent ti
digneolitikum upp till romersk järnålder! Sädespollen (Cerealia-typ) noterades i början 
av regenerationsfasen i Mabo mosse redan för 1 8  år sedan (Göransson 1977). 430 
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Figur 10. Pollendiagrammet från Kyrkviken, sjön Ämmem. 

Skogsregenerationen under mellanneolitikum i Y stadsområdet återspeglar ingen 
odlingsregression 
Södra Skåne har fått bli typområdet för expansions-regressionshypotesen - under tio år 
arbetades där med denna hypotes som en i det närmaste oomkullrunkelig modell inom 
det s .k. Ystadprojektet. Om odlingsregressionen verkligen hade förekommit där, skulle 
med andra ord Östergötland och nordöstra Småland ha varit mer "avancerade" än det 
bördiga Sydskåne under början av mellanneolitisk tid, ja under hela mellanneolitikum 
(under hela regenerationsfasen). Detta kan inte vara möj ligt. 

Själv har j ag analyserat borrkärnor från Bjärsjöholmssjön, 4 km NV om Ystad 
(Göransson 1 99 1 ) . Även i Bjärsjöholmssjön är regenerationen av alm och lind av sam
ma kraft som på andra lokaler i Götaland, j a, linden når högre värden under regenera
tionen än under senatlantisk tid ! Här har vi sålunda en mycket markant "odlingsregres
sion" - det utsäger ju expansions-regressionsmodellens kodex tydligt ! I början av rege
nerationen, på en nivå som motsvarar "Alvastra-tid", fann jag emellertid ett ovedersäg
ligt pollenkorn av vete och ett av kom. Sålunda odlades (eller tröskades) både vete och 
korn under början av regenerationsfasen nära Bjärsjöholmssjön .  

Ännu mer avslöjande är kurvan för Plantago lanceolata i Bjärsjöholmssjö-diagram
met. Den är obruten genom hela regenerationsfasen, genom hela mellanneolitikum, nå
got som f.ö. observerades redan för 35 år sedan (Nilsson 196 1 ) .  Emedan pollenregnet av 
alm och lind var utomordentligt kraftigt under denna fas, så hade pollenkornen av Plan-
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taga lanceolata synnerligen svårt att "tränga igenom skogsridån" Ufr mitt tidigare reso
nemang). Detta innebär, att skogsbetningen i området måste ha varit av stor omfattning 
och stor styrka under hela regenerationsfasen. Skogarna bör här och där ha varit öppna 
och ljusa, vilket gynnade blomningen av inte minst lind. Skogarna var sålunda under 
stark påverkan av människan och hennes boskap under mellanneolitisk tid i detta områ
de. 

Bjärsjöholmssjön är mycket för stor för att mellanneolitikums vandrande åkrar skall 
kunna avslöjas. För att kunna "se" den mellanneolitiska sädesodlingen måste vi, som ti
digare nämnts, skaffa oss utomordentligt små "titthål", som ej bör överstiga 40 meter i 
diameter. Ett sådant "titthål" har inte påträffats inom Y stadsområdet. (Man kan ju fråga 
sig, varför inte en lokal av sådan typ undersöktes utanför det inrutade projektområdet!). 
Genom att undvika sådana lokaler inom - eller utom - Ystadsområdet bevaras illusionen 
om den mellanneolitiska odlingsregressionen i Skåne. Som ovan diskuterats är det inte 
svårt att få fram denna skenbild - se t.ex. Dags mossedia-grammet! 

Likväl finns en lokal, Fårarps mosse, belägen ca 10 km nordost om Ystad, vilken är 
"bättre" än (= mindre än) Bjärsjöholmssjön (Hjelmroos 1983). Den kan dock ej kallas 
titthål enligt min terminologi, men där kommer vi likväl närmare inpå de mellanneo
litiska odlingarna - och det är i sanning intressant. 

När linden ökar under en mycket tidig del av regenerationen, börjar den slutna kur
van för sädesslag i Fårarps mosse-diagrammet. Mycket sannolikt hade sädespollen på
träffs även i början på regenerationsfasen, på "Alvastra"-nivå, om fler preparat hade 
granskats. Under alla förhållanden hade kurvan för sädespollen helt säkert blivit obruten 
genom hela regenerationen, om Fårarps mossebäckenet hade haft en mindre diameter. 

Ännu intressantare är att notera, att kurvan för Plantago lanceolata är obruten genom 
regenerationen i diagrammet från Fårarps mosse, genom hela mellanneolitikum. Och 
just i början av regenerationen startar en under lång tid sammanhängande kurva för en (Juniperus) ! (Jfr. Kyrkviken, fig. 1 0). Regenerationsskogarna inom Ystadsprojektets 
område och vidare inåt landet kan omöjligt återspegla en odlingsregression. 

Det var inte bara i närheten av bebyggelsen, som säd odlades. Vår store markforskare 
Mårten Sjöbeck har i en rad artiklar beskrivit hur på de forntida utmarkerna, långt från bebyggelsen, säd odlades. Åkern bröts i "betesbetingade grässvålar", varvid röjnings
gödslingen utnyttjades (se t.ex. Sjöbeck 1963.) Sannolikt var betydande delar av Skåne 
redan under mellanneolitisk tid en skottskogsbygd. En sådan bygd har intet med "od
lingsregression" att göra. Varför kallar inte arkeologerna och kvartärbiologerna av re
gressionsskolan lika gärna det tidiga byväsendets tid för en "odlingsregression? Väldiga 
delar av mellersta och södra Skåne var då en skottskogsbygd, medan bebyggelsen var 
koncentrerad till byar. Knappast en kvadratmeter av landskapet var orört och jungfruligt 
- skogslandskapet var ett kulturlandskap. Eller annorlunda uttryckt: kulturlandskapet var 
ett skogslandskap. 

Irländskt mellanspel 
År 198 1 inbjöds jag till Carrowrnore i västligaste Irland av Göran Burenhult och av uni
versitetet i Cork. I Bricklieve Mountains i County Sligo fann vi en i sanning underbar 
lokal i dalgången Treanscrabbagh, nedanför ett berg översållat med stenkammargravar. 
Där lyckades det mig att ta borrkärnor, som resulterade i ett diagram, som omfattar sam
ma tidsavsnitt som pollendiagrammet från Dags mosse. 
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Figur 1 1 .  Ett s.k. absolutdiagram från Bjärsjöholmssjön. Kurvan för Plantago lanceola
ta är obruten genom regenerationen, genom hela mellanneolitikum. Samma fenomen 
observeras i Fårarps mosse, 10 km NO om Ystad. I det "marginella " Mabo mosse-om
rådet i Norra Tjust i NO Småland är kurvan för denna art nästan obruten under samma 
skede. För tydningen av absolutdiagram se Göransson 1991a. 
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Om man idag reser genom västligaste Irland, genom det storslagna och ödsliga the Burren söder om Galway, får man uppleva ett märkvärdigt fenomen. Där finns en "omvänd transhumance"; där betas bergen under vintern, ty under vinterhalvåret är bergen varmare än kustslätten. På sommaren betas inte bergen (Keane 1986). Sannolikt var det så redan under neolitisk tid på västra Irland. Att bergen inte betades under sommaren ledde uppenbarligen till att Plantago lan
ceolata kunde blomma osedvanligt rikligt; denna art betas nämligen. Lämnade ifred under sommaren spred plantor av denna art oerhörda mängder pollen till omgivningarna, bl.a. till den ovan nämnda lokalen Treanscrabbagh. I det mycket lokalbetonade, ovan avbildade diagrammet från Treanscrabbagh är almfallet svårt att se, men centralt i dalgången är det dock mycket tydligt (Göransson 1984: fig. 129, efter Mitchell 1951). Jag har daterat en nivå alldeles under almfallet till 5270 +/- 60 B.P. Vid almfallet blommar Plantago lanceolata upp med en kraft, som är okänd för nordiska förhållanden under detta skede. Förklaringen är - som nämnts - att bergen högst sannolikt inte betades under sommaren; Plantago lanceolata kunde blomma fritt. Kurvan för Plantago lanceolata är obruten genom hela regenerationsfasen enligt diagrammet. Av stort intresse är att det finns härdar/kokgropar i torven i Bricklieve Mountains. I dessa påträffades kvistar av hassel från hasselskottskogar från regenerationsfasen, från ca 4500 B.P. ("coppiced hazel rods" - F. Mitchell pers. medd.). I Östergötland, nordöstra Småland och Skåne är värdena för Plantago lanceolata relativt låga under neolitisk tid. Man skulle alltså kanske kunna påstå, att detta fenomen avslöjar stark betning under sommaren - en med nedskurna träd bevuxen grässvål är under utbildning. Med detta "irländska mellanspel" ville jag berätta, att den tidig- och mellanneolitiska sommarbetningen i Götaland kan ha varit av större styrka och omfattning än våra pollendiagram antyder. 
Jägarstenålderns (mesolitikums) skogar var inga orörda urskogar Förhistoriska skogsbränder eller markbränder kan spåras i pollendiagrammen. Av hettan från markbränder eller skogsbränder stiger de mikroskopiska kolpartiklarna upp i luften, upp ovan trädkronorna, fångas av vinden och sprids precis som trädens pollen. När partiklarna så småningom dalar ner, kommer de att bäddas in i torv och sjösediment. Mikroskopiska kolpartiklar kan också ibland ha kommit från härdar, vilka en gång i tiden låg nära den plats, som efter årtusenden blev kvartärbiologens provtagningslokal. Ormbunken örnbräken (Pteridium) gynnas starkt av skogsbränder (Oinonen 1967, Kardell et al. 1980). Örnbräkensporer kan sägas indicera skogsmarksbränder. Också asp 
(Populus) gynnas starkt av skogsbränder (Uggla 1958). Tyvärr bevaras, som nämnts, aspens pollen dåligt i torv - men dock mycket bra i sjösediment. Även andra arter indicerar bränder. Ofta finner vi att kurvan för örnbräken och asp är mer eller mindre konform med kurvan för mikroskopiska kolpartiklar. Av många av mina diagram från Östergötland, nordöstra Småland, Skåne och Irland framgår klart, att skogsbränder/skogsmarksbränder har varit vanliga under mer än 8000 år, ja, ännu längre tillbaka. Detta antagande bygger jag sålunda på studiet av mina pollendiagram. Engelska forskare har kommit till samma slutsats och nyligen fick jag en avhandling från Polen av vilken det framgår, att skogsbränder förekommit på ön Wolin under mer än 8000 år (Latalowa 1992). 
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Figur 12. Pollendiagrammet från Treanscrabbagh, County Sligo, västra Irland. Kurvan 
för Plantago lanceolata är obruten från almfallet och upp genom mellanneolitikum. 

435 



ST R I E R N  Il a  

28  
2 7  
2 6  
2 5  
2 4  
2 3  
2 2  
2 1  
20  1 9  
1 8  
1 7  
1 6  
1 5  
1 4  
1 3  
1 2  
1 1  
1 0  
9 

8 -diagram 

Ulmus  , . , . JO 

T i l ia 

,a .,. ID ,. 

E -� 
.! 

Popu l u s  Il. 

]0 .,. ,. ,. •• ,o-,. 10 •1. 
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B. P .  
T ½: 5 568 t 30 4450 5 1 5 0  7000 I figur 1 3 , t.ex . ,  kan vi  se, att både asp och ömbräken började sprida pollen och sporer till sjön Striem i Kinda för mer än 7000 år sedan (Tyvärr är kurvan för mikroskopiska kolpartiklar ej utritad, men den finns i originaldiagrammet av år 1 977) . Förekomsten av en (Juniperus) visar, att det fanns ljusöppningar i skogen under atlantisk (mesolitisk) tid. (Enen gynnas inte direkt av bränder utan den drar nytta av de ljusare förhållandena efter bränderna.) Ännu kraftigare bränder är registrerade i det kompletta Dags mossediagramrnet (Göransson 1 989, 1 995a) och i Mabo mosse-diagrammet (Göransson 1 995a) .  Till och med i det under förhistorisk tid synnerligen lövskogsrika Bjärsjöholmssjöområdet är ömbräk.en, en och asp registrerade under senatlantisk tid (Göransson 1 99 1 a) .  Lindens spridning, som äger rum 7000 B .P. i nordöstra Götaland, föregås av kraftiga bränder. Genom att studera små dödishålor på sluttningar, kan man testa hypotesen om bränder under mesolitisk tid. 

Nässja dödisbåla 20 kilometer norr om Dags mosse ligger - vid foten av en väldig grusås - en mycket liten dödishåla, som endast är 29x 1 4  meter (Göransson 1 99 1 a, b) . Sedimentationen i dödishålan började någon gång under den sista tredjedelen av mesolitisk tid. I dessa sediment fann jag makroskopiska kolpartiklar som, enligt min tolkning, har kommit från lövskogsbränder. Under många tusen år har människan bränt av lövskogarna på åsarna 
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Figur 14. "Skogs- och buskdelen " av pollen-träkolsdiagrammetfrån Nässja dödishåla, 20 
km NNO om Alvastra på/byggnad. Det finns också en "ört och graminedel " som är 
publicerad i Göransson 1995b ). Redan under jägarstenåldern brändes lövträd ner - högst 
sannolikt efter ringbarkning. Från och med tidigneolitisk tid fälldes träden ( "lövskogs
svedjning ", bränning för bete). Särskilt intensiva är de tidigneolitiska brändernaföre alm
minimet, före 4750 B.P. 
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inom smärre områden - med vissa tidsintervall - från jägarstenålder och upp genom neo
litikum (och sannolikt vidare upp genom tidevarven). Träkolen är genomsnittligt 7-8 
mm stora (se fig. 15 och 1 6) och har blåst in från av människan initierade skogsbränder 
på de stora grusåsarna i området (jag har även föreslagit annat spridningssätt för detta 
kol, se Göransson 199 1b, c). 

Man skulle kunna uttrycka saken så här: i pollendiagram, som är gjorda på borrkär
nor, vilka tagits i medelstora till stora bäcken, återspeglas skogsbränderna av mikrosko
piska kolpartiklar. I extremt små bäcken "övergår" de mikroskopiska kolpartiklarna till 
makroskopiska sådana (för utförligare diskussion se Göransson 1991b,c). 

Kolen har bestämts till art (eller släkte) av Thomas Bartholin. Kolen kommer från 
stammar och grenar av äldre och yngre lövträd av många slag (se diagrammet fig. 14). I 
den understa delen av sedimenten, 1 34 cm under ytan, påträffades träkol (av ovan be
skriven storlek) från stam av lind. En C 14-datering (acceleratordatering) av ett sådant 
kol gav åldern 6435 +/- 105 B.P., vilket motsvarar ungefär 5500 f.Kr. Även i den ovan 
beskrivna lsberga dödishåla fanns mesolitiskt skogsbrandkol, vilket C 14-daterades till 
6480 +/- 1 20 B.P. 

Det tycks sålunda genom undersökningen av Nässja dödishålas sediment bekräftas, 
att skogarna av lind, ek etc. verkligen kunde brinna under jägarstenåldern. Endast döda 
och torra lövträd kunde brinna. Av det skälet antar jag, att den mesolitiske jägaren-sam
laren dödade stora träd här och där på det vis, som föreslås nedan. Jag drar därav den 
slutsatsen, att skogarna i nordöstra Götaland, från Mabo mosse i Norra Tjust upp genom 
Kinda och upp till Vadstenaområdet var omtransformerade av människan under jägar
stenåldern - och givetvis utanför detta mitt undersökningsområde, dvs över hela Göta
land. 

I den tidigneolitiska delen av Nässja dödishåla ligger skogsbrandkolen mycket tätt. 
En C 14-datering av ett antal kol från lagren på nivån 1 1 8- 127 cm under ytan gav åldern 
4750 +/- 60 B.P, vilket motsvarar tiden strax före almminimet efter almfallet. Det är av 
stort intresse att notera, att inga kol av tall påträffats i de mesolitiska och tidigneolitiska 
brandlagren. Idag dominerar tallarna på Nässjaåsen - en oerhörd förändring av skogs
miljön har ägt rum sedan neolitisk tid! 

Alldeles nyligen har Gundela Lindman givit ut en mycket betydelsefull skrift om 
sina studier i Munkeröd i södra Bohuslän (Lindman 1993). Hon har visat, att lövskogen 
där har brunnit med ojämna intervall från tidigneolitisk tid och upp i historisk tid. Om
rådet har utnyttjats för extensiv odling och boskapsskötsel under 5000 år. Tydligt fram
går sålunda av hennes studier, att avbränning av lövskogen försiggick under tidigneoli
tisk tid. Sammantaget med Nässja-studierna är det uppenbart, att ädellövskogen tveklöst 
kunde brinna - om bränderna initierades av människan (Lindman har hittills inte rappor
terat träkol från mesolitisk tid). 

Hur ska vi kunna förstå, att de atlantiska ädellövskogarna har brunnit? Jo, den hu
vudsakliga förklaringen till detta är att jägaren initierade bränderna, vilket jag beskrivit i 
en rad artiklar. Låt oss göra några etnografiska paralleller, som kanske kan hjälpa oss att 
förstå hur jägaren levde i Götaland under mesolitisk tid. 

Etnografiska paralleller 
Från New England i Nordamerika finns en omfattande dokumentation om hur indianer
na hade format landskapet, och om hur de levde och verkade i detta landskap vid euro-
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peernas ankomst (Cronon 1984). De indianska jägarna brände av undervegetationen inom stora områden. Täta buskage lämnades här och där, dit viltet kunde fly och finna skydd. Träd ringbarkades genom att man eldade runt stambaserna. På så vis glesades krontaket, vilket hade en mycket gynnsam effekt på markvegetationen. De dödade träden föll så småningom, varefter marken röjdes med eld. Ur de överlevande stubbarna sköt skott upp efter en tid. Genom dessa avsiktliga, styrda och regelbundet upprepade bränder skapades i New England ett mosaiklandskap. Trädgrupper av olika åldrar fanns och "skogsbrynseffekten" (the"edge effect") ökade (Cronon op. cit.:51). Älg, hjort, hare, bäver etc. gynnades, olika slag av bär frodades. "In short, Indians who hunted game animals were not just taking the 'unplanted bounties of nature'; in an important sense, they were harvesting a foodstuff which they had consciously been instrumental in creating"(Cronon op.cit. 51 ). Under mesolitisk tid fanns i Götaland yxor av en typ, som knappast dög till fällning av större träd. Men de torde ha dugt utomordentligt bra till ringbarkning. Träden kunde sålunda dödas antingen genom att man eldade runt stambaserna eller genom att man ringbarkade dem. Den mesolitiska skogens pollenregn dominerades helt av de ädla lövträden; vi får en falsk bild av"orörda urskogar" i våra pollendiagram för detta tidsskede. Uppenbarligen har vi moderna människor fram till alldeles nyligen haft fördomar inte enbart mot utomeuropeiska "vildar" utan även mot våra "vilda" förfäder eller föregångare. Vi har inte tilltrott våra (sannolika) förfäder om att kunna leva i de "urskogar", som fanns i t.ex. Östergötland för 7000 år sedan. Enligt min uppfattning och enligt mina studier så var dessa skogar omformade av jägaren, som i hög grad bestämde vilket utseende, vilken struktur skogen skulle ha (naturligtvis var inte skogen omformad överallt). En skog av ädla lövträd, som är omformad av människan, kan pollenanalytiskt tolkas som en "orörd" urskog - till denna tolkning bidrar en rigid arkeologisk och pollenanalytisk tradition, vars makt över tanken varit stor. Jämför diskussionen i början av denna uppsats om mellanneolitikums pollenspekt-
Figur 15. Träkol av samma storlek som i .figur 16 av olika lövträd från nivån 118-127 
cm under ytan i Nässja dödishåla. Genomsnittsålder 4750 +/- 60 B.P. 
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Figur 16. Två träkol av stam av lind från 1 19 cm under ytan ( = tidig neolitisk tid) i Näs
sja dödishåla. Varje streck = 1 mm. Ett exakt lika stort träkol av stam av lind från 134 
cm under ytan, från jägarstenåldern, daterades till 6435 +/- 105 B.P. Ett likadant träkol 
från skogsbrand påträffades 97 cm under ytan i lsberga dödishåla (2 km öster om Alv
astra pålbyggnad). Det daterades till 6480 +/- 120 B. P. 

ra, som enligt en minst lika seg tradition envist hävdas återspegla en odl ingsregression ! 
(Jag ber läsaren att inte förväxla termerna "mesolitisk" och "mellanneolitisk" ! ) .  

Ringbarkningen under jägarstenåldern kunde sålunda utföras inte blott med hjälp av 
eld utan även med hjälp av t .ex. kärnyxor (neolitikums goda fällyxor fanns ännu inte) . 
Effekten av ringbarkning har ingående beskrivits av b l .a. Noel ( 1 970) , som för 1 5  år se
dan sände mig en lista på 267 artiklar i ol ika tidskrifter om ringbarkning. Noe] poäng
terar att den basala skottskjutningen hos många träd (undantagandes "many pines and 
other conifers") efter "girdling" är så pass kraftig att man - om syftet är att döda träden 
på ett ekonomiskt lönsamt sätt - får ti l lgripa arboricider för få kontroll på skottskjut
ningen. 

Vi lärde oss redan i folkskolan att aspen dödas genom ringbarkning. Detta vet vi så
lunda. För att lära mig mera skrev jag i mars 1 972 ti l l  Institutionen för skogsbotanik, 
Skogshögskolan, och frågade, hur det gick när man ringbarkade alm, ask och lind. Jag 
fick följ ande svar av professor Nordström: "Askar bildar knappast stamskott, alm bi ldar 
sådana och lind bildar rikligt med stamskott efter ringbarkning. Askar bildar ej rotskott 
(härmed menas 'basalskott' eller ' stambasskott' enligt professor. Fries i samma svars
brev till mig) , almen bildar sådana och hos lind kommer rikligt med sådana skott efter 
ringbarkning. Vill man ha skott skall man kapa trädet, ej ringbarka. I det senare fallet får 
man svagare skottskjutning" . (Professor Nordström kunde ju inte veta att jag tänkte på 
en period, som låg 1 000 år före de neolitiska fäll yxornas tidevarv - man kunde inte kapa 
stora träd inom rimlig tid med mesolitikums små yxor; träden kunde dock "brännas 
av") . Professor Nordströms uttalande var byggt på omfattande kunskaper - även om han 
använde termen "rotskott" i stället för basalskott. 

Noels skrift (se ovan) lär oss att ringbarkningens effekt varierar inte bara mellan arter 
utan inom en och samma art. Det är av betydelse vid vilken årstid trädet ringbarkas, och 
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ringens placering mätt i höjd ovan marken är ytterst viktig. Ringens bredd är givetvis också av största betydelse - den kan ju gå ner till stranguleringsnivå (strangulering leder som bekant till ökad blomning och ökad fruktsättning) . Man kan alltså inte med bestämdhet uttala sig om effekten av ringbarkning av de nämnda trädslagen om man konventionellt ringbarkar ett fåtal exemplar. Jag är säker på att j ägaren visste oändligt mycket mer än den moderne skogsmannen, som har så ytterst få exemplar av dessa trädarter att utföra experiment på. Säkerligen visste jägaren hur han skulle få rikligt med skottuppslag - om han ville det. Men då är kanske termen "ringbarkning" inte adekvat, den har ju idag en bestämd innebörd. Här finns möj ligheter för den skogs- och språkkunnige läsaren att skapa en ny term (såvida inte denna efterlysta term redan finns i någon lärobok?) . (Jag vill gärna få ytterligare upplysningar av skogsfolk om ringbarkning av nordiska lövträd i den vida bemärkelse, jag ovan beskrivit, av skogsfolk som har en en rik kunskap i detta ämne, och som har erfarenheter utanför den hemvanda skogsplätten.) I första hand ville dock jägaren döda träden för att skapa ljusluckor. I dessa ljusluckor växte trädplantor upp, som när de bröts av eller bets av (av hjortdjur) formade stubbskott Detta påpekade jag redan i min skrift "Neolithic Man" ( 1 987). � -----
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Figur 1 7. Den atlantiska ädellövskogen glesas med hjälp av ringbarkning och genom 
eldning runt trädens stambaser. 

I min Alvastrabok ( 1987) framhåller jag att almfallet orsakats av "många samver
kande fysiska och biologiska faktorer" och jag betonar almsjukan. Detta har citerats 
felaktigt som om almfallet orsakats av ringbarkning. Fe/citatet har återciterats. 
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En annan effekt av ringbarkningen är röjningsgödslingseffekten, som sålunda ej en
dast träder i funktion efter avhuggning. L.-G. Romell skriver om detta: "Därför har od
lingens början alltid och överallt varit ett våldhårt ingrepp i naturen, något slag av röj
ning, som varit en gödsling utan gödsel och givit den högre näringsnivå odlingen kräv
de. Metoden är naturens egen. När gammal skog har avlösts av ny har det brukat gå till 
så att den gamla har fällts av storm eller tänts av åska och brunnit. Frodig ungskog har 
sedan skjutit upp, rikligt närd av den gamlas sparkapital av växtnäring. Skogen har bru
kat räknas som ett odlingshinder, en fientlig makt som det gällde för odlaren att bli av 
med. Ingenting kan vara mer fel. I alla länder där skog har funnits har den sedan äldsta 
tider varit odlarens största tillgång med sitt stora förråd av växtnäring, som till stor del 
kunde göras tillgänglig med de enklaste medel. Inte ens elden behövdes nödvändigt, fast 
den var bra att ha, en villig och effektiv städhjälp. Det kunde räcka med att ringa träden 
. . .  " (Romell 1964). 

Till kapitlet ringbarkning vill jag i förbigående tillägga, att jag nyligen läste en arti
kel, där det hävdas att jag skulle ha påstått, att skottskogar under mellanneolitisk tid 
skapades genom ringbarkning. Detta påstående är gripet ur luften och beror på att förfat
taren ifråga på ett ödesdigert sätt blandat ihop termerna mesolitisk tid och mellan
neolitisk tid. 

Vi återvänder ett tag till Cronons beskrivning av det föreuropeiska Nordamerika. Av 
yttersta intresse är att notera följande. I södra New England dödades sålunda träd genom 
att indiankvinnorna eldade runt stambasema. Därefter satte kvinnorna majskom bland 
de bladlösa trädskeletten (Cronon op. cit.). I detta område hade sålunda jordbruket bör
jat sippra in bland jägarna - från de jordbrukande indianerna i sydväst. 

När börjar neolitikum? 
Vi återvänder till Alvastra pålbyggnad ett litet tag, till mellanneoföisk tid. Alvastra pål
byggnad motsäger alltså att det var en odlingsregression efter den tidigneolitiska s.k. 
"expansionen". Vi har också sett att pollendiagrammen från Kinda, nordöstra Småland 
och södra Skåne talar emot denna regressionshypotes. Mellanneolitikums - regenera
tionsfasens - skogar ger, som jag noga utrett tidigare i denna uppsats, en skenbild av 
orörda skogar, av odlingens upphörande - om vi studerar pollendiagram från medelstora 
eller stora bäcken. 

När jag upptäckte att både pollenanalytiker och arkeologer hade misstagit sig - det 
var ingen odlingsregression under mellanneolitikum - så började arkeologen Kristina 
Jennbert och jag fundera på om inte hypotesen om odlingens snabba genombrott i Göta
land vid almfallsnivån kunde vara felaktig. Att den tidigneolitiska teknologin har ett 
snabbt genombrott (på ungefär 1 00 år) vid denna nivå (L. Larsson 1990:294), behöver 
ju inte betyda, att införandet av denna teknologi sammanfaller med den allra första od
lingen av säd. (Skördetröskans introduktion innebär ju inte starten för jordbruket - om vi 
skall försöka oss på en övertydlig liknelse). Det senatlantiska skedet i våra pollendia
gram från Götaland, dvs skedet före almfallet, behövde ju inte alls återspegla "urskogar" 
- mellanneolitikums regenerationsskogar var ju inte alls orörda skogar. De senatlantiska 
skogarna påminner ju mycket om mellanneolitikums regenerationsskogar enligt våra 
pollendiagram (Jag vill med här betona, att det utifrån studiet av pollendiagram natur
ligtvis är omöjligt att säga, om en invandring av ett "nytt" folk äger rum, när den tidig
neolitiska teknologin sprids. Denna diskussion är inte relevant här). 
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För 13 år sedan började jag då studera pollendiagram från olika lokaler. I Skåne och Västergötland fanns flera pollenkom av sädesslagstyp registrerade före almfallet. Själv fann jag pollenkom av sädesslagstyp i senatlantiska lager i Östergötland (Dags mosse och lsberga dödishåla). I detta sammanhang bör påpekas att redan på 1970-talet påträffades pollenkom av sädesslagstyp på de Brittiska öarna (se sammanställning av Ann Lynch 1981, Edwards and Hirons 1984). Pollenkorn av sädesslagstyp kan komma från säd men även från vissa vildgräs. Mycket snabbt fann nu en pollenanalytiker i Danmark obestridliga, "riktiga" sädespollen före almfallet, och jag har fått fullt erkännande av denna kvartärbiolog (Kolstrup 1987a, b). Sensationella arkeologiska fynd gjordes för ett drygt decennium sedan av Kristina Jennbert, som fann avtryck av korn och vete i Ertebj11lle-keramik från Öresundskusten, keramik som är äldre än almfallet (Jennbert 1983, 1984). Vissa arkeologer har ifrågasatt dateringen av keramikskärvorna, men mig veterligt finns ännu idag inga avgörande motbevis mot hennes tolkning. Under pollenanalys av borrkärnor från Bjärsjöholmssjön påträffades för drygt 30 år sedan pollenkom av Plantago lanceolata före almfallet på denna lokal. Under mina analyser av Bjärsjöholmssjön fann jag inga sådana pollenkorn före almfallet. Däremot påträffades ovedersägliga pollenkorn av Plantago lanceolata långt före almfallet i den tidigare omnämnda Fårarps mosse. Vidare påträffades pollenkorn av sädesslagstyp på samma nivå på denna lokal, alltså långt före almfallet. Om inte "förorening" föreligger, så återspeglas i detta diagram en icke osannolik odling under senatlantisk tid. Kanske började säd "försöksodlas" ett par hundra år före almfallet. Jägaren hade 1000-tals år innan dess bedrivit inhemsk odling av hassel - eller gynnat hassel - liksom vildäpplen och bär. Som en arbetshypotes antar jag, att de senatlantiska skogarna, jägarstenålderns skogar, här och där påminde om de mellanneolitiska skogarna, som ingående beskrivits i denna uppsats. Det gåtfulla komplexa skeendet vid almfallet markerar då inte början av neolitisk tid, om vi med neolitisk tid inte bara syftar på vissa keramiktyper och redskapstyper, utan även tänker på odling. Kanske var odlingen av den "trädgårdsodlingstyp", som vi sett att indiankvinnorna ägnade sig åt i New England - medan männen ägnade sig åt jakt och fiske. Om den tidigneolitiska teknologin introducerades av invandrande stammar får DNA-undersökningar av skelettmaterial visa. Invandrande smågrupper kan ju tjäna som centra för idespridning. ldeerna sprids sedan snabbt bland den redan etablerade befolkningen. ldespridning kan dock ske helt oberoende av invandring; under slutet av jägarstenåldern fanns omfattande förbindelser över stora områden (se t.ex. Jennbert 1984). 
Sammanfattning I figur 18 åskådliggörs sammanfattningsvis med fyra cirkelsymboler det resonemang jag fört i denna uppsats. Cirkeldiagrammen är ämnade att i första hand illustrera hur skogarna och kärrmarkerna utnyttjades i Alvastra-området från senare delen av mesolitisk tid och upp till slutet av mellanneolitisk tid. Tyngdpunkten i min uppsats är förlagd till cirkel nr 3, till en tidig del av mellanneolitisk tid, "Alvastra-tid". Cirkel nr 4 diskuteras något litet avslutningsvis. 
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Dessa schematiska symboler ritades ursprungligen för att ge läsaren ett stöd vid stu
diet av min skrift "Neolithic Man" (Göransson 1987: fig. 46). Eftersom man inte sällan 
"förändras under skrivandets gång" - och eftersom ständigt ny information kommer vid 
nya analyser - skulle jag säkerligen ha ritat modellen något annorlunda idag. Så har jag 
först helt nyligen fått den viktiga informationen - genom analys av getspillning - att san
nolikt utfodring med kvistar ägde rum i pålbyggnaden. Detta kan föra med sig en komp
letterande syn på det tidigt mellanneolitiska jordbruket i Götaland - permanenta åkrar 
kan ha funnits nära de forna vinterutfodringsplatserna. Men, likväl, låt oss titta på cirk
larna! 

Cirkel nr 1 (ca 5400 B.P.). Under senatlantisk tid (mesolitisk tid) - under skedet före 
almfallet - betades skogarna, som glesats av jägaren, av hjortdjur. Under försommaren 
betades kanske också kärrmarkerna. Skottskogar kan ha uppstått genom att basalskott 
växte upp ur ringade och nedbrända lövträd men framförallt genom att smala, unga träd 
bröts eller bets av. Av jägaren initierade skogsmarksbränder var mer eller mindre regel
bundet förekommande. Skogen var av mosaikkaraktär med trädgrupper av olika åldrar 
och med ökad skogsbrynseffekt. En "trädgårdsodling" av ursprungliga vete- och kornar
ter under ringbarkade träd kan ha förekommit. 

Cirkel nr 2 (ca 5 1 50 - ca 4500 B.P.). Almfallet orsakas av många samverkande fysi
ska och biologiska faktorer, såsom klimatförändringar, trädsjukdomar och, i viss mån, 
mänskliga aktiviteter (avbränning av naturligt döda träd, t.ex.). Under detta förändrings
skede var människan verksam i skogarna - ännu mer än under mesolitisk tid. Skogsbrän
derna, både betesbränder och svedjeliknande bränder för sädesodling, ökar markant. 
Sädesodling kan också ha förekommit i skottskogar, som under det följande, mellan
neolitiska skedet. Skogsbetningen var omfattande under denna tidigneolitiska destruk
tionsfas. Kärrmarkerna betades under försommaren. 

Cirkel nr 3 (ca 4450 B .P. ="Alvastra-tid"). Alvastra pålbyggnad anläggs 700 år efter 
almfallet under en tid, när skogarna "regenererat" i ca 100 år. I skottskogar på lättare 
jordar (och kanske moränleror som i Isberga-området) finns vandrande åkrar, på andra 
jordar finns skottskogar för vinterns lövfoder och betade regenerationsskogar. (Even
tuella gödslade åkrar är ej återgivna i cirkeldiagrammet, emedan jag ännu ej hunnit ska
pa en god modell av denna hypotes). 

Kärren, som sannolikt betas, börjar minska i omfattning emedan igenväxningen med 
Sphagnum -arter nu börjat. Hypotesen om en våldsam tillbakagång i odlingen under det
ta skede är byggd på det felslutet, att höga värden för ädla lövträd antas återspegla ett 
upphörande av odling. I själva verket var dessa träd en förutsättning för odling - de åter
speglar odling. 

Några avslutande funderingar 
Det förefaller som om den tidigt mellanneolitiska odlingen - den vandrande åkern - kan 
ha varit bunden till glacifluviala åsar och andra glacifluviala bildningar (se Isberga!), 
särskilt om dessa innehåller kalkrikt material. Skogsbetningen kan också till en del ha 
försiggått på lokaler av denna typ - men även annorstädes. Finner man vidsträckta kärr
marker intill sådana jordar (vi borde kanske tala om jordar av mosaikkaraktär, som det 
är i både västra och södra Östergötland) ökar sannolikheten för att vi funnit en god mel
lanneolitisk lokal. Viktiga är också marker av potentiell stäppängskaraktär. 
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ORAWING: HANS GÖRANSSON Kärrmarkerna kan, som nämnts, ha betats på försommaren. Om berg finns i närheten av dessa områden med glacifluvium och kärrmarker, tycks sannolikheten ytterligare öka för att lokalen kan ha varit eftertraktad av den mellanneolitiske skogsbonden (bergen kan möjligen ha varit bra betesplatser under sensommaren?). Denna kombination av naturtyper finner vi på många platser i nordöstra Götaland: Alvastra-bygden med Omberg, vidare Kinda och Norra Tjust med glacifluviala avlagringar och med sina berg intill kärrmarker - för att nämna några områden. Givetvis finns mängder av sådana lokaler i det övriga Götaland: i Ystadsområdet återfinns den väldiga Romeleåsen i norr (medan flertalet kärrmarker idag är bortodlade), i Falbygden har vi stäppängama, de bortodlade kärrmarkerna runt Åsle mosse samt de många platåbergen, vidare de bortodlade kärrmarkerna runt Hornborgasjön vid Billingens fot. Listan kan göras hur lång som helst. Jag talar utifrån pollenanalytisk erfarenhet och styrs av en aning snarare än av säkert vetande, när jag här talar om glacifluviala avlagringar (där vi idag ofta finner stäppängar), kärr och berg som attraktiva under det beskrivna skedet. Där jag funnit spår av tidig mellanneolitisk odling och skogsbetning finns dock minst två av dessa tre naturtyper kombinerade. Spår av detta förmodade, tidigt mellanneolitiska stubbskottsbruk borde ge sig tillkänna i form av träkol från kvistar (ej stammar) av framförallt lind, ek och hassel. Linden och eken bör ha avverkats med en viss regelbundenhet på de glacifluviala åsarna - efter 25-30 år har man kanske återkommit till samma yta - och kanske kan detta spåras på något sätt? Träden, som vuxit upp ur stubbarna, huggs ner, stammarna släpas bort och endast kvistar etc. bränns mellan stubbarna, som inte får dödas. Hur ser det träkol ut 
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som skapas av sådan "mild" avbränning (som ej bör förväxlas med svedjebruk)? Kanske kan man finna sådant i dödishålor av Nässjatyp? Under Alvastra-tid dominerar det nakna kornet. Vad beträffar naket respektive agnklätt (täckt) korns krav på gödsel (kväve och fosfor) tycks ingen skillnad föreligga. Svalöf Weibulls stråsädesavdelning har nyligen gjort undersökningar om detta. Jag ber att få tacka Jörgen Löhde, stråsädesavdelningen, som säger följande i ett brev daterat den 13  december 1 994: "Betr. krav på näringstillförsel till naket resp. täckt korn ... Vi har däremot själva kört en försöksserie med tre kvävenivåer, 45 kg N/ha, 90 kg N/ha och 1 35 kg N/ha, de senaste två åren. I denna serie ligger en naken komsort av egen förädling och jag bifogar diagram över avkastningen för denna sort i jämförelse med den officiella mätarsorten Golf som är ett täckt korn. Den enda skillnad som finns mellan sorterna är att SW 8775 avkastar ca 15% mindre än Golf. Detta motsvarar ungefär den del som skalet utgör - alltså avkastar de detsamma. A vkastningsökningen vid kvävetillförsel är också ganska lika för de båda sorterna, vilket bekräftar min förmodan om att näringsbehovet (N) för naket och täckt korn är ganska lika. Fosfatbehovet har vi inte undersökt, så där blir jag svaret skyldig. Rent ge netiskt skiljer sig naket och täckt kom endast i en enkel gen - det är således ingen grund till att förvänta sig någon skillnad i fosfatbehovet heller (min kursivering). Jag hoppas att jag med detta har skapat åtminstone lite mer klarhet rörande naket och täckt korn". Genom fynden av getspillning i Alvastra pålbyggnad, spillning som tyder på utfodring med kvistar under senvintern-förvåren, kan bilden av det mellanneolitiska jordbruket i framtiden kompletteras eller förändras. Kan tidigt mellanneolitiska"boplatser" (som Alvastra pålbyggnad) ha tjänstgjort som en slags "gödselstäder", varifrån gödsel hämtades till permanenta åkrar? I så fall borde dessa åkrar kunna spåras i fält i framtiden. Troels-Smith fann, som nämnts, sådana fossila åkrar i Thayngen-Weier i Schweiz från tidigaste neolitikum (Troels-Smith 1984). Kan det ha funnits både vandrande åkrar och permanenta åkrar under mellanneolitisk tid i Götaland? De mellanneolitiska vinterstallplatser, som legat på terra firma, har lämnat ytterst få spår i terrängen. Endast Alvastra pålbyggnad och dess paleoetnobotaniska material är välbevarat tack vare att detta material har konserverats i en ständigt vattengenomdränkt kärrmark. Det var närvaron av de under vintern rikligt flödande källorna, som gjorde Alvastra-lokalen attraktiv som utfodringsplats. Vi bör räkna med, att vinterstallplatser som legat på terra firma, kan ha placerats mycket nära källor med rikligt rinnande grundvatten. På marken runt dessa bör man söka spår av föremål, som offrats åt naturens makter till djurens skydd, dvs artefakter, som har överlevt 5000 års inverkan av luft, regn och nötning. 
Tillägg: Skottskogsbruket under senneolitikum och äldre bronsålder Eftersom en tidningsartikel om hackerör av Mårten Sjöbeck nytrycks i denna skrift, och Leif Gren beskriver det extensiva hackbruk, som bedrivits på Småländska höglandet under yngre bronsålder till in i romersk järnålder, gör jag här ett litet tillägg till mitt huvudtema - emedan jag är ensam pollenanalytiker i föreliggande skrift. Från och med senneolitisk tid, som börjar ca 3750 B.P. (ca 2200 f.Kr.) och upp genom äldre bronsålder, ökar hasseln på almens och lindens bekostnad. Alldeles uppenbart har nu skottskogsbruket utvecklats till ett dominerande utnyttjande och gynnande 
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Figur 19. Jämförelse mellan naket korns (SW 8775) och agnklätt (täckt) korns (Golf) 
avkastning vid tre olika kvävenivåer. Försök utförda på stråsädesavdelningen Svalöf 
Weibull AB. Det agnklädda kornets större avkastning beror på närvaron av skal. Jör
gen Löhde, stråsädesavdelningen, Svalöf Weibull AB. av hasseln . Den stubbskottsbildande hasseln var synnerligen värdefull, då den gynnsamt ökade markytans näringsstatus (vid sidan av att den producerade nötter ! ) .  I hasselmarkerna utvecklas en grässvål, som djuprotas med hjälp av dessa buskar (Sjöbeck 1 964) . Hasseln (liksom andra lövträd och buskar) kan ta upp näring på mycket större djup än gräsen. Näringen överförs genom det årliga lövfallet till marknivån - genom hassellövens snabba förmultning. På dessa skottskogsmarker med hassel, där en grässvål sålunda utvecklades mer och mer, bröts åkern, som gav skörd under ett (eller ett par?) år mellan stubbarna. Nästa år bröts åkern på ett annat ställe, åkern "vandrade" som jag beskrivit det för mellanneolitisk tid. Vi får föreställa oss, att hasselmarkerna skyddades mot betande djur (vallning, stängsel, tjudring?) . Inom andra områden ökade däremot betesarealerna, vilket tydligt framgår av pollendiagrammen. Även under senneolitikum och äldre bronsålder betas sannolikt de stora kärrmarkerna under försommaren. Därefter, under högsommar och höst, har husdjuren betat i övriga skogar. De kan då också, som nämnts, ha betat på bergen . Kanske krävde det vandrande åkerbruket i stubbskottsskogar av hassel inte så stora ytor som det vandrande åkerbruket under mellanneolitisk tid, eftersom hasseln så snabbt återger marken dess näringsstatus? Det behövde alltså kanske inte förflyta så lång tid mellan två nedhuggningar av samma dunge? 
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Under yngre bronsålder, som börjar ca 2750 B.P. (1000 f.Kr.), ökar öppna betesmarker i oerhörd grad, vilket kan observeras i många diagram från Götaland. Lind och hassel minskar medan björk och gräs ökar. Högst sannolikt skedde odlingen av säd fortfarande på vandrande åkrar i grässvålar, som kan ha djuprotats med hjälp av skottskogar. Sådan "hackerörsodling" har omtalats och beskrivits av bl.a. Sjöbeck (1927, 1960 - det senare arbetet sålunda omtryckt i föreliggande skrift) och i nutid inte minst av Leif Gren (bl.a. 1989 samt i föreliggande skrift), Connelid et al. (1993) och Mascher (1993). Tack vare en dag samman med Leif Gren i bygden kring och på Söderåsen har jag lärt mig att förstå, att det vandrande åkerbruket från sen bronsålder och upp i äldre järnålder inte bara kan spåras i pollendiagrammen. De tiotusentals hackerören i Sydsveriges gran- och bokskogar återspeglar just ett förhistoriskt extensivt vandrande åkerbruk, som har sina rötter i yngre bronsålder - eller kanske ännu längre tillbaka. I Danmark fann Gudmund Hatt, att de äldsta hackerören ("stendyngerne") kan dateras till senneolitisk tid (Hatt 1937: 105 ff). Uteslutas kan sålunda inte, att det mellanneolitiska vandrande åkerbruket i skottskogar, vilket sålunda tycks ha avslöjats med hjälp av pollendiagram, även kan ha lämnat någon form av spår i själva marken. Leif Gren beskriver förekomsten av hällkistor i Växjö-bygden. Han betonar, att det har gjorts få undersökningar av hällkistor i Småland. Han menar, att det inte är uteslutet att dessa gravar i denna bygd helt eller delvis härrör från bronsålder och inte yngre stenålder, som på de flesta andra håll. Hällkistorna uppträder nämligen ofta i hackerörsmiljöer i Växjö-trakten (Gren i föreliggande skrift). Hällkistorna i Kronobergs län studeras f.n. av Ewa Ryberg (1994). Som ovan beskrivits har vi i pollendiagrammen mycket höga värden för hassel under senneolitikum och äldre bronsålder. Jag har sålunda, som ovan nämnts, antagit, att pollendiagrammen under detta skede återspeglar hasselskottskogar med vandrande åkrar. Kanske kan kulturgeografer och arkeologer en dag slutgiltigt visa, att hackerören har sina rötter i denna hasseltid? Leif Gren antyder, att röjningsrösen kan ha uppstått redan under neolitisk tid, även om de blir vanliga först under yngre bronsålder. För närvarande diskuteras, om kreatursgödsel kan ha använts under "hackerörstid" (Engelmark, seminarium 1 994, Gren i föreliggande skrift). Hela vår förhistoria håller på att revideras. Under jägarstenålderns första årtusenden omformades sannolikt skogen med hjälp av ringbarkning och eld, så att hjortdjur och inhemska växter, såsom hassel och vildäpplen, gynnades och kanske också planterades. Odling - i vidsträckt bemärkelse - tycks ha förekommit från och med jägarstenålderns senare del. Under tidigneolitikum är jordbruket uppenbarligen mycket extensivt för att under mellanneolitikum sannolikt bli mer koncentrerat med (icke helt osannolikt) intensivgödslade åkrar - vid sidan av vandrande åkrar i skottskogar. Hackerören, som sålunda kan ha börjat uppstå under senneolitikum, påträffas inom områden, som idag ser ut som "marginalområden". Sedan länge står granskogen (på Skånes åsar bokskogen) tät, där under tusentals år odling bedrevs, innan den i det närmaste helt upphörde på dessa marker och förflyttades till lägre belägna nivåer. Ända till långt in på 1800-talet ingick lövskogen i bondens odlingssystem. Skogen var människans största tillgång inom jordbruket, innan konstgödningen infördes. Paleobotaniker, kulturgeografer och arkeologer har i sanning en spännande tid framför sig. Befriade från äldre, hämmande modeller om det tidiga jordbruket kan dessa forskare nu detaljstudera och beskriva de olika tidsskedena med moderna vetenskapliga metoder. 
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