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Lövängar och liknande markanvändningstyper i Europa 

Urban Emanuelsson 

Att försöka beskriva hur olika typer av hamlings- och lövängsbruk har utformats runt om 
i Europa är svårt, inte minst p g a att källmaterialet är mycket växlande. För vissa länder 
och provinser finns detta utförligt dokumenterat, inte minst ur ett historiskt perspektiv. 
Så kan t ex sägas vara fallet beträffande England och södra Skandinavien. För andra om
råden saknas åtminstone relativt lättillgängligt historiskt material. Jag är dock övertygad 
om att det finns sådant svårtillgängligt material, t ex publicerat i lokala hembygdsskrifter 
i Tjeckien eller Ungern. Förutom att materialet språkligt kan vara svåråtkomligt är det 
dessutom så att vi ofta söker i fel sorts källor. Vi kan t ex utifrån en svensk horisont hop
pas att materialet skall finnas i naturvårdsrelaterade skrifter. Så är det mycket sällan på 
kontinenten. Kulturgeografiskt och etnologiskt material är där betydligt mer givande. 

Hur ser då dagens situation ut? Svaret på denna fråga är nästan omöjligt att ge då 
många av de traditionella markanvändningssystem är inne i en mycket snabb omvand
lingsfas. Fina välhävdade lövängar som jag t ex besökte 1986 i Spanien och Italien har 
idag helt övergått till spontant igenväxande lövskog eller så har de planterats med snabb
växande tallar. Många av de uppgifter som jag presenterar i denna artikel och som mest 
är något över 10 år kan faktiskt vara inaktuella idag. Jag vet inte var de största föränd
ringarna skett. Vad jag vet finns inte heller någon större uppföljning på nationell nivå av 
hur traditionella skottskogar och lövängar utvecklas, möjligen med undantag för Eng
land. 

Materialet som denna artikel bygger på blir därför mycket heterogent och många av 
de större "linjer" jag försöker dra ut kan vara felaktiga till exempel p g a tillgång till ett 
för begränsat basmaterial. 

Traditionellt skogsutnyttjande 

I de traditionella lokalsamhällena i Europa har skogsvegetationen kommit att påverkas 
av en lång rad olika markanvändningsformer. Mycket vanligt har varit olika typer av 
kombinationer där betesbruk, slåtterbruk, klenvirkesproduktion och timmerproduktion 
kombinerats. Också åkerbruk har kombinerats med lövskogsbruk i olika former. 

Äldre tiders utnyttjande av skogen karaktäriseras ofta av att det har varit mycket kom
plext och dynamiskt. Olika former av klassificeringar och indelningar blir därför lätt 
starka förenklingar. Läsaren skall ha detta i minnet när han senare konfronteras med de 
olika indelningar jag gjort nedan. 

Karaktäristiskt för traditionellt trädutnyttjande under de senaste århundradena i Euro
pa är också att förändring skett inom dessa system. Befolkningsökning, tillgång till sten
kol, krig, revolutioner och förändrad efterfrågan på bl a livsmedel är viktiga faktorer som 
gjort att det inom de traditionella bondesystemen skett olika förskjutningar av utnyttjan
det av trädbevuxen mark. 

Bakomli&&ande faktorer av betydelse 
Vid utnyttjande av olika skogsområden har det traditionellt alltid under historisk tid 
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funnits en konkurrens mellan produktion av livsmedel och produktion av träråvaror. En 
sådan konkurrens går idag ganska lätt att studera. Frågan är för oss hur mycket av land
ytan som är skog och hur mycket som är åker. I skogen produceras träråvaran och på 
åkern maten. Traditionellt har det dock varit mycket mer komplicerat; skogen har ofta 
antingen direkt eller indirekt också kommit att producera mat (Slicher van Bath 1963). 
För att den skulle kunna göra det i någon större skala så har trävaruproduktionen i någon 
mån fått stå tillbaka. Djurhållning är en mycket viktig aktivitet när det gäller att utnyttja 
trädbevuxna ytor för matproduktion (Emanuelsson 1988). Vilka faktorer har då styrt 
balansen mellan matproduktion och trävaruproduktion? 

En mycket viktig faktor har naturligtvis klimatet varit. I områden med ett milt klimat 
har uppodlingsgraden tidigt varit stor. Har dessutom jordmånen varit god, har betoning
en på livsmedelsproduktion blivit stark. I sådana områden, t ex i England och Frankrike, 
har det därför tidigt uppstått ved- och virkesbrist (Rackham 1980, Peterken 1981). Det 
har då blivit aktuellt att i helåkerslandskapet finna möjligheter till produktion av de nöd
vändigaste ved- och virkesprodukterna. Ett milt klimat har dessutom gjort det möjligt att 
hålla betesdjur utomhus på bete året runt. I sådana områden har det i extrema fall kommit 
att utbildas ett landskap praktiskt taget utan träd av något slag. Vinterbete har givit upp
hov till trädlös hedvegetation. Bränsleproblemen har i vissa fall kommit att lösas med 
hjälp av grästorv och i mycket oceaniska områden med hjälp av torv från terrängtäckan
de myrar. Framförallt i mera fertila områden med stor befolkning har torv dock inte varit 
en tillräcklig källa för uppvärmning och byggnadsändamål; här har istället eller parallellt 
skottskogen kommit in i bilden. I skottskogar har producerats klenvirke som använts till 
bränsle men också till hägnader och till flätverk i byggnader. Skottskogar har alltså varit 
ett sätt att producera ved och virke i landskap som i princip varit helt inriktade på livs
medelsproduktion. Dock finns det en klar tendens att förlägga skottskogama till sådana 
ytor i landskapet som varit minst lämpliga för odling. I odlingsmässigt mindre gynn
samma områden hade säkert dessa områden varit utnyttjade som åker eller äng. I Eng
land var det t ex vanligt att förlägga skottskogarna till svårdränerade områden som bara 
med svårighet kunde odlas upp (Rackham 1980). 

Förflyttar vi oss så från de mest fertila och klimatiskt gynnsamma områdena till 
områden med svagare jordar och framförallt med kärvare vinterklimat kommer två för
hållanden att ändras. Dels fanns det där ofta utmarker med skogar som inte varit attrak
tiva för uppodling. Att speciellt vårda sig om områden för ved- och virkesproduktion var 
i sådana områden inte ett så trängande behov. Dels ökade i områden med kärvare klimat 
behovet av vinterfoder som kunde användas när betesdjuren stod uppstallade under den 
kalla årstiden (Emanuelsson & Bergendorff 1990). Bebyggelsenära områden som inte 
primärt behövdes för åkerodling kom då att bli mer intressanta som foderproduktions
områden och inte som ved- och virkesproducerande områden. Framförallt i områden 
med låg befolkningstäthet och mycket kärvt vinterklimat kom vinterfoderproduktionen 
att ske på helt öppna ytor, ofta i anslutning till våtmarker. När de helt öppna ytorna inte 
räckte till har de vinterfoderproducerande ytorna kompletteras med lövfoder från träd. I 
svensk botanisk litteratur har sådana kombinationsytor kommit att kallas "lövängar". 
Lövängar skulle alltså kunna definieras som slåtterängar i vilka det tillåtits växa träd och 
buskar. Ett viktigt skäl till att dessa buskar och träd tillåts växa här har varit att de också 
utnyttjats för foderproduktion. Många andra orsaker ligger troligen också bakom bruket 
av lövängar. Ett klassiskt skäl som många gånger framförts i svensk naturvårdslitteratur 
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går ut på att buskarna och träden i lövängarna kan hjälpa till att höja ängens totala foder
produktion. Många gånger har det dock varit så att ängarna innehållit mycket steniga 
ytor som inte gått att utnyttja för slåtter. Här har foderträd givit ett bra komplement. Ock
så orsaken att det visat sig gynnsamt att fodra t ex får med en viss andel lövfoder kan ha 
bidragit till att man tolererat och t o m gynnat vissa träd i ängar. 

I praktiken kan det vara svårt att dra gränsen mellan vad som kan räknas som lövängar 
och å ena sidan helt öppna slåtterytor som omkransas av ett småskaligt nätverk av träd
bevuxna och hamlade gärdsgårdar, och å andra sidan skogar där man hamlar träden och 
där det tidvis ske slåtter på de mera öppna ytorna. 

Grovt förenklat skulle man säga att i de mest oceaniska områdena saknas den mesta 
trädvegetationen. I områden med något strängare vinterklimat men som fortfarande är 
mycket gynnsamma för odling finner man skottskogar. Blir sedan klimatet radikalt 
kärvare finner man lövängar på skottskogamas plats i landskapet. En skottskogsliknade 
form av lövängar finns det dessutom i intermediära områden, alltså i områden som 
klimatiskt ligger mellan de klassiska lövängarnas områden och skottskogsområdena i 
Västeuropa. Dessa områden kan benämnas stubbskottsängar. 

Tre förhållanden tycks ha modifierat denna generella bild. För det första har högt 
befolkningstryck kommit att innebära att åkerodling utbrett sig på skottskogar, och löv
ängars "normalplats" i landskapet. Ett större handelsutbyte med ved- och virkesproduk
ter har därmed gynnats, och områden med stor befolkning har ofta blivit nettoimportörer 
av ved och virke. Söderslätt i Skåne är ett sådant område som inte har kunnat vara själv
försörjande ens vad beträffar ved. 

För det andra har en stark överhet ofta kommit att gynna träd och "skogar" också 
inom områden som varit mycket fertila och där man kunde vänta sig helt öppna land
skap. Strategiska behov och feodala självförsörjningsprinciper har gynnat träden. 

En stark feodal struktur har också påverkat hur träden i landskapet kommit att ut
nyttjas. Timmerträd och större skogsområden för jakt har ofta fått spela en större roll i 
feodala områden än i friare områden med en bondeklass. 

För det tredje har tillgången på rovdjur också spelat en stor roll. I områden med myck
et rovdjur som hotat tamdjuren har det funnits en tendens att satsa på relativt lång vinter
stallningsperiod och därmed stor vinterfoderproduktion. Man kan ha resonerat som så, 
att i och för sig skulle betesdjuren kunna gå ute en längre period under vintern än vad 
man satsat på, men de skulle då hela tiden förlora i vikt och samtidigt utsättas för allvar
lig fara att tas av rovdjur. Relativt lång vinterstallning har då varit ett bra alternativ. Man 
har fått satsa extra energi på att samla vinterfoder men å andra sidan har man när våren 
kommer ett garanterat antal någotsånär friska djur att släppa på bete. Stor rovdjurstill
gång har alltså gjort att markanvändningen drivits åt ett håll där vinterfodring fått spela 
en stor roll. Man kan alltså tänka sig att i vissa områden stubbskottsäng har prioriterats 
framför skottskog trots ett milt klimat. 

Förändringskrafter 
Sedan mitten av 1700-talet Qar det pågått ett antal processer som alla på ett eller annat 
sätt medverkat till att skilja jordbruksproduktionen och skogsproduktionen åt. Äldre 
tiders starka integration mellan livsmedels- och ved/virkesproduktion kom att brytas. 

Övergången till användning av stenkol i Storbritannien och Frankrike-Belgien-Tysk
land istället för att använda träkol som man huvudsakligen fick från skottskogar, kom att 
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Figur 1. Hamlad bokskog i Kantabrika bergen, ca 15 km norr om staden Riano. Foto 
förf. 1986. 

bli en mycket viktig förändringsfaktor (Rackham 1980, Moreau & Schaffer 1990). Att 
vidmakthålla skottskogar blev inte längre så viktigt för bergsbruket och den framväxan
de industrin. Skottskogarna kom därför att antingen plöjas upp till åkrar eller så också 
överföras till högskogar som mera systematiskt inriktades på produktion av grövre virke. 

De olika formerna av lövängar och hamlingsskogama var inriktade på forderproduk
tion, men i många fall var produktionen tämligen blygsam. Det har bl.a. visats av Osvald 
att vallodlingen inte var en företeelse som abrupt kom att införas i det europeiska jord
bruket. Snarare kan man säga att vallodlingskulturen är sprungen ur en äldre ängskultur. 
Denna ängskultur blev mer och mer förfinad, och insådd av högproduktiva arter kom att 
spela en allt större roll. Under 1800-talet kom så i de mer progressiva jordbruks
områdena i Västeuropa att införas växtföljder med vall som ett viktigt inslag. Den gamla 
ängen försvann på så sätt och vinterfoderproduktionen inordnades i åkerodlingssyste
men. Därmed kom också lövängar och hamlingsskogar att bli omoderna. Följdriktigt 
försvann de först från de större jordbruksregionema i Västeuropa. 

Införandet av konstgödsel i början av 1900-talet kom ytterligare att förstärka den 
negativa trenden för ytor som utnyttjats för naturlig foderproduktion. 

Övergången från komplexa mat/foder/ved/virkes-markanvändningstyper till en strikt 
uppdelning i åker, vall och virkesskog skedde alltså redan i slutet av 1700-talet i Väst
europas mest industrialiserade delar. Denna övergång sprider sig sedan över stora delar 
av Väst- och Centraleuropa under 1800-talet. Ännu år 1900 har förändringen inte nått 
nordligaste Skandinavien, ej heller delar av de mellaneuropeiska bergen. Också större 
delen av Sydeuropa lever kvar i de komplexa markanvändningsformemas värld. Fram
förallt gäller detta bergstrakterna. 
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Figur 2. Stubbskottsäng med klibbal, ask och björk, nära staden Alytus i södra Litauen. 
Foto förf. 1993. 

Andra världskriget och perioden fram till 1960 innebar en mycket hastig förändring i 
de tidigare marginella områdena i Europa. Emellertid fanns det fortfarande kring 1980 
kvar enstaka komplexa och ålderdomliga system i de flesta europeiska länder. Idag 
(1996) är de komplexa systemens saga all på de flesta håll. De har dock, som t ex här i 
Sverige och i England, kommit att leva vidar� i form av landskapsmuseer, i naturreservat 
och inom ramen för miljöstödsystem. I andra länder där det allmänna intresset för kultur
skapade biotoper i landskapet varit mindre, har varje år inneburit att allt färre brukade 
ålderdomliga kulturmarker har funnits kvar. Detta är t ex fallet i Italien och Spanien. 

En ganska speciell utveckling har skett i Östeuropa som har dominerats av Sovjet
unionen fram till ca 1990 (Hoppe 1993). Redan på 1930-talet hade Stalin i Sovjet
unionen genomfört stora och brutala jordbruksreformer som i princip innebar att privat
jordbruket överfördes till statliga eller kollektiva brukningsenheter. Denna politik kom 
sedan att efter 2:a världskriget tillämpas i större delen av Östeuropa. På landskapsnivå 
innebar förstatligandet och kollektiviseringen att man försökte skapa stora åkrar, stora 
foderproducerande områden, stora betesområden och skogar med relativt enhetlig sköt
sel. Inriktningen i fråga om brukningssätt i olika delar av Östeuropa blev dock mycket 
skiftande. I vissa länder och sovjetrepubliker innebar den nya tiden just denna stor
skaliga omvandling, i andra områden som t ex i östra Polen och Jugoslavien kom sovjet
systemet snarare att verka konserverande på ett äldre komplext system, åtminstone i 
områden med bruten topografi. 

Ett annat fenomen var att även i områden med mycket långtgående landskapsomvand
ling, som t ex Litauen, kom marginella områden att lämnas utanför de större landskaps-
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projekten. Här kom en äldre markanvändning att leva kvar antagligen beroende till stor 
del på att områdets brukare starkt missgynnades ekonomiskt, vilket gjorde att de kom att 
bruka sina gårdar eller de delar av sina gårdar som de fått behålla att bruka privat på ett 
ålderdomligt sätt. På det viset har t ex olika lövängstyper kommit att bevaras i Estland, i 
östra Litauen och i nordöstra Polen. 

Ett östeuropeiskt land som till helt nyligen hyste stora områden med lövängar, ham
lingsskogar och skottskogar av olika slag var Bulgarien. Här pågår liksom i många andra 
östeuropeiska länder en sen men snabb förvandling av ålderdomliga och komplexa 
markanvändningssystem i riktning mot högskogar eller betesområden. Mycket vanligt är 
också att stora områden idag ligger obrukade beroende på stor osäkerhet ifråga om ägan
derätten till marken. Det är idag mycket svårt att överblicka denna snabba omvandlings
process i Östeuropa, men den innebär dock säkerligen att traditionella komplexa bruk
ningsytor nu snabbt försvinner. 

Indelning och klassificering 

I föreliggande artikel ges en översiktlig presentation av sådana trädbevuxna ytor som 
haft en komplex och traditionell användning (Emanuelsson & Bergendorff 1990). Alltså 
berör jag bara högskogar för timmerproduktion för att sätta in dem i sitt sammanhang 
visavi ytor med mera komplext trädutnyttjande. Huvudvikten ligger alltså på ytor där de 
traditionella skogsprodukterna kommit att underordnas foderproduktion och klenvirkes
produktion. 

Den indelning jag här följer är: 

Högskogar 
Betesskogar 
Skottskogar 
Lövängar 
Hamlingsskogar 
Trädrader och häckar 

Högskogar berörs här bara ytligt och ligger i princip utanför uppsatsens ram. Detta 
gäller också i princip betesskogar som kan sägas vara högskogar som glesats ut p g a 
bete. Nästa kategori "hamlingsskogar" kan variera starkt i utseende och svagt utnyttjade 
sådana kan närmast föras till högskogarnas grupp. Det har också varit vanligt med ham
lingsskogar med ett starkt betesinslag. Gränsen mellan dessa grupper blir alltså tämligen 
konstlad. 

När det gäller skottskogarna har vi dock kommit till en klart definierad kategori. Detta 
är alltså skogar som regelbundet huggs och där föryngringen sker med stubbskott. Stora 
socklar bildas ofta i dessa skogar, socklar som kan överleva många huggningar. 

Lövängar är områden där olika former av trädutnyttjande sker kombinerat med slåtter 
av ängsvegetation. 

Slutligen berör jag här också "trädrader och häckar", vilket kan förefalla vara en väl 
avgränsad kategori. Men som vi nedan skall se finns det många exempel på hur små
skaliga slåtterlandskap med en mängd trädrader kan övergå till vad som måste kallas en 
löväng. Detta är vanligt t ex i Alperna. 
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Figur 3. Före detta hamlad ädellövskog i norra Georgien. Fotofö,f. 1985. 

Högskogar 

Högskogarna har naturligtvis varit de som dominerat skogslandskapet under sådana 
perioder då människans påverkan varit liten. Under åtminstone det senaste årtusendet har 
dock framförallt i Europas mer befolkade delar knappast funnits några högskogar som 
vuxit "fritt" d v s utvecklats som naturskogar under längre tid. Ännu mindre har vi kvar 
några större sådana områden. Högskogarna har varit föremål för skötsel för att få fram 
virke, detta har ofta kombinerats med bete, slåtter eller lövtäkt. 

Bialowieza i östra Polen är ett exempel på en lövskog (innehåller vissa partier gran
och tallskog) som fått fritt utvecklas i ca 400 år. Motsvarande situationer är mycket 
ovanliga och omfattar då bara små skogsbestånd. 

Under de senaste 200 åren har dock många f d betesskogar och skottskogar kommit 
att skötas på ett sätt som inneburit att de övergått till högskogar. Idag domineras den 
europeiska lövskogsarealen av högskogar. Det är dock bland dessa bara en liten andel 
som har lång högskogstradition. 

På många håll har det funnits speciella skötselsystem för att få fram framförallt rak
stammiga ekskogar som har haft stor betydelse som byggnadsmaterial och som material 
för skeppsbyggnad. Mycket avancerade sådana system har funnits i Frankrike (tire et 
aire). Ekskogen på Visingsö är ett exempel på denna västeuropeiska tradition. 

Kungliga jaktskogar har ofta kombinerats med högskogsskötsel. T ex är många av 
Polens skogar kungliga jaktskogar där man bedrivit dokumenterad högskogsskötsel 
sedan åtminstone 1500-talet. I dessa skogar har man dock i viss mån missgynnat löv
skogen då det funnits en strävan att gynna ädelgranen (Abies alba) som hade stort värde 
som timmerträd. 
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Betesskogar 

Betesskogar har varit vitt utbredda och det mänskliga trycket mot dessa har varierat 
starkt. Många av dagens mer imponerande högskogar som innehåller gamla träd har haft 
en förhistoria som betesskogar (Rackham 1980, Peterken 1981, Polunin & Walters 
1985). 

Vid normandernas invasion av England 1066 var detta land redan mycket skogfattigt. 
Vissa av de skogsområden som fanns kvar kom att få status av "Forest" vilket inte skall 
bokstavligt förstås som skog. "Forest" var områden inom vilka kronan förbehöll sig 
rätten till skogsavverkning och jakt. Till en början var det framförallt kronhjort och 
rådjur som jagades här. Med tiden kom dock dovhjorten att bli ett allt viktigare inslag i 
kronans jaktområden. Dovhjorten tillhör inte Europas spontana fauna efter den senaste 
istiden. Under förra mellanistiden fanns den dock här. Troligen var det romarna som in
förde den som jaktbart vilt från Mindre Asien. Englands dovhjortar kom förmodligen 
från det Normandiska kungariket på Sicilien. Dovhjortsjakt och "forests" för dovhjortar 
kom att spela stor roll i det engelska landskapet. Den engelska adeln kom i sina "parks" i 
mindre format också forma en betesskog där dovhjorten också spelade en stor roll. Nöt
boskap, hästar (pennies t ex i New Forest) och får ingick också som viktiga ingredienser 
i betesskogarna vare sig de var "forests eller "parks". 

Kungliga jaktområden och av adeln dominerade jaktområden har enligt normandiskt 
mönster anlagts runt om i Europas lövskogsområden. Från Sverige har vi exemplet 
Ottenby lund som just också upplåtits för dovhjort. De kungliga jaktskogarna i Polen och 
Frankrike har tidigare nämnts. Dessa kan i vissa fall också benämnas som betesskogar. 

Så noggrant reglerade som i England har dock inte alla beteskogar varit. I många fall 
kan man ana en historia som innebär att betydande skogsområden i bergstrakter men i 
vissa fall också i en del låglandsområden var relativt obefolkade kring år 1000 e kr. 
Dessa områden kom att utnyttjas allt mer som betesområden och detta kunde ske med 
hjälp av olika typer av fäbodsystem. Dessa skogiga betesområden hade status av allmän
ningar. Allmänningarna har i olika mån hamnat under kronan eller motsvarade institutio
ner. Betesskogarna har i många fall blivit öppna betesmarker i sina periferier med mer 
bevarad skog mot centrum (Ellenberg 1978). 

Till följd av kolonisation genom fäbodsystem har med tiden bygd uppstått i dessa 
skogsområden och privatisering har ofta skett (Polunin & Walters 1985). Under 1800-
talet och 1900-talet har många gamla öppna betesskogar tillåtits att sluta sig. Vanligt är 
också att lövskogarna har ersatts av barrplanteringar. T ex var Schwarzwald i mitten av 
1700-talet till en tredjedel lövskog. Idag dominerar barrskogen helt. 

Skottskogar 

Skottskogsbruket har haft en mycket stor utbredning inom det europeiska lövskogs
området. Under 1700-talet dominerades troligen den europeiska lövskogen av skott
skogsbruk. Men redan vid denna tid hade skottskogsbruket börjat minska t ex i England. 
Skottskog benämnes på engelska coppice, på tyska niederwald och på franska taille. På 
svenska använder vi idag ordet skottskog (Bergendorff & Emanuelsson 1982). I äldre 
arkivaliskt material ser man ofta termen surskog som till stora delar faktiskt i sitt utnyt
tjade sammanfaller med t ex niederwald. En skottskog kan innehålla en lång rad olika 
lövträdsarter. Skottskogar karaktäriseras av de flerstammiga socklarna. Stammarna 
huggs med mer eller mindre regelbundna intervaller. Därefter sker en regeneration från 
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Figur 4. Kantabariska bergen öster om Riano. I förgrunden stora hamlade bergsekar 

med undervegetation som brukas som skottskog. I bakgrunden mångformig mark

användning där bete, slåtter sädesodling och lövtäkt ingår. Foto fö,f. 1985. 

sockeln. Vissa arter kan bilda jättesocklar om de har huggits många gånger. Vid Elle
stadssjön i Skåne finns en asksockel som är 14 m i omkrets fast stammarna är klena. 
Cykler på mellan 5 och 30 år har förekommit. Ibland kan det finnas en "kortcykel" och 
en "långcykel" i samma skog. Detta har varit vanligt i Tyskland. Skottskogama har 
använts för att få fram bränsle, klenvirke till klinehus och staketmaterial. I många skott
skogar har det funnits överståndare som har tillåtits växa upp till stora timmerträd. 
Skogsek har varit vanlig som överståndare. Skottskogar har funnits över hela det nemo
rala lövskogsområdet i Europa, men även i submediterrana och boreonemorala områden. 
Idag har de flesta skottskogar ersatts med högskogar, åker eller bebyggelse. I Frankrike 
finns det kvar en hel del skottskogar. I England finns det också kvar en del, men dessa 
sköts nu allt mer inom ramen för natur- och kulturvården. Som en traditionell del av lant
hushållet lever skottskogsskötseln kvar i Italien, en del på Balkan och i Spanien. I 
Turkiet finns troligen de största traditionellt skötta skottskogama. Enstaka områden i 
Sydsverige bär fortfarande spår av skottskogsskötsel. 

I franska Jurabergen går det fortfarande ganska lätt att stöta på områden med traditio
nell skottskogsskötsel (Moreau & Schaffer 1990). De bäst bevarade skottskogama finner 
man i de delar av landskapet som inte helt domineras av skog utan där vallodling och 
betesmarker också spelar en. stor roll. Skottskogsträden är vanligen avenbokar, men en 
rad andra ädla lövträd förekommer också. Hassel kommer ofta in i betydande mängd. 
Som överståndare finner man framförallt skogsek. Nyligen huggna skottskogsparceller 
uppvisar här en mycket tilltalande vårflora med primulor och sippor i betydande mängd. 
Före den franska revolutionen var den helt övervägande delen av Frankrikes skogar 
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skottskogar. Under 1800-talet kom man därefter att överföra skogarna på adelns och 
statens mark till högskogar (Peterken 1981). På den kommunala marken kom dock skott
skogsskötseln ofta att behållas. 1970 sköttes dock så mycket som 49 % av Frankrikes 
skogar som skottskogar. Som jämförelse kan nämnas att bara 3 % av Storbrittanniens 
och 6 % av Västtysklands skogar 1970 sköttes som skottskogar. Andelen skottskog i 
Frankrike har sedan 1970 minskat; någon mer precicerad siffra kan jag ej ange. Italien är 
dock troligen det europeiska land som har störst skottskogsandel fortfarande. 1970 var 
andelen 59 % men den har också där minskat. 

Skottskogar med ätlig kastanj som det dominerande trädslaget är utmärkande för 
betydande delar av den Appeninska bergskedjans lägre sluttningar. T ex finner man norr 
om Rom en småbrutet landskap där kastanjeskottskogar omväxlar med hasselnöts
odlingar. Speciellt välutbildat är detta landskap kring Lago di Vici. Tidigare har dessa 
skottskogar ofta använts för tillfällig åkerodling i samband med att träden huggits. Man 
kunde på detta sätt förutom ved också få ut en viss andel brödsäd ur skottskogen. Mäng
derna blev dock blygsamma med bara två-tre år åkerodling i en normal rotationsperiod 
på ca 30 år för dessa skottskogar. Idag utnyttjas dessa skogar uteslutande som ved- och 
virkesskogar. 

Den ätliga kastanjen har också i dessa områden ingått i ett annat komplext markut
nyttjandesystem. Kastanjestammarna har tillåtits att bli stora och välvuxna, men träden 
har beskurits 3-10 meter ovan markytan. I samband med beskärningen fick man en röj
gödslingseffekt av marken som utnyttjades bl a till veteodling. Ytorna kunde sedan an
vändas för bete. Idag finns det mycket vackra och välbevarade sådana marker kvar fram
förallt sydost om Viterbo. Någon veteodling förekommer troligen inte i samband med att 
träden beskärs. Huvudsakligen utnyttjas områdena för bete. I april blommar här mycket 
stora mängder av orkideen Romeo och Julia, en till Adam och Eva närstående art. 

I Sydeuropas submediterrana områden, alltså i områden där medelhavsvegetationen 
har svårt att klarar sig och därför utgör en blandning av lövfällande och vintergröna träd 
och buskar, finner man på många håll skottskogar som domineras av ett antal ekarter 
nära besläktade med duneken (Quercus pubescens). Exempel på sådana områden finner 
man t ex i Ligurien norr om Genua, kring Soria i Spanien och i stora delar av Bulgarien, 
inte minst i landets sydöstra delar. Många av dessa skottskogar håller på att överföras till 
högskog. Vanligt är att man lämnar en stam vid huggningen. Denna tillåts att utvecklas 
och man röjer bort eventuella nya stubbskott. 

På sina håll i de submediterrana områdena kan man få det intrycket att hela landskapet 
är en enda stor skottskog (Smith 1979). Går man i dessa områden och studerar dem nog
grannare finner man dock att de består av en mosaik av äldre skottskogar, vilka utmärks 
av stora socklar som huggits många gånger, samt av ytor med helt nyetablerad lövskogs
vegetation. De senare ytorna har alltså aldrig huggits och innehåller inte några socklar. 
En tredje markanvändningsform kan också spåras i dessa idag sammanhängande löv
skogar, nämligen ytor som betats och där det funnits undertryckta lövträd som kontinuer
ligt betats. Sådana betesbuskar blir liksom skottskogsträden flerstammiga när de lämnas 
utan bete. Det som vid ett ytligt påseende kan förefalla vara en stor skottskog är ofta i 
verkligheten en mosaik av nyligen helt öppna ytor (åkrar), betad buskmark, samt "riktig" 
skottskog med långkontinuitet. I denna typ av mosaikområden spelar framförallt på 
Balkan orientalisk avenbok (Carpinus orientalis) en stor roll. Ofta benämnes dessa sub
mediterrana mosaikområden "shibliak". Benämningen finns i flera olika varianter i de 
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Figur 5. Skottskog av ätlig kastanj i sydvästra Tyskland. Foto förf. 1985. 

slaviska språken och betyder i princip buskmark. Termen har dock kommit att mera ve
tenskapligt kommit att utnyttjas för att beskriva submediterrana skottskogar och busk
marker. Den är alltså något av en parallell till termen "macchia" som kan ses som 
shibliakens mediterrana motsvarighet. 

Med visst fog kan man säga att macchian i vissa former är en mediterran skottskog. 
Vanligast är stenekskogar (Quercus ilex), som har betydande utbredning bl a i södra 
Frankrike och i Spanien. Macchiavegetation har dock oftast behandlats mer komplext än 
Mellaneuropas skottskogar. Macchian har förutom att den huggits också betats, bränts 
och i vissa fall använts för lövtäkt sommartid för att öka fodertillgången till betesdjur 
som haft svårt att finna föda under den mycket torra sommaren. 

Termen skottskog har alltså huvudsakligen reserverats för mellaneuropeiska löv
skogar som huggits med regelbundna intervaller och där föryngringen skett med stubb
skott. Om man inte bara håller sig till mellaneuropeisk lövskogsvegetation utan huvud
sakligen ser till brukningsformen, ser man att även submediterran och mediterran vegeta
tion har behandlats som skottskog. I norra Skandinavien, Finland och Ryssland finner vi 
också skottskogsliknande brukningsformer, nämligen flerstammig fjällbjörkskog. Sådan 
skog har i många dokumenterade fall upprepade gånger huggits, huvudsakligen för att få 
ved, och därefter tillåtits regenerera, varefter den åter utnyttjats. Samernas tidigare halv
nomadiska levnadssätt har alltså gett upphov till ett skottskogsliknande utnyttjandesätt 
av fjällbjörken på många håll. T ex har detta dokumenterats i anslutning till Rensjön i 
Torne lappmark (Emanuelsson 1987). 
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Lövängar 

Lövängar är en av botanister i början 1900-talet uppfunnen term på slåttermarker där det 
finns ett betydande inslag av träd. Förenklat kan man urskilja tre typer (Hreggström 
1983, 1992): 

1. äng med glest stående högstammiga träd ofta med "hasselstrumpa", 
2. hamlingsäng, d v s en slåttermark där det finns ett stort inslag av hamlade träd, 
3. stubbskottsäng som är en markanvändningsform som till sitt yttre liknar skottskogen, 
alltså med flerstammiga socklar. I stubbskottsängen står socklarna glesare än i skott
skogen och slåtter bedrivs mellan socklarna under några år efter det att socklarna hug
gits. 

De tre ovan nämnda typerna kan naturligtvis delvis övergå i varandra och i många 
traditionella odlingslandskap har de trädbevuxna slåtterytorna kommit att ligga blandade 
med mer eller mindre permanenta åkerytor och stenimpediment av olika slag. Som ovan 
nämnts finns något av en klimatisk gradient från områden med relativt gynnsamma 
odlingsförhållanden och milda vintrar, i vilka skottskogama dominerat över ett interme
diärt område med stubbskottsängar, till kärvare förhållanden där hamlingsängama domi
nerat. Troligen är det en anpassning till de behov som varit mest trängande för befolk
ningen. I de kärva områdena med lång vinter har vinterfoderproduktionen prioriterats; 
därav satsningen på hamlingsängar som både ger gräs- och lövhö. Bränsle har ofta i 
dessa områden funnits i utmarkens skogar. I de gynnsamma områdena har det ofta rått 
skogsbrist medan vinterfodret varit ett mindre problem, därför har man satsat på klen
virke och inte foder. Stubbskottsängen är något av en kompromiss som vi alltså finner i 
de intermediära områdena. 

Många av dagens mera varierade lövskogar har sin bakgrund i någon av de ovan 
nämnda lövängstyperna. Det är inte heller ovanligt att lövträdskontinuitet bara har 
funnits på inägomarkens lövängsytor, medan utmarkernas skogar inte minst på 1800-
talet under någon period varit totalt utraderade. 

Lövängar med höga träd 
På en del håll i Europa går det fortfarande att finna ogödslade slåtterängar i vilka det 
växer höga obeskurna träd. Arealerna är inte stora och ofta finner man dessa ytor inom 
ramen för olika typer av reservat. Något vanligare är att finna artrika betesmarker med 
höga träd. Sådana områden kan naturligtvis ofta vara trädbevuxna naturbetesmarker med 
lång kontinuitet. Vanligt är dock att dessa marker - om det finns möjlighet att kontrollera 
markanvändningshistorien - visar sig ha varit slåttermarker för inte så länge sedan. Den 
höga artrikedomen är då ofta en återspegling av områdets tidigare slåtterhistoria. 

I Sverige finner man denna typ av lövängsrester i Mälarlandskapens godsdominerade 
områden. Eken finns ofta som det högvuxna träd som gynnats. Liknande områden finns 
det också exempel på i Blekinge. 

I Estland finner man lövängar som delvis kan sägas vara av stubbskottsängskaraktär 
och delvis kan sägas representera den här typen av lövängar. Här bedrivs fortfarande 
slåtter liksom i liknande lövängar i Kantabriska bergen i Spanien. Man kan också finna 
enstaka liknande lövängar som hävdas i franska Pyreneema, i Jurabergen och i Alperna 
(Moreau & Scheffer 1990). I Alperna har det dock varit vanligt att barrträd vuxit upp
blandade med lövträd i ängsmarker. I Österrike finns fortfarande kvar, t ex några mil 
väster om Innsbruck, "lövängar" där högvuxna lärkar är det dominerande trädet. 
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Lövängar av hamlingstyp eller hamlingsängar 
Lövängar av hamlingstyp eller hamlingsängar, som den finlandsvenske lövängsforskaren 
Carl-Adam Hreggström föreslagit att de skall kallas, är nog den markanvändningsform 
som de flesta associerar till just ordet löväng. Markanvändningstypen har varit vitt ut
bredd i Europa in på 1 900-talet, och i de flesta europeiska länder går det fortfarande att 
finna åtminstone några rester av denna lövängstyp än idag. Undantagen är nordligaste 
Europa, alltså nordligaste Sverige, Norge, Finland och Ryssland, vidare Brittiska öarna, 
Danmark, nordvästra Tyskland med angränsande områden i Nederländerna samt Plan
dem och nordligaste Frankrike. 

Också i Medelhavsområdet har det till helt nyligen i bergsregionerna funnits ganska 
gott om hävdade hamlingsängar. Samma träd som använts i skandinaviska lövängar (ask, 
alm och lind) har också här utnyttjats, dock med den skillnaden att ängarna legat på 
betydligt högre altitud än i norra Europa. Hävdade hamlingsängar fanns åtminstone helt 
nyligen i Kantabriska bergen i Spanien, i Pyreneerna, i Cevennerna, norr om Trento i 
Norditalien, i Östtyrolen i Österrike, i Slovenien, i Makedonien och på flera håll i Grek
land och Bulgarien. Om man nöjer sig med att se spåren av denna hävdform går det att i 
stort sett alla mellan- och sydeuropeiska bergskedjor uppleta sådana spår. Mycket vanligt 
är att träden i hamlingsängen inte hamlas längre och slåtterängen har övergått till att bli 
en svagt utnyttjad betesmark. Särskilt skall här också nämnas det intressanta kulturland
skapet runt Sognefjord i Norge där det fortfarande finns kvar fina exempel på hamlings
ängar, men där det ofta kan vara svårt att säga om man befinner sig i en hamlingsäng 
eller om de hamlade träden står i ett komplext kulturlandskap med både modern vall
odling, naturbetesmark och stenbunden mark som inte kan utnyttjas mer än som växt
plats för hamlade träd, t ex alm (Austad 1985). 

De kvarvarande hamlingsängama saknar nästan alltid en viktig komponent som varit 
vanlig tidigare i dessa, nämligen tillfälliga åkrar. Det har varit mycket vanligt att ängs
vegetationen har förnyats genom att odlingsytor har tagits upp i ängen. Detta har då dels 
gett brödsäd, dels också haft en positiv påverkan på sådana delar av ängen som kommit 
in i ett mossdominerat och lågproduktivt stadium. Att dessa "förnyingsytor" varit små 
har inneburit att ängsvegetationen kunnat sprida sig in från omgivande vegetation då 
åkerodlingen upphört. Det finns en mycket stor variation ifråga om hur åkerytor kommit 
in i ängsbruket runt om i Europa. Vi har t ex bruket med lindor från Dalarna som i stort 
sett berörde alla friska och torra ängsytor som inte var alltför steniga. Att andelen cirku
lerande åker i hamlingsängama varierat mycket under historiens gång finns det många 
belägg för. Från franska Alperna finns det många uppgifter som t ex visar att andelen 
åker nådde ett maximum strax efter år 1 900, då åkerodling prioriterades. Kontinuerligt 
kan man sedan se en tendens till allt större ängsandel som därefter avlöses av en allt 
större betesandel. 

Att gynna vissa träd som beskurits för ett mycket bestämt ändamål finns det också en 
rad exempel på. Hamlingsängar med en dominans av mullbärsträd har varit vanligt t ex i 
Sydfrankrikes berg. Här har närheten till Lyons sidenindustri spelat en roll. På Kreta och 
Sardinien finns det t ex en hel del gamla olivodlingar där de kraftigt beskurna olivträden 
kombinerats med alternerande åkerodling och ängsproduktion. 

Det har ovan nämnts att det finns betydande områden i bl a Alperna där man finna 
lövängsliknande strukturer i landskapet, men vid en närmare studie visar sig dessa områ
den vara karaktäriserade av små ängs- och vallytor som omges av breda träd- och busk-
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Figur 6. Hamlade ekar på inägomark i Bulgariska Makedonien. Foto förf. 1 985. 

ridåer. Dessa ridåer utnyttjas ofta för lövtäkt. Områdena kan kanske inte betraktas som 
"äkta" lövängar men fungerar ofta på ett mycket likartat sätt . De många träd- och busk
ridåerna återspeglar ofta en komplex ägarsituation samt ett omfattande röjningsarbete 
som på sina hål l givit upphov ti ll stora mängder stengärdsgårdar som bl ivit träd- och 
buskbevuxna. Liknande strukturer finner man också på branta sluttningar som terrasse
rats och där terrasskanterna kommit att utnyttjas för klenvirkes- och lövproduktion . En 
allt större betoning på boskapsskötsel i många bergsområden har medfört att åkrarna i 

dessa system ersatts av vallar som ofta blivit permanenta och allt mer kommit att likna 

naturängar. Tyvärr finns det en tendens idag att dessa naturängsliknande vallar antingen 
lämnas att växa igen eller att de gödslas kraftigt vilket medför en strak:t förenklad vegeta

tion. 
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Stubbskottsängar 
Stubbskottsängar är lövängar som karaktäriseras av att huvuddelen av träden och buskar
na skärs ner mer eller mindre regelbundet och där en viktig del av produktionen förutom 
ängshöet utgörs av klenvirke. Produktionen av lövhö är marginell eller saknas i denna 
typ av löväng. 

Det har inneburit en hel del problem att försöka kartlägga utbredningen av denna typ 
av markanvändning, då den i litteraturen ibland inte urskiljts från skottskogsskötta om
råden, och ibland inte från hamlingsängar. Troligen har dock mycket stubbskottsängar 
funnits i Sydsverige, framförallt i Skåne, i sydligaste Finland, i betydande omfattning i 
Baltikum; troligen också en hel del i Polen, Tyskland och Danmark; dock inte i de mer 
maritima områdena nära Nordsjön (Bergendorff & Emanuelsson, 1991, 1996, Emanuels
son m fl 1985). Vidare har också stubbskottsängar funnits spridda i stora delar av 
Mellaneuropas lägre bergstrakter. Idag kan man vad jag vet finna traditionellt skötta 
stubbskottsängar i södra Litauen (Alutis), i Bulgarien (söder om Burgas), i Spanien (Seo 
de Urgel, Riano), i Frankrike (Cevennerna) och i Österrike (Kärtren). Troligen finns 
sådana ängar på fler håll. Stubbskottsängar som fortfarande utnyttjades på 1970-talet har 
jag kunnat dokumentera på Åland (Kökar), i Estland (norr om Peipus), i sydöstligaste 
Schweiz, samt i Slovenien och Kroatien. 

Hamlingsskogar 

Stora delar av den litteratur som finns om hamling och annan beskärning av lövträd i 
Europa syftar på olika typer av inägor, t ex olika typer av lövängar på inägomark. Därav 
är det lätt att få uppfattningen att hamling varit något specifikt för inägorna (Gaillard m fl 
1994). Troligen är det snarare så att hamling ofta försvunnit tidigare från utmarkerna än 
från inägomarkerna, i många fall p g a olika typer av restriktioner som utfärdats t ex av 
staten och som syftat till att gynna höga och rakvuxna träd lämpliga till exempelvis 
byggnadsändamål. I områden med svag "skogsvård" har det däremot varit vanligt att 
betydande lövtäkt och grentäkt skett på utmarkerna. 

Att sedan använda termen hamlingsskogar för utmarksskogar i vilka det bedrivits viss 
hamling är kanske att ta i. Det har dock funnits en typ av skogar som helt dominerats av 
hamlingen, men vanligast är nog ändå att hamlingen bara varit en del av markanvänd
ningen, en del som kunnat variera betydligt. I Kaukasus (längs södra delen av den s.k. 
Militärvägen som går mellan Tiblitsi och Vladikavkas) finns det mycket stora blandade 
ädellövskogar som för ca 20 år sedan fortfarande hårt utnyttjades för hamling. Tiotals 
kvadratkilometerstora ytor har här till helt nyligen alltså använts huvudsakligen för ham
lingsändamål. 

På andra håll kan det vara svårt att avgöra om en skog verkligen utnyttjats för täkt av 
lövfoder; det kan också i många fall ha rört sig om grentäkt. I Kantabriska bergen finns 
betydande arealer bokskog som bär tydliga spår av att grenarna på träden huggits eller 
skurits av upprepade gånger. Vid diskussioner med lokalbefolkningen har det framgått 
att dessa skogar utnyttjats för ren grentäkt, men också att vissa bokar beskurits för att i 
första hand ge löv som använts som foder. Den mig veterligen sista bok-lövtäkten i 
Riano-området i Kantabriskå bergen skedde ca 1983. Också ekar, ofta Quercus petrea, 
har utnyttjats i stor skala för lövtäktsändamål. Här kan man verkligen tala om hamlings
skogar. Exempel på sådana skogar som nyligen utnyttjats på detta sätt finns i Kanta
briska bergen, på Sardinien, i Makedonien och i Bulgarien. Små liknande områden 
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Figur 7. Hamlad ätlig kastanj i Cevennema. Fotoförf. 1985. 

dominerade av gamla avenbokar finns t ex också i Nordtyskland (utanför Willhelms
hafen). 

En märklig kombination av skottskogsbruk och lövtäkt finns fortfarande, om än i 
minskande skala, i Bulgarien. Här finns stora skottskogar av turkisk ek och ungersk ek. 
De flerstammiga socklarna av dessa ekar gallras på sommaren när bladverken är väl 
utvecklade. På så sätt blir stammarna på sockel ut gallrade till ved samtidigt som man får 
tillgång till betydande mängder lövfoder, som huvudsakligen används till vinterutfodring 
av får. 

Mindre intensiv lövtäkt i olika former har varit en vitt spridd företeelse. Ibland har 
denna lövtäkt varit selektiv, t ex i Pyreneema och nordöstra Skåne där asken varit mest 
utsatt för hamling. Sporadiskt och oregelbunden hamling har också varit vanlig. En rad 
exempel på detta finns från Sverige och Norge. T ex har björk utnyttjats i ganska stor 
skala från Örkelljunga (Skåne) i söder till Laimoviken (Torne lappmark) i norr. Detta 
utnyttjande har varierat i hög grad och ofta har det inte bara varit fråga om lövtäkt på träd 
som lämnats kvar. När det gäller björk har det också ofta varit fråga om att fälla stora 
träd och sedan bara ta vara på de lövbärande grenarna. 

Trädrader och häckar 
Trädrader och häckar har ofta haft ett dubbelt ändamål: de skulle dels avgränsa ett områ
de, dels producera bränsle, klenvirke eller foder (Rackham 1980). Framförallt i England, 
Irland samt nordvästra Frankrike inklusive omgivande områden har det traditionellt 
funnits ett mycket väl utvecklat häcklandskap, bocage på franska. Framförallt i Frank
rike har det varit vanligt att hamlade askar ingått i bocage-landskapet. Dessa träd har i 
många fall lämnats att växa fritt eller huggits ner. I en del områden är det dock vanligt att 
de fortfarande beskärs av i huvudsak estetiska skäl. 
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Figur 8. Lövstack skyddad av ris och stängsel i sydöstra Bulgarien. Foto förf. 1985. 

Bevarade komplexa system 

Utmärkande för många äldre markanvändningssystem har varit deras stora komplexitet. 
Bl a har en rad olika typer av nyttjande samsats inom ett och samma område. Ibland har 
t.ex. bete, lövtäkt och ambulerande odling kombinerats på samma yta. Ibland har man 
haft mycket komplicerade "markanvändningsföljder". Det finns t ex beskrivet från norra 
Spanien 30-åriga cykler där åkerodling, slåtter, bete, lövtäkt och klenvirkestäkt avlöst 
varandra. Ett annat ofta citerat exempel kommer från Siegerwald i västra Tyskland där 
flerstammig ekskog huggits och givit som viktig en produkt ekbark till garvning. Efter 
ekskogens fällning har en rågskörd tagits på hygget. Därefter har området kunnat använ
das för bete. Slutligen har området lämnats ifred några år innan de flerstammiga träden 
ånyo fällts. 

I sydvästra Spanien ligger ett mer eller mindre sammanhängande område som kallas 
Dehesan. Detta är kanske det bäst bevarade traditionella och komplexa kulturlandskap 
som vi idag finner i Europa (Smith 1979). Dehesan ger intryck av ett savannartat land
skap. Träden som dominerar i detta halvöppna landskap är stenek och korkek. Dels pro
ducerar träden ollon som är en viktig resurs för den traditionella svinuppfödningen här. 
Dels beskärs de och ger foder till kor, getter och får, framförallt under den torra somma
ren då betet är dåligt. I området bedrivs också ett ambulerande åkerbruk som traditionellt 
huvudsakligen bara bygger på den röjgödslingseffekt som uppstår då man plöjer upp 
grässvålen. Förutom det närmast unika värde som Dehesan har från kulturell synpunkt är 
området också ytterst värdefullt från biodiversitetssynpunkt. Det savannliknande land
skapet utgör en mycket viktig häckningsmiljö för bl a den hotade stortrappen och ett 
antal numera mycket sällsynta rovfåglar. Typiskt för dessa fåglar har varit att de gynnats 
just av ålderdomliga komplexa markanvändningssystem som numera är mycket ovanliga 
i Europa. 
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Utomeuropeiska jämförelser 

Lövtäkt går att finna i stora delar av världen men ofta är det ett bruk som är mycket 
marginellt. Man kan dock urskilja ett stråk med mera lövtäkt som startar i Spanien och 
Marocko i väster, löper på båda sidor av Medelhavet och har en tyngdpunkt i Turkiet, 
norra Irak och angränsande delar av Iran. Därefter fortsätter stråket på bred front i 
Centralasiens och södra Asiens bergsområden. I Himalaya och angränsande berg, fram
förallt i Nepal är lövtäkten mycket utbredd och utvecklas kontinuerligt. Ett betydande 
antal lövträd utnyttjas här. Lövtäktsträden planteras ofta i Nepal och vårdas noggrant av 
sina ägare. Lövtäkten där har inte bara betydelse för utfodring av djur under vintern. 
Lövfodret utnyttjas också för att fodra djur som är stallade året runt. 

Relevans för bevarande av biologisk mångfald 

Lövängar och liknande komplexa och traditionella markanvändningsformer har natur
ligtvis ett stort kulturellt värde. Internationellt uppskattas ofta sådana områden inte på 
samma sätt som vi gör i Sverige. Att en viss sorts vegetation är ett kulturminne likvärdigt 
med en gravhög eller en borg kan för många vara svårt att förstå. Många gånger ses där
för t ex lövängar som enbart en angeläghenhet för naturvården. 

Från biodiversitetssynpunkt är lövängar mycket rika miljöer. Här kan ett stort antal 
organismer leva sida vid sida, mycket beroende på de upprepade störningar som männi
skan sätter in i sådana områden. Exempelvis kan i en stubbskottsäng som sköts aldrig 
bara skogsväxter eller bara ängsväxter ta över. Igenväxningsperioderna gynnar skogs
växterna och slåtterperioderna gynnar ängsväxterna. 

Det kanske allra intressantaste är dock att artgrupper som kan tyckas vara helt bundna 
till rena skogsmiljöer har haft en möjlighet att överleva i lövängar och liknande miljöer. 
Idag när många sådana lövängar övergått till rena skogsmiljöer ser man att skogsarterna 
finns i de lövskogar som har lövängshistoria medan de saknas på huvuddelen av löv
skogsarealen. Denna lövskogsareal går då historiskt tillbaka på olika typer av helt öppna 
marker, där det inte har funnits någon trädkontinuitet. Vissa ku\turmarker har alltså blivit 
områden för trädkontinuitet tack vara den komplexa skötseln de utsatts för. 

Europeisk kunskap om lövängar och liknande områden 
Som framgått av denna uppsats är kunskaperna om lövängar, skottskogar och hamlings
skogar fragmentarisk. Även om den finns, så finns den inte samlad och väl systematise
rad och presenterad. Det finns både kulturella- och naturvårdsskäl att verka för att denna 
typ av kunskap täckande hela Europa blir sammanställd och tillgänglig. Olika natur- och 
kulturinriktade konventioner och EU-direktiv har sett dagens ljus under det senaste 
decenniet. När det gäller lövängar och liknande miljöer har dessa områden delvis kom
mit att "falla mellan stolarna". EU:s Natura 2000-program utgår t ex från arter och vege
tationsmässigt definierade habitater. På den kulturella sidan finns en stark slagsida åt 
bebyggelse och fornlämningsområden. Lövängarna och andra av människan komplext 
utnyttjade habitater blir därför ofta varken tillräckligt värdefulla från biodiversitets
synpunkt, ej heller ur kulturell synvinkel. Jag vill påstå att det fina med dessa starkt 
kulturpräglade miljöer är att de är något av en syntes av både naturvärden och kulturella 
värden. Låt oss uppskatta denna kombination och se till att dessa områden bättre doku
menteras och tas till vara för framtiden. 

Det finns dock stora svårigheter att ta till vara områden som karaktäriseras av ett 
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ålderdomligt och komplext markutnyttjande. Många gånger kan det förefalla som detta 
bara låter sig göras i rent museala former. Troligen måste också en del av dessa områden 
skötas i reservatens eller landskapsmuseemas form, men det kan naturligtvis bara bli 
fråga om en liten fraktion av den totala arealen. Här fordras istället att modifierade sköt
selmetoder tas fram som bevarar huvudkaraktären hos dessa områden. Skötseln bör 
sedan ske inom ramen för det normala jord- och skogsbruket men genom att samhället 
(till stor del i form av EU) köper kulturella och naturinriktade tjänster av jordbrukare och 
skogsbrukare. EU:s miljöstöd skall inte ses som ett stöd utan som en ersättning för natur
och kulturtjänster som brukarna utför. Dessa tjänster kan sedan utvecklas avsevärt i 
samarbete med de forskare som studerar och sammanställer kunskap om de ålderdomliga 
komplexa markanvändningssystemen. 
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History and traces of coppicing and pollarding in Scania, south Sweden 

Claes Bergendorff & Urban Emanuelsson 

Abstract 
Coppicing, i. e. the recurrent cutting to near ground leve! of trees and shrubs, and 
pollarding, i. e. the recurrent cutting of trees at 1.5-3 metres above ground, have been 
widespread methods to receive wood and fodder in Europe. The history and the remaining 
traces of these practises are described with special reference to the south Swedish province 
Scania. Published as well as unpublished material were used in combination with field 
studies. 

In the 'wooded meadow' most trees and shrubs were either coppiced for fuel, fencing 
material and raw material for handicraft or pollarded for leaf hay. Often 'standards ', i. e. 
trees left <luring a number of coppice rotations, constituted a sparse upper canopy. Open 
glades were mown and occasionally also cultivated. Alnus glutinosa, Carpinus betulus, 
Corylus avellana, Fraxinus excelsior and Tilia cordata were the most used coppice 
species, while Fraxinus and Tilia were the most appreciated fodder trees. Quercus robur 
was the typical standard species. 

In the Scanian 'village society', subsisting into the 19th cenyury, the wooded meadows 
were situated in the 'inmark' close to the village. In the inmark there could also be 
' coppices', i. e. more dense, not mown, stands of coppiced trees and shrubs. The Scanian 
'surskog' is supposed to typically have been managed as a coppice. 

Coppicing and pollarding were also carried out in the 'utmark', i. e . the collectively used 
pasture ground. 'Utmark coppices' were usually Alnus glutinosa dominated. The Fagus 
sylvatica wood, the most widespread utmark wood type in Scania, however constituted the 
most important fuel supply. Fagus was often harvested by ' topphuggning' , a type of 
pollarding. Also leaf harvesting in the 'utmark' could in some years be of vital importance. 
Especially Betula pubescens leaves were harvested here. 

During the 19th century many wooded meadows and coppices were transformed to 
other land use. Where wooded meadows and coppices were cut away boundary trees were 
however often spared. Also the new boundary zones resulting from the 'enskifte', a large 
land redistribution reform, often became sites for coppicing and pollarding. In the plains of 
western and southern Scania many such boundaries were planted with Salix spp., which 
were pollarded. 

Trees and shrubs with signs of former coppicing or pollarding can still be found in many 
boundaries and in several woods not exposed to modern forestry. 

_ omenclature: Lid, J. 1974. Norsk og svenskflora. 2nd. edit. Det norske samlaget, Oslo. 
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Introduction 

Skogen växte mitt uti åkern, 
och hvarken skog eller åker ägde omgjärden. 
Alting växte i hvarannans famn, 
onyttigt men vackert. 

The wood grew in the midst oj the arable fields, 
and the wood nor the fields possessed enclosures. 
Everything grew embracing each other, 
unprofitable hut beautiful. 

C. A. Ehrenswärd from Wanneberga, 
Scania, July 1795 (Ehrenswärd 1871) 

The citation gives us an example of the diversity and heterogenousness of the traditional 
Scanian landscape. U nlike today there was often no strict separation between different land 
uses. 

The view that this landscape was beautiful is however not chared by many early 20th 
century botanists. Typical statements of that time are those of Sernander ( 1900: 23; in 
translation), 'The leaves of ash and elm are a good winter fodder and for this reason, 
through pollarding, the maimed tree forms have developed, which spoil the look of the 
wooded meadows in Gotland', and Hesselman (1905: 22; in translation), 'On small 
homesteads, especially in the archipelago, the trees of the wooded meadow are pollarded 
... The noble, for several purposes usable trees thereby loose much of their value, besides 
that the appearance is totally destroyed'. 

The academic world at this time not only opposed the traditional rural landscape but also 
much ignored its origin and ecology. Cultural elements as open heathlands, wooded 
meadows etc, were regarded to be close to natura! biotopes. For example, in 1918 Dalby 
Söderskog in south Scania was made a national park as (in translation) ' the last remain of 
the type of mixed deciduous woodlands which in long past time spheres abundantly 
occured in the southernmost province of our country'. Nothing was mentioned about the 
long and complex human influence which had lead toa woodland very far from in a 'natural 
state'. This was unveiled by Bertil Lindquist in the 1930's (Lindquist 1938). Lindquist was 
one of the pioneers in the creation of a new view on the origin of the south Swedish 
landscape. Another pioneer was Mårten Sjöbeck, a railroad employee which in a long 
series of books and papers treated the south Swedish cultural landscape. 

During the last half century a large number of studies have widened and revised our 
knowledge of the traditional landscape. In the present study the object is the traditional 
management of trees and shrubs. In former times trees and shrubs meant something 
different than today. Trees and shrubs produced wood fora number of purposes for which 
we today use other materials and they also provided fodder in the form of leaves and nuts. 
Also the management was diffferent. Often the trees and shrubs were coppiced, i. e. 
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recurrently cut to near ground level, or pollarded, i. e. recurrently cut at some 1.5-3 metres 
above ground. 

The aim of this paper is to describe the history of coppicing and pollarding and the by 
these practises influenced land use types within the soutb Swedish province Scania. 
Published as well as unpublished material are used in combination with field studies. 

The same subject has been treated in brief (in Swedish) by the same authors m 
Bergendorff & Emanuelsson (1982, 1990) and Emanuelsson & Bergendorff (1990). 

Study area1> 

Location 
Scania is the southernmost Swedish province (56° 32' - 55° 24'N and 12° 27' - 14° 33' E). 
The area is 11 .283 km2

• Scania is situated in the boarder zone between the coniferous 
dominated Fennoscandian archaean area and the once by deciduous woods dorninated, 
today highly cultivated, lowland of central Europe. The boarder between the nemoral and 
sub-nemoral forest zones, set by the southern distribution lirnit of Picea abies, transects 
northern Scania (fig. 1). 

Geology 
The location in the boarder zone between the Fennoscandian archaean rock sbield and the 
younger and more diverse central Europaean area makes the geology of Scania 
heterogenous. A series of archaean borsts constitute marked heights in the landscape. In the 
borsts as well as in the archaean plateau in the northeast the altitude is 100-200 m a. s. l. Iron 
gneiss is the dominating rock type in the borsts and in the north. 

Between tbe archaean north and the tertiary limestones of the southwest there are bands 
of Cambro-Silurian rocks - mostly loose, easily weathered clay-slates or limestones, as 
well as of cretaceous rocks, mainly limestones. The tertiary Danien limestone of the 
southwest constitutes rather flat and low-lying plains. 

The dominating earth deposits are tills deposited during the last glacial. Due to different 
origin these tills differ much in texture and lime content. In the northeast a lime-poor, 
coarse-grained and stony gneiss till dominates, while the tills of the Kristianstad area 
further south is richer in lime. The till of the nortbwest-soutbeast diagonal contains much 
clay as well as stone, while the tills covering the southern and western parts of Scania are 
stone-poor and clay-rich (clay content 28-60%), and consequently constitute very fertile 
agricultural soils. 

Locally the tills are covered with younger sediments. Especially in the north there area 
lot of peaty soils and in the northwest also areas with a very stiff clay. Sandy deposits occur 
in coastal areas and in the Vomb basin of the central south. 

Soils 

Brown earths as well as podsols occur in several forms. The most common brown soils are 
oligotrofic and found mainly in the south. Eutrofic brown forest soils are rare. The most 
genuine podsols are found in the Hallandsås area in the northwest. Less marked podsols are 
found in the north and on the borsts. Especially in central and eastern Scania, intermediate 
forms, podsoloides, are common. In wet sites gley soils can be found. 
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Figure I. The geographical location oj Scania. Hatched fine marks the limit beteen sub
boreal and nemoral (Sjörs 1963). 

Climate 
The Scanian climate is temperate and sub-maritime. There are small regional differences in 
temperature. The mean temperature over the year varies between +6° C in the northeast and 
+8° C in the south and west. The ' vegetation period', i. e. the period with a mean 
temperature over 24 hours above + 3° C, is around 250 days in the southwest, but less than 
220 days in parts of the north. The annual precipitation is lowest, 450-600 mm, in coastal 
areas and highest, 700-800 mm, in the most elevated parts of the interior. The summer (Jun
Aug) is the wettest season (160-270 mm) while the spring is the driest (90-130 mm). 

Settlement and cultivation 
Scania was deglaceated between 13000-12000 BP (Berglund & Lagerlund 1981). The 
oldest trace ofhuman life, a reindeer camp, is 12000 years old. It is supposed that fora long 
time ahead the Scanian population was very small. The economy was based on hunting, 
fishing and the collection of edible plants (Burenhult 1982). 

Around 3000 BC there is a change in the pollen curves for many species. This is 
generally interpreted as a result of the first clearances for agriculture and pasture-farming 
(Berglund 1969). The early peasant culture and its influence on the vegetation has caused 
a lot of speculations (see e. g. Troels-Smith 1960b, Heybroek 1963, I versen 1973). 

About 2200 BC there is an expansion in human activities (Berglund 1969). During the 
next 1500 years the extensive grazing economy expanded. The cattle stock increased and 
virgin forests were cleared. The growing pressure from an increased population, in 

238 



combination with a drastic change towards a more wet and cool climate around 600-500 
BC, put an end to this development (Burenhult 1983, 1984). An important improvement, 
however, was the introduction of the sickle and later the scythe, which made mowing 
possible. Thereby much more fodder could be harvested. 

The permanent village, dated to around 1000 AD, may be interpreted as a reflection of 
permanent manured fields (Callmer 1985). The overall village organization remained 
unchanged from this time into the early 19th century. The structure was uniform no matter 
if the village was owned by the church, the nobility, the state, or the peasants themselves 
(Dahl 1942). The land was divided into one intensively and one more extensively used part. 
These two land use forms are in this paper, as earlier by e. g. Berglund et al. ( 1986), named 
after the Swedish terms inmark2> and utmark. The English terms 'in lay' and 'out lay' are 
probably synonymous (Dr. Jo Hughes, Durham, pers. comm.), whereas the terms 'in field' 
and 'out field', sometimes used as synonyms to inmark and utmark respectively (e. g. by 
Berglund 1969, Weimarck, G. 1974, Christiansen 1978), are not regarded suitable because 
they have originally another meaning in English, i. e. the cultivation in the in lay and out
lay respectively (cf. Frandsen 1983). The term 'common' can in many cases be used as a 
synonym to 'utmark'. It is though, in strict sence, a term referring to ownership while the 
term utmark refers to land use. 

The inmark was the private land close to the habitation. It was used mainly for arable 
cultivation and winter fodder production. The utmark was collectively used and normally 
situated at a further distance from the habitation. It was exploited at a lower level of 
intensity. Though foremost a pasture it was in many areas also the major source of timber 
and fuel. In low populated areas it was possible for the peasants to rather freely exploit the 
utmark resources. With a denser population the utilization of the utmark became rnore 
regulated (Nordström 1984). 

From descriptions to old rnaps we can see that in the 18th century, three rnain rural 
economies were recognized in Scania. In 'skogsbygden' (the woodland district) in the 
north, the utmark dorninated. Cattle and wood products dominated the econorny. Grain was 
imported from the south. In 'risbygden' (the ' ris ' district; 'ris' according to Sjöbeck (1973) 
= the basal shoots of Corylus avellana) of central Scania, cattle raising dorninated. The 
inmark and the utmark were often of about the same size. Wooded meadows occupied !arge 
parts of the inmark. In 'slättbygden' (the plain district) in the south, most of the land was 
probably inmark already in medieval time. Grain production dominated, while wood 
products had to be imported from the north (Campbell 1928b, Dahl 1942). 

Still in the early 17th century the status of the Scanian woods were rather good, 
although open pastures had began to spread. During the next 150 years the Scanian high 
forests were however much exploited. In the last decades of the 18th century their status 
had become miserable (Bergman 1960). 

In the 18th century the cultivated areas were increased and the fallow periods were 
shortened. As a consequence it was no longer possible to manure the fields sufficiently. 
From Åhus, east Scania, Linnceus (1751: 109) says, 'the sand fields were cultivated two 
following years every 7th-8th year and then grazed. The fallow period was not long enough 
for grasses to colonize'. The resulting agrarian crisis was a major factor behind the 
launching of radical land redistribution reforms. The core of the 'enskifte', the most 
important of several such reforms, was the fusion of all scattered strips of land belonging 
to one farmer. The realization of this reform, in combination with a large increase in 
population and the introduction of new tools and technics, had a drastic effect on the 
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Scanian agriculture and thereby on the Scanian landscape (see e. g. Zachrison 1914, 1922, 
Sommarin 1938, Bringeus 1964). 

The introduction of commercial fertilizers in the late 19th century was a requisite fora 
permanent high nutrient standard in the arable fields. By this time also pipe draining was 
introduced in large scale and the agricultural equipment as well as plant and animal 
breeding was much improved. The clearings for cultivation increased drastically. Primarily 
former meadows, but also large areas of former utmark, came under cultivation. Meadows 
not suitable for modern agriculture, e. g. those being very stony, abruptly sloping or bard 
to drain, were often transformed into permanent pastures. With few exceptions such 
pastures, as also those with an utmark history, are today much influenced by fertilizers. 
Fertilizing has increased the production but impovered the flora. The second half of the 
19th century was also a period of large drainings of wetlands and lowering of lake levels. 
Several new crop rotations were introduced. The most important were those including 
nitrogen-fixating legumes. The cultivation of ley plants made meadows and pastures less 
needed and they were toa ]arge extent afforested (Zachrisson 1922). 

After the land redistribution reforms the amount of permanent fences was much 
increased. The new fences were mainly made of stone (Emanuelsson et al. 1985). Such 
fences, as well as willow banks, warl pits etc., have later been regarded as cultivation 
obstacles and have therefore, especially after World War Il, toa large extent been removed. 
Many small farms in the woodland district have been abandoned and the open landscape 
afforested. 

Also in forestry the trend is specialization and simplification. The traditional woodland 
was often rich in tree and shrub species. Open pastures, meadows and wetlands were 
interspersed. Today the typical Scanian forest isa monoculture of Picea abies, oron sandy 
or dry soils of Pinus sylvestris. The Fagus sylvatica forest is the most common deciduous 
forest type. 

Sources and methods 
Historical studies as well as field studies were performed. For the historical studies 
published as well as unpublished material were used. The etnographical records of Lunds 
Universitets Folklivsarkiv (LUF; The Ethnographical archives of Lund University) were 
the most used unpublished material. In the LUF records a lot of detailed information on 
management were found. Most of this information however come from interviews with old 
people from the 1920's and onwards. Thus, we can hardly find more than fragmentary 
informations from the time prior to the land redistribution reform of the early 19th century. 
The headlines giving the most usable information for our purposes were 'Foderfångst' 
(fodder harvesting), 'Löv- och mosstäkt' (leaf and moss collection) and 'Ängar och hagar' 
(meadows and enclosed pastures). 

The rich source of old surveying and fiscal maps was used indirectly, through compi
lations by earlier authors (e. g. Campbell 1928b). The Buhrmann map (1684; approx. 
1 :200.000) is the earliest Scanian map presenting the distribution of major woodland types. 
Gillberg (1765, 1767) presents the land use types of each Scanian parish in the mid 18th 
century. Unfortunately for our purpose, open meadows are however not separated from 
wooded meadows in these works. 

'Skånska Rekognosceringskartan', is a military map ( 1: 20.000) made in 1812-1820, i. 
e. at the startpoint of the land redistribution reforms which during the 19th century radically 
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changed the Scanian landscape. Wooded areas can be classed on basis of differencies in 
hydrology and tree density (see Emanuelsson and Bergendorff 1983). The management 
can however not be stated with full accuracy from this source only. 

The purpose of the field studies was to find and describe localities with remaining traces 
of traditional coppicing and pollarding. Major sources for selecting areas for field trips 
were 'Skånska rekognoseringskartan' , Dahl (1942), Campbell (1928b), the inofficial 
vegetation map of ' Öresundsutredningen' and land use maps produced by Länsstyrelsen 
(the County Administration) in Malmöhus län. The field studies were made mainly in the 
period 1982-1984. 

In a selection of stands with traces of former coppicing, whether wooded meadows or 
coppices, a400-900 m2plot was analyzed. All vascularplants were noted and separated into 
coppice trees/shrubs, standards, secondary trees and field layer vegetation. The cover of 
each species in each stratum was estimated according to a logarithmic scale (DuRietz 
1921:225): 

5 = cover > 1/2 of total 
4 = " = 1/2 - 1/4 " " 
3 = " = 1/4 - 1/8 " " 
2 = " = 1/8 - 1/16 " 
1 " < = 1/16 " " 

pH was measured for the upper 10 cm of the soil, excluding the litter layer, using 0.2 M KCl 
extraction. Soil type and maximal stool circumference were noted. 

Terminology 
Coppicing is the recurrent cutting to near ground level of shoots from a stool, i. e. the 
permanent base of a coppiced tree or shrub (cf. Rackham 1980). The term coppice can 
except for the process also refer to the woodland or the trees (Rackham op. cit., Morgan 
1988). 

Another major type of non-destructive harvesting ispollarding, i. e. the cutting of a tree 
at some 1.5-3 metres above ground leve! whereafter the tree is allowed to regenerate from 
thebolling (cf. Rackham op. cit., Burrichter &Pott 1983). This process is by Austad (1988) 
called ' low pollarding' . lnto pollarding we also include the type of management where a 
number of short branches are allowed to develop from a main pollard and where these 
branches are ended with secondary pollards, etc. 

Shredding is used in the meaning given by Rackham ( 1980), i. e. the repeated cutting of 
adventitious twigs along the whole trunk of the tree, except for the top. Austad (1985) 
names this 'high pollarding' , while Burrichter & Pott (1983) name it 'branch lopping'. The 
latter authors seem by shredding to mean the stripping of leaves by hand. 

The term lopping is as by Burrichter & Pott (1983), used in a wide sence including all 
types of coppicing, pollarding, etc. Rackham ( 1980) uses lopping = cutting branches off a 
tree. 

There are several more terms in English synonymous to those used in this paper. For 
example, Austad (1988) uses ' peeling' = cutting trees with the intention to collect animal 
fadder and Str!i1mgaard (1984, 1985) uses the term' chopping' = branch cutting. 'Cobbing' 
is by Rackham (1980) used as a synonym to pollarding. 
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Figure 2 a. 
Tree and shrub shapes developed through repeated harvesting of wood or leaves. From the 
central uncut tree growing in the open arrows point at illustrations of the results of diffe
rent types of management. Typical tools used are shown. Note that same illustrations are 
magnified compared to the uncut tree. 

A: 1-2 illustrate coppicing. Most tree species have overground stools (A: 1 ), while mast 
shrubs, e. g. Corylus avellana (A:2), and also same trees have underground stools. B: 1-3 
illustrate pollarding. Leaf fadder trees were, especially in Scandinavia, often pollarded in 
a way so that they developed a hierarchy of bollings (B: 1 ). In for example Scanian Salix 
management the shoots however often sprouted more or less directly from one or only a 
few bollings (B:2). Also the 'topping' of Fagus for wood was a type oj diffuse pollarding 
(B:3). In central and south Europe leaffodder was often harvested by shredding, i. e. the 
branches were cut while the main stem was lejt uncut (C). Leaves could also be collected 
by stripping by hand. A tree repeatedly managed in this way produced more or less hampered 
shoots. The foliage however become very dense. Often the lower branches were leaf free 
due to shading. 
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Same tree shapes which may wrongly be interpreted as caused by cuttings. A tree browsed 
at the sapling stage may develop a multi-stemmed shape close to that oja coppiced tree 
(A). The basal parts oj the stems are however typically more crooked and warped. Trees in 
a pasture are normally browsed up to the upper reach oj the animals (B). Fagus seeds 
planted in bundles, or sampled by ajay or a mouse hut thereafter neglected, may produce 
a d uster oj saplings which grow inta a structure with the appearence oj one !arge once cut 
tree (C). 

The main traditional non-destructive methods to harvest leaves and wood, and the 
terminology used in this paper, are shown in figure 2a. In figur 2b some tree forms are 
presented, which could be wrongly interpreted as caused by cuttings. 

Coppices 

Origin 
The fundamental feature of the coppice system is the method of restocking: each coppice 
stand grows from shoots which spring from the cut stumps. A general view is that the first 
coppices developed in connection with the first clearings in natura! woodlands (Berglund 
1969, Rackham 1980, Peterken 1981). It is feasible to believe that prehistoric man 
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observed that the regrowth from a stump was more useful than the original tree. Sizes and 
quantities of wood not easily received from wildwood could be harvested. 

Europe 

Distribution and management 
Large coppice stools, and in many cases also written records, can be found from most parts 
of Europe (Rackham 1980). Especially well documented are the coppices of Britain 
(Salisbury 1916, Rackham 1967, 1980,Peterken 1981) and Germany (Fickeler 1952, 1954, 
Seibert 1966, Pott 1983, 1985, 1990, Burrichter 1984). Coppices are also described from, 
for example, Holland (Pons & During 1987, van der Werf 1991 ), Den mark (W ors~e 1979), 
Sweden (af Petersens 1932, Campbell 1933, Sjöbeck 1964, 1973), France (Hreggström 
1992a), Spain (Zimmermann 1969, Ortufio & Caballos 1977), Italy (Fries 1960, Gio
vannini et al. 1992) and the Balkans (Turrill 1929, Horvat et al. 1974, Polunin & Walters 
1985) 

The coppice cycle varied due to what species were used and which size-dimensions that 
were demanded. In most cases it was between 10-25 years, but sometimes, as in the river 
Rhine region of the central Netherlands it was only 6-8 years (Pons & During 1987). The 
rotation time in modern central European coppices is only 1-6 years for Salix, while 15-25 
years for other species, except for Alnus glutinosa which is coppiced only every 40-60 
years (Seibert 1966). A specific reason for using a short rotation is reported from Spain, 
where the Castanea sativa woods otherwise are ravaged by fungi (Ortufio & Caballos 
1977). 

In the coppices of England (Rackham 1980) and the loess area of central Europe 
(Ellenberg 1978, Walter & Breckle 1986) standards were common. From these large 
dimension timber were obtained for house and ship building etc. In a typical central 
European coppice with standards Carpinus betulus was coppiced for firewood with a 
rotation time of 25 years, while Quercus robur was used as a mast tree and cut with a 
rotation time of 120-140 years for construction timber (Walter & Breckle 1986). 

The strictly regulated coppices were situated in the inmark. A more extensive coppice 
management took place in the utmark. The utmark coppices must have been composed of 
to the animals undesired species, or enclosed <luring the first years after coppicing. When 
the shoots had reached height, af ter about 4-7 years, the coppices could however be grazed 
(Peterken 1981, Burrichter 1984). 

A number of coppice variants including arable cultivation and grazing have occured in 
south and central Europe. For example, in south Galicia, northwestern Spain, there existed 
'out-fields ' at an intermediate position between inmark and utmark. These out-fields were 
cultivated only 1-3 years within a period of 15-20 years. During the rest of that time they 
were overgrown with shrubs from which firewood was obtained. Where there were winter 
stabulation, the out-fields were also used as rough-pastures in the spring (Zimmermann 
1969). 

In central European mountain regions several regimes including cyclic land uses with 
coppicing, charcoal burning, bark stripping, integrated rotational slash and burn culture, 
agriculture and cattle grazing, have been described. There were, for example, the 
'Haubergwirtschaft' of Siegerland, the 'Hackwald' of Odenwald, the 'Rottwirtschaft' of 
Eifel and the 'taillis sarte' of the Ardennes (Fickeler 1952, Fries 1960, Romell 1966b, 
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Seibert 1966, Pott 1985, 1986). After coppicing the ground was hoed and rye (Secale 
cereale) or buckwheat (Fagopyrum esculentum) was sown. Thereafter the ground was left 
to be spontaneously overgrown with nitrogen fixating Sarothamnus shrubs. These were 
often partly used for litter or fuel. Remaining shrubs were shadowed to death by the 
sprouting coppice. 

In the forest landscape of the Mediterranean region, especially in Italy, coppicing 
historically constitutes one of the most important human practises (Giovannini et al. 1992). 
Af ter the almost complete destruction of the forests of the Mediterranean area, wood was 
replaced by charcoal as domestic fuel. The charcoal was produced from wood obtained by 
coppicing the maccia (machis), i. e. the degraded deciduous Quercus- or mixed woods, 
with a 20 year cycle (Walter 1968, Smith 1979, Pignatti 1983). Large parts of the 
Mediterranean landscape are still coppiced, but with a somewhat shorter (11-16 years) 
cycle (Pignatti 1983). After cutting, the macchia is grazed by sheep for some years. In 
places where the woody plants are cut every 6-8 years and the area regularly burned and 
grazed, the trees have disappeared entirely, and an open vegetation type, the garigue, have 
developed. In southeast Europe there are to the macchia corresponding low-grown, often 
quite open brushwoods, known as 'sibljak' (Turrill 1929, Polunin & Walters 1985). 

Although rapidly decreasing in recent years, coppices still cover large areas in for 
example Italy (60% of total woodland; Giovannini et al. 1992), Bulgaria (52%; Dr. A. 
Alexandrov, Sofia, pers. com.), France (49%; Peterken 1981) and Turkey (46%; Mayer & 
Aksoy, 1986). In most central and west European countries there are however only 
scattered fragments left, for example in the steep slopes of the Mo ser and Rhine valleys and 
in the Schwarzwald (Ellenberg 1978). The decline of the German coppices slowly began 
with the discovery of pitcoal about 1830. With the manufacturing of synthetic tannin agents 
after 1890 the need of coppices was ev.en more reduced. Still in the late 1920's some areas 
however had 20-40% of the deciduous woodlands managed as coppices, Sieger- and 
Sauerland as much as 60-70% (Pott 1985). Also the importance of the English coppices 
decreased drastically in the early 19th century when pitcoal replaced charcoal obtained 
from the coppices. Scattered stands, mainly in southeastern England, survi ved and some of 
these are today managed by conservation organisations (Rackham 1980, Peterken 1981). 

Species 
The coppices were influenced by man 's removal of unwanted species and planting of 
valuable ones, as well as by the competetive ability of different species under a coppice 
regime. The European trees possesing the largest shooting abilities are Carpinus, Tilia, 
Acer, Fraxinus, Corylus and, in wet places, also Alnus and Salix (Ellenberg 1978). In 
Germany and in the Netherlands, it has been documented thatFagus, due toa poor shooting 
ability, was gradually replaced in the coppices by Carpinus or Quercus and Betula (Pott 
1981, 1990, 1991, Dohrenbusch 1983, van der Werf 1991). When the coppice management 
ceased a return to a tree composition more like the original has occured. 

It was however not always the best shooting species that were favoured by man. Quercus 
coppices were much used for the production of oak bark for the manufacturing of tannin 
agents (Bartsch & Bartsch -1940, Walter & Breckle 1986, Sissingh 1982). Quercus was for 
that reason often favoured, and even planted, in coppices. Also for the production of 
firewood and charcoal, the main products of the central European coppices, Quercus was 
much used (Walter & Breckle 1986). 
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In England and central Europe several studies on coppice field layer vegetation have 
been made (e.g. Salisbury 1916, Seibert 1966, Rackham 1967, 1980, Ash & Barkham 
1976, Peterken 1981, Pott 1985). The field layer vegetation has been found, in some 
woodland communities, to be only slightly altered by coppicing while in other there have 
been a marked change. 

The field layer vegetation is both indirectly and directly influenced by coppicing. The 
change in woody species composition brought about by coppicing causes a change in light 
influx, litter etc. The most important direct effect is a greatly increased illumination. This 
is manifested by the vegetation in two ways. Firstly, there isa great addition to the number 
of species occupying the areas formerly shaded; secondly, the species already present 
exhibit an increase both in the number and vigour of the individuals (Salisbury 1916). The 
light reaching the field layer in a coppice increases from perhaps 5% of full daylight in 
midsummer to virtually 100% when the coppice is cut (Peterken 1981 ). Later in the coppice 
cycle, under full shade, the field layer is generally scattered, poorly-grown and apparently 
impoverished (Peterken op. cit.), and all open habitat species are excluded (Ash & 
Barkham 1976). 

Groups of species favoured in the first years after coppicing are : 
1. The spring flowers , e. g.Anemone nemorosa, Hepatica nobilis, Primula ve ris and Viola 
riviniana. 
2. Light-demanding species with buried seeds which are stimulated into germination, e. g. 
Juncus conglomeratus and Rubus idaeus. 
3. Light-demanding plants with good powers of dispersa!, e. g. Cirsium palustre, C. 
vulgare and Chamaenerion angustifolium. Such species may move round the wood from 
one coppice panel to the next. 
4. Arable weeds , e. g. Cirsium arvense, which may appear from cultivated ground outside 
the wood. 
5. A group of species, which altough regarded as woodland species, merely tolerate the 
shade in a predominately vegetative form, e. g. Ajuga reptans, Lamium galeobdolon and 
Geum urbanum, but blossom profusely in the first years after coppicing. 

Other members of the woodland flora, which are mostly shade tolerant or even shade 
demanding perennials, decline after felling. Typical such plants areMercurialis perennis, 
Allium ursinum and Paris quadrifolia (Rackham 1980). 

Scania 

History and distribution 
While the coppice history of many parts of Europe can been traced far back in time, coppice 
records from Scania older than 19th century are few and unclear. The general view, 
however, is that coppices developed in south Sweden in connection with, or just after, the 
first clearings (see e. g. Berglund 1969, Burenhult 1982). The original aim of coppicing 
may have been to receive an 'assart effect'. Later on a series of more specialized needs 
arised. 

From prehistoric time archaeological findings, in the form of house constructions, 
indicate an occurrence of coppiced trees in Scania (Blomqvist & Mårtensson 1963). From 
historical time there are numerous maps and descriptions from which we can understand 

246 



that trees and shrubs were coppiced (see e. g. Campbell 1928 a, b). In most cases the further 
information is however very scanty. 

Buhrmann (1684) classes the Scanian woodlands in four types: Fagus woods, Quercus 
woods, Pinus woods and 'surskog'. Probably the old expression 'surskog', at least in most 
cases, indicates coppices. The original meaning of the term is a wood composed of 'trees 
not bearing usable fruits', i. e. in reality most deciduous woods exceptFagus and Quercus 
high forests. The most common surskog species were Alnus glutinosa, Betula spp. and 
Corylus avellana. The surskog was, except for the plains of the south and southwest and an 
area in the inner north, widespread in Scania in the late 17th century (fig. 3). While it is not 
probable that there was a major surskog expansion in the next half century we can however 
conclude that much surskog were not mapped by Buhrmann (compare the upper map in 
figu re 3 with the lower and with figure 5). 

A few Salix spp. stands are mentioned in records from the early 18th century. These were 
remnants of plantations made after frequent Royal decrees. In the mid 18th century, not 
only Salix 'walks ' andSalix banks, but also genuineSalix groves, are mentioned (Campbell 
1928a). These Salix groves can be assumed to have been managed as coppices. 

According to Campbell (1928a) the Scanian coppices were often managed in opposition 
to the authorities. For example, inside Verkalinjen3> coppicing served as a way to by-pass 
the privileges of the Andrarum works. 

As a result of the expansion of modern forestry in Scania <luring the late 19th century, 
a large part of the coppices was transformed to high forests . Many Alnus g lutinosa coppices 
however survived and some are still today more or less managed as coppices. Most present 
Alnus woods however have a short history, being planted or spontaneously established on 
earlier wet meadows after World War II. Other recent coppices are in most cases the result 
of unsuccessful or half-hearted clearings. In most cases there is however an intention to 
make the trees of such woods single-stemmed. 

Management 
In the instructions for 'jordrevningen' (the land measuring) in Scania in 1670 it is stated that 
the woods are of small importance from a fiscal point of view because, with the exception 
of the surskog which are used for fencing and fuel, none are allowed to use the woods 
without payment (Nordholm 1967). In many cases the surskog was probably used for the 
production of fencing material as well as fuel, but there were also woods managed more 
strictly as 'bränneskog' (fuel wood) or 'täppeskog' (fencing wood) (Campbell 1933). The 
'täppeskog' was in most parts of Scania of vital importance. Judging from Danish 
conditions (W ors~e 1979), it can be estimated that 5-10% of the inmark of south and central 
Scania was used for the production of fencing material in the 17th century. How much of 
this area that was wooded meadow and how much that was coppice we can however not tell. 

As in Britain and central Europe the rotation time in Scanian coppices probably varied 
much. The only detailed Scanian description of coppice management known to us comes 
from the Skabersjö estate, southwest Scania, in 1856 (af Petersens 1932). Here Alnus and 
Betula were coppiced on a small scale while most parts of the woods were managed as a 
high forest. It is said that, when coppicingAlnus, it is important to use sharp tools and that 
the cut surface face north so that it is not dried out by the sun. All stems must be cut and the 
cutting must not be made until the end of February or in Mars, so that the stools are not 
damaged by frost. 
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Figure 3. The distribution oj 'surskog' in Scania in the late 17th - mid 18th centuries. 
Upper: the distribution in the late 17th century (Buhrmann 1684). Lower: parishes with 
surskog in the mid 18th century (Gillberg 1765, 1767). 
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In late 19th-early 20th century Scandinavian forestry handbooks (e.g. Björkman 1868, 
Brtiel 1900, Wahlgren 1922) coppicing is considered to be of only secondary importance. 
Wherever high forest management is possible this is recommended. On sites not suitable 
for high forest management, i.e. very damp or very steep sites or on very small acreages, 
coppicing is however said to be profitable. The major advantages of coppicing is the short 
rotation time (usually less than 30 years), the considerable and soon available profit in 
places with local industries with demands for its products, and the easy management. 
Wahlgren ( 1922) distinguishes between two types of coppice management. With a rotation 
time of 15-30 years firewood or small timber are produced. With a rotation time of 1-5 years 
wickers, barrel-hoops, stick material, etc., are produced. The latter type is represented 
mainly by Salix viminalis coppices. 

Wooded meadows 

Origin and ecology 
In areas with cold winters the livestock can not feed themselves in the pastures all the year. 
During the period in which they are stalled they have to be fed with fadder harvested <luring 
the more favourable seasons. It is generally supposed that originally the winter fodder used 
was leaves and grass-hay harvested extensively from natura! plant communities. With a 
growing population the competition for suitable fadder trees increased and the utilization 
of these became more regulated. By the clearing of small glades in the deciduous wood and 
by mowing the sward in these glades, more or less permanent meadows were created. 
Suitable trees and shrubs were left between the glades making the meadow a wooded 
meadow4> (cf. Hreggström 1983, 1987). In modem Swedish literature the term is änge (a 
traditional term) or löväng (a term unknown to the traditional farmer, first used by von Post 
(1844)). 

Already Krook ( 17 65) pointed out that trees in a meadow contribute to the supply of 
nutrients available to the grasses and herbs. This is accomplished by their deep into the soil 
penetrating roats. Nutrients unavailable to the field layer species in an open meadow are 
thereby put into circulation. In old days this was of vital importance because it was not 
possible to manure the meadows (Gustawsson 1954, 1976, Selander 1955, Romell 1966a). 
A second major factor, contributing to the high and persistent yield in wooded meadows, 
may be the 'assart effect', i. e. the release of nutrients in the soil in connection with 
clearances. This theory which put forward by Romen (Romen 1942, 1951, 1964, 1966a, 
b, 1968) states that a clearing cause primarily a nitrogen fertilizing of the greens-ward, i. e. 
'a manuring without manure'. 

The wooded meadow has often been compared to a park (Hesselman 1904, Lindström 
1935, Ryberg 1947, Sjörs 1954, Romen 1957, Trier 1963, Hreggström 1983), and it has 
been postulated that for example the English park was influenced by the traditional wooded 
meadow (0rum-Larsen 1990-1991). Sjöbeck (1942) however means that the well managed 
traditional wooded meadow was not much park-like while the degraded one often was. This 
does however not mean that degraded and park-like wooded meadows were unique to the 
19th and 20th centuries. Periods of deteriorated management occured also earlier, for 
example due to depressions after nature catastrophes and diseases (Sjöbeck op. cit.). 
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Europe 

Distribution and management 
Wooded meadows have been widespread in southem and southeastem Sweden (Sernander 
1925, Sjöbeck 1932, 1933, Romell 1942, Julin 1948, Bergendorff & Emanuelsson 1982), 
the Åland Islands (Palmgren 1915-17, Henriksson 1966, Hreggström 1983, 1987, 1988), 
western Estonia (Romell 1957, Hreggström 1983, 1991, Krall 1990) and in mountain areas 
of central and south Europe (Gro8man 1923, Brockmann-Jerosch 1936, Romell 1957, 
Pettersson 1958, Trier 1963, Hceggström 1983, 1987). Locally wooded meadows also 
occured in Denmark (Wors~e 1973, 0rum-Larsen 1990-1991), northern and western 
Scandinavia (Reinton 1957, Julin & Pekkari 1960, Westerlund 1962, Losvik 1985), 
Finland, western Russia and Caucasia (Hceggström 1983, 1987). 

In south Norway and central and southeastern Sweden large quantities of timber and fuel 
were normally obtainable in the utmark woods. On the other hand, due to the long winter 
period, large efforts bad to be made to produce sufficient amounts of winter fodder. The 
wooded meadow trees were therefor to a large extent used as leaf hay producers rather than 
wood producers. 

In southwestern Scandinavia, the early degradation of the timber forests combined with 
a longer grazing period made the wooded meadows an important source for firewood, 
fencing material etc. Thus, with regard to the utilization of trees and shrubs we may 
distinguish two types of wooded rneadows, a ' leaf harvest type', in which, altough also 
coppiced trees often occured, many trees were harvested for leaves, anda 'coppice type', 
in which trees and shrubs were coppiced for wood. In both types large timber dimensions 
could, as in the coppices, be obtained by leaving some trees, usually Quercus, unharvested 
over a nurnber of rotation cycles. 

Thus, in northwestem Europe a climatically stipulated gradient can be distinguished 
from the coppice area of lowland Germany, northem France and the British Is les northeast
wards, through an interrnediate area characterized by wooded meadows of coppice type in 
southwestern Scandinavia, to a wooded meadow of leaf fodder type area further north. 
Comparable gradients, but over shorter distances, can be distinguished in rnountainous 
parts of central Europe, where leaf fodder becornes successively rnore important with 
increasing altitude. 

Pollarding was the most comrnon leaf harvest technic in Scandinavia (see e. g. Sjöbeck 
1946, Hceggström 1983, Austad 1985, Austad et al. 1985) and in northwestem Germany 
(Burrichter et al. 1980, Burrichter & Pott 1983, Pott 1983, 1990). Further south shredding 
seems to have been more widespread (see e. g. Freuler 1904, Gro8man 1923, Salvi 1982, 
Rackham 1980). Also a cornbination of pollarding and shredding could be perforrned. The 
trunks were then cut at a considerable height, about 6 to 10 m above ground. Thus sprouts 
appeared both at the top of the trunk and at t_he cut branch ends. Such shredded pollards 
occur, for instance, in the Åland Islands, in south Sweden, in western Norway, in the 
Pyrenees and in the Cantabrian Mountains in Spain (Hceggström 1992b). Shredding rneans 
a barder work but also a greater harvest. Thereto may, at the end, the stem be used for timber 
in its full length. While most Scandinavian and German wooded rneadows were neglected 
in the 19th century or earlier, shredding rnay however be underestirnated here. Shredded 
trees left unmanaged for a long time show less obvious signs of the earlier management 
than do pollarded. 
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Pollarding or shredding for leaves were often made every 2nd-4th year, but also longer 
cycles have been recorded. For example, in Norway the trees were pollarded every 5th-7th 
year (Austad et al. 1985) and from southeast Sweden an 8th year rotation cycle is 
documented (Aronsson et al. 1970). 

Coppicing in wooded meadows was normally made with longer intervals. In a meadow 
in Jutland (Denmark) the trees (Quercus) were cut after 25-30 years. One stem/individual 
were however spared. After another 25-30 years the trees were cut again. The total rotation 
time thus being 50-60 years. The area was grazed or mown and often also included small 
arable fields, cultivated a few years after cutting (Wors5/le 1980). 

Another method to harvest leaves is by stripping them by hand. Brockrnann-Jerosch 
(1936:600) describes this method (in translation), 'The children climb the tree, hold the top 
of a twig and draw the hand from the thin end to the thick end. The mother takes care of the 
leaves. The leaves were given to the livestock not only dried but often also boiled or at least 
parboiled. The stripped leaves were also, in mixtures, used for human food'. In western 
Norway leaves were also collected from the ground in the autumn, even though such leaves 
did not have the high nutrient value of fresh or dried leaves (Hauge 1988). 

The leaf harvest could be combined with cutting for firewood. The tree was feld, the 
leaves collected for fadder, the bark teared off for roofing, and the rest of the tree used as 
firewood (Austad et al. 1985). In Norway and Sweden, also the bark could be used as 
fadder (Ropeid 1960, Hauge 1988). 

Wooded meadows of leaf harvest type were only recently abandoned around Göttingen 
in western Germany (Prof. U. Willerding, Göttingen, pers. com.) and as seen by the 
authors, in the Pyrenees, Croatia and southeast Bulgaria. In 1981 a few farmers in western 
Norway still pollardedFraxinus, Ulmus, Salix capreaandBetula to feed their animals. The 
object was to improve the health of the sheep by controlling parasites (Austad 1988). In 
Scandinavia, especially in Sweden, there are several wooded meadow reserves. These 
reserves are however rarely managed in a way which is close to the traditional 
management. Often they are grazed and there are no mowing and no coppicing or 
pollarding. 

Species 
Fraxinus excelsior was the most esteemed fadder tree, at least in north and central Europe. 
In south Europe there are also other Fraxinus species, e. g. F. ornus, and differentQuercus 
species which have been much used for this purpose. However, as pointed out by 
Brockrnann-Jerosch (1936), there are probably no European deciduous tree species which 
has not somewhere been used for leaf fadder. What is said to be unusable in one place is 
used somewhere e]se. For example, Betula verrucosa, a species which in many p]aces was 
regarded to be unpalatable, was widely used in the conifer dominated parts of the Alps and 
in Scandinavia (Austad 1988). Another example is Fagus sylvatica, which was rarely used 
for fadder in central Europe (Ellenberg 1978), but still in the early 1980' s harvested for this 
purpose in Riafio, Spain (pers. com. with local farmers, 1986). 

The most common wooded meadow shrub, at least in northern Europe, was Corylus 
avellana. It was coppiced and much appreciated for its plentiful and straight shoots and also 
its nuts were valuable. Shrubs were more rarely used for fadder, tough for example 
Viburnum opulus is reported to have been used also for this purpose in northern Europe 
(Hreggström 1992b ). Shrubs were cut from the ground, as were also basal branches of trees. 

251 



In wooded meadows of coppice type also species with less valuable leaves, e. g. 
Carpinus, could be promoted. It was however not suitable to allow species with a negative 
effect on the field layer, e. g. Fagus, to grow in the meadows. Locally Fagus and even 
conifers could nevertheless occur. There were, for example, in the Swedish island Gotland 
wooded meadows with Pinus sylvestris (Romell 1942, Stenström 194 5). In central Europe 
Pinus, Picea, Larix and Abies alba, growing in meadows, were sometimes even used as 
fodder trees (Brockmann-Jerosch 193 6, Trier 1963, Ellen berg 1978). In Estonia both Pinus 
and Picea are occasionally found as solitary trees of the wooded meadow copses 
(H::eggström 1992b). In western Norway all species were used for animal fodder, also 
Pinus sylvestris, Juniperus communis and Calluna vulgaris (Austad 1988). More com
monly however, as docurnented from Austria (Heybroek 1963), conifers were lopped for 
use as litter only. 

The wooded meadow field flora, which can be seperated into two major fractions, the 
mown meadow vegetation of the open glades and the woodland vegetation under trees and 
shrubs, is known to be very rich in species. Endangered species, listed in Red Data Books, 
often occur (H::eggström 1992b ). In meadows managed according to traditions in Kristdala, 
south Sweden, there are often 50 vascular species/m2 (Aronsson et al. 1970). In Laelatu 
wooded meadow in Estonia up to 63 vascular species/m2 have been found - probably a 
Europaean record in species density (Kull & Zobel 1991). 

Scania 

History and distribution 
On the basis of indirect indicias, we may state that the origin of the Scanian wooded 
meadow culture dates far back into prehistoric time. The abrupt decline in the elm curve 
between the Atlantic and the Subboreal periods in most pollen diagrams from northwestern 
Europe, has been suggested to reflect an increase in leaf fodder harvesting (see e. g. Troels
Smith 1960b). To create a wooded meadow also haymaking is howeverrequired, and there 
is no evidence of haymaking in the Stone Age, although Steensberg (1943) proved 
experimentally that Stone Age flint implements could be used to cut cereals together with 
their weeds. Not until in the Bronze and Iron Ages man possessed effective tools for this 
purpose. From the Late Iron Age, at the latest, when such tools had been widely distributed, 
the wooded meadow can be supposed to have been widespread in southern Scandinavia ( cf. 
Sandklef 1934, !versen 1941, Sjöbeck 1934, 1942, H::eggström 1983). We assume that 
parts of the utmark close to the habitation were enclosed and transferred to meadows. The 
trees here were probably already pollarded. 

The climate was warmer than today and there must have been a small er need of winter 
fodder. In Pre-Roman Iron Age (500 BC-100 AD) the climate however turned cooler. 
Several authors mean that wooded meadows used for hay and leaf collection at this time 
were introduced on a broad base in south Scandinavia (see e. g. Sandklef 1934, !versen 
1941 , Eskeröd 1977, H::eggström 1987). It is also probable that hay taken from dry and 
mesic meadows now became more important, because cows, and even more horses, need 
such hay to be in good health <luring a long winter. 

It is possible to identify lopped trees of different shapes in medieval Scanian church 
paintings (e. g. Torna Hällestad and Östra Vemmerlöv). lf these pictures reflect a local 
tradition and, if so, where in the landscape these trees grew, we can not say. The first hard 
proofs on wooded meadows in Scania come from the late l 7th-early 18th century. From 
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ffil Wooded meedows of meinly leef hervest type 

111 Wooded meedows of meinly coppice type 

Figure 4. The distribution oj wooded meadows in Scania in the early I 8th century. After 
information in Campbell I 928b and Sjöbeck 1946. 

this time a large number of detailed maps give us a picture of an important and well 
distributed wooded meadow culture (see e. g. Campbell 1928b). The wooded meadow 
culture was distributed throughout Scania with the exception of the open plains in the south 
and southwest, and Kristianstadslätten in the east. Sjöbeck (1957) means that the area of 
wooded meadows in many parts of the former Danish provinces in south Sweden (Scania, 
Blekinge, Halland) in the early 18th century covered as much as 50% of the total land area. 

'Slättbygden' (the plain area) lacked woodedmeadows already in the early 18th century 
(fig . 4). It is probable that wooded meadows in earlier time occured also here, but were 
successively devastated as a result of the fast increase in human poulation and the 
confinement toan economy based on the arable fields. In other parts of Scania, the wooded 
meadow decline may have started in a small scale in the 16th or 17th century with the 
process accelerating in the 18th century. In the early phase, the decline was probably 
largely due to overexploitation. Later there was a]so a reduced need of several wooded 
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Figure 5. Major wood cover in Scanian inmark (upper) and utmark (lower) in the early 
18th century. After information in Campbell 1928b. 
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meadow products while other could more easily be obtained by other types of management 
or by trading. For example, the decrease in the sheep stock after the cultivation of !arge 
utmark areas af ter the land redistribution reforms in the early 19th century (Bringeus 1964) 
must have meant a reduced need of leaf fodder. The rise of modern silviculture in the same 
way reduced the need of wood products from the wooded meadows of 'coppice type'. 
Wooded meadow management was also counteracted by the authorities. For example, in 
the late 18th century lopping was prohibited in Östraby. It was however nevertheless 
carried out (Ehrenswärd 1871). 

There are in 18th century records many statements on meadows no longer being 
managed in areas close to the plains. One example is Konga village, Konga parish, which 
from 1747 to 1784 lost a ]arge part of its wooded meadows (Håkansson 1948). In many still 
managed meadows the tree and shrub cover was reduced or totally cleared, which lead to 
numerous complaints on decreasing hay yield (see e. g. Campbell 1928b). 

In large parts of central Scania the utmark was shrub dominated in the early 18th century 
(fig. 5). In the early 19th century there were in the same areas fairly much open deciduous 
woodlands (fig. 6). While this was certainly nota period of increase in woodlands, we can 
conclude that the majority of these 19th century woodlands were inmark woods. Many of 
these were probably managed as wooded meadows (fig. 7). 

Many wooded meadows, especially those on wetter ground, were <luring the 19th 
century transformed into open, very high productive meadows. This was made possible by 
floating meadow technic (Zachrison 1922). Another reason for abandoning wooded 
meadows and coppices was the change in how to build fences. Up to the 1730' s, the fences 
were in most parts of Scania made of wood. During the 1730's the authorities however 
started a campaign in favour of permanent stone fences (Campbell 1928b). The change 
from wood fences to stone fences seems to have been continuous <luring the 18th and 19th 
centuries. In Denmark there is an obvious connection between the introduction of barbed 
wire and the abandonment of coppices after the First World War (Wors~e 1979). Also in 
Scania the reduced need of wood material for fences due to barbed wire introduction must 
have resulted in a decreased interest in wooded meadows and coppices. 

After the land redistribution reform of the early-mid 19th century, wooded meadows 
were abundant only in the northeast. Locally the wooded meadow tradition persisted into 
the 20th century. There were, for example, wooded meadows to almost every farm in 
Glimåkra parish still about 1900 (Norlindh 1953). These wooded meadows were mainly 
of leaf fodder type (fig. 8). The last documented traditional leaf harvesting were made in the 
1950's (Bjerke 1957). 

In many places leaf harvesting ceased in the 19th century, while haymaking continued. 
When also the haymaking came to an end the meadows were often turned into enclosed 
pastures. Pollarding could temporarily be resumed in dry years, when there was a shortage 
of grass hay, and <luring the two world wars, especially WW I. Pollarding in close vicinity 
of farm houses or visible from roads has in some places continued for decorative reasons. 

From other parts of Sweden there are a few records of traditional pollarding still 
occuring in the 1970' s. For example, in Gräsö, in the archipelago of Uppland, leaf hay was 
used as complementary fod.der in years of bad grass growth in the early 1970's (Ehn 1973). 
In some places, especially in the island Gotland, local history or nature conservation 
societes have carried on wooded meadow management after that it was ended by the 
farmer. In some cases it has also been possible, with financial contributions, to make the 
original farmer continue the management. As pointed out by Rytterås ( 1966) and others, 
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Figure 6. The distribution oj total woodland (top), open deciduos woods on well drained 
ground (middle) and deciduous woods on wet ground (bottom), in Scania in the early 19th 
century. An interpretation oj Skånska rekognosceringskartan 1812, 1815-1820. The map 
is in sheets oj 12 x 9 km2

• Every sheet is here divided into Jour parts. Thus the grids in this 
figure each represent 6 x 4,5 km2

• The open woodlands as well as the woodlands on wet 
ground are assumed to have been toa [arge extent managed as either wooded meadows or 
coppices. For a discussion on woodland classifi.cation see Emanuelsson & Bergendo1f 
(1983). 
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Figure 7. Part oj the Ängelholm plain, northwest Scania, in the early 19th century. The 
open deciduos woodlands within the inmark boundaries are supposed to managed as 
wooded meadows. The open land closest to the habitations is mainly arable land. Note 
that the utmark is almost tree free. From Skånska Rekognosceringskartan 1812, 1815-20. 

257 



• 

• 

• 

• 

•• 
• 

.. , .. 
'- • I • 

••.•} 
• • •• • • •• 

••••• 
• • • 
• 

• 

• • 

• • 

• • •• 
• 

..... 
• 
• • 
•• 

• • 
• 

• 

• • 
• • 

• •• • '- . . 
•••••• • • • • • •• 

• • 

• 

• • • 
• 

Figure 8. Scanian villages in which leaves were harvested ajter 1890 and isoclines for the 
cease oj leaf harvesting. Information compiled from various sources. Top lejt: Villages 
with documented leaf harvesting ajter 1890. Top right: Villages with documented leaf 
harvesting from Fraxinus excelsior ajter 1890. Bottom lejt: Villages with documented leaf 
harvestingfrom. Tilia cordata ajter 1890. Bottom right: Approximate isoclinesfor the cease 
oj leaf harvesting in Scania. 

these relic spots are however often not managed in accordance with old traditions. In 
Hörjel, south Scania, the authors are involved in the reconstruction of a former wooded 
meadow of coppice type (photo 1). 

Management 
The typical Scanian wooded meadow were of coppice type. Only in the northeast there 
were meadow trees pollarded for leaves (fig. 4). In the Scandinavian literature wooded 
meadows of leaf harvest type have received much more attention than those of coppice 
type. Wooded meadows of leaf harvest type are for example described from Åland by 
Palmgren (1915-17), Henriksson (1966), Hreggström (1983, 1988) and Slotte (1992), from 

258 



Gotland by Romell (1942), Pettersson (1946) and Frisk-Bånge (1977), from the Mälar 
districts by Wallden (1976), from Östergötland by Sernander (1925) andJulin (1948), froip 
Blekinge by Aronsson et al. (1970), and more in general by Gustawsson (1954, 1976) and 
Brunsberg (1974). 

From descriptions from various parts of south Sweden it is clear that the general wooded 
meadow management was quite uniform. In only one case, Mårten Sjöbeck' s description 
from Näs, Norra Mellby parish, north Scania (Sjöbeck 1927), there isa comprehensive 
first-hand documentation from a Scanian wooded meadow. This wooded meadow was 
mainly of coppice type, though also some leaf harvesting seems to have occured (see 
Sjöbeck 1932). It was well preserved at the time and the most beautiful ever seen in Scania 
by Sjöbeck. Tilia, Carpinus, Corylus, Fagus, Quercus and Betula were the most common 
woody species. 

In the typical south Swedish wooded meadow trees and shrubs were located to large 
boulders and other rough parts of the meadow (Konradsson 1964, Frisk-Bånge 1977). The 
location of the open meadow areas were however not permanent. The glades could drift 
when trees and shrubs were cleared and new planted (see e. g. Sjöbeck 1934, 1973, 
Svensson, S. 1973, Gustawsson 1976). From his studies in the 1920's of still manged as 
well as abandoned wooded meadows, Sjöbeck (1933) concludes that in south Sweden the 
total area of glades often was smaller than the area covered by trees and shrubs. 

The management cycle in a south Swedish wooded meadow of coppice type started with 
the cutting of the coppice in the winter (fig . 9 top) . For some years ahead a large grass hay 
harvest could be taken every summer. Soon however shading from sprouting shoots in 

Photo 1. Spring raking in the wooded meadow at Hörjel, southeast Scania. The 
reconstruction of the former meadow started in 1982. Photo: April 1990, Claes Bergendorff. 
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Year 0: The coppices are cut. Standards may be left Year 1 • 1 0: The meado'w' is mo'w'n every summer 

Year 11 -20: Due to the i ncreased shadi ng by 
the sprouti ng shoots and the reduction of 
available plant nutrients in the soil, 
mo"'i ng is no longer profitable 

if 
. . 

Rek1ng in eeirly spring 

Greizing in late summer-eiutumn 

Heymeik1ng fn summer 

Figure 9. Generalized management cycle (top) and annual management (bottom) in a 
Scanian wooded meadow oj coppice type. The number ofyears stated are approximative. 
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combination with a decrease in available plant nutrients resulted in a decreased grass hay 
yield. In many cases there was probably a period before the next cutting during which 
mowing was not worthwile. 

The yearly management included raking (in the spring), haymaking (in the summer) and 
possibly grazing (in the auturnn) (fig. 9 bottom). In some meadows small occasional fields 
could be cultivated. 

The main purpose of the spring raking (Swedish: 'fagning' , in Scania also ' risning') 
photo 1) was to clear the glades from leaves, twigs and other debris which would hamper 

the grass growth and the mowing (Sjöbeck 1927, Hreggström 1983). The raking also 
exposed the soil surface, which meant increased germinating opportunities for seeds 
(Stålfelt 1960). Leaves and dry twigs were burned (Sjöbeck 1927, LUFM10313, Ml4129) 
or left to decay (LUF M466). The raking was also often needed to prevent an increase of 
mosses, ' the worst enemies of the meadows' (Gustawsson 1954). Small boulders were put 
together to cairns or stone walls (Sjöbeck 1927, LUF M466). Had the meadow been grazed 
after the previous harvest, the droppings, 'which remarkably promote the grass growth ', 
were removed (Nyman 1820). The raking took place in April-May (Sjöbeck 1927, 
Aronsson et al. 1970) and was generally performed by the women (LUF 466, Sjöbeck 
1927). Later in the summer the old and infirm men trotted around and dispersed molehills 
(Sjöbeck op.cit.). There are examples of wooded meadows not being raked every year. In 
most cases it was however an annual event. 

It was important not to begin haymaking until the seeds of the most important fadder 
plants were ripe. In Göinge, northeastern Scania, the haymaking took place in early July 
(Johnsson 1920, Jönsson 1929), while in Stanstorp, central Scania, it did not start until July 
27th (LUF M1907). It was considered important to carefully destroy sprouting trees and 
shrubs (Sjöbeck 1927). While open meadows were mown by men going over the meadow 
on a line, wooded meadows were mown more irregularly, ' buskahöst' , and a shorter and 
thinner scythe was used (Johnsson 1920, 1933). 

In the late summer and autumn the wooded meadows were usually grazed. From 
Denmark also spring and winter grazing are documented (Wors~e 1986). Spring grazing, 
even if light, harms the vegetation quite heavily , and we have found no examples of this 
from Scania. Autumn grazing was however in the 18th century common in Scanian 
meadows (Campbell 1928a), as well as in meadows in other parts of south Sweden 
(Björnsson 1946, Lithberg 1934, Julin 1948, Konradsson 1964, Blomen 1965). Sjöbeck 
(1 973) means that also autumn grazing in south Swedish meadows was congruent with the 
dissolving of traditions and the decadence of the old village society. In meadows with 
coppiced trees we can assume that no grazing occured during the first 4-7 years of every 
rotation cycle, i. e. grazing could not be allowed until the shoots bad reached such 
dimensions that they were not browsed. 

Pollarding, not shredding as often in continental Europe, was the typical technic used to 
harvest leaves in Scania as in Scandinavia in general. Some early 20th century photographs 
however show trees lopped in some kind of intermediate form between pollarding and 
shredding. Andersen ( 1985) means that shredding was practiced in Denmark in prehistoric 
as well as in medieval time. He basis this assumption on pollen analytical reasoning (short 
rotation coppicing prevents flowering, while short rotation shredding allows flowering 
from the uncut top of the tree) and the study of medieval church paintings. Written records 
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of leaf harvesting are however totaJly lacking from Denmark (Wors~e 1979), indicating 
that this habit was early abolished here. It also stresses the transitional character of Scania 
where the harvest of leaves persisted into the present century. 

The length of the leaf harvest cycle varied much. In Brönnestad and Oppmanna it was 
only 2-3 years (LUF M5915 and Ml 1881, resp.), while in Strönhult as much as ten years 
(Frida & Erik Nordbeck, Strönhult, in personal letter to Mårten Sjöbeck, University 
Library, Lund). Also the harvest time varied widely between villages, from mid June
September. Only leaves harvested in early summer were however eaten by cows and 
horses. In Näs, Norra Mellby parish, Måtten Sjöbeck was to]d that leaves were harvested 
in late July and that the work must be completed not later than at 'Larsmässodagen' (Aug. 
10) after which time the leaves became untasty to all animals (Sjöbeck 1927). Only Alnus 
leaves could be collected later if neccessary. In Kärlingberga, Sto by parish, August was 
regarded to be the best leaf harvest month, but harvesting often continued far into 
September (Jönsson 1929). Many myths were connected with leaf harvesting. For ex
ample, if the first sheaf was made by a woman many female lambs were to be bom 
(Örkened parish; LUF M4385). 

There are, in the LUF records, ]arge disparities on the amount of leaf hay needyd. This 
can be explained by the fact that leaf hay was supplementary to grass hay. If the grass hay 
harvest was small, large quantities of leaf hay were needed. In dry years, e. g. in 1868 and 
1888, leaves constituted a vital supplement to grass hay and much more leaves than usual 
were collected (LUF M3677, M14129). Leaves could also be collected for use as litter 
when straw or peat litter were notat hand (LUF M2274). Twigs and branches remaining 
after foddering were often used as fuel. 

Also in meadows where most trees served as leaf producers there were usually also 
coppices. These satisfied the household need of handicraft material etc., but the wood could 
also be sold (LUF M10313, Bjerke 1957). Corylus sticks could for examp]e be sold in 
bundles of 100 to roofers and carpet manufacturers (LUF M 10313, Jönsson 1929). Cuttings 
in wooded meadows were not only made to achieve wood and fuel, but also to hamper the 
overgrowing of the meadow glades and to promote the grass growth by the 'assart effect' 
(Konradsson 1964, Romell 1966a, Sjöbeck 1973). 

Arable cultivation, in the form of shifting cultivation, whereby small spots were sown 
fora few years, was common in south Swedish wooded meadows (see e. g. Sjöbeck 1933, 
1936, 1962b, Oswald 1962, Aronsson et al. 1970, Weimarck, G. 1974, Aronsson 1979). It 
is often said that there were no strict boundaries between mown and cultivated areas. Dahl 
(1942) have documented how, in Scania, the arable fields and meadows often changed 
place. In Näs, Norra Mellby parish, meadows and arable fields were still in the 1920's 
intimately mixed (Sjöbeck 1962a). The cultivation could in some cases be made primarily 
to overcome the problem with a decreasing hay yield. Peder Månsson, an early 16th century 
monk in Vadstena monastery, Östergötland, meant that ploughing and a single year of 
cultivation was the best method to improve old meadows with low grass production due to 
the expansion of mosses (Månsson 1913-15). Another method to revive a wooded meadow 
was to abandone it for some years and let it be overgrown. After some years of nitrogen 
accumulation there was a great. increase in the vigour of grasses and tall herbs when the 
management was resumed (Gustawsson 1954, Sjöbeck 1963). Periods of overgrowing 
could of course also have been due to externa} factors such as war or famine. 
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Photo 2. Former wooded meadow with once coppiced Tilia cordata, Corylus avel/ana 
and with Quercus robur standards. Ekeskiftet, Alestad, central Scania. Photo: April 
1990, Claes Bergendorff. 

Species 
With regard to tree and shrub species, a northem anda southern wooded meadow type can 
be recognized in Sweden (see e. g. Faxen 1980). The northern type is characterized by 
Betula spp., Alnus incana, Salix spp., Sorbus aucuparia, Rhamnusfrangula and sometimes 
also Prunus padus. In the southern type hardwoods and Corylus avel/ana are typical. 
According to Faxen (op.cit.) the two types encounter in Bergslagen, central Sweden. In 
fäet, degraded relics of the northem type may be found as far south as in northem Scania, 
although Alnus incana does not appear here. 

In the heart of the 'wooded meadow of coppice type' district of central Scania, the 
inmark woods are by Campbell (1928b) named 'vångaskog' . Campbell uses thls term in 
areas where there were little utmark wood while wooded meadows with standards 
charactericed the inmark. Dominating species wereAlnus glutinosa, Betula spp., Carpinus 
betulus, Corylus avellana, Tilia cordata and, as standard, Quercus robur (fig. 5; Photo 2). 

The tree and shrub species composition was often influenced by plantings of Fraxinus, 
Tilia, Corylus (see e. g. Lilja 1838, LUF M11881 , Lindström 1935, Bjerke 1957), or 
various fruit-trees, especially Malus sylvestris (Campbell 1933, Brunsberg 1974), as well 
as by the removal of unwanted species, e. g. Picea, Pinus, Juniperus, Fagus and thomy 
shrubs. Conifers were generally not allowed. Meadows with Pinus are however 
documented from north Scania (Campbell 1928 a,b, Tomenius 1981; see also fig. 5). 

In mast LUF records it is said that leaves were given to sheep and to goats. Cattle and 
horses could occasionaly be given leaves when of very good quality or in times of grass hay 
shortage. According to the LUF records the most used leaf fadder species in Scania were 
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Betula pubescens (B. verrucosa, the other common birch species, being much less 
palatable) and Fraxinus excelsior. Betula was however, contrary to further north in 
Scandinavia, not common as a pollard tree in the meadows. More often it was harvested in 
the utmark, often in a destructive way. Also the leaves of Salix spp., especially Salix 
caprea, and Populus tremula were much used. Tilia cordata was used frequently as a 
pollard tree in northeast Scania (Sjöbeck 1946). Fraxinus leaves are in many LUF records 
said to be the best. According to Jönsson (1929) they are, to cattle and horses, as palatable 
as grass hay. Populus tremula leaves were extraordinarily suited to feed horses (Mattisson 
1953), while Rhamnus frangula leaves were the mast palatable to sheep (Jönsson 1929). 
According to severa1 sources Alnus was not esteemed as a fadder tree ( e. g. Sahlin 1930). 
It was nevertheless often tolerated, and perhaps even appreciated, in the meadows. This 
was probably due to the herb-rich carpets developing over its nitrogen-fixating roats. 

Unwanted woody plants were mown or otherwise destroyed during the driest period of 
the year, when they were regarded to be mast vu1nerab1e (Gustawsson 1954). Areas with 
too much weeds such as thistles and nettles were often mowed before fruiting-time. The 
field flora was also successively influenced by species introduced by man. Already in the 
Neolithic species were introduced from central Europe (Pettersson 1965). 

The wooded meadow field flora composition can be supposed to have been constantly 
changing within the rotation cycle. A cutting promoted the meadow species while the 
woodland species were at disadvantage for same time. With increased shading there was at 
same stage a turning point. In the later stages of the cycle there were again an advance of 
woodland species (fig. 10). 

Field layer studies in Swedish and Finnish wooded meadows have been carried out by, 
among others, Palmgren (1915-17), Sernander (1925), Cedercreutz (1927), Stenström 
(1945), Ju lin (1948), Sjörs (1954 ), Aronsson et al. (1970), Nilsson, J. (1970), Hreggström 
(1983) and Jonsson et al. (1990). Some of these studies were made while the traditional 
management was still going on, other some time after that it had ceased. The plant 
communities described can not be regarded specific to wooded meadows, neither are any 
species exclusively found there. In Scania no such studies have been made. Andersson 
(1970) studied the vegetation of Linnebjer, southwest Scania, a former wooded meadow, 
but long after the cease of traditional management. Species lists from at the time still 
managed or recently abandoned Scanian wooded meadows are dominated by fairly 
common woodland and meadow species (fig. 11). 

Scorzonera humilis is a meadow species often mentioned in old records. Linnreus 
(1751) found it 'growing abundantly' in the wooded meadows at Stenbrohult, south
ernmost Småland and Tunbyholm, east Scania. Sjöbeck (1964) mentiones Betonica 
officinalis, Pimpinella major and Pulmonaria angustifolia and 'a great number of orchids' 
as species typical of the wooded meadows, now being rare. Generally it can be said that 
mowing promotes a species rich and diverse flora. A high presence of Filipendula ulmaria 
and mosses, and even more Urtica dioica, Cirsium vulgare, Rubus idaeus, Chamaenerion 
angustifolium, indicate bad management (Hreggström 1987). Nardus stricta indicates an 
extreme detoriation of the topsoil. According to Sjöbeck ( 1973 ), it often invaded meadows 
in which the tree and shrub layers had been devasted. 
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Figure 10. Principal changes in wooded meadow and coppice field layer vegetation during 
a lopping rotation. W=woodlandflora; M=meadow flora; R=ruderalflora. 

In a wooded meadow of leaf harvest type (lejt) some parts of the ground are always 
unshaded while other parts are more or less permanently shaded. The leaf harvesting 
causes only a slight and occasional increase in light influx. The rotation time is only afew 
years and do not initiate a larger change infield layer composition. 

In a wooded meadow of coppice type (middle) we may suppose that all trees within a 
part of the meadow are cut. At the time of cutting the canopy may have been closedfor a 
number of years and the field flora therefore having much character the of a woodland 
flora. The opening up of the canopy, and the trampling occuring in connection with the 
cutting and transporting of the cut stems, make way for an invasion of ruderal species. The 
ruderal species stage is however short and after afew years of mowing, meadow species 
play a more important role. After a number of years the closing canopy makes conditions 
less favourable for meadow species and the character of the flora aga in gets more woodland 
like. 

In a coppice ( right) the flora can be characterized as a woodlandflora which is repeatedly 
disturbed. After every cutting a number of ruderal species appear while the woodland 
species decline for same years. As the canopy closes the woodland flora is however gradually 

The difference between the vegetation of a for a long time mown area compared to a 
pasture can be seen in Kungsmarken, southwest Scania. At least since the 17th century this 
area, which can be supposed to have been originally uniform, has been divided into a 
pasture area and a meadow area. The mowing ceased in the early 20th century . The 
difference in vegetation between the two parts is still very marked. The pasture is tufty and 
more poor in nutrients as well as in species. In the former meadow several species 
otherwise rare in Scania still grow, e. g.Pulmonaria angustifolia, Dactylorhiza sambucina, 
Orchis ustulata, 0 . morio and, in the 1950's, also Coeloglossum viride (Ulf 1952). A 
detoriation after transformation of meadows into pastures is also reported by S jörs ( 1954) 
from Dalarna, central Sweden. Sjörs could not record a decline in grass hay production in 
wooded meadows managed for centuries. Where however mowing was replaced by 
grazing the yield decreased drastically. After a few decades such areas could not even be 
used as pastures and were therefore left to grow into woods. 
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A B C DE F G H I J KL A B C DE F G H I J KL 
Acer platanoides X X Epilobium montanum X X 

Achillea millefolium X X Equisetum sylvaticum X X 

Actaea spicata X Eriophorum sp. X 

Adoxa moschatellina X X Fagus sylvatica X 

Aegopodium podagraria X X X X X Festuca ovina X X X 

Agrostis stolonifera X Festuca pratensis X 

Agrostis tenuis X Festuca rubra X X 

Aira praecox X Filipendula ulmaria X X X X X X 

Ajuga pyramidalis X X Filipendula vulgaris X 

Alchemilla filicaulis X Fragaria moschata X 

Akhemilla glabra X X Fragaria vesca X X X X 

Akhemilla glaucescens X X Fraxinus excelsior X 

Alchemilla sp. X Gagea lutea X X 

Alliaria officinalis X Gagea spathacea X 

Allium oleraceum X X Galium boreale X 

Allium ursinum X Galium odoratum X 

Anemone nemorosa X X X X X X X X X Galium palustre X 

Anemone pulsatilla X Galium saxatile X 

Anemone raunculoides X X X X X Geraniwn robertianum X X X X X 

Antennaria dioica Geranium sanguineum X X 

Anthoxanthum odoratum X X X X X Geranium sylvaticum X X X X 

Anthriscus sylvestris X X X Geum rivale X X X X X X X 

Arabis hirsuta X Geum urbanum X X 

Arnica montana X X Glechorna hederacea X 

Arrhenatherum pubesc. X Gymonocarpium dryopt. X X 

Astragalus glycyphyllos X Hedera helix. X 

Betula sp. X Helianthemum nummul. X 

Blechnum spicant X Hepatica nobilis X X X X X X 

Botrychium lunaria X Hieraciwn pilosella X 

Briz.a media X Hokus lanatus X X 

Bromus benekeni X Hokus mollis X 

Calamagrostis arundin. X Hypericum maculatum X X X 

Calluna vulgaris X X Hypericum montanum X 

Campanula latifolia X X X X Hypericum perforatum X 

Campanula persicifolia X Hypochaeris maculata X X 

Campanula rotundifolia X Impatiens noli-tangere X X 

Campanula trachelium X X X X Lactuca serriola X 

Cardamine pratensis X Lamium galeobdolon X X X X X X 

Carex caryophyllea X Lathraea squarnaria X X 

Carex eon tigua X Lathyrus montanus X X X X X 

Carex leporina X Lathyrus niger X 

Carex montana X Lathyrus pratensis X 

Carex nigra X Lathyrus vemus X X 

Carex pallescens X X Listera ovata X X X 

Carex pilulifera X Lonicera xylosteum X 

Carex sylvatica X Lotus comiculatus X 

Carex sp. X Luzula campestris X X 

Cerastium fontanum X Luzula multiflora X 

Chamaenerion angustif. X Luzula pilosa X X X X 

Chelidonium majus X Lychnis flos-cuculi X 

Chrysanthemum leucanth. X Lycopodium selago X 

Cirsium heterophyllum X X X Lysimachia vulgaris X 

Cirsium oleraceum X Maianthemum bifolium X X X X X X 

Cirsium palustre X X Melampyrum cristatwn X 

Commarum palustre X Melampyrum pratense X X X X X 

Convallaria majalis X X X X X X X Melampyrum sylvaticum X X X 

Corydalis intermedia X Medicago lupulina X 

Crataegus sp. X Melica nutans X X X 

Crepis paludosa X X X X Melica unifiera X X 

Dactylis glomerata X X X X Menyanthes trifoliata X 

Dentaria bulbifera X X X X -X Mercurialis perennis X X X X 

Deschampsia caespitosa X X X X Milium effusum X X X X 

Deschampsia flexuosa X X Moehringia trinervia X X X 

Dryopteris carthusiana X X X Molinia coerulea X 

Dryopteris filix.-mas X X X Myosotis palustris X 

Elytrigia repens X Myosotis sylvatica X X 
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Orchis maculata 
Orchis mascula 
Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Pedicularis sp. 
Phleum pratense 
Plantago lanceolata 
Platanthera bifolia 
Platanthera chlorantha 
Poa irrigata 
Poa nemoralis 
Poa palustris 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Polygala vulgaris 
Polygonatum multifl. 
Polygonatum odoratum . 
Polygonatum verticillat. 
Polypodium vulgare 
Populus tremula 
Potentilla erecta 
Primula veris 
Prunella vulgaris 
Pteridium aquilinium 
Pulmonaria officinalis 
Pyrola minor 
Ranunculus acris 
Ranunculus auricomus 
Ranunculus ficaria 
Ranunculus flammula 
Ranunculus polyanthem. 
Ranunculus repens 
Rhinanthus sp. 
Rhinanthus angustifolius 
Roegneria canina 
Rubus corylifolius 
Rubus idaeus 
Rubus saxatilis 
Rubus scissus 
Rumex acetosa 
Rumex acetosella 
Sanicula europaea 
Satureja vulgaris 
Scirpus sp. 
Scirpus sylvaticus 
Scorzonera humilis 
Scrophularia nodosa 
Scutellaria galericulata 
Sieglingia decumbens 
Sorbus aucuparia 
Stachys sylvatica 
Stellaria graminea 
Stellaria holostea 
S te Il aria media 
Stellaria nemorum 
Taraxacum sp. 
Thalictrurn aquilegifol. 
Thelypteris phegopteris 
Tilia cordata 
Trientalis europaea 
Trifolium dubium 
Trifolium medium 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Trollius europaeus 
Urtica urens 
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Vaccinium myrtillus 
Vaccinium vitis idaea 
Valeriana dioica 
V aleriana officinalis 
V aleriana sp. 
Veronica beccabunga 
Veronica chamaedrys 
Veronica officinalis 
Veronica serpyllifolia 
Vicia angustifolia 
Vicia cracca 
Viciasepium 
Viola canina 
Viola mirabilis 
Viola palustris 
Viola reichenbachiana 
Viola riviniana 
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Figure 11. A selection oj species from wooded 
mead-ows in Scania at the time still managed 
or recently abandoned. 

A. An insignificantly wet 'änghave' ( 'meadow gar
den') in Horröd, Brönnestad parish (Sjöbeck 
1927). 

B. Wooded meadow in Ankhult, Häglinge parish. 
Shadowed, grass poor places (Sjöbeck 1927). 

C. Wooded meadow in Näs, Norra Mellby parish. 
Under the mast dense canopies (Sjöbeck 1927). 

D. As in C, but in more shadowed wet ground. 
E. As in C, but at the edge of shrub groups. 
F Open, in recent time mown, meadow glades at 

Hittarp, Glimåkra parish. Tree and shrub layer 
dominated by Malus, Quercus, Tilia, Lonicera 
xylosteum and Rhamnus catharticus (Norlindh 
1953). 

G. Compilation of species lists from degraded 
wooded meadows in the north part oj Linde
rödåsen. Mixedforest (Nilsson,N. 1938). 

H. As in G, but dominated by Carpinus betulus. 
I. Wooded meadow in Liarum, Äsphult parish, no 

longer managed. Tree and shrub layer domi
nated by Fraxinus, Ulmus, Quercus, Crataegus 
and Corylus. 100 m2 plot (Nilsson, N. 1938). 

J. Wooded meadow inÄrröd, Västra Vram parish, 
_no longer managed. Three and shrub layer 
dominated by Quercus and Corylus. 100 m2 plot 
(Nilsson, N. 1938). 

K. Degraded wooded meadows with Corylus. Kal
hult, Osby parish (Snogerup 1962). 

L. Degraded wooded meadow in slope between 
cultivatedfields at Gnubbarp, Loshult parish. 
Tree and shrub layer with Juniperus, Populus, 
Salix, Carpinus, Corylus, Quercus, and Tilia 
(Snogerup 1956). , 
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Pastures 

Europe 
The major traditional pasture was the extensively used utmark. In northernmost Europe, 
where the livestock had to be stalled fora long part of the year, the utmark also served as 
a major source of winter fodder (Moen 1990). Mire and sea shore mowing played a !arge 
role. Large quantities of grass hay, butalso leafhay, were harvested here (Bromander 1901, 
Lindström 1980). Due to the presence of vast utmark areas anda small population, leaves 
could be harvested with small regard of the regrowth (Campbell 1948, Paulaharju 1966). 
On the other hand, in areas where trees and shrubs were at shortage, or where much winter 
fodder were needed but suitable fodder trees were rare, also the utmark leaf harvest became 
strictly regulated (see e.g. Gardberg 1931). This meant increased motives to secure a future 
supply, i. e. to harvest by pollarding or shredding. 

Areas with long winter periods are in Europe mainly dominated by conifer species and 
these are of small use as fodder. Broadleaves were however found in, for example, burned 
areas and mire margins. Being the most common deciduous trees, Betula spp. were much 
used, but Salix spp., Sorbus aucuparia and Populus tremula were regarded to give better 
quality fodder. These more valuable trees were often growing close to the habitations. As 
pointed out by Austad (1985), there ought to have been a general endeavour to secure a 
supply of leaf fodder from distances as close as possible to the habitation. 

In Norway and Sweden also bark shavings were used as fodder. To maximize the 
utilization pollarding and bark shaving could be made simultaneously on the same tree. The 
bark was cut or stripped off the tree and used either raw or boiled, or ground into flour. In 
many areas in Norway bark shavings have been used as normal fodder. The most used 
species wereSorbus aucuparia andPopulus tre mula. There are no records of bark shavings 
having been used south of the Baltic and the North Sea, and only in parts of Norway and 
Sweden it played an important role in feeding stock (Ropeid 1960). AlsoPicea needles and 
the lichen Usnea barbata were used as fodder in the Nordic countries (Stoltenberg 1933). 

Also in the opposite part of Europe, in the above mentioned si bl jak and macchia, which 
were coppices but also pastures, an extensive leaf harvest took place <luring the summer 
(Turrill 1929, Polunin & Walters 1985). Theleaves could be given to the animals for direct 
consumption as an addition <luring the crucial period of the year, which in this region is the 
summer, or saved for winter foddering. Other methods to harvest leaves for direct 
consumption were common in deciduous woodlands with sparse undergrowth, through 
which large herds of sheep were yearly passing, for example in the Balkans (Turrill 1929) 
and in the lower altitudes of the Appenines and Cantabrian mountains (interviews with 

local people). 
In various parts of nemoral Europe pollards are still to be found in former utmark 

woods. By pollarding the trees, and not to coppice them, the shoots were kept beyond 
animal reach. In some cases this pollarding may have been made for leaves, more often 
however for wood, especially firewood. The species rnost used for this purpose was Fagus 
sylvatica, but also Quercus robur was in some areas a cornmonly pollarded utmark tree. 
Utmark pollarding for wood is documented from, for example, south Scandinavia 
(Linnreus 1751, Hallenborg 1913), northwestern Germany (Burrichter et al. 1980, 
Burrichter 1984, Pott 1990) and England (Rackham 1980). In Gerrnany the aim of Quercus 
andFagus pollarding was often to make the trees develop wide crowns and thereby an early 

and large production of seeds. 
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Photo 3. Formerly pollarded ('topphuggna') Fagus sylvatica. Norra Svartskylle, south Sca
nia. Photo: April 1990, Claes Bergendoif.f. 

Enclosed wooded pastures often had an intermediate status between inmark and utmark. 
At least in England trees growing in the enclosed pastures, called 'parks', were often 
pollarded (Rackham 1980). Although less well documented, pollarding and shredding 
probably occured in such pastures in other areas as well. Only in Scandinavia and in 
England enclosed wooded pastures seem however to have been of any importance before 
the 18th and 19th century land redistribution reforms. Often they were used for the keeping 
of milk cows (Szabo 1970) or raising of better quality horses and other valuable animals 
(Weibull 1923, Lindquist 1938). In central Europe, and especially so in northern Germany, 
the number of enclosed pastures increased much in the 18th and 19th centuries (Szabo 
1970). 

Scania 
In northeast Scania, as well as further north, the utmark was cleared by the use of fire 
(Hårleman 1749, Linmeus 1751 , Weimarck, G. 1945, 1953, 1968, 1974). This promoted 
the advance of Picea, Pinus and Juniperus. The inmarks of this area therefore got the 
appearance of deciduous oases. Deciduous trees occurying in the utmark were pioneer 
species, foremost Betula spp. From the LUF interviews we understand that harvest of 
Betula pubescens leaves in the utmark was widespread in the late 19th century. Small trees 
were cut, whereafter the leaves were stripped off ( e. g. Röke parish; LUF M5664 ). In other 
parts of Scania the clearing of the utmark, as well as the in mark, took place by cuttings. 
Here the contrast between inmark and utmark was less marked. Meadow and pasture plants 
could grow abundantly also in the utmark (Sjöbeck 1973). Thus, the variety of utmark trees 
and shrubs usable for leaf hay was greater. 
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Fagus sylvatica was the major Scanian utmark tree (fig . 5). Fagus was often 'topp
huggen' or 'toppfornad', i. e. pollarded at 2-4 metres (Photo 3). The latter term is used in 
tax acts (skatteläggningsakter) from all over Scania. Especially in eastern Scania, the term 
'tjäsket' or 'käsket' is often used in fiscal maps for utmark areas with pollardedFagus and 
Quercus (Sjöbeck 1965). 

From his visit to Tunbyholm, southeastScania, Linnceus wrote: 'The tops of the beeches 
were for the most part cut off and trim.med, for when the peasant living in the treeless plain 
wants wood for fuel, he climbs the tree and chops down the treetop as being more easy to 
cart away. Thus are the trees less lacking, but the beech is more damaged than other 
pollarded trees' (Linmeus 1751). 

The state of the forests was often best on areas owned by the pri vileged classes, although 
such forests were often exposed to illicit pollarding from peasants of kindred villages. 
Often the accused was let free if only be had not harmed the tree in a way that it was ruined 
or decayed (Campbell 1928b ). The peasant argued, in accordance with custom, that as long 
as he did not kill the tree but merely cut branches ('sneade käske'), he did not brake any law 
or custom. He rather contributed toa more grass rich and useful wood (Sjöbeck 1973). 

At 'huvudgårdarna' (the main estates) some part of the utmark was often enclosed and 
used as 'hage' (enclosed pasture), mainly for horses. The purpose may have been to protect 
the young utmark forest from grazing in the springor to prevent that valuable breeds were 
mixed with the peasant's animals of lower genetical qualities (Dahl 1942). 

In 18th century maps enclosed pastures are often named 'kalvhagar' (calf enclosures), 
'kohagar' (cow enclosures) or 'hästhagar' (horse enclosures). Well known such areas were 
Dalby Söderskog, Svaneholms hästhage, Baldringe oxhage and Gunnarstorps djurgård. 
That pollarding could occur in these enclosed pastures can be concluded from the fäet that 
a lot of still present trees show unmistakeable signs of such management. 

At many nobility estates enclosed parks were also constructed for deer and other 
wildlife. Linmeus (1751) describes such an animal park: 'The animal park at Gunnarstorp 
was to size the largestandkept22deer. He was around walled with stone and the wall above 
covered with Crataegus. Here the animals had woodland and fields and fresh water. Sticks 
and branches of young aspen lay in plenty inside the park, closely peeled ... because they 
are in the winter given to the deer to supplement other fadder. ' 

Boundary zones 
Coppicing and pollarding in the inrnark were not restricted to meadows and enclosed 
pastures. A typical feature of the traditional landscape was the !arge arnount of boundary 
zones between areas with different management. These boundary zones were often 
overgrown with trees and shrubs which were coppiced or pollarded. In for exarnple 
Norway, single ' lopping trees' were scattered all over the inmark, by buildings, roads, 
rivers, boulder heaps, etc. (Austad et al. 1985). In Scania, as in many parts of western 
Europe, it can be seen that lopping of trees and shrubs growing in boundary zones must 
have went on after that these practices ceased in the meadow or wood (see e. g. Eskeröd 
1977). 

In some cases there are, in the descriptions to Scanian geometric rnaps, information on 
the state of the boundary zones. For example, in Åvarp, Norra Vram parish, the wide 
headlands and the heaps of collected boulders were in 1725 overgrown with 'surskog', 
Prunus spinosa and other shrubs and some Quercus and other high trees (Campbell 1933). 
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In Eskeröd, Norra Rörum parish, Fraxinus was pollarded in the part of the arable fields 
which bordered the meadows (Eskeröd 1977). Sjöbeck (1965), who made field inventories 
on coppiced and pollarded trees in Scania in the 1920' s-1940' s, found that many former 
pollard trees in northeast Scania, mainly Fraxinus and Tilia, were located to headlands. 

The number of permanent boundaries increased drastically af ter the 'enskifte', the large 
19th century land redistribution reform. Especially in the plains the clearings of meadow 
trees and shrubs had resulted in a I arge shortage of fuel and fencing material. To somewhat 
overcome this problem Salix species were widely planted and pollarded in the new 
boundaries. 

To preserve the woods for forestry purposes a fencing campaign was launched already 
in the 17th century. The peasants were obliged to use stones for fencing. Even if the amount 
of stone walls increased in Malmöhus län (southern and western parts of Scania), with the 
nobi1ity as pioneers, it was not until after the 'enskifte' that stone walls were constructed 
in larger scale (Campbell 1928b ). Many of the stone walls were planted or overgrown with 
trees and shrubs. The great diversity of species and the high frequency of usable species, e. 
g. apple and cherry trees, indicate that deliberate plantings were common. 

In the recent landscape the rational large scale farming creates uniformity and species 
poorness. The landscape is not least impovered by the removal of space creating elements 
as trees along roads, hedges, ditches andfences (Ihse &Nordberg 1984). In an investigation 
at Svenstorp, Ihse & Lewan ( 1986) found that ditchsides and roadsides today often are the 
only places for meadow species to grow. In the ditchsides remnants of the old wet meadow 
flora were found, while in the roadsides there were remnants of the dry meadow flora. 
Today also these biotapes are much threatened. It is common that ditches are covered and 
the roadsides are reduced to a few decimetres or totally obliterated. 

Scanian tree and shrub species involved 

Acer spp. (maples) 
There are in Scania two native maple species,Acer platanoides andA. campestre, and one 
introduced and naturalized species, A. pseudoplatanus. A. platanoides is a non
competitive tree found mainly on nutrient rich soils. It coppices well and the wood is saft 
and tough which make it well suited for several types of handicraft (Nyman 1867-68). It 
is also excellent to use as firewood (Agardh 1857). A. platanoides is however rarely 
mentioned in records of trees in Scanian wooded meadows and coppices. The leaves are 
said to be rather acid, and of no use as fadder (Lindquist 1953, Stålfelt 1960). 

A. campestre in the early 19th century grew among Quercus and Corylus, but it was rare 
(Lilja 1838). Today it can be found growing spontaneously in only one location in Scania 
(Törje 1956, Kraft 1975). Its reputation from western Europe as a good coppice tree is 
verified by several authors from this locality, where it has been cut several times (Gertz 
1929, Törje 1956, Kraft 1975). Lilja (1838), as well as earlier Linnreus (1755) says that 
Acer campestre is often a shrub. This implies that mast trees of this species known to them 
were coppiced. 

Acer pseudoplatanus is used in plantations from which it spreads. As can be seen in 
many places where it has been cut, also this species coppices very wel1. 
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Alnus glutinosa (black alder) 
Alnus glutinosa is a common tree in the recent Scanian landscape. In wet sites it forms 
woods, alone or with Betula spp. ( on nutrient poor soils) or Fra.xinus excelsior ( on nutrient 
rich soils). Alnus was one of the most prominent species of the Scanian coppices and 
wooded meadows (Photo 4). In meadows and pastures the peasants probably favoured 
Alnus because of the luxuriant herb rich greensward developing over the nitrogen-fixating 
roots (see e. g. Linnreus 1749). Also when not actively promotedAlnus was, due to its good 
shooting ability, favoured by coppicing. It was also, due to the unpalatability of its fresh 
leaves, favoured by grazing. 

On the other hand, many open areas, for example along streams and lakes, would 
without the human impact be overgrown withAlnus. A lot of former Alnus woods were, in 
connection with drainings in the 19th century, transformed into open meadows or arable 
fields (Emanuelsson & Bergendorff 1983). In many cases such areas have later been 
spontaneously rewooded, often withBetula, orespecially in northern Scania, with conifers. 

Most old Scanian surveying maps, and also Linnreus ( 1751 ), mentionesAZnus glutinosa 
as 'al buskar' (alder shrubs) . Old single-stemmed alders are also today so rare that alder is 
often regarded to be a self-coppicing, multi-stemmed species. Large single-stemmed alders 
may however be found in sites for a long time not exposed to cuttings or grazing. The 
largest stem circumference noted in Scania is 5.5 metres (Lagerberg 1953). The individual 
stems of neglected alder stools seem however to be rather short-lived, probably reaching no 
more than 120 years of age and often much less. 

Being a fast growing species, Alnus glutinosa produces a soft and light wood, white in 
colour and easy to work. It was traditionally used for handicraft, e . g. the manufacturing of 
dippers, butter trays and the typical Scanian wooden shoes, which were made aimost 
exclusively fromAlnus (Nyman 1867-68). Also as firewoodAlnus is well suited (Linnreus 
1749). 

A. glutinosa as well as A. incana, which is not indigenous to Scania, have the general 
reputation of being too unpalatable to be given to the livestock. This seems however to be 
true mainly of fresh leaves. According to Linnreus (1749), dried alder leaves can be given 
to sheep and, according to Nyman (1867-68), to horses and cattle. 

Betula sop. (birches) 
There are three birch species native to Scania,Betula nana, B. pubescens andB. verrucosa. 
Betula nana isa small shrub occuring in a few mires in northern Scania, while the other two 
are common tree species. It is often said thatB. pubescens grows mainly in wet si tes and on 
good humus soils while B. verrucosa is characteristic of more dry and acid sites. As in 
England (Rackham 1980) the ecological differences between the two species may in fäet 
not be so clear. B. verrucosa is for example not rarely found in wet sites. The picture is 
further complicated by frequent hybridization. 

The birches are short-lived, non-competitive species. As pioneer trees they today in 
Scania cover !arge areas of abandoned pastures and arab le land as well as clear-felled areas. 
Also in the tradition al landscape birch mustoften have been favoured, for example in burn
beaten areas and in general af ter periods with an intense management which had devastated 
the soil. 

The birch wood is hard, white and tough, has a great firmness and is easy to work. It has 
been used for carpentry, the manufacture of wheels, knife handles, brooms and whisks etc. , 
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Photo 4. Former wooded meadow on moist ground withAlnus glutinosa. Kumlatofta, south 
Scania. Photo: April 1990, Claes Bergendorff. 

and it is a good fuel: 'Every Swede know what use the wood ( of birch) makes in the oven ' 
(Linnreus 1749). 

There are, especially in north Scanian LUF records, several statements of utmark birch 
being used for leaf fadder. Usually small trees were cut whereafter the leaves were 
harvested. It seems however rarely to have been pollarded in Scania. As close as in south 
Småland birch pollarding was however common (see e. g. Julin 1937). Probably mainly 
leaves of B. pubescens were harvested. There are several Scanian statements saying that 
this species is quite palatable to animals while the leaves of B. verrucosa are not (e. g. 
Jönsson 1929, Svensson & Ivarsson 1949). 

Carpinus betulus (hornmeam) 
Carpinus betulus today in Scania grows on so ils of a wide range of texture and base status. 
Only on sandy or very wet soils is it absent. At least in eastern Scania it is often, although 
a shade tree, among the first in vaders of non-woodland si tes , e. g. abandoned pastures. It 
was according to the records, as well as the many relic stools found today, common in 
Scanian coppices. Coppice stools 6 min circumference, and sometimes even more, are not 
rare in recent woods. Its excellent coppicing qualities has also since long made it an 
appriciated hedge tree (see e. g. Linnreus 1749). 

Carpinus is promoted by coppicing. As in continental Europe (see above), we can in in 
many places in Scania today see how it in the free succession is successively replaced by 
other species, often by Fagus sylvatica. 

The wood is very bard and tenacious and has a great bending strength. It was 
traditionally used to manufacture objects exposed to great tensions, e. g. wheels for 
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vehicles, cog-wheels, pegs for tree-harrows and handles. According to Nyman (1867-68), 
Carpinus is the best of all Swedish tree species to use as fuel. On the value of Carpinus 
leaves, Linnreus makes conflicting statements. In Linnreus (1749) he says that the leaves 
are used as winter fodder, while in Linnreus (1751) he says that they are not, and that 
Carpinus therefore is not much liked by the peasants. 

It may well be that Carpinus was even more common in the Scanian landcape than old 
records intimate. In Sweden, as in many other countries, Carpinus has, although not 
systematically related, been regarded as a sort of beech. Thus in dia]ectal Scanian, the name 
for a beech wood = böke/böge and for a Carpinus wood = annböke/annböge. Probably 
Carpinus was, in many old descriptions, clumped with Fagus under the collective name 
böke/böge. This hypothesis is supported by the fäet that several woods, which in the 19th 
century was described as 'beech woods', today include many old Carpinus trees. 

Corylus avellana (hazel) 
Due to its great shooting capacity and straight shoots, Corylus avellana is an excellent 
coppice species. Sjöbeck ( 1973) means that Corylus was the most important species in 
prehistoric coppices. He bases this conclusion on its multiple use and its great ability to 
deep-root the greensward and thereby fertilize the soil with its nutrient-rich leaves. Corylus 
sticks are often found as grave gifts in late pagan and early Christian time, e. g. in an 11 th 
century church in the Scanian city Lund (Blomqvist & Mårtensson 1963). Today Corylus 
is common in pastures and headlands and it is also found in woodlands, where it however 
often can be seen to degrade with increasing tree canopy shading. 

The shoots were usually harvested in short rotation. According to Sjöbeck (I 973), 
Corylus shrubs were hold down to promote the incidence of sun light to the ground, so that 
grasses and herbs were not too much shadowed. At the same time the ' hazel shadow' had 
to be obtained, so that grasses and herbs were not dried out or damaged by heavy rainfall 
and strong winds. 

Also the nuts were much appreciated, and they were often harvested to be sold (Jönsson 
1929, Campbell 1933). There are in many village regulations (most of which are from the 
18th century) strict stipulations on hazel nut harvesting (Erixon & Ljung 1955). The shrubs 
are here said to be growing in the arable fields and in the meadows. The conception that 
Corylus was holy ( e . g. LUF M3987) may reflect the great value of the nuts. The statement 
of Lilja (1838; in translation): ' it is odd that hazel nut woods are not cherished or planted 
in Scania, although the nuts are so well paid', may reflect a decreasing use of hazel nuts in 
the 19 th century. 

According to Taylor (1981) Corylus leaves can be eaten by humans and sheep, while 
cattle do not like them. We have however not found any Scanian record on Corylus ha ving 
been used as fodder. 

Fagus sylvatica (beech) 
Fagus sylvatica was in old times so characteristic to Scania that, when the word 'skog' 
(forest/woodland) was mentioned here, the meaning was beech forest (Agardh 1857). 
Fagus isa densely shading tree with acid leaves. It is therefore an enemy of the greensward 
and normally it was abandoned from the wooded meadows. There are however records 
showing that it locally could be common also in the inmark , for example in K värk, Konga 
parish (Håkansson 1948) and on the southeastern part of Romeleåsen (Sahlin 1930). 
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Sjöbeck (1973) means that the advance of Fagus in the inmark can be related to periods 
of overgrowing. Fagus rejuvenated well when the cultivation ceased after the fallow. 
Judging from recent successions Fagus does rarely appear as a pioneer tree. It may 
however have become widespread in later successional stages on such soils. 

Although generally regarded as an unsuitable coppice tree,Fagus coppices have existed 
in central Europe (Pott 1981, 1991). It is obvious that the coppicing capability of F agus is 
higher in central Europe than in south Sweden. This may be due to more favourable 
climatic conditions. Today Fagus is very common, often even totally dominant, in former 
Scanian coppices from which it in old sources is notat all mentioned, e. g. Baldringe ängar 
and Tolånga ängar. 

The large and oil rich beechnut is an excellent pig fadder, which could be exploited also 
in the winter. Therefore, many utmarkFagus woods were also used as' ollonskogar' (mast 
woods). While in some parts of Europe, e. g. in northern Germany, Quercus was the most 
important mast tree (Burrichter 1984),Faguswas the farmost importantmast tree in Scania 
(see e.g. Linnreus 1751, Lindquist 1931 , Lundb 1943). Many recent Fagus woods were 
established in the 19th century with the help of pigs. In the 20th century the conditions have 
again turned unfavourable to Fagus, while modern forestry has been so much directed 
towards conifer management. 

In Scanian cities only Fagus was used as firewood in the mid 19th century (Agardh 
1857). For this use Fagus is the best of all Swedish trees (Lilja 1838, Agardh op. cit.). The 
firewood was partly produced by utmarkpollarding (described above).Fagus wood is hard 
and much used as house- and building timber (Berntsen Bergen 1656). The Scanian 
peasants also used it for their wagoons and cultivation equipment, as well as several types 
of household items (Nyman 1867-68). 

In central Europe Fagus leaves were rarely used as leaf hay, but they were eaten fresh 
by cattle (Ellenberg 1978). In Riafio, Spain, Fagus leaves were however used for fadder 
still in the early 1980's (pers. comm. with local farmers, spring 1986). From Scania there 
are some information on foddering withFagus (Prof. Börje Lövkvist, Alnarp, pers. com.), 
but it was probably not of any greater importance. The leaves must, if to be used as fadder, 
be harvested <luring the first few weeks after leafing. 

Fraxinus excelsior (ash) 
In recent south Scanian woodlands, and also locally in the north, Fraxinus excelsior is a 
common species of fertile si tes, not too dry or with stagnant water. 

From central European habitation excavations it has been established thatFraxinus was 
used as a fodder tree already in the Erteb!<}lle period (5200-4000 BC) (Troels-Smith 1960a). 
In central Europe Fraxinus has al ways been regarded as the best !eaf fadder tree and it has 
since the Bronze age been the major source for leaf harvesting. In many alp valleys it was 
still in the 1970' s used for this purpose (Ellenberg 1978). 

Also in Scania Fraxinus was the most valued fadder tree (LUF, Bjerke 1957), and as 
such it has been used far into the 20th century. In northeastem Scania it was often pollarded. 
In Örkened, Östra Göinge härad, Fraxinus trees were pollarded every 3rd-10th year 
(Sjöbeck 1973). Where the species was spontaneously rare it was often planted (Örkened 
parish, LUF Ml 1881; Bjerke 1957). 

Fraxinus was also often coppiced. The wood was chosen for its excellent strength and 
elasticity. It was used for handles of all kinds of tools and for e. g. axles, harrows and 
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pulling-poles. Large Fraxinus stools are in Scania often found in by forestry neglected 
woods. 

When in modern time Fraxinus is no longer coppiced or pollarded it has spread rapidly 
(by seeds). Also the fäet that the woods are no longer grazed promotes the spread. Many 
potential Fraxinus biotopes have however been used for cultivation, turned into open 
meadows, etc. 

Juniperus communis (juniper) 
Juniperus communis is a common shrub in Scanian pastures. Further north it also often 
occurs in wooded meadows (Hreggström 1992b). 

On the Scanian archaean horsts, earlier characterized by grazing, shifting cultivation 
and coppicing, the greenswards were in the early 18th century degenerated by a massive 
spread of Juniperus. This invasion, caused by the decline of Corylus and Quercus due to 
grazing damages and a neglection to clear Juniperus, led to a soil deterioration. Vast 
amounts of Juniperus were used for the reinforcement of fences and later in the 18th 
century there was an equilibrium between demand and regrowth (Campbell 1928b). 

luniperus wood is very hard and tough and useful for several types of handicraft. 
According to Linnreus ( 17 49) ,J uniperus produces the best fencing material.I uniperus was 
also sometimes cut in the winter and in mixtures used as fodder for sheep (Höör parish, 
LUFM555). 

Populus tremula CasP-en) 
Populus tremula was in the traditional economy an appreciated fodder tree. Fresh leaves 
are appreciated by all livestock (Nyman 1867-68), dried 1eaves however only by sheep and 
horses (Agardh 1857). All over Sweden, Populus tremula leaves were regarded as the 
utmost horse fodder (Grenander 1937, Mattisson 1953). In Fulltofta, central Scania, 
Populus groves were hold for the sheep (LUF M10499). 
Although posessing vigouros shooting abilitiy Populus was not an appreciated coppice 
species. The wood, which is light, soft and porous, gives a low-quality fuel and neither is 
it of much use for construction purposes or handicraft (Agardh 1857). In south Sweden 
there was a tradition that the cross of Christ was made of Populus tremula - this was the 
reason for its trembling leaves - and there were a lot of holy Populus groves (Nyman 1867-
68). 

Ouercus spp. (oaks) 
There are two oak species native to Scania, Quercus robur and Q. petraea. While Q. robur 
is one of the most common deciduous tree species throughout Scania, Q. petraea does not 
appear, except for at Stenshuvud in the southeast, south of Höör in central Scania. It is 
found mainly in acid sites, especially in slopes. It is the dominating tree in a few places at 
Horst Söderåsen, but only over small areas. Q. robur is probably the Scanian tree which 
achieve the highest age. A tree in Bosjökloster, central Scania, is said to be about 800 years 
old and it hasa breast height circurnference of rnore than eight metres (Btilow 1921). 

Quercus was much appreciated in old times, due to its important and multiple uses. lts 
history in Scania is therefore the history of short-termed devastations as well as a long 
series of edicts on its protection. It was not freed of regulations until in 1830, when the 
king's claim of all oaks was finally abandoned (Bergman 1960). The wood has great 
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permanency and resistance to wearing, great elasticity and a beautiful texture. The timber 
was used as house- and building timber but the wood was also used as fuel (Berntsen 
Bergen 1656). According to Campbell ( 1933), Quercus wood was in central Scania used 
for poles, girders, sills, house constructions, wagoons, different tools, etc. Also the bark, 
containing the most general and first-class tanning agent, was of high value. 

According to several Swedish sources, Quercus was not accepted in the meadows 
because the grass growth was meant to be deteriorated and Convallaria majalis, a 
poisonous herb not suitable as fodder, promoted (see e. g. Linnreus 1749, Nyman 1867-68, 
Gustawsson 1976). In Scania however Quercus standards were very common in wooded 
meadows (see e. g. Campbell 1928b, Lundh 1943). These standards were usually 'under
kvistade', i. e. the lower branches were cut. Travelling southwards through east Scania, 
Linnreus (1751) writes (in translation): 'THE TREES, after that pine and spruce now have 
become invisible in the southern direction there were only deciduous trees so that all 
meadows were nothing but oak groves, between which shrubs of other deciduous trees 
were scattered. The peasant wanted the trees beside or even in the arable field without any 
fear that the crop would be damaged' . 

Although there are reports on cattle ha ving a high appetite for Quercus leaves (Olsson 
1975, Curman 1993), they have in general not been much used for fodder, probably due to 
their large tannin content. Neither as a coppice tree Quercus was much used in Scania. 
Occassionaly large stools can however be found, indicating that such management to some 
degree occured. Neither was pollarding common. One of the few records of pollarding is 
the statement by Ehrenswärd from Östraby, central Scania, in 1795 (Ehrenswärd 1871): 'In 
this region there were in many places lopped oaks of a type that I have seen in France' . 

Salix spp. (willows) 
There are in Scania eighteen Salix species, of which twelve may grow into shrubs or trees 
of the height of two metres or more. Only five of these are native, four are introduced but 
also often naturally spread, while the remaining three species are very rarely found in 
natural vegetation (Weimarck, H. 1963). 

Names like 'videbuskäng' (willow shrub meadow) are in the 16th century 'Landeboken' 
frequent in the tree poor western and southwestem parts of Scania (Sjöbeck 1973). Salix 
spp., especially S. caprea, are also frequently occurying in various old records dealing with 
woody species in meadows. In l 7th-18th century records S. caprea is often mentioned as 
a member of the 'surskog'. Leaves of this species were also used for fodder (LUF). 

The oldest notation on Salix plantations in Scania is a royal decree issued by Queen 
Margareta (late 14th-early 15th century), stating that the peasants of Denmark5

) should 
plant apple trees and willows at their homesteads (Törje 1955). In the 18th-19th centuries 
Salix spp. were widely planted along roads and in boundaries in the tree poor areas in 
southern and western Scania. Sometimes also Salix groves ('pilehavar' ) were founded 
(Linmeus 1751, Christoffersson 1936). From Cimbris, east Scania, Linnreus (op. cit.) 
describes how sticks were put into the soil to grow and then replanted around the tree poor 
villages. Salix spp. in this way became the pollard trees of the Scanian plains. The species 
most used for plantations were the introduced ones, especially S. alba, but alsoS. viminalis, 
S. purpurea, S. daphnoides, S. triandra and S.fragilis. Especially S. alba was most often 
'stubbad', i. e. pollarded, to produce material for fencing, basket-making, etc. 
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Tilia cordata (small-leaved lime) 
Tilia cordata is the onJy Jime species native to Scania. The most common planted lime, in 
parks and other urban sites, is however T. vulgaris, the hybride between T. cordata and T. 
platyphylla. 

Tilia cordata has traditionally been of multifold use in Scania. In modern forestry it has 
however no place. Except for plantations in parks and along roads, Tilia is today found 
almostexclusively in neglected relics of wooded meadows and coppices. In England stools 
over 3 metres across are common (Rackham 1980). In Scania stools that big are rare, while 
stools 2-2.5 metres in diameter are not uncommon. Just as in England (cf. Rackham op. 
cit.), Tilia today seems to have a poor ability to regenerate by seeds and it is constantly 
loosing ground. It is often by modern forestry eradicated over !arge areas. It is, for example, 
today totally absent from the !arge Övedskloster woods, central Scania, where it in the early 
20th century was not uncommon (Otto Ramel, Övedskloster, pers. com.). 

In northeastern Scania Tilia was much used as a pollarded fadder tree (Sjöbeck 1946). 
In pastures it was however rare. This may be due to the fäet, discussed by Linmeus ( 1751 ), 
that the milk, cream and butter from cows ha ving eaten fresh lime leaves hasa bad tas te and 
consistence. 

In some districts in the northeast, but rnore commonly in central Scania, the phloern of 
coppiced Tilia shoots were used for the manufacture of bast (Nilsson, A. 1927, Bringeus 
1962). Also long after that the professional rope-maker had changed to hemp as the raw 
material for ropes, the bast rernained the raw-material for common rope-making. While in 
other parts of south and central Sweden also Pinus, Picea and Juniperus bark was used, 
Tilia was the only species used for rope-making in Scania (Bringeus 1962). An important 
use of bast-ropes in the 'risbygd' of central Scania was for the construction of 'raveltak' , 
one for this area typical roof type. The framework was made of 6-8 metres long Tilia-pools 
on which straw was laid. The construction was knitted together with bast (Sjöbeck 1973). 
Another use of bast-ropes was for making 'hay-frames' (höbågar), i. e. constructions on 
which the hay was carried home from the meadows (Brogårdh 1982). 

Ulmus glabra (wych elm) 
According to poJlen analyses, Ulmus was a major forest tree in northwestern Europe up to 
about 3500 BC. At this time there is a marked decline in the Ulmus curve. The reason for 
this decline have caused a lot of discussions (see e. g. Heybroek 1963, I versen 1973). One 
of the theories put forward is that it was caused by an intense leaf fadder harvesting. 
Ulmus is only rarely mentioned in bistorical records from Scania up to the late 17th century, 
when breeded saplings (mainly different subspecies and varieties of Ulmus glabra) were 
introduced from nurseries in Germany, Holland and England. Plantations were <luring the 
18th and 19th centuries commonly made in horticultural gardens of the nobility, but also by 
farm houses and along roads and boundaries in the tree poor plain districts (Lindquist 1932, 
1933). 

Linnreus (1751) writes from southwestern Scania (in translation), 'ELM grew here by 
all villages rather !arge and luxuriant, however only a few trees. No other tree grows more 
easy here in the plain. Our mast common crown trees are elm, maple, lime and ash. Among 
these the elm is number one'. In his commentaries to Linnreus' book, Hallenborg a few 
years later wrote (Hallenborg, publ. 1913; in translation): 'That so much elm grow here at 
the villages in the otherwise tree poor plains we have to thank the long ruling housekeeper 
King Christian IV. The amount of trees is however declining while every day same trees are 
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cut while only few are planted. This although no other trees are so easy to plant here than 
elm and ash, which both endure the harsh western winds.' 

Today Ulmus glabra is a typical feature of the plains of south and west Scania. Some 
of the 18th century Ulmus avenues have persisted until recently, e. g. at Silvåkra and Örup. 
They have however now been cut af ter having been hit by Dutch elm disease. Single Ulmus 
trees area typical feature of many farrnhouse yards and Ulmus is also a major tree of urban 
areas. There has also been a major spread of Ulmus into natura] woodlands. This expansion 
may, as pointed out by Lindquist ( 1932, 1938), be due to the great competitive qualities of 
the introduced cultural types and the hybrides between these and the native Ulmus 
population. 

Ulmus Jeaves have a very high nutritive value (Heybroek 1963). In Swedish literature it 
is said, by Linnreus (1749), that sheep and cattle eat the leaves, and by Nyman (1867-68), 
that fresh leaves are eaten by horses and cattle and dried ones are a good winter fadder for 
sheep and goats. Sjöbeck (1936) states another opinion, saying that Ulmus is nota good 
fadder tree and therefore in south Sweden not much used for this purpose. From Scania 
there are few records of Ulmus being used for fadder. This may be explained by its rareness 
in the past. 

Field traces 
A former wooded meadow can today be detected primarily in two cases: when mowing has 
been replaced by grazing while the trees have been left unaffected, or when the stand has 
been left unmanaged or used only for slight cuttings. The majority of Scanian wooded 
meadows did however not end in this way but by the total removal of trees and shrubs in 
the 19th century. They were transformed to open meadows or arable fields or afforestated, 
mainly by Fagus sylvatica or Picea abies. 

The former wooded meadows of northeastem Scania, which were mainly of leaf harvest 
type, are today often grazed. Those which are not, have been overgrown, often with Picea 
abies, Populus tremula andBetula spp .. South of the distribution limit of Picea, where the 
wooded meadows were mainly of coppice type, Picea plays no role in the overgrowing. 
Here different deciduous trees - often the same species as were earlier coppiced - dominate. 

Also most traces of former coppices are today wiped out by modern forestry. In some 
cases however the former coppices have been left to spontaneous development and can 
today be found as stands of multi-sternmed trees of large dimensions. In some places all 
stems but one have been cut away from the stools. 

On basis of our studies on recent field traces, combined with various historical sources, 
we may reconstruct the distribution of the two main forms of wooded meadows in Scania 
in the mid 19th century. Wooded meadows of leaf harvest type occured only in the 
northeast, while wooded meadows of coppice type were abundant in a band from Kulla
halvön in the northwest to Stenshuvud in the southeast (fig. 12). 

Stands with coppice traces are oftenAlnus dominant. In many cases it is from field traces 
only difficult to separate former Alnus coppices from former Alnus meadows. Probably 
there were no clear distinction between these management forms. Thereto, the 
management may have ~hanged in course of time. Alnus woods are not included in the 
distribution map presenting the most well-preserved stands of wooded meadows and 
coppices (fig. 13). Some hundreds of Alnus stands could have been presented here. Due to 
their location to today less valuable, often wet grounds, the degraded Alnus coppices are 
however probably overrepresented in relation to the actual frequency in the past. 
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Figure 12. Parts oj Scania where wooded meadows were oj importance still in the mid 
19th century. Top: wooded meadows oj 'leaj harvest type'. Bottom: wooded meadows oj 
coppice type. Densly dotted = abudant occurences, sparsely dotted = less abudant 
occurences. 
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Figure 13. Geographical location of the most well preserved Scanian stands of degraded 
wooded meadows and coppices with Carpinus betulus, Tilia cordata, Corylus avellana 
and Fraxinus exelsior. In the northeast there are numerous relic stands ofwooded meadows 
of leaf harvest type. The individual stands are not mappede hut the area scattered. The 
most well preserved traces are found within the most narrow-scattered area. From field 
studies by the authors. 

Many relic stands are situated in areas which today are relatively poor in woodlands or 
in the periphery of larger woodland districts. Only rarely they are situated inside large 
woodland areas (fig. 14). Such areas are in most cases owned and managed by large forestry 
corporations or the nobility, and thereby toa higher degree exposed to intense forestry. 

Vegetation studies in a selection of stands are presented in figure 15. On the basis of 
species composition of formerly coppiced trees and shrubs eight types of degraded 
coppices/coppice type wooded meadows are discemable: 
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1- Betula type 
2- Fagus sylvatica type 
3- Carpinus betulus type 
4- Carpinus betulus-Tilia cordata type 
5- Tilia cordata type 
6- Corylus avellana type 
7- Fraxinus excelsior type 
8- Alnus glutinosa type 

no. of 'well
preserved' 
relic stands 

0 
4 
7 
9 

12 
8 

18 
>100 

no. of veg. 
samples 

1 
2 
4 
2 
7 
5 
2 
8 

The far most common standard tree is Quercus robur. A standard is in this case defined 
as a single stemmed tree of such a size that it must have been left uncut when the coppice 
was last cut Quercus standards are frequent in types 3-6. Secondary growth, i. e. single
sternmed trees with a stem diameter not significantly larger than that of the former coppice 
trees, are in many cases composed of the same species as the coppice. The main exceptions 
are Tilia cordata, which rarely occur as secondary growth even in stands with degraded 
Tilia coppices and Betula (acid sites) and Fraxinus (non-acid sites), which often invade 
abandoned coppices composed of other species. 

The field layer of the degraded coppices/coppice type wooded meadows is much 
varying. For the general vegetational composition, factors as soil acidity, texture, hydro
logy, tree and shrub layer composition, etc., seems to be more important than the former 
management. Species characteristic of acid conditions, e . g. Deschampsia flexuosa, are 
common in coppice types 1-3, while species typical of less acid conditions, e.g. Geum 
urbanum, Aegopodium podagraria, Polygonatum multiflorum and Mercurialis perennis, 
are common in types 4-7. There are also a number of species which are common over the 
whole range of types 1-7, e. g. Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Hepatica nobilis and 
Lamium galeobdolon. 

In theAlnus type (type 8) there are two distinct field layer types. Stands no. 24-26 have 
a field layer with a !arge resemblance to that of especially types 6-7, while stands 27-31 
have dominants (Carex acuta, C. elongata, Solanum dulcamara), which are not repre
sented in the other types. 

The spatial distribution of coppice stools differ between stands (fig. 16). In very stony 
meadows the stones have often been put into !arge heaps to which the trees and shrubs have 
been confined. This is typical of north Scania. In many degraded wooded meadows of 
central and south Scania the former coppice is however found more scattered. 

Traces of pollarding in the former utmark are rare. In some places old Fagus trees 
however show unmistakable such signs. This pollarding was probably made for wood, but 
it can not be excluded that also the leaves were used, as has been the case in Spain also in 
recent time. SpectacularFagus pollards can be studied in three Jocalities: Norra Svartskylle 
and Getryggama in Baldringe parish (south Scania) and at Borstbäcken in Öved parish 
(central Scania). 

A subdivision of Scania on the basis of traces of traditional coppicing and pollarding is 
presented in fig. 17. Woods with coppice stools are mainly found in central and eastem 
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Figure 14. The geographical location oj the mast well preserved stands oj traditional 
wooded meadows oj 'coppice type' and coppices oj Carpinus, Tilia, Co,ylus and Fraxinus, 
in relation to the present woodland distribution. From field studies by the authors and 
'Topografisk karta över Sverige 1970-84'. 

Scania. Also in the northeast stools are abundant. Here also forrnerly pollarded trees are 
often found. 

In the northwest a !arge number of the recent deciduous woodlands can be classified as 
semi-natural, i. e. woods which are not plantations or the object of intense modern forestry. 
In these woods traces of lopping are however rare. This is mainly due to the fäet that many 
of the semi-natural woods in this area are in an early stage in a spontaneous afforestation. 
Boundary zones with coppiced trees are found mainly in eastern Scania and in the Bjäre 
peninsula in the northwest . 
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Stand no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
type no. 11 12 2 3 3 3 3 14 4 \ 5 5 5 5 5 5 5 I 6 6 6 6 61 7 7 1 8 8 8 8 8 8 8 8 

N Plot size (100m2) 4 4 9 I 4 4 4 4 4 9 4 4 9 4 9 4 9 6 9 4 9 9 9 4 9 4 4 4 4 4 4 9 
QCI 
,&:,,. Coppiced treas/ 

/ shrubs 
Betula spp 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l - - 1 
Fagus sylvaticus - 5 5 - - - - -
Carpinus betulus - - 4 4 4 3 2 3 
Tilia cordata - - - 1 - - - 4 4 4 5 3 3 2 4 3 -' - - - - 1 
Corylus avellana - - 1 - 1 2 l - - 4 3 5 5 4 4 1 3 3 4 4 4 1 - - 2 1 
Quercus robur - - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - 3 
U.lmus glabra - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -
Fraxinus excelsior - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -~ - 2 __ 
Alnus g l utinosa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -~ s 3 S S s 

Standard treas 
Quercus robur - - - 3 3 4 5 4 - - - 4 4 4 4 2 5 4 3 3 
Betula spp - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - l 
Fagus sylvaticus - - - - - - - - - - - - - - 3 

Secondary trees 
Fagus syl vaticus - 1 1 2 - - - - - - - - - - - 1 1 1 
Betula spp 2 - - 2 - 3 - - - - 1 - 2 1 1 - - l - - 3 1 1 - 3 
Quercus robur 4 - - 3 - - 2 4 4 - 3 - - 2 - - - - - 1 - - - - - - - 2 3 
Ca rpinus betulus - - 1 2 3 2 3 4 2 - - - - 1 4 - - - - 2 
Acer platanoides - - - - - 1 1 - 3 - - - l - 2 - - - - - 2 
Tilia cordata - - - - - - - - l - - - 3 - - 1 - - - 1 - -
Ulrnus glabra - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 2 - - 2 1 
?op11 lus tremula - - - - - - - - - 3 - - - 1 - - - - - 3 2 - -
Fraxinus excelsior - - - - - - - - - - - - 4 - - 2 2 4 1 - - 3 1 - 3 
Alnus glutinosa - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 5 2 1 4 3 - 1 1 

Field layer 
Oeschampsia flex. 4 1 1 4 1 1 - - - 1 .1.. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Lathyrus montanus 1 - - 1 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 

Oxalis acetosella 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - - 2 - 3 - 1 1 1 - l - 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
Poa nemoralis 1 - 1 - - 1 3 1 - 1 1 1 - l 1 1 - - - 1 - _ 2 _ _ 1 
Hepatica nobilis - - 1 - 1 1 1 l - - - - 1 1 1 1 - - - 1 - 1 - _ 
Lamiurn galeobdolon - - 3 - 1 3 2 1 l - - - 2 4 - 1 5 3 - 1 1 - 1 1 1 
Geurn urbanurn - - - - - 1 - 1 - l 1 1 2 1 1 2 - 1 - 1 - 1 _ 1 _ 1 
Mercuri alis per. - - - - 1 - - 1 1 - - - - - 1 l - - 5 1 1 4 - _ 2 
Paris quadrifolia - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 
Aegopodiurn podagr. - - - - - 1 - - - - - 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
Polygonaturn mult. - - - - - - - 1 - 3 - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 
Crepis paludosa - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 
Geum r i vale - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 1 2 
F i lipendula ulm. - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - l 1 - 1 2 3 4 
Poa trivial.is - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 1 - 2 2 3 - - - 1 
Viola palust..ris - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 
Carex e l ongata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 
Carex canescens 
Solanwn dul eamara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
Ca rex acuta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ 2 

Grazing - - - - - - - + (+) - - - - - + _ _ + + _ _ _ + 
Soil type TS TS TS TS TS TS TS TC TS TS ? TC TC TC TS TS TS TS TC TS TS TS TC s TS TS TS p TC p p 
pH 3 . 4 2.8 3.7 3.1 3.3 3.~ 3.6 4 . 2 3.9 3 . 7 s.3 3.4 s . o · 3.9 6.7 s.8 3.1 3.8 4 . 2 s.o s.1 s.8 6 . o 5.6 s .1 5.o 3 . 8 3 . 2 3 _7 s.s 3 _5 
No of spec . (400m2) 32 5 16 33 24 31 25 25 12 42 29 26 33 33 31 40 15 20 16 31 28 26 37 ? 42 21 34 35 26 30 18 
max stool circ.(m) 4.0 7.0 7.0 5.5 6.0 6.0 4.0 4.0 7.0 8.0 6.5 3.0 5.0 4.0 4.0 6.5 40 40 80 45 60 35 80 90 80 50 50 50 50 60 120 
max s tool species Bv Fs Fs Cb Cb Cb Cb Te Te Te Te Te Te Te Te Te Ca Ca Ca Qr Ca Te Fe Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag A 

Cb Caca 9 
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Figure 15. The vegetation oj degraded coppices and wooded meadows oj 'coppice type' in 
Scania. From field studies by the authors. 

On the basis oj coppiced tree/shrub species composition eight types can be distinguis
hed: 1. Betula spp. type, 2. Fagus sylvatica type, 3. Carpinus betulus type. 4. Carpinus
Tilia cordata type, 5. Tilia cordata-Corylus avellana type, 6. Corylus avellana type, 7. 
Fraxinus exelsior type, 8. Alnus glutinosa type. 

Stands no. 1, 5, 6, 9, JO and 12-31 are supposed to have been managed as wooded 
meadows, while stands no. 2-4, 7-8 and 11 are supposed to have been managed as coppices. 

The cover oj each species in each stratum was estimated according to a logarithmic 
scale: 5= cover> 112 oj total area, 4= 1/2-1/4, 3= 1/4-118, 2=118-1/16 and I = cover< 1/ 
16 oj total area. 

pH was measuredjor the upper JO cm ojthe soil, excluding the litter layer. 0.2 M KCL 
was used as extraction agent. 

Abbreviations: S=Sand, TS=Till, sandy-silty, TC=Till, clayey; P=Peat; Ag=Alnus 
glutinosa, Bv=Betula verrucosa, Ca=Corylus avellana, Cb=Carpinus betulus, 
Fe=Fraxinus exelsior, Fs=Fagus sylvatica, Qr=Quercus robur, Tc=Tilia cordata. 

Additional species (tree & shrub layers): Acer platanoides ( coppiced) 1 in stand I 6, 
Populus tremula ( coppiced) 2 in stand 21, Prunus avium ( secondary) I in stand 17 and 20, 
Fraxinus exelsior (standard) 4 in stand 19, Ulmus glabra (standard) I in stand 16. 
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Figure 16. Three general types of spatial distribution of tree and wood cover in degraded 
wooded meadows oj coppice type in Scania. 

In Ulfshult, northeast Scania (top lejt) the coppiced trees and shrubs (mainly Tilia 
cordata and Corylus avellana) are all located to boulder heaps. There are no standards 
but there are some secondary growth (Populus tremula), mainly in the glades. Grazing 
have obstructed a total overgrowing. 

In Linnebjer, Southwest Scania (top right) the coppiced trees and shrubs (Tilia cordata, 
Corylus avellana and Sorbus aucuparia), as well as numerous Quercus robur standards, 
are scattered all over the stand. The few boulders are not collected into heaps. There have 
been some secondary growth ( Ulmus glabra, Betula verrucosa), which however as well as 
some former Quercus standards have been cut away. 

In Kumlatofta, south central Scania (bottom) the ground is moist and the stand dominated 
by Alnus glutinosa which have been coppiced. Also the secondary growth are dominated 
by Alnus. There are no large boulders. 
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9 m A A m 
10 m A m m 
11 m m ' 12 m m A m 
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15 A m 
16 m 
17 r m 
18 A A r 
19 A m 
20 m A m A 
21 A r 
22 m m 
23 m m m 
24 r m m 
25 m r r r 
26 A m m A m A 
27 m m A A A m 
28 r m m m 

- = none, or very rare 
r= rare 
m = moderalely abundant 
A = abundant 

1) As a semi-nalural wood we understand a wood which is not plant ed and which is not managed 
according lo modern foreslry principles. 

Figure 17. A subdivision oj Scania based on remaining traces oj traditional coppicing and 
pollarding. See appendix 1 f or description. 
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General conclusions 
Coppicing and pollarding took place in all land use types in the traditional Scanian ruraJ 
landscape, most of the arable land excluded. There are no strict boundaries between 
coppicing and pollarding. Neither are there strict boundaries between coppicing/pollarding 
and destructive harvesting. 

From different parts of Europe well organized coppice regimes have been described. In 
Scania it can be assumed that coppicing was less well planned and even in many cases 
unintended. The effect was however that of coppicing. For example, in wooded meadows 
it seems as if the cutting of trees and shrubs was often made with the prime purpose to 
secure !arge enough meadow glades. 

Coppicing and pollarding in the inmark gave a better control over the important 
production of leaves for winter fodder in areas where this was an important product, and of 
wood products in areas where these were in shortage. In the wooded meadow winter fodder 
could be produced in the form of grass hay as well as leaf hay. Probably it is possible to 
produce more winter fodder in a meadow with pollard trees than in an open meadow in 
which the fodder is produced entirely as grass hay. The leaves were also regarded to be 
healthy for the animals. 

Even if wood and leaf harvesting could take place within the same area, as were the case 
in many wooded meadows, individual trees and shrubs can, within a well organized 
management, be assumed to have been assigned to either wood or leaf production. 

The positive effects of having trees and shrubs in a meadow are often said to be: 
1. the deep-rooting, 2. the assart effect. The existence of a deep-rooting effect has never 

been prooved scientificly and may be questionable. Are the trees and shrubs really that 
much more deep-rooted? If so, are there more than negligable amounts of nitrogen (often 
the critical nutrient) below the reach of grasses and herbs? 

Outside the nemoral zone, in northeastem Scania, the contrast between the inmark, 
dominated by deciduos trees, and the utmark, dominated by conifers, was Jarge. After the 
abandoning of the inmark/utmark system with the land redistribution reform of the 19th 
century this contrast has been reduced. In the nemoral zone of Scania, i. e. the larger part 
of Scania, the contrast between inmark and utmark was smaller due to the absence of 
conifers. It was however not the same deciduous trees which dominated the inmark and the 
utmark. Fagus sylvatica, the characteristic tree of the utmark, could also occur in the 
inmark. Normally it was however kept away from the meadows. The typical inmark trees 
were the good coppice or leaf fodder trees Fraxinus, Tilia, Carpinus, Corylus etc. and, as 
standard, Quercus. 

Nature conservation strategies 
Remnants of the traditional landscape including traces of coppicing or pollarding often 
have !arge nature conservation values. In Scania this is especially true of the wooded 
meadows. The degraded wooded meadows are today an important biotope fora number of 
woodland plants and animals. They may also contain plant species which are normally 
regarded as meadow species. The conditions for these of course become less favourable as 
succession progresses. 
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Two mazn strategies for nature conservation m degraded wooded meadows are 
proposed: 
1 - Leave the wood without management. 
2 - Reconstruct the old management. 

The first choice will promote a diverse forest ecosystem, the second will help to save 
threatened meadow species, and also preserve apart of our cultural heritage. 

The wooded meadow structure has often been fairly well conservated in places where 
grazing has taken place after the cease of hay making. A number of such si tes are still to be 
found in Scania. Here, and also in some si tes where grazing has recently been abandonned, 
it can be a resonable strategy to promote grazing. In such cases we must understand that we 
promote a type of land use without a longer traditional background. The biotope will also 
change as time passes and the trees get old and die. To coppice the trees will in most cases 
not be possible as young shoots from most broadleaves are eaten by the animals. 

The prospect of the northeast Scanian wooded meadow with pollarded trees is different 
in a grazing situation. Pollarding can be seen as an adaptation to grazing. The structure of 
a grazed northeast Scanian wooded meadow can thus, through grazing, be conservated for 
a long time. 

Many Scanian eutrophic woods are the result of relatively recent plantations or tree 
invasions in open pastures or abandonned fields. Having, at least partly, been wooded for 
a long time, the neglected wooded meadows ought to be important sites for rare woodland 
plants with a low dispersa} capacity. Thus, to prevent a break in wood cover is a vital 
conservation task. Are we mainly concerned with the effects on the field layer, a very light 
cutting may take place. No cuttings at all, resulting in late woodland succession stages with 
many dead trees, are however also positive from a zoological and cryptogame conservation 
point of view. Not to cut also produce areas which, fora balf century or more, tel1 the visitor 
something about the traditional land use. 

The best ' protection' of a former wooded meadow is of course a restoration. Today this 
is an expensive task anda realistic one only in a few si tes. Apart from the ' museum' aspect 
of a restoration it will also produce an interesting site for ecological reseracb. The multiple 
use of the wooded meadows promoted a constant developrnent of different successional 
stages. The ecosystem became 'unnaturally' diverse. We know very little about how 
different species were influenced by the different types of management. In this field there 
is much work to do. 

Apart from the former wooded meadows, the few remaining Scanian stands of formerly 
pollarded utmarkFagus woods, have large conservation values. Ahlen (1971) means that 
these relic stands may contain the only surviving genetically autocton Scanian Fagus. 

Notes 
1)Dataon geology, soils andclirnate fromBergsten 1945, 1947, Ekström 1936, Linnermark 
1945, 1966, Bergman 1960 and Weimarck & Weimarck 1985. 
2>1t should be noted that the traditional Swedish term, used in e. g. old surveyor maps, is 
'inäga'. 
3
) Within a radius of 20 km of the alum works in Andrarum, southeast Scania, the peasants 

were between 1686-1824 by a Royal edict deprived of their disposition of the woods. This 
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edict was proclaimed to secure the large need of fuel to the works. The boarder line was 
commonly known as 'Verkalinjen'. 
4
> A number of terms have been used in English, as well as in other languages, fora meadow 

with trees and shrubs. Several such names in English, German, French, Swedish and other 
languages are reviewed by Hreggström (1983: 4). 
5

> Scania was up to 1658 a Danish province. 
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Appendix 1 
(Description to fig. 17) 

1. The western and southwestern plains. This is since long a highly cultivated grain
producing area. The poorness in woods was already in the 1 7th century partly compensated 
by the planting of trees, especially Salix spp. , in boundaries and other places where they did 
not interfere with cultivation. Fragments of Salix rows, formerly pollarded for wood, are 
still to be seen. Today pollarding have in som places been resumed for aesthetic and culture 
historical reasons. 
2. The Råå valley. This area diverges from the surrounding woodland free plain. Here a lot 
of deciduous woods occur, same of which include traces of former coppicing. 

3. The western hill country. This area is dominated by !arge nobility estates which already 
in the 19th century rationalized forestry. This means that there are, except for same stands 
with pollarded Fagus, very few traces of traditional lopping. 
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4. Romeleåsen. In the mid 19th century mainly an open utmark area. Since then it has been 
afforested with conifers and Fagus. A few former utmark Fagus woods and coppices, 
present already in the open utmark period, are however not much affected by modem 
forestry and include traces of the former management. 

5. The Vomb basin. The nutrient poor sand plain of the Vomb bas in has for many centuries 
been mainly open. There were however also large patches of wet Alnus woods used as 
coppices. Some fragments ofthese are today present as degraded relics. Large parts of the 
area have during the last 200 years been afforested with Pinus. 

6. The eastem hill country. As the western hill country (3), this area is characterized by 
large nobility estates. It is however more rich in woods and large parts of these woods are 
managed less rationally. In this area the most beautiful remains of formerly pollarded 
utmark Fagus woods are found. There are also several stands with coppice traces. 

7. Österlen. A highly cultivated area. Compared to the plains of western and southwestem 
Scania, Österlen was however deforested later intime. Some formerly pollarded Salix rows 
are still present. Otherwise there are very few lopping traces. 

8. The southem Hanö bay and Stenshuvud. A very diverse landscape with a lot of semi
natural deciduous woods. In some of these old coppice trees can be found. More often 
coppiced trees and shrubs however occur in the often biologically interesting boundary 
zones. 

9. The south central. The main area for the raising of milk cows. Traditionally wooded 
meadows were of great importance here. Many wooded meadows have been transformed 
to high forests but, due to the disrupted woodland distribution which have counteracted a 
widespread rational forestry, there are still several woods with traces of the former 
management. There are also coppiced trees in many boundary zones. 

10. Nävlingeåsen and Linderödsåsen. Although in the 19th century much more open than 
today, Nävlingeåsen and Linderödsåsen have never been as much deforested as the other 
Scanian borsts. The landscape is diverse due toa disrupted land ownership. There are much 
woodlands, coniferous as well as deciduous. A large part of the deciduous woods can be 
classified as semi-natural. Many of these woods are the result of spontaneous overgrowing 
of abandoned pastures. There are however also, especially in steeper slopes, a number of 
woods with traces of former coppicing, and also some with apparent wooded meadow 
structures. Not rarely coppiced trees occur also in boundary zones. 

11. The Ringsjö area. Traditionally a quite open area with few traces of coppices or wooded 
meadows. Most recent woods are the result of an overgrowing of formerly open meadows 
and pastures. 
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12. The area between Ringsjöarna and Finjasjön. Traditionally an area with much wood
lands, though for a short period in the 19th century, to a !arge degree afforested. Coppicing 
was widespread here and many traces of this can still be found in woods as well as in 
boundary zones. 

13. The area south ofSöderåsen. Only a minor part ofthe deciduous woods within this area 
can be classified as semi-natural. Traditional coppicing occured frequently and in many 
cases there are a continuity between the former coppices and the recent woods. These are 
however today in the far mast cases managed as high forests and show few or no traces of 
the former management. 

14. Söderåsen. Traditionally an area with much woodlands. The horst plateau was however 
afforested in the 19th century. In the slopes there are quite large areas with a long woodland 
continuity and also same stands with coppice traces. The recent deciduous woods are 
mainly Fagus woods in sites which were afforested in the 19th century. There are however 
also relic utmark Fagus woods of which same include former ly pollarded trees. 

15. The Rönneå valley. Historically as well as today an area rich in woods. Especially are 
Quercus woods and early successional stages common. There are however few traces of 
coppicing. As in the Bjäre peninsula (19, 20) there are many woods dominated by multi
stemmed Quercus. The shape ofthese trees is however in mast cases caused by browsing. 

16. The area north of Helsingborg. A highly cultivated area. There are historical evidences 
for a number of coppices and wooded meadows but very few traces of these today. The 
present deciduous woods are, with few exceptions, either rationally managed high forests 
or early spontaneous successional stages. 

17. The Ängelholm plain. Today a wood poor highly cultivated area. Still in the 17th 
century the area was however rich in woods. The few contemporary woods are in mast 
cases early successional stages on wet ground. 

18. Kullaberg. Still in the mid 19th century the main part of this area was an open utmark. 
There however also existed a few small inmark areas with wooded meadows and coppices. 
Today Kullaberg is dominated by deciduous woodlands, most of which have been planted. 
Same former inmark woods have a long woodland continuity but traces of the former 
management are scanty. 

19. The southern B järe peninsula. Since long an area dominated by agriculture but also very 
rich in small not rationally managed deciduous woods. Only a few of these however include 
traces of former coppicing. The area is rich in trees in agricultural field impediments and 
boundaries. Such trees often show signs of having been coppiced. The area is also rich in 
Quercus kratt, i. e. woods oflow grown multi-stemmed oaks. The multi-stemmed shape is 
however, at least in mast cases, as in the Rönneå valley (15) interpreted mainly as a result 
of browsing. 
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20. The northern Bjäre peninsula and Hallands Väderö. This area much resembles the 
former ( 19) but it is more rich in woods, especially Fagus woods. There are also more traces 

of coppicing. 

21. The southern slopes of Hallandsåsen. A formerly open utmark area dominated by 
Calluna heathlands. Today the area is afforested with conifers and Fagus. There are some 
Fagus woods with a continuity from the traditional landscape, but no traces of pollarding. 

22. The inner north. An area dominated by conifer woods on nutrient poor ground. The 
woods were, through burn-beating, much devasted in the 18th-19th centuries. The 
deciduous woods are to a large extent Fagus woods under modem forestry or spon
taneously overgrown areas with dominating Betula spp .. Demanding trees, e. g. Fraxinus, 
are uncomrnon. Traces of former coppicing are scanty. Not rarely wooded meadow 
structures can be found in sites today used as pastures. 

23. The Vinslöv area. An area which in the 19th century was quite open. Today there are 
more woodlands, especially in the northem part. Fagus and Pinus woods dominate. There 
are however, often on wet ground, also a lot of small deciduous woods with Alnus, 
Fraxinus, and sometimes Ulmus. Boundary zones often include coppiced trees. 

24. The Kristianstad plain. A highly cultivated area with some large Pinus plantations. 
Deciduous woods are often Alnus dominated. Some Alnus stands have developed from 
19th century wet meadows with scattered Alnus, and include huge Alnus stools. There are 
also Alnus woods which have developed on new ground produced by the lowering of sea 
levels in the late l 9th-early 20th century. 

25. The Ivösjö area. An area dominated by conifers but also with a lot of Fagus woods. In 
many cases there are a long continuity in Fagus wood cover, but today the woods are 
usually rationally managed. Only rarely old utmark Fagus trees can be found. Within other 
types of deciduous woods scattered traces of a former coppice or wooded meadow 
management can be found. 

26. The Hästveda area. A Fagus dominated area with other wood types often interspersed. 
Many woods have a long continuity. In many respects this isa transitional area. We here 
find traces of wooded meadows of the northeast Scanian type as well as coppice woods of 
central Scanian type. Also the boundary zones often include coppiced trees. 

27. The Osby-Glimåkra area. The core area for traces of wooded meadows of leaf fodder 
type. Here signs of the former management are more or less evident in the former inmark 
of most villages. In some cases the wooded meadow structure is easily revealed due to 
present grazing. In other cases the meadows have developed into diverse woods. The 
former utmark is, as in the traditional landscape, conifer dominated. The utmark woods, 
which in the 19th century were much degraded through burn-beating, are today rationally 
managed. Scattered Fagus woods and early successional stages, often Betula dominated, 
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can also be found. The area shows much resemblance to the most fertile parts of Småland 
and northem Blekinge. 

28. The Örkened area. A conifer dominated area exposed toan intense modem forestry. 
Also the former inmark has in many cases been used for conifer plantations. Most 
deciduous woods are Betula dominated early successional stages. In only a few places 
degraded wooded meadows can be found. 
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Claes Bergendorff & Urban Emanuelsson: History and traces of coppicing and pollar

ding in Scania, south Sweden. 

Svensk sammanfattning: 

Stubbskottbruk och hamling i Skåne - historik och recenta spår 

Stubbskottbruk och hamling är hävdformer som präglat stora delar av det europeiska 

kulturlandskapet. De innebär att skott, från en stubbe respektive en stam, kontinuerligt 

skördas. Syftet var att oftast att erhålla träprodukter och/eller lövfoder, men ibland ock

så mer speciella produkter, exempelvis från linden råmaterialet för bastrepstillverkning. 

Träd och buskar kunde utnyttjas i stubbskott- och hamlingsbruk varhelst i landskapet de 

växte. Mest präglat av dessa hävdformer var emellertid skottskogarna och de s k djup

rotade ängarna. 
Vi beskriver här, med tonvikt på Skåne, stubbskott- och hamlingsbrukens teknik, 

geografiska utbredning, utnyttjade arter, inverkan på övrig vegetation, samt kvarvarande 

spår i landskapet. Publicerat såväl som opublicerade material har kompletterats med 

egna fältstudier. 

Skåne - ett övergångsområde 
Ur naturgeografisk/biologisk, såväl som ur kulturell synpunkt, utgör Skåne ett över

gångsområde. Detta gäller även de här behandlade kulturformerna. Nordöstra delen av 

landskapet utgör en sydlig utlöpare av det skandinaviska barrskogsområdet, medan väst

ra och södra Skåne är en del av det mellaneuropeiska lövskogsområdet. 

På grund av den långa vinterperioden i nordligaste Europa måste man här samla in 

stora mängder hö till vinterfoder. I stora delar av Skandinavien utgjorde löv, till stor del 

erhållet genom hamling av lämpliga lövträd, ett viktigt inslag i detta hö. 

I t ex England och Nordtyskland var behovet av insamlat vinterfoder mindre. Istället 

utgjorde trä tidigt en bristvara. Motsvarande marker utnyttjades därför här i stor ut

sträckning till träproduktion i form av ett noga reglerat skottskogsbruk. I Skåne möts 

den skandinaviska lövtäktskulturen och den mellaneuropeiska skottskogskulturen. 

Skottskogen 
I skottskogen sker föryngringen inte genom plantering eller frösådd, utan genom skott

skjutning från avverkade stubbar. Omloppstiden i Europas skottskogar varierade myck

et, men den var generellt betydligt kortare än i det moderna skogsbruket. Allt mellan 1-

60 år finns uppgivet. I stora delar av Europa har skottskogsbruket ända fram till i våra 

dagar varit den dominerande typen av skogsbruk. Ännu på 1980-talet utgjordes ca hälf

ten av den totala skogsarealen i t ex Frankrike, Italien och Bulgarien, av skottskog. De 

en gång vittubredda skottskogarna i England och Tyskland är däremot sedan länge näs

tan helt borta. 
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Det har givetvis varit fördelaktigt att inom skottskogsbruket utnyttja yppigt skjutande 

arter som al , avenbok, hassel, ask, lind och sälg. Sådana arter gynnades ofta direkt av 

människan, genom plantering eller bortröjande av andra trädslag. God skottskjutnings
förmåga, men också förmågan för unga skott att sätta frö, gav också en naturlig konkur

rensfördel för vissa arter. Från flera områden i Mellaneuropa är det t ex dokumenterat 
hur boken trängts tillbaka medan t ex björk och avenbok gynnats. När skottskogsbruket 
upphört har utvecklingen gått tillbaka mot en mer ursprunglig trädslagssamrnansättning. 

Nyttan av vissa arters speciella produkter har emellertid också spelat en roll för skott

skogarnas artsammansättning. Så har t ex ekskottskogar haft stor utbredning i vissa de

lar av Mellaneuropa, trots att eken har en relativt svag skottskjutningsförmåga. Ekbar

ken har utnyttjats för framställning av garvämnen och träkol. På andra håll , t ex i Syd
sverige, var det vanligt att ekarna sparades tills dess de nått grova dimensioner. Dessa 
s.k. överståndare kom på så sätt att bilda ett övre krontak över den nerhållna skott

skogen. 

I Skåne antyder arkeologiska fynd, i form av byggnadskonstruktioner, att stubb
skottsbruk förekom under förhistorisk tid. Under bylandskapet tid förekom skottskogen 

inom såväl inägor som utmark. För att erhålla en acceptabel skottskjutning av för betes

djuren aptitliga arter, måste skottskogen betesfredas i flera år efter en huggning. Detta 
lät sig svårligen göras på den en stor del av året betade utmarken, vars skottskog därför 

kom att domineras av för djuren mindre smakliga arter, i Skåne främst klibbal. 

Vad som i äldre källor benämns "surskog" var troligen i flertalet fall skottskog. 
"Sura" träd var sådana som, i motsats till främst boken och eken, inte var "bärande", 
d.v.s. bar nyttiga frukter. Surskogen var vittutbredd i Skåne under 1600- och 1700-talen. 

Den saknades endast i de helt skoglösa slättsocknarna i söder och sydväst. Surskogen 
producerade främst bränsle (''bränneskog") eller hägnadsmaterial ("täppeskog"). 

Som ett resultat av det moderna skogsbrukets expansion under 1800-talet, överfördes 

flertalet skottskogar till högskogar. En del alskottskogar överlevde emellertid och vissa 
av dessa, jämte en del i senare tid tillkomna, hävdas än i dag delvis som skottskogar, om 

än oftast inte på samma planmässiga sätt som tidigare. 

"Djuprotade " ängar 

Med "djuprotad" äng avses en slåtteräng med grupper av, eller spridda, träd och buskar. 

Redan på 1700-talet framhölls det att träd och buskar i ängen bidrog till dess uthållighet, 
d. v .s. den utarmades inte så fort som en öppen äng. Detta genom att trädens/buskarnas 

djupgående rotsystem satte en större mängd näring i cirkulation än vad som var fallet i 

en trädlös äng. 

Ängens träd kunde basalhuggas som i skottskogen, harnlas för lövvinning eller läm
nas att växa upp till överståndare. Efter en basalhuggning eller en harnling uppkom en s 

k röjgödslingseffekt, d. v .s. ett frigörande av i finrötter bunden näring, vilket i kombina
tion med det ökade ljusinsläppet medförde att stora höskördar kunde erhållas under de 

första åren efter en huggning. 
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Den djuprotade ängen har i Europa förekommit framför allt i sydöstra Sverige, 

Åland, Estland och i syd- och mellaneuropeiska bergsområden, men även lokalt i Dan

mark, norra och västra Skandinavien, Finland, västra Ryssland och Kaukasus. 
I större delen av Skandinavien kunde behovet av träprodukter tillfredsställas i ut

marksskogen. Eftersom betesdjuren måste stallas under en stor del av året behövde man 

insamla stora mängder foder. I norra Skandinavien, med dess ringa befolknfog, kunde 

myr- och sjöstrandslåtter tillfredsställa en stor del av vinterfoderbehovet. Då löv insam

lades kunde detta göras extensivt på utmarken. Längre söderut medförde det ökade be

folkningstrycket att utnyttjandet av utmarken tidigt reglerades och en större del av höet 

måste skördas på inägomark. Inägoängen fick stor betydelse och denna gav såväl gräs

som lövhö. Lövhöet skördades typiskt genom hamling. I Skandinavien hamJades träden 

vanligtvis på 1.5-3 meters höjd, medan man i Mellan- och Sydeuropa mer vanligt lät 

huvudstammen förbli ohuggen. Istället kapade man bara sidogrenarna. Ängar med löv

hamlade träd har i svensk litteratur ofta benämnts "löväng", om än denna term i vissa 

fall använts i vid bemärkelse och omfattat också ädellövdungar i allmänhet. 

Förflyttar vi oss vidare söderut, till sydvästra Sverige och Danmark, finner vi andra 

förhållanden. Djuren kunde gå på bete en större del av året, och behovet av att insamJa 

vinterfoder var därför mindre. Utmarken var på många håll redan under medeltiden 

överexploaterad och kunde därför inte tillgodose behovet av träprodukter. Här kom äng

ens träd och buskar att i större utsträckning utnyttjas som träproducenter, varvid de lik

som i skottskogen ofta basalhöggs. 
Vi kan följaktligen urskilja två typer av djuprotade ängar. I båda typerna förekom 

ofta eköverståndare. I en typ förekom därtill många hamlade träd (men normalt också 

basalhuggna, t ex hassel), i en annan enbart basalhuggna. Den senare typen, vilken hade 

stor utbredning i mellersta Skåne, benämns här "stubbskottäng", en av många lokalt 

förekommande traditionella termer. Stubbskottängen kan sägas ha utgjort en mosaik av 

skottskogspartier och öppna ängspartier. 
Stubbskottängen förekom framför allt i den skånska risbygden, den övergångsbygd 

som var belägen mellan skogsbygden och slättbygden. Stubbskottängens träd- och busk

arter torde i huvudsak varit desamma som skottskogens. Det var emellertid i stubbskott

ängen speciellt viktigt att hålla efter arter som producerade en sur forna eller beskugga

de marken kraftigt. Detta gäller framför allt barrträden och boken. De djuprotade ängar

nas fältskiktsvegetation kunde vara mycket artrik. Inom de öppna partierna dominerade 

ängsarter, i skuggan under träd och buskar skogsarter. 
Nordöstra Skåne utgjorde en sydlig utpost för lövtäktskulturen. Här förekom samma 

typ av djuprotad äng som längre norrut, d.v.s. den med hamlade träd. De värdefullaste 

harnlingsträden var ask och lind. Uppgifterna om hur ofta hamling ägde rum varierar 

mellan 2-8 år. Lövtäkt kunde också förekomma i utmarken, så även utanför det egentli

ga lövtäktsornrådet i nordöst. Torrår, då foderbrist uppstod, utgjorde utmarkens små

björkar en viktig foderreserv. 
De viktigaste årliga skötselåtgärderna i de djuprotade ängarna var den tidiga vårens 

risning (fogning), högsommarens slåtter och sensommarens-höstens efterbete. Därtill 
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kom eventuella huggningar, som ägde rum på vintern, och hamlingen, som normalt 
ägde rum på sensommaren-förhösten. 

Risningen, som huvudsakligen utfördes av kvinnorna, syftade till att befria markytan 
från löv och kvistar. Dessa räfsades samman och brändes eller komposterades. Räfs

ningen bidrog också till att hålla efter mossan, "ängens värsta fiende". I samband med 

risningen passade man också på att stenröja ängsytorna och, om efterbete ägt rum före
gående år, samla ihop spillningen. 

Höslåttern ägde rum i juli. Det var väsentligt att inte inleda slåttern förrän de viktiga

ste foderarternas frön var mogna. Medan de öppna ängarna ofta slogs av män på linje 
med relativt lång- och tjockbladiga liar, var den djuprotade ängens "buskahöst" mer ir
reguljär och en mer tunn- och kortbladig lie användes. 

Under sensommaren släpptes ofta betesdjur i ängen. I ängar med stubbskottbruk må
ste emellertid de skjutande skotten ha skyddats under 4-7 år efter huggning. Detta pro

blem fanns inte i ängar med enbart hamlingsträd, där ju skottskjutningen ägde rum utom 
räckhåll för djuren. 

Källmaterialet visar att stubbskottängen var ett för risbygden karakteristisk Iand

skapselement under 1600-talets slut och fram till 1800-talets stora landskapsomvand
ling. De nordostskånska ängarna med hamlade träd bestod ofta längre fram i tiden. 
Ännu kring år 1900 fanns det ex kvar i stort sett vid varenda gård i Glimåkra socken. 

Andra biotoper 

Gränszoner mellan områden med olika markanvändning utnyttjades redan i det gamla 

bylandskapet ofta för hamling eller stubbskottbruk. Gränsernas betydelse i detta avseen
de torde emellertid ha ökat efter enskiftet under 1800-talets förra del. Långa sträckning

ar nya, och ofta mer permanenta, gränser upprättades nu. Dessa planterades ofta med 
träd vilka sedan beskars. Den skånska slättbygden kom på så sätt att karakteriseras av 

"stubbade" pilar. I andra delar av Skåne utnyttjades gränszonernas träd och buskar 
framför allt i stubbskottbruk. Där stubbskottängar och skottskogar överfördes till annan 
markanvändning sparades ofta träd och buskar i gränserna. 

Hägnade betesmarker -hagmarker - hade före skiftena en större betydelse främst i 
Skandinavien och i England. Ofta användes de för att hålla mjölkkor, värdefulla hästar 

etc. I flera sådana äldre hagar i Skåne kan ännu, idag förvuxna, hamlingsträd påträffas. 
Efter enskiftet och utmarkens avskaffande, blev hagmarken på många håll ett karakteris

tiskt landskapselement. Då det i många fall var djuprotade ängar som omformades till 
hagmark, kom dessa ofta att innehålla på olika sätt beskurna träd. 

Nordöstra Skånes utmark röjdes traditionellt genom svedjning, vilket favoriserade 
gran, tall och en. Av lövträd förekom nästan enbart pionjärarter, främst björk. I övriga 
delar av Skåne, där utmarken röjdes genom huggning, blev boken utmarkens karaktärs

träd. Normalt beskattades boken genom "topphuggning", en form av hamling. Denna 
hamling syftade emellertid normalt inte till att erhålla löv, utan trä, främst att användas 
som bränsle. Topphuggning av bok beskrev 1749 av Linne: "Böketrän voro till största 

delen toppade och överst avhuggne, ty när slättbonden kommer att skaffa sig bränsle 
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kliver han upp i trädet och hugger ned skaten, som är lättare att passa till lasset och be
höver mindre våldsamt klyvande, således saknas mindre träden, men skadas". 

Utnyttjade träd och buskar 

Acer spp. (lönnar) 

Av de två i Skåne inhemska lönnartema är den vanliga lönnen (Acer platanoides) idag 

en tämligen vanlig art i lövskogar på näringsrik mark. Trots en god skottskjutningsför

måga och en ved lämplig till bränsle, finns få uppgifter om att den förekommit i äldre 
tiders skottskogar eller stubbskottängar. Naverlönnen (A. campestre), som idag växer på 

endast en spontan lokal, var förr mer vanlig och utnyttjades i stubbskottbruk. 

Alnus glutinosa (klibbal) 

Klibbalen var en vanlig art i skånska skottskogar och stubbskottängar. Den är snabbväx
ande och har en mjuk och ljus ved som är mycket lättarbetad och som traditionellt an

vänts för olika typer av hantverk. Så t ex tillverkades de typiskt skånska träskorna alltid 
av klibbal. 

I betesmarker och ängar utvecklas över alarnas kvävefixerande rötter en yppig och 

örtrik vegetation. Detta bör ha medfört att den gynnades av bonden. Klibbalen gynnades 

även indirekt av såväl bete (osmakliga löv) som av stubbskottbruk (god skottskjut

ningsförmåga). På andra sätt har emellertid klibbalen missgynnats. Många öppna om
råden, t ex kring åar och sjöar, skulle naturligt vara bevuxna med huvudsakligen klibb
al. 

Betula spp. (björkar) 

Som pionjärträd täcker idag vårtbjörken (Betula verrucosa) och glasbjörken (B. pube

scens) stora arealer övergiven betesmark, hyggen, m m. Också i det äldre kulturlandska
pet torde björkarna ha oavsiktligt gynnats av människan, tex på svedjor och allmänt ef
ter det att en intensiv hävd utarmat marken. 

Björkveden utgör ett gott bränsle, men den har också använts till olika typer av hant
verk. Framför allt från norra Skåne finns åtskilliga uppgifter om att glasbjörken använts 

som lövfoder, däremot ansågs vårtbjörkens löv vara oaptitliga för djuren. Lövtäkt på 
björk bestod oftast i huggning av små utmarksbjörkar. Hamling av björk förefaller säll
an ha förekommit i Skåne. 

Carpinus betulus (avenbok) 

Avenboken var, av såväl äldre uppgifter som de många kvarstående socklarna att döm

ma, ett vanligt stubbskotträd i Skåne. Möjligen var den än vanligare än vad äldre källor 

indikerar, då den troligen ibland sammanfördes med boken under kollektivnamnet 
"böke"/"böge". Avenboken har en ypperlig skottskjutningsförmåga och dess ved är 
mycket hård och har en stor förmåga att motstå mekanisk påfrestning. Den utnyttjades 
därför bl a till hjulkuggar och handtag. 
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Corylus avellana (hassel) 

Genom sin ypperliga skottskjutningsförrnåga och sina raka skott, är hasseln en utmärkt 

stubbskottbuske. I motsats till flertalet andra arter har den sin sockel under jord. Hassel

skotten, som vanligtvis skördades med kort omloppstid, användes bl a i konstruktionen 
av s k klineväggar. Även nötterna utgjorde en viktig produkt. 

Fagus sylvatica (bok) 

Boken var den skånska utmarkens karaktärsträd. På grund av sin kraftigt skuggande 
krona och sina sura löv hölls den däremot borta från ängsmarken. Boken har en förhål
landevis svag förmåga att skjuta stubbskott och torde i Skåne sällsynt ha utnyttjats i 
stubbskottbruk. 

Bokveden ansågs vara det förnämsta bränslet. Utmarkens bokar beskattades ofta ge

nom "topphuggning", d.v.s. en typ av hamling. Bokens stora värde återspeglas bl a i att, 
fram till 1793, kronan hävdat bestämmanderätt (regale) över den, även då den växte på 

skattejord. 

Fraxinus excelsior (ask) 

Asken har i stora delar av Europa betraktats som det främsta lövfoderträdet. I nordöstra 

Skåne finns ännu en del gamla hamlingsaskar kvar. Vissa av dessa har, av estetiska skäl, 
hamlats även i sen tid. Även som stubbskottträd var asken av betydelse. Veden är stark 

och elastisk och utnyttjades bl a för tillverkning av axlar och harvar. 

Populus tremula (asp) 

Asplöv uppskattas av framför allt hästar och får. Aspens ved däremot, är mjuk och por
ös och föga tjänlig till bränsle eller hantverk. Som stubbskotträd var därför aspen, trots 

dess ypperliga skottskjutningsförrnåga, föga uppskattad. 

Quercus spp. (ekar) 

Av Skånes två ekarter är skogseken (Quercus robur) allmänt förekommande, medan 
bergeken (Q. petraea) främst förekommer på sura jordar i norra Skåne. 

Eken var även i äldre tid ett mycket uppskattat trädslag. Liksom boken var den "rega

le". Dess användningsområde var mångfaldigt och dess historia därför historien om så

väl kortsiktiga skövlingar som allehanda påbud till dess skydd. Ekens främsta värde låg 
i dess för hus- och skeppsbyggnad ypperliga timmer, men den användes också till brän

sle, hägnadsstolpar, vagnar och diverse redskap. Enligt flera äldre svenska källor und

veks ek i åker och äng på grund av dess negativa inverkan på gräsväxten. I Skåne tycks 
emellertid synen ha varit en annan. Här var eköverståndare vanligt förekommande i 
ängarna och den kunde även förekomma mitt ute i åkrarna. 

De sura och garvsyrarika eklöven utnyttjades inte till foder. Ej heller användes eken i 
större omfattning inom det skånska stubbskottbruket. 
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Salix spp. (sälg och viden) 
Salix-arter, speciellt sälg (S. caprea), förekom ofta i skånska stubbskottängar och "sur
skogar". SälgJöv användes också som foder. Under 17- och 1800-talen planterades stora 
mängder Salix, framför allt vitpil (S. alba), längs vägar och gränser i det trädfattiga om

rådena i södra och västra Skåne. Dessa träd "stubbades" och skotten användes som 
bränsle, hägnadsmaterial eller till hantverk. 

Tilia cordata (skogslind) 
Linden har en utmärkt skottskjutningsförmåga och den hade ett flertal användningsom
råden i det gamla bondesamhället. I nordöstra Skåne var den ett uppskattat hamlings
träd. Torkade utgör nämligen lindlöven ett gott kreatursfoder. Däremot är färska lindlöv 
olämpliga för mjölkkor då de ger mjölken en dålig smak. I övriga delar av Skåne utnytt
jades linden främst som stubbskotträd. I vissa mellanskånska socknar fanns speciella 
"bastskogar", d.v.s. lindbestånd som i stubbskottdrift producerade råmaterialet för bast

repstill verkning. 

Ulmus glabra (skogsalm) 
Skogsalmen har expanderat kraftigt i Skåne under de senaste tre århundradena och den 
är idag allmänt förekommande i lövvegetation på bättre jordar. Bland andra Linne note
rade på 1700-talet, att enstaka almar ofta växte i Sydvästskånes slättbyar. För övrigt är 
almen emellertid sällan nämnd i källorna före 1700-talets slut. Under 1700- och 1800-
talen kom, särskilt i senrenässans- och barockträdgårdar och i alleer i anslutning till des
sa, alm att planteras i stor omfattning. Den helt övervägande delen av dagens skånska 
almar torde härstamma från dessa planteringar. Almens löv har ett högt näringsvärde, 
men det finns få skånska uppgifter om att den använts som foder. 

Recenta spår 
Reliktbestånd av skottskogar och djuprotade ängar påträffas främst inom relativt skog
fattiga områden eller i större skogsområdens periferi. Anledningen till detta är troligen 
att det moderna skogsbruket varit mindre intensivt inom sådana områden. Flertalet re
liktlokaler av skottskog/stubbskottäng är belägna inom den södra delen av den gamla 
risbygden (området mellan Ringsjöama och Vombsjön samt öster därom), samt närligg
ande delar av skogsbygden (framför allt området norr om Ringsjöama). Däremot finns 
få spår inom risbygdens nordvästra del (väst och nordväst Romeleåsen). De finaste be
stånden av gamla, tidigare toppehuggna, utmarksbokar påträffas i östra delen av det syd
skånska backlandskapet. Backlandskapet är i övrigt, p g a att de stora godsen här sedan 
mer än tvåhundra år bedrivit ett rationellt skogsbruk, fattigt på spår av traditionell hävd. 
Inom slättbygden markerar ännu alleer med stubbade pilar en del av de nya gränser och 
vägar som blev en följd av enskiftets genomförande. I nordöstra Skåne, framför allt i 
Osby och Glimåkra socknar, påträffas enstaka, av estetiska skäl, ännu hamlade askar 
och lindar. Oftare är dock hamlingsträden borta, men den gamla ängen anas genom art
sammansättningen, förekomsten av stenrösen etc. 
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En stubbskottäng/löväng som inte längre hävdas växer snabbt igen. I nordöstra Skåne 
sker igenväxningen med framför allt gran, men också björk och asp. I mellersta och söd
ra Skåne sker igenväxningen ofta med arter som ingår i det äldre beståndet. Ett undan
tag är linden, vilken mycket sällan påträffas frösådd. 

Främst i två fall är en gammal stubbbskottäng/löväng igenkännbar idag: 1. När slåt
tern ersatts med bete och träden och buskarnas lämnats, och 2. När ängen lämnats helt 
utan hävd. I flertalet fall har emellertid utvecklingen varit en annan. De djuprotade äng
arna har omformats till åkrar eller kommit att utnyttjas för modernt skogsbruk. 

I många fall kan det vara svårt att utifrån enbart fältstudier avgöra om det är frågan 
om en äldre skottskog eller djuprotad äng. Det är säkert också så att ingen strikt skilje
linje föreligger. Hävden kan ha varierat genom århundradena. 

En mycket stor andel av reliktbestånden är klibbaldominerade. Klibbalsocklar med 
upp till 12 meters omkrets kan förekomma. Övriga vanliga arter är ask, lind, avenbok 
och hassel. 

Naturvårdsstrategier för stubbskottängsrelikter 

Relikter av stubbskottängar i Skåne har ofta ett stort naturvårdsvärde. Förutom sitt kul
turhistoriska värde utgör de en viktig biotop för ett stort antal skogsarter, såväl växter 
som djur. Därtill kan de hysa kvarstående populationer av arter som normalt betraktas 
som ängsarter. 

Ur naturvårdssynpunkt är två strategier tänkbara för en degenererad stubbskottäng: 
1. Lämna beståndet för fri utveckling. 
2. Rekonstruera stubbskottängen och uppta den gamla hävden. 

I det förra fallet blir resultatet ett diverst skogsekosystem. Vi kan också bidra till att 
bevara ett antal sällsynta skogsarter. Då många skånska lövskogar har uppkommit ge
nom igenväxning av öppna betesmarker eller åkrar i relativt sen tid, utgör relikter av 
djuprotade ängar en stor andel av de områden i Skåne som, åtminstone delvis, varit träd
bevuxna under lång tid. De kan därför misstänkas, att liksom visats i England och Tysk
land, utgöra refugier för sällsynta och svårspridda skogsarter. 

I det senare fallet kan vi bidra till att bevara en del av vårt kulturarv, men också be
vara hotade ängs- såväl som skogsarter. En restaurering av en stubbskottäng är emeller
tid idag mycket resurskrävande och kan vara realistisk endast i ett fåtal fall. 
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Skottskog och lövtäkt i ortnamnens ljus 

Jan Paul Strid 

Inledning 

För femtusen år sedan utfordrades getter med löv. Lövtäkt är den äldsta metoden för foder
anskaffning, tillämpad från tidernas gryning ända in i vår tid. 

Forntidens åkrar skilde sig väsentligt från nutidens. All odling förutsätter att jorden tillförs 
kväve, men gödsling med stallgödsel är inte det enda sättet. En urgammal metod, som an
vänts över hela världen, men som sedan länge glömts bort hos oss, är röjnings bruk. 

Ett naturligt inslag i denna odlingsform är skottskog. Skottskog (termen svarar mot tysk
ans Niederwald och engelskans coppice) uppstår när man skär ned eller "hamlar" buskar 
och träd som förökar sig genom skott. När skottskogen avverkas frigörs kväve som kommer 
jorden till godo. Samma verkan uppnås vid lövtäkt om ett träd berövas en större del av sin 
bladmassa (Ekstam m.fl. 1988 s. 43). Skottskogsbruk kan ske på olika sätt och i olika syf
ten: löven blir lättare åtkomliga för !övning, men kan också betas av djuren; de snabbt upp
skjutande skotten kan användas till flätningsarbeten av olika slag, hägnader, fiskredskap, 
korgar och mycket annat. Man kan påminna om att ordet vägg betyder 'något flätat'. 

Kan ortnamnen säga oss något om hur dessa urgamla jordbruksmetoder använts hos oss? 

Ortnamnen som källmaterial 

Att ortnamnen är en värdefull historisk källa framhålls ofta. Men om man som forskare från 
ett annat ämnesområde försöker utnyttja ortnamnsmaterialet är det lätt att bli besviken. Svårig
heterna ligger på flera plan. Ortnamnen ger sällan omedelbar information av intresse. De 
kan till och med vara direkt missvisande genom att de utger sig för att vara något annat än 
vad de är. 

Namnet Lövsta förekommer på många håll. Det ser ut att kunna vara ett vittnesbörd om 
lövtäkt från den tid då -sta(d)-namnen bildades under järnåldern. I själva verket rör det sig 
om ett i vissa dialekter ännu kvarlevande ord löst, som i ortnamn tycks ha en betydelse som 
närmast innebär raka motsatsen till 'plats där lövtäkt bedrivs', nämligen 'skoglös, öppen 
mark' (Lundahl 1953). Samma namn är Lojsta i det bekanta gotländskaLojsta hajd. 

Ortnamn kan med andra ord inte utnyttjas som källmaterial utan språklig analys. Analy
sen, som måste grunda sig på äldre skrivformer och jämförelser med andra ortnamn, förut
sätter ingående språkvetenskapliga kunskaper, inte bara inom det nordiska, utan även inom 
det germanska och rent av det indoeuropeiska språkområdet. Det gäller särskilt ljudhistoria, 
men även semantik (betydelsehistoria). Ortnamnstolkning är med andra ord ett språk
vetenskapligt filigranarbete som ställer höga krav på den som utför det. 

Men det som gör ämnet till en så spännande vetenskap är att det inte räcker med ett ansen
ligt språkvetenskapligt lärdomsbagage för att åstadkomma godtagbara ortnamnstolkningar. 
Jöran Sahlgren har en dräpande formulering om detta: 

"Den s.k. vetenskapliga litteraturen är rik på omöjliga eller osannolika gissningar, fram
förda av personer, som varit spränglärda i ljudlagar och ordrötter, men som ej kunnat skilja 
havre från vete eller en volm från en hässja" (Sahlgren 1963 s. 16). 
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Fortfarande märks här och var en tendens att betrakta ortnamnsforskning som en ute
slutande språklig disciplin (jfr Brink 1992-93). Men ortnamn kan inte förklaras enbart med 
hjälp av ordböcker. Visserligen hjälper de oss en god bit på väg när det gäller att identifiera 
olika namnelement, men vi kan inte vara säkra på att vi kommer åt den betydelse som var 
aktuell vid den tidpunkt då namnen skapades. 

En rent lexikalisk översättning av ett namn som Gårdsby blir helt vilseledande. När namnet 
bildades betydde gård 'gärdesgård' och by 'gård'. Orden - och det gäller i hög grad den 
terminologi som är knuten till kulturlandskapet och dess utnyttjande- är en bruksvara som 
kan genomgå långtgående semantiska förändringar i och med att kulturen förändras. 

Ambitionen måste vara att trots de svårigheter tidsavståndet och bristen på källmaterial 
innebär försöka nå fram till namnsemantiska tolkningar, d. v.s. tolkningar som så långt det är 
möjligt definierar betydelsen av ett ortnamn såsom namngivaren uppfattade den. 

Detta kräver en ingående kännedom om vad vi skulle kunna kalla realiasidan av ortnamns
forskningen. Vi talar här om det kulturlandskap vari namnen skapades och de skiftande 
metoder människan använt sig av när hon utnyttjat detta landskap. 

Jöran Sahlgren - själv ett föredöme när det gällde att dra nytta av nya rön inom andra 
discipliner- gjorde sin kanske största insats för ortnarnnsforskningen när han befäste denna 
metodiskagrundprincip. Begreppet saklig ortnamnsforskning blev den ledstjärna under vilken 
ämnet förvandlades till en framgångsrik vetenskapsgren, som förmådde dra till sig rader av 
dugande forskare. 

Men de resultat som avkastades av Sahlgren och hans forskargeneration får inte betraktas 
som för all framtid fastlagda fakta. Ett sådant synsätt hade nog varit främmande för Sahlgren. 
I takt med att vår kunskap om hur man under forntiden utnyttjade landskapet ökas och 
fördjupas är det viktigt att gamla sanningar omprövas. 

Låt oss med detta i minnet återgå till ämnet för denna uppsats: vilka vittnesbörd lämnar 
ortnamnsskicket om lövtäkt och skottskogsbruk? 

Vi kan tala om två olika typer av vittnesbörd: direkta och indirekta. Med indirekta vittnes
börd menar vi då slutsatser vi kan dra inte i första hand av namnen som individer utan av 
namnmiljöerna och deras inre strukturer, ställda i relation till agrarhistoriska och bebyggelse
sociala faktorer. Den senare avdelningen av denna uppsats handlar om detta. 

Som direkta vittnesbörd kan vi i sin tur betrakta sådana ortnamn eller ortnamnselement 
som innehåller ord som utsäger något om aktiviteter av de aktuella slagen. 

Direkta vittnesbörd 
Materialet sönderfaller i två huvudavdelningar: 
- sammansatta namn som innehåller en bestämning som klargör eller indikerar vad platsen 
använts till. 
- sammansatta eller enkla namn, där senare leden (namnet) utgörs av ett ord, som betyder 
'plats där lövtäkt/skottskogsbruk bedrivs' el. dyl. 

Lövåsa 
Till den förra underavdelningen hör ett namn somLövåsa. Namnet finns på flera håll, men 
för att peka på ett konkret exempel kan vi välja den lilla byn wvåsa utmed gamla Vimmerby
vägen söder om Kisa. l.iJvåsa kan ytligt tolkas som ett rent naturnamn med betydelsen 'åsen 
där det växer lövskog' (Sterner 1973 s. 31). Men det finns inga skäl att tvivla på att 
namngivningens djupare grund här som ofta annars är av näringsmässig karaktär, nämligen 
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rikedom på löv, lämpliga till lövtäkt. Detta innebär att Lövåsa snarast får uppfattas som ett 
ägonamn, som förmodligen existerat långt innan den bebyggelse kom till som idag är namn
bäraren. 

Bromhult och Bromma 
Ett annat gårdnamn i Kisa socken är Bromhult. Förleden är som Jan Sterner visat ett dialekt
ord brum(m), brom(m) 'fint ris och fina kvistar'; 'ris på lövkärve; löv, smågrenar', vilket 
tyder på att namnet hänger samman med lövtäkt (1973 s. 24). Ordet, som är fornspråkligt 
belagt och spritt i hela Norden, tycks primärt syfta på de yttersta delarna av kvistarna; det 
fornvästnordiska brum betecknar de ännu inte utslagna knopparna på ett träd. Av intresse är 
uppgiften från en norsk källa att ordet användes om hängen ( eller hängebärande kvistar) av 
björk; brom samlades in på vårvintern som djurfoder, och ansågs lika värdefullt som spann
mål (H�eg 1975 s. 82). 

Slutleden hult har bedömts vara en teknisk term använd inom forntida germanskt skott
skogsbruk (se nedan) och Bromhult skulle - om det är tillräckligt gammalt- kunna tolkas 
ungefär som 'skottskogen där man brukar samla in brom'. Namnet hör i så fall hemma i 
bägge underavdelningarna ovan. 

Beträffande det gamla bynamnetBromma i Stockholms norra förorter menar Jöran Sahlgren 
att brom-, i anslutning till ordets primära betydelse 'något utstickande, framskjutande', skulle 
syfta på en terrängformation ( 1964 s. 316 f.). Det förefaller dock väl så troligt att Bromma, 
i likhet med så många andra plurala namn av typenBjörka, Rassla, har en direkt näringsmässig 
grund och närmare bestämt betecknat ett (skott)skogsbestånd som utnyttjats för insamling 
av brom-. 

Stockby och Stoby 
Ett direkt vittnesbörd om skottskogsbruk föreligger enligt en intressant tanke som Lars Hell
berg lagt fram (1967) i ortnamnetStockby, med den sydsvenska motsvarigheten Stoby. För
leden Stock- kan i ortnamn ha flera olika betydelser och det är ofta svårt, för att inte säga 
omöjligt att fastställa vilken som är den aktuella. Man behöver bara påminna om diskus
sionen kring namnet Stockholm (Stahre m.fl. 1982 s. 29 ff.). 

Mot bakgrund av by-namnens starka förankring i det forntida agrarlandskapet tänker sig 
Hellberg emellertid att ordet, i den grupp på åtminstone fem namn det gäller, syftar på vad 
som i tysk litteratur kallas Kopfholzbetrieb. "På många håll topphögg man . . .  de uppväx
ande stammarna av t.ex. alm, ask och ek ett par meter ovan marken och tillvaratog därefter 
med vissa års mellanrum de från den avhuggna och med tiden starkt förtjockade toppen 
utväxande grenskotten. Det förefaller rätt sannolikt att de på detta sätt till höga stubbar redu
cerade trädstammarna benämnts stockar' (Hellberg 1967 s. 412). 

Såsom nämns i avsnittet om -by nedan tänker sig Hell berg att slutleden utgörs av ett ord som 
liksom hult en gång varit en term förbunden med fodertäkt i lövängsmiljö. 

När det gäller ord av detta slag är det inte så lätt att peka på otvetydiga exempel, trots att 
vi tveklöst kan utgå ifrån att språket innehållit en rik uppsättning sådana termer. De ord vi 
idag använder: skottskog, röjningsbruk, lövtäkt, löväng m.m. är nästan undantagslöst sen
tida skapelser utan motsvarigheter i genuin tradition. Ordet lund, som måhända faller i tankarna 
här, är visserligen ett gammalt ord, men den nuvarande betydelsen är sen och litterär. Vad 
lund med sin framträdande roll i det äldre namnskicket mera exakt står för vet vi inte säkert. 
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Fall och Falla 
För att illustrera svårigheterna kan vi dröja något vid elementet fall(a), som uppträder i 
Götaland både som enkelt ortnamn och som sammansatt: Fall, Falla, Björkefall(a), Ekes
fall, Säldefall etc. Detta till synes genomskinliga element brukar tolkas som 'fälld skog', 
men de genomgående lövträdsbetecknande förlederna i de sammansatta namnen kan vara 
en indikation på att fall står för vad som i varje fall i dalmål kallas lövfall. Jag citerar Lars 
Levander: "I Bonäs (Mora) kunde lövkärvningen vara kombinerad . . .  med svedjandet, detta 
så, att man i och för lövkärvningen högg ned träden på ett visst område, ett s.k. lövfall och 
sedan svedjade på detta/all" (Levander 1943 s. 193 f.). 

Till saken hör att ordet lövfall i samma trakter också uppträder i bestämd form som ort
namn: Lövfallet. Hit ansluter sig en rad formellt yngre namn i vilka fallet uppträder antingen 
som enkelt ortnamn eller i kombination med lövträdsbetecknande förled (Björkfallet etc.) på 
samma sätt somfall(a)-namnen. Den sakliga bakgrunden bör kunna vara densamma. 
Det finns en rad ortnamn som på etymologisk grund kan misstänkas ha samband med ett 
förhistoriskt jordbruk baserat på lövtäkt och skottskogsbruk, men det är på grund av tids
avståndet och bristen på källmaterial genomgående svårt att precisera vilket betydelseinnehåll 
de kan ha haft. Etymologiska grundbetydelser av typen 'något framskjutande, framstickande' 
förefaller dock vara viktiga indikationer. En systematisk genomgång av aktuella indo
europeiska ordrötter och rotutvidgningar vore utan tvekan motiverad från denna synpunkt, 
men faller utanför ramen för denna framställning. Jag tänker här särskilt uppehålla mig vid 
de typbildande ortnamnselementen hester, hult, ryd och by samt orden stack, ris, skog, stol 
jämte lud(d), lod(d). 

Stack-
FörledenStack- är ganska vanlig både i skärgårds- och inlandsnamn somStackskär, Stackö, 
Stackekärr, Stackeryd skriver Ivar Modeer i sin avhandling om småländska skärgårdsnamn 
( 1933 s. 209). Särskilt vanligt är elementet i namn på kärr, myrar och ängar. Modeer vill 
sätta likhetstecken mellan stack och höstack; namnen skulle med andra ord vittna om ängs
slåtter. 

Att lövtäkten kommit att spela en roll vid namngivningen omvittnar talrika ortnamn på 
Löv- som Lövgrund, Lövholmen, Lövön. "På skärgårdsholmama bryter man fortfarande 
(dock i mindre utsträckning än förr) löv av björk, ek, al, asp m.m. till kor, hästar och framför 
allt får", meddelar Modeer (s. 209). I fråga om ordet dös 'höstack', som ingår i en mindre 
grupp namn, nämner han i förbigående möjligheten att det kan syfta på lövstackar (s. 207), 
men han säger ingenting om stack i detta sammanhang. 

Det finns emellertid klara indikationer på att ordetstack i åländska ortnamn har just denna 
innebörd (Slotte 1992 s.66), och denna möjlighet bör prövas även på andra håll. Till belys
ning av lövtäktens betydelse anför Slotte tankeväckande räkneexempel. Utgår man från att 
vart och ett av de drygt 900 hemman som fanns på ögruppen vid 1600-talets början kvistade 
drygt 2000 lövkärvar vart år kommer man upp i den imponerande siffran av närmare 2 
miljoner kärvar per år. 

ris 

Det finns ingenting i etymologien hos ordet ris, fnord. hr{s, som direkt skvallrar om ett 
samband med skottskog. I historiska ordböcker anges vanligen betydelser som 'småskog, 
kvistar' o. dyl. Ufr t.ex. SEO); en äldre betydelse 'skott, telning, stängel' noteras dock i 
SAOB (R 2 129). 
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Figur 1. Lövstack i Vi sn, Östergötland. Foto 0. Ekberg 1930. Nordiska Museets arkiv. 

Till saken hör att vi har en rad till synes ålderdomliga namn på Ris-, t.ex. Riseberga, förr 
kloster, nu gods i Edsbergs socken i Närke,Risbyle, gård i Tåby, norr om Stockholm,Risveden, 
gammal allmänningsskog i Västergötland, Risa, gård i Bjurbäck, likaså i Västergötland och 
inte minstRisby som finns på flera håll. 

Påfallande är att det vanligaste inge-namnet är Risinge (Ståhle 1946 s. 453 ff.). Ortnamnen 
på -inge representerar en ålderdomlig och från exempelvis ortnamnen på -by markant av
vikande grupp. 

Låt oss se litet närmare på Risinge, prästgård i Knutby socken, Närdinghundra härad, 
Uppland. Carl Ivar Ståhle konstaterar i sin omfattande undersökning över inge-namnen 
(1946) att kyrkan ligger på prästgårdens mark. Prästgården ligger i sin tur på och invid ett 
höggravfält från vikingatiden och på ca 1,5 kilometers avstånd från ett äldre gravfält med 
bland annat en "trekant" med 22 meters sidor, ett antal större och mindre rösen och 
stensättningar samt bautastenar. "Denna utomordentliga rikedom på fornminnen vittnar om, 
att en gammal och rik bebyggelse måste ha funnits inom prästgårdens nuvarande ägogränser" 
(Ståhle 1946 s. 455). 

Ståhle tänker sig attRisinge innehåller "det vanliga ris . . .  'småskog"' , vilket innebär att 
namnet i enlighet med hans syn på namntypen skall uppfattas ungefär som 'deras by som 
bor i småskogen'. 

En avgörande fråga vid en namnsemantisk tolkning av Risinge-namnen är givetvis vad 
för slags småskog som tilldragit sig sådan uppmärksamhet. 

Lars Hellberg har i samband med tolkningen av namnet Rösavi ( < * Risavidhi) i 
Kumlabygden (1967 s. 120) hävdat att ris som ortnamnselement i allmänhet syftar på "ris
producerande skottskog, som i äldre tid levererade för hushållningen nödvändigt material 
till korgar, kvastar, hägnader m.m.". Han berör också kortfattat Risby-namnen (s. 529, not 
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265), som enligt hans uppfattning syftar på mark där skottskogsodling bedrivs. Eventuellt 
kunde Risby tänkas reflektera en gammal beteckning fsv. ris(a)byr för 'skottskog', menar 
han. 

Hellbergs förslag har tillbakavisats av Harry Ståhl i artikeln om ris i Kulturhistoriskt lexi
kon (KLNM). Ståhl anför dock inga egentliga motargument. Han betraktar ris-namnen som 
genomgående medeltida eller yngre; endast beträffandeRisinge i Knutby är han beredd att 
gå längre tillbaka än till vikingatiden. Att anlägga ett näringsekonomiskt perspektiv på 
namngivningens orsaker är honom främmande. Med hänvisning till ordets betydelse i nu
tida dialekter hävdar han att ris i ortnamn kort och gott betyder 'småskog, buskskog'. 

Som jag framhållit i boken Kulturlandskapets språkliga dimension är det vanskligt att som 
Ståhl gör dra historiskt-semantiska slutsatser beträffande ortnamnselement utifrån det moderna 
dialektmaterialet (Strid 1993 s. 41 f.). Terrängord som ofta ingår i ortnamn tenderar att 
genomgå betydelseförändringar i och med att den företeelse de betecknar ändrar utseende 
och funktion. Vad gäller inge-namnens ålder för Ståhle ( 1946 s. 569 ff.) ett ingående resone
mang i frågan, där såväl kameral storlek, landhöjning som fornlämningar beaktas. Hans 
slutsats är att namntypen inom undersökningsornrådet varit produktiv under äldre järnålder 
och folkvandringstid (s. 591). 

Att det mest frekventa inge-namnet är Ris inge får anses vara en så pass intressant omstän
dighet att den redan i sig motiverar en förnyad prövning av Hellbergs hypotes om vad ris 
betyder i det äldsta ortnamnsskicket. 

skog 
De germanska språken saknar ett gemensamt ord för 'skog', till stor del säkert beroende på 
att innehållet i detta begrepp inte var lika entydigt för forntidsmänniskan. Under lång tid 
utnyttjades skogen till bete och odling på ett helt annat sätt än nu. 

De ord som kommer i fråga förekommer ofta i olika germanska språk, men i skiftande 
betydelse. Vi kommer här återigen in på det allmängiltiga fenomen, som bidrar till att göra 
historiska landskapsstudier på grundval av språkligt källmaterial till en så svår uppgift. Ter
räng- och vegetationsbetecknande ord tenderar att ändra betydelse i och med att de företeel
ser de betecknar förändrar funktion och utseende. Ett ord med betydelsen 'öppen gräs
bärande mark' kan teoretiskt genomgå en betydelseutveckling > 'igenväxande mark'> 'skog' 
> 'svedjemark'. Utvecklingen kan vara olika i olika dialekter och språkområden. I ett om
råde kan den passera samtliga faser, så att cirkeln till sist sluts, i ett annat stanna på ett visst 
stadium. 

Tyskans Wald och vårt svenska vall är samma ord, men vall betyder ' gräsbevuxen mark' 
och Wald 'skog'. Vart ved kan inte användas om 'skog'. Ordet är dock identiskt med engelskans 
wood, som har just denna betydelse, vilken också fanns i fornsvenskan. Vi har den i ort
namn som Veda, Tiveden, Hålaveden. 

Ordet skog ingår i ett oöverskådligt antal ortnamn av typen Skog, Skoga, Nordanskog, 
Skog by. Som ortnamnselement uppträder också en avledningskögle, som brukar tolkas som 
'liten skog'. 

Det är fullt tänkbart att skog i ortnamn genomgående har sin nuvarande betydelse, vilken 
för övrigt är allenarådande redan i fornsvenskan (een skogh han heyter tiwidh; Söderwall). 
Från etymologisk, semantisk synpunkt är emellertid ett samband med skottskogsbruk inga
lunda uteslutet. Ordetskog betyder ursprungligen 'något som sticker upp eller skjuter fram'. 
Det är nära besläktat med skägg och det gamla ordet skage 'udde'. En nära släkting är 
fomengelskanssceaga 'småskog', vars motsvarighet i modern engelska är ordetshaw 'skogs-
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dunge; snår'. Skog skulle med andra ord faktiskt kunna vara en forntida beteckning för 
uppskjutande skottskog. 

En grupp sydskandinaviska namn med förleden Ar(v)-, Arr- som behandlats av Hugo 
Areskoug i SOÅ 198 3 är här av intresse. Det rör sig bland annat omArvlunda, äldre namn 
på byn Nedraby, förr egen socken, i Övraby socken i Skåne,Ars (Arfsheret 123 1), härad på 
Själland, Asn�s (Arues ne(s) 11 64), socken på Själland, samt ortnamnet Arvaskog, som i 
skiftande gestalt uppträder på fem olika håll. 

Areskoug fäster uppmärksamheten på att det i Hylten-Cavalliussamlingen på DAL finns 
ett belägg på en sammansättning arvaskog 'tillväxande skog , ungskog' från Kalmar län 
(1870-t.). 

Areskoug framhåller de namnbärande lokaliteternas läge intill vatten(drag ) och hänvisar 
till Sjöbecks utredningar om hur vattendränkta lövskogsmarker genom rothuggning och 
beskärning omvandlats till lågskog (surskog). Ordet arv 'kvarlåtenskap' har förmodligen 
mycket tidigt kunnat brukas i en utvidgad, metaforisk innebörd 'något kvarlämnat; rest', 
resonerar han. Den ursprungliga betydelsen hos sammansättningen arvaskog bör ha varit 
'skog som spirar ur stubbmark'. 

Det kan tilläggas att artikeln om ordet arv i nästa, snart utkommande häfte av den av 
Språk- och folkminnesinstitutet utgivna stora svenska dialektordboken (OSD) kompletterar 
och i allt väsentligt verifierar Areskougs resonemang. 

Frågan är då återigen om ordet skog i sig sj älvt en gång haft betydelsen 'skottskog'. Den 
nyss behandlade sammansättningen med arv kan ses som ett indicium i den riktningen, men 
är knappast bevisande. 

Möj ligen skulle hypotesen kunna prövas med hj älp av ortnamnsmaterialet. Det ligger 
nära till hands att jämföra med ordetved. B ägge orden uppträder som bestämningsled i våra 
äldsta ortnamnstyper. Vi har alltså å ena sidan namn som Skogby, Skogsta, å andra sidan 
Vedby, Vedum ( < Vedhem), Väddesta (?). Vari ligger skillnaden mellan Vedby och Skogby? 
Är Ved- och Skog- bara två olika (regionala?) benämningar för samma sak eller föreligger 
det en skillnad i betydelse? 

Etymologiskt går ved tillbaka på roten i latinets div ido 'delar' och den ursprungliga inne
börden är väl, såsom antagits 'gräns' (SEO). Semantiskt skulle ved då vara en parallell till 
mark, som genomgått utvecklingen ' gräns' Ufr marginal) > 'skog'. 

Språkligt går det nog inte att komma så mycket längre än till ett konstaterande att orden 
här teoretiskt skulle kunna ha två helt skilda betydelser: ved närmast 'skog' (i nuvarande 
bemärkelse); skog däremot 'skottskog', 'skottskogsyta' eller något liknande. Med hjälp av 
en arkeologisk datering av bebyggelserna och pollenanalytiska undersökningar på lämpliga 
platser borde man kunna nå avsevärt längre. 

stol 
I flera svenska dialekter finns ett ord stol med maskulint genus, som uppvisar betydelser 
som 'buskväxt som förgrenar sig starkt från roten', 'tät grupp av ungskog, t.ex. björk, vide
grupp från gemensam stam'. Ett hithörande verb stola sig 'utskjuta sidoskott' har motsvarig
heter i Västerbotten, Småland och Blekinge. Enligt SAOB , som tar fasta på att ordet används 
sammanfattande om klungor av skott som skjutit upp från samma stam o. dyl., rör det sig om 
en bildlig användning av det vanliga riksspråkliga stol (S 1207 6). Det finns dock en annan 
förklaring. 

Jöran Sahlgren vill identifiera ordet med ett fornspråkligt feminint ordstoriJ, vars översätt
ning vållat forskarna en del huvudbry ( 1 964 s. 99 ff. ). I den fornvästnordiska litteraturen 
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används stora i uttryck somfalla sem storö 'lida stort manfall'. Ordet måste enligt Sahlgren 
uppfattas som ett kollektiv, med den konkreta betydelsen 'unga trädtelningar, så späda att de 
kan avmejas'. Ytterst skulle det enligt hans mening gå tillbaka på en indoeuropeisk rot * ster
'vara styv'. Den primära betydelsen bör ha varit 'något styvt framstickande' (jfr om skog 
ovan), varav 'telning, samling av rotskott, buskskog, ungskog'. 

När stora i skaldespråket används i omskrivningar (kenningar) för orm (Midgårdsormen) 
kan Sahlgren påvisa en bestickande parallell i en folklig benämning på huggormen han 
känner från Närke, nämligen buskål. Storö har i dessa kenningar helt enkelt betydelsen 
'busksnår, krattskog'. 

I yngre Våstgötalagen förekommer sammansättningen storpahug. Schlyter ger i sin ord
bok översättningen 'huggande och uppstaplande af sex I .  flera lass ved i en annans skog', 
med tillägget "Hvad förra delen af d[etta] o[rd] betyder är obekant" ( 1877). Sahlgren tänker 
sig här liksom i fråga om ett från de danska medel tidslagarna känt withstorth innebörden 
'ungskog (som används eller kan användas till ved)'. 

Ordet stora ingår i flera ålderdomliga ortnamn. Utgångspunkten för Sahlgrens artikel är 
det norska önamnet Stord , som helt enkelt skulle betyda ' ungskogen, krattskogen'. !Väster
götland förekommer Stola(n ) som namn på en herrgård i Strö socken i Kållands härad 
(stoordha 1449) och som bynamn i Bergs socken, Vadsbo härad. Samma namn uppträder 
också i Sszsnderjy Iland (Storde) och i Danelagen; iAngeln förekommer också det nyssnämnda 
withstorth på flera håll i ursprungliga skogsnamn (Hald 1965 s. 199 f.). Kristian Hald näm
ner också (a. st.) att en gammal avljudande sidoform fnord. *ster- kan föreligga i socken
namnen Vester (Waestaerth 1291) ochStjaer. 

Det finns skäl att undersöka om denna form också kan påvisas i Sverige. 

lud(d)-
1 den gotiska Bibeln från 300-talet används i betydelsen 'växa' ett starkt verb liudan, som 
annars gått förlorat i de germanska språken. Detta urgermanska verb har motsvarigheter i 
andra germanska fornspråk, och det har inte försvunnit utan att lämna spår efter sig. 

Carl Ivar Ståhle har i en uppsats om namnet Lidingö fäst uppmärksamheten på vissa för 
oss särskilt intressanta reflexer (Ståhle 1954). Participet lever kvar i adjektivet luden, vars 
ursprungliga betydelse följaktligen är 'bevuxen'. Det intressanta är att luden i fornspråket 
kunde användas om vegetation: tunit var uslegit ok gekk hestrinn pangat, sem loanast var 
"tunet var oslaget och hästen gick dit där det växte tätast", heter det i en isländsk saga. 

Även i nutida isländska kan det participiella adjektivet användas om tjockt och frodigt 
gräs och motsvarande användningar finns i nordiska dialekter. Från Skåne uppges exempel
vis i Rietz dialektlexikon sammansättningen svär-luen 'med grönsvär eller gräs bevuxen, 
gräsrik; om åker eller träda'. 

Men det finns även substantiviska bildningar i dialektmaterialet. Några uppvisar vegetations
betecknande betydelser, såsom jylländskans låd 'låddent, langt grres på marken' (Feilberg) 
och norska dialekters nylode 'eftergräs, höstgräs' (Aasen). Ståhle pekar här också på det 
fomhögtyskasumar-lota 'skott, kvist' med dess fornlågtyska motsvarighetsumer-loda, samt 
tyskans Lote, Lode f. 'skott på träd eller buskar' etc. 

Att det finns spår av verbet även i ortnamn har man länge haft klart för sig. Bland exempel 
som diskuterats av olika forskare kan följande nämnas: 

Lonen, det gamla namnet på den igenväxande Homborgasjön i Västergötland. 
Lånna (Lodna 1538), önamn i Stockholms skärgård (Värmdö skeppslag), vilket tidigare 
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tolkats som 'den skogsbeväxta ön', men som enligt Ståhle snarare har sin grund i rik tillgång 
på vassruggar eller gräsrika strandsluttningar. 

Ludvika (Loduika 1541), som bör ha fått namn efter en vassbevuxen vik av sjön Vessman. 
Lydinge i Stavby sn i Uppland, som kan innehålla namnet på en igenväxande sjö. 
Lå.by i Torpa sn, Åkerbo hd, Västmanland, som ligger intill ängsmark bestående av gam

mal sjöbotten. 
Intressant är Loddby i Drothems sn i Hammarkinds hd i Östergötland. Loddby (J lydhby 

1379, i ludhby 1425) ligger i södra utkanten av den gamla allmänningsskogenLudden, vars 
namn ingår i ännu ett bebyggelsenamn, Luddingsba (i Ludingzbode 1544), i västra kanten 
av samma skog (jfr Franzen 1982 s. 22, 65). Att de tre namnen omvittnar existensen av ett 
forntida skogsnamn bildat till den aktuella ordstammen är en gammal iakttagelse, men vad 
anledningen till namnet skulle vara framstår som mera osäkert. Ståhle hänvisar vagt till att 
skogen genomkorsas av kärrstråk och att den i norr begränsas av den stora Vagnsmossen. 

Vid diskussionen kring vad elementetlud- egentligen kan ha betytt i ortnamn får man inte 
bortse från tyskans lade. Ordet är ett av de element som enligt Trier står i direkt förbindelse 
med skottskogsbruk (1952 s. 106 ff.). I Siegerland där skottskogsbruket ännu lever kvar (se 
utförligt Fickeler 1954) går det att skaffa sig en klar uppfattning om ordets betydelseinnehåll 
i gammal tid, menar han. Här finns två användningar att ta fasta på. I norra delen av området 
används ordet om själva massan av uppskjutande skott, i söder om det enskilda, ettåriga 
skottet. Dialekten känner också ett Löder, pi. Lödern, Loddern f. betecknande stänger av 
eke som tjänar till underlag för takhalm. Vi får enligtTrier räkna med att lade haft en abstrakt 
grundbetydelse 'uppväxt', vilken konkretiserad kommit att användas om de uppskjutande 
lövbärande skotten. Det verkar mycket rimligt att lud- i ortnamn kan ha haft en motsvarande 
betydelse. Kanhända står vi rent av här inför en av de efterlysta forntida benämningarna på 
skottskog. 

Trier förmodar att det bakomliggande verbet urgerm. liu]Jan ursprungligen betecknat det 
slags växande som karakteriserar de uppskjutande skotten på ett skottskogsträd. När verbet 
använts exempelvis om människans växande skulle det med andra ord vara fråga om ett 
metaforiskt bruk. 

En skara syskon kan liknas vid en klunga skott som växer upp ur en gemensam stam. 
Fomengelskans geloda 'broder' grundar sig förmodligen på denna metafor, menar Trier. 
Ordets ursprungliga funktion skulle närmast vara att beteckna individen i en klunga av upp
växande skott. 

Till roten i verbet liuj:,an, ieur. *leudh-, ansluter sig också ett latinskt ord för 'barn', näm
ligen lfberi (av ett urspr. *leudh-er(as)). Den semantiska bakgrunden är givetvis densamma: 
bilden av en samling uppväxande unga skott. 

Nu finns det också ett romerskt gudanarnn Liber och ett motsvarande gudinnenarnn Libera. 
Liber är ett annat namn på Bacchus eller Dionysos. Libera är den romerska motsvarigheten 
till den grekiska mytologiens Kore, den fruktbärande markens gudinna- dotter till Zeus och 
syster till Demeter. Under förutsättning att det rör sig om en inhemsk gudomlighet skulle det 
enligtTrier kunna röra sig om ett gudaväsen som gestaltar den livgivande och livsuppehål
lande kraften i de framväxande skotten. 

Trier avstår från vidare försök att tränga fram på den mytologiska namnflorans svårbe
mästrade fält, men från vår synpunkt är det mycket lockande att i det här sammanhanget 
fästa uppmärksamheten på en omdiskuterad grupp sakrala ortnamn i Sverige. Det rör sig om 
det skånska häradsnamnet Luggude, bynamnet Luggavi i Kräcklinge socken i Närke samt 
sockennamnen Ludga i Södermanland och Locknevi i Tjust i Småland. 
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Att döma av äldre skrivningar innehåller de tre förstnämnda namnen en sammansättning 
l(i)uöguö(i) eller -guöa, medanLocknevi tycks innehålla ettluökona. I samtliga fall rör det 
sig om bildningar till verbet liu]Jan. Senare leden kan uppfattas somguö, guöa 'gud; gudinna', 
alternativt (i vissa fall) möjligen guöi 'gode'. 

Beträffande det skånskaLuggude menar Bertil Ejder ( 1985) att den senare leden består av 
ett helt annat likalydande ord med terrängbetecknande syftning. Det skulle närmare bestämt 
röra sig om ett gammalt namn på Rååns dalgång, med innebörden 'flodbädden, sänkan eller 
dalvägen där det finns lud-, d.v.s. vass, säv'. 

Sahlgren menade ( 1918 s. 28 ff.) att namnen vittnar om dyrkan av en fruktbarhetsgudinna, 
m�hända identisk med den av Tacitus omtalade jordgudinnan Nerthus, terra mater. Han 
tänkte sig då att starnmen l(i)ujJ- skulle syfta på den framväxande grödan, äringen, årsväxten. 
Från vår utgångspunkt träder en annan tanke i förgrunden: möjligheten av ett samband med 
ett förhistoriskt jordbruk baserat på skottskogsbruk och långtidsträda. Ett sådant samband 
antyds kanske av vissa andra egenheter hos de teofora ortnamnen, exempelvis kombina
tionen av gudanamn och andra sakrala element med efterleder som eke (Alsike , Onsike , 
Hälke; se Strid 1984 s. 50) eller ryd (Fridell 1992 s. 219 ff.). Vi kan också erinra oss Guta
lagens förbud mot åkallan av hult, högar och stavgardar (jfr senast Olsson 1994 s. 139 ff.). 
Den bärande tanken vore väl i så fall skottskogens underbara egenskap att omedelbart växa 
upp igen efter avverkning. Som Hans Göransson framhåller i inledningen till ett av sina 
arbeten omAlvastra pålbyggnad: "The coppice woods gave StoneAge man a conception of 
the eternity of living nature" ( 1987 s. 5). 

Att utreda möjligheten av en dylik förbindelse mellan skottskog och fornnordisk religion 
är en uppgift, som hur lockande den än är, tyvärr dock måste anstå. 

hester 
Beträffande hester rör det sig om en namngrupp, vars utbredning begränsar sig till Götaland
skapen med en koncentration till södra Västergötland och (nord)västra Småland. Hester
namnen har ingen motsvarighet i övriga Norden, men väl på gammalt västgermanskt om
råde. På det europeiska fastlandet förekommer ordet både i ortnamn och i levande språk
bruk. 

Jag har i min bok Kulturlandskapets språkliga dimension ( 1993 s. 69 f.) berättat om hur 
forskningen länge gick bet på att förklara detta omdiskuterade namnelement. Verner Eken
vall, som skrev en avhandling om hester-namnen 1942, tyckte sig se ett gemensamt drag 
hos namnen och formulerade hypotesen att hester betyder 'bestånd av unga fruktbärande 
träd' eller något liknande. En dylik innebörd stämmer dock inte riktigt med den ursprungs
betydelse 'skott, telning' man får tänka sig bakom tyskans H eister och nederländskans heester 
m.fl. Och svårare blir det ju närmare ursprunget man kommer. 

Ekenvall tänkte sig helt riktigt att hester borde gå tillbaka på en ordstam, nära besläktad 
med latinets caedo. Men betydelsen hos detta verb är 'skära, hugga' och den tyske semantikern 
JostTrier, som vi nyss refererade till, har i sitt viktiga arbete från 1952 visat att vi har att göra 
med en ordgrupp knuten till skottskogsbruk. Termen Silva caedua användes i latinet som 
beteckning för just 'skottskog' (s. 96). Termen hester (Heister ) har enligt Trier helt enkelt 
betecknat 'träd som lämpar sig för skottskogsbruk' utan närmare avseende på botanisk art. 
De lokala förhållandena avgör vilket trädslag som åsyftas (s. l 03 f.). 
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hult 
Det spridda elementet hult, i västra Sverige och Västnorden holt, brukar i litteraturen över
sättas med 'liten skog; skogsdunge'. Enligt SAOB brukas hult numera enbart i bygdemåls
färgade framställningar eller vitter stil framför allt i betydelsen 'liten (tät) skog, (skogs )dunge'. 
Ett språkprov från 1660 illustrerar det tämligen vaga betydelseinnehållet: "Tå begynte gas
ten . . .  skrija, vthi ett faassligit kiärr eller hult". 

Ordet är identiskt med tyskans Holtz 'trä', vars fornhögtyska motsvarighet holz i likhet 
med fornengelskans holt också betydde 'skog'. 

Etymologiskt förs hult till en rot med betydelsen 'klyva, slå' och ursprungsbetydelsen har 
antagits vara 'kluvet trästycke' (SEO). Med hänvisning till betydelserna hos vissa släktingar 
i grekiskan - dels verbet kldo 'bryta, bryta av', dels .substantivet klddos 'kvist, skott, ranka 
m.m.' - vänder sig Trier ( 1952 s. 43 ff.) mot att grundbetydelsen hos Holtz skulle vara 
'trästycke'. 

Hos den bakomliggande indoeuropeiska roten *kel- urskiljerTrier de semantiska kompo
nenterna 'gren', 'flätverk', 'stubbe'. samt '�ryta' ,- 'hugga' . Dessa sinsemellan delvis dispa
rata betydelser låter sig förena under en förutsättning, n_ämligen att roten varit knuten till 
skottskogsbruk. Trier tillskriver verbet kldo ursprungsbetydelsen ,·skörda skott ur skottskog' 
och fäster uppmärksamheten på att substantivetkl4dos 'kvi�t, skott' m.m. och det german
ska hult utgår från samma stam. Trier räknar med att det germanska ordet holt, hult primärt 
syftat på skottskogsträdets avverkningsbara skott, men sekundärt på själva skottskogen. 

Att ordet hult i varje fall i historisk tid och i en del av det germanska språkområdet faktiskt 
varit knutet till skottskogsbruk framgår av det traderade språkliga källmaterialet. För engelsk
ans holt meddelar NED följande belysande språkprov: Islaye, a holt, or plot wherein oziers 
or twig-withies grow ( 1611  ), In the fens, many holts (as they are provincially called) or 
plantations oj osiers are raised (1813). Med osier-holt avses en videplantering för 
korgflätningsbruk. 

Hittills har ortnamnsforskama i gemen betraktat ortnamnen på hult (holt) som jämförelse
vis unga. Som ortnamnselementet har hult enligt Ståhl (1976 s. 94) "varit produktivt före 
och under medeltiden och in i nyare tid". Enligt Pamp ( 1988 s. 52) anses de äldsta hult
bebyggelserna härröra från 1100-talet. Beträffande betydelsen går Pamp på den traditionella 
linjen 'liten skog, skogsdunge', medan Ståhl är mera avvaktande. De i medeltida dokument 
nämnda allmänningsskogarna Hasmärsholt, Sandaholt och Skipwidaholt ("skeppsvirkes
hultet") har "knappast varit några små dungar" påpekar han (s. 94). 

Reservationen är befogad. Lars Hellberg, som byggt vidare på Jost Triers tankegångar, 
konstaterar att hult-namnen förekommer tätast i Götaland, där "lövskogen, till stor del bestå
ende av ädla och fruktbärande trädslag, haft en synnerligen stor utbredning" ( 1967 s. 104). 

Sambandet med lövvegetation framgår ju också tydligt av att elementet så ofta är sam
mansatt med trädslågsbetecknande förleder som björk(e)-, ek(e)-, älm(e)-, ask- (äsk(e)-). 
Det faktum attgran också förekommer, men däremot inte tall (tälle), förklaras av att "granen 
i motsats till tallen har lätt att tränga in i lövskog, som decimerats genom uthuggning. Nam
net Granhult kan därför avse lövdungar med insprängda granbestånd" (s. 105). 

Något som kan vara av intresse här är att granens utbredning i Götaland satts i samband 
med övergivandet av "vandrande åkrar" under järnåldern; se nedan under -by. 

Ordet hult uppvisar i Götalands dialekter ofta en betydelse som överensstämmer med den 
riksspråkliga: 'lövträdsdunge'. Med hänvisning till Trier hävdar dock Hellberg att detta inte 
kan vara den ursprungliga Ordethult har "sannolikt en gång i de germanska språken betecknat 
skog i egenskap av kulturmark" (s. 103 med hänv. i not 35). Bebyggelsenamnen på -hult 
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Figur 2. Lövtäkt i Dalsland. Foto N. I. Svensson 1929. Nordiska museets arkiv. 

syftar med andra ord inte på lövskog, utan på skogsängar av lövängskaraktär. Namnen är 
från början ägonamn och vittnar på så sätt om att utflyttningar skett till dylika skogsängar. 
Det faktum att bebyggelserna på hult-ängarna är av jämförelsevis sent datum (medeltida) 
hindrar med andra ord inte att namnen kan vara gamla. 

Elementet hult är utan tvivel värt en större undersökning och en sådan är också på väg. 
Uppsalaforskaren Jan Agertz arbetar på en avhandling i ämnet och resultatet emotses med 
stor förväntan. 

ryd 
Ortnamnselementet ryd, -röd (m. fl. etymologiskt identiska eller närbesläktade varianter) 
har traditionellt tillskrivits betydelsen 'röjning' och genomgående förknippats med medel
tida nyodling och bebyggelseexpansion. SAOB ger följande betydelsedefinition: ' mark som 
röjts (för att odlas); numera nästan bl[ ott] (i vissa trakter) om . . .  skoglöst ( oftast ljungbevuxet) 
jordområde, ljunghed' (R 3 230). 

Elementet har ingående behandlats i två avhandlingar (Ejder 1979, Fridell 1992), som var 
och en bidragit till att kasta nytt ljus över namntypen , utan att dock gå in närmare på möjlig
heten att elementet skall sättas i samband med någon av de typer av forntida landskaps
utnyttjande vi diskuterar. 

Ejder har övertygande visat att ryd snarast är att uppfatta som en es- eller os-stam, bildad 
till en indoeuropeisk rot * reu- med betydelser som 'rycka, riva, slita upp; gräva; "böka upp", 
"rota", "rafsa"' och liknande (s. 344 ff. ). Han har också understrukit att namntypen ur
sprungligen bör ha varit ägobetecknande och att ryd-namn följaktligen kan vara betydligt 
äldre än den bebyggelse de kommit att beteckna (s. 382, 400). 

Hypotesen har ytterligare underbyggts av Fridell, som på arkeologisk grund visat att 16% 
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av de från medeltiden kända ryd-bebyggelserna i Småland sannolikt existerat redan under 
vikingatiden (s. 206), vilket innebär attryd måste ha varit väl etablerat som ägonamn under 
järnålderns slutskede. 

Ejder uppger att undersökningar i Skåne inte kunnat belägga något samband mellan forn
lämningar från järnåldern och röd-namn (s. 369 f.). Ett undantag utgör intressant nog eld
slagningsstenar, som kan ha kommit till användning vid svedjebruk. Ejder framhåller också 
att vissa danska, enkla namn, Ry, Rye, Rude "kan vara utomordentligt gamla" och jämför 
med solitärerna Östra och Västra Ryd i Uppland, helt utanför namntypens nuvarande 
kärnområde (1979 s. 40 1 f.). 

Det förtjänar att nämnas att Mårten Sjöbeck i sina landskapsstudier upprepade gånger 
berört de sydsvenska röd-namnen och därvid pekat på sakliga omständigheter av intresse. 
Det gäller bland annat ett samband mellan skånska byar med namn på -röd och surskogar, 
d.v.s. "naturliga lövskogar, som växa på övervägande våt eller tidigare mycket vattendränkt 
mark" (Sjöbeck 19 36 s. 122; betr. begreppet surskog jämför Emanuelsson & Bergendorff 
1990 s. 11 3). "När dessa naturmarker, att döma av ortnamnen, så småningom Uärnålderns 
senare skeden eller medeltiden) tagas i bruk, så möjliggjordes detta enligt min mening i viss 
mån av redskapsutvecklingen . . .  Surskogen . . .  förenades i äldre tid överallt med slåtter, och 
fodertillgångarna inom dessa orter sattes i ofrånkomligt beroende av ständiga röjningar" 
(Sjöbeck 19 36 s. 123 f.). 

Själv har j ag fäst mig vid att ordetryd representerar en mycket ålderdomlig ordbildnings
typ. Bland annat mot bakgrund av namntypens höga frekvens i röjningsröseområdena på 
småländska höglandet har jag också ställt i fråga om den inte kan ha samband med extensivt 
åkerbruk (1993 s. 6 3). 

Jag är beredd att förlägga den bakre gränsen för ryd-namnen snarare till tiden före än efter 
Kristi födelse. Jag vill till och med gå så långt att jag hypotetiskt ställer frågan om inte de 
betydelser som tillskrivs den bakomliggande indoeuropeiska roten antyder att elementetryd 
har sitt ursprung i en kultur som inte använt sig av järnredskap. 

Två grundbetydelser förefaller möjliga: 'ryckande, rivande, rafsande' eller 'uppbökande, 
rotande, rafsande'. Detta innebär att ordet skulle kunna syfta antingen på lövtäkt eller på 
jordbearbetning av det slag som förekommit i samband med röjningsbruk (nedan). 

-by 
Lars Hellberg har i det tidigare nämnda arbetet om Kumlabygdens ortnamn och äldre be
byggelse ( 1 967) utförligt behandlat två ortnamnselement som spelar en central roll i 
namnskicket i de mellansvenska kulturbygderna. Det gäller namntyperna -sta( d) och -by, 
vilka enligt hans uppfattning står i direkt förbindelse med forntida markutnyttjande. De 
ursprungliga betydelserna, som i den gängse ortnamnslitteraturen mer eller mindre oreflekterat 
brukar uppges vara 'ställe, gård' respektive 'by, gård', är på inga vägar klarlagda. 

Hellberg anför ett bestickande exempel från Munktorps socken i Våstmanland, där två 
ungefär jämnstora grannbyar bär namnenHäljesta och Häljeby. Namnen har rimligen samma 
förled, mansnamnetHelge, men omHäljesta är "Helges ställe " eller "gård", vad är dåHäljeby? 
Efterlederna kan j u  inte gärna stå för i stort sett samma sak. 

Problemet är den traditionsbundna översättningen av ortnamnselementet -sta(d): "ett namn 
somHelgesta måste vara detsamma som 'Helges "ställe"' och detta måste i sin tur innebära 
att en viss Helge en gång har slagit sig ned på platsen i fråga tillsammans med sin familj och 
kanske sin släkt och där grundlagt en ny bebyggelse. Till en viss del har väl denna uppfatt
ning också inspirerats av en dimmig föreställning om vår forntid som en nästan obruten 
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folkvandringstid" avslutar Hellberg ( 1967 s. 335). Man kunde tillägga att skildringarna av 
Islands landnam säkert också spelat in. 

Allt talar enligt Hellberg för att båda namntyperna ursprungligen varit ägobetecknande. 
De har med andra ord inte primärt betecknat bebyggelse, utan blivit bebyggelsenamn först i 
ett skede när den kulturmark de betecknat kommit att bära bebyggelse. 

Nu kan man invända att ortnamn på -by med personnamnsförled representerar ett betyd
ligt yngre (medeltida) skikt än huvudmassan av de mellansvenska by-namnen av typen 
Bergby, Säby, Örby, vilken senare kategori enligt Hellberg sannolikt är jämngammal med 
sta(d)-namnen. Det finns dock flera indicier som pekar på att elementen -by och -sta(d) bör 
ha haft skilda betydelser och att dessa inte varit bebyggelsebetecknande. 

En egenhet med bägge namntyperna är att de gärna uppträder klungvis, samtidigt som 
terrängläget ter sig helt olika. I Mälardalen uppträder sta(d)-namnen med förkärlek på ler
slätter bestående av forntida sjö- och fjärdbottnar, som torrlagts genom landhöjningen (s.260 
ff., 345). Ortnamnen på -by tycks återigen snarast undvika lerslätterna. De föredrar högre 
lägen och söker sig med förkärlek till småbruten och omväxlande terräng med morän, ås grus, 
sand och berg i dagen (s. 266). 

Att en bebyggelse i etableringsskedet så att säga övertar ett ägonamn som redan finns på 
platsen är ett återkommande fenomen som är av stor betydelse, inte minst ur kronologisk 
synpunkt (se utförligt om detta Strid 1986). Det innebär nämligen att ortnamn med ett ägo
betecknande förflutet kan vara avsevärt äldre än de bebyggelser de under järnåldern kommit 
att fästas vid. Detta betyder i sin tur att bebyggelsenamnen teöretiskt kan ge vittnesbörd om 
odlingsmetoder och markutnyttjande under ett skede som sträcker sig till järnålderns äldsta 
delar och ännu längre tillbaka. 

Hellbergs hypotes är att elementet -sta(d), fsv. -stadhir betecknat 'sidlänt äng av slåttervalls
typ' (s. 351) och by, fsv. byr 'löväng, hårdvallsäng' .Att vi här framför allt uppehåller oss vid 
ordet by beror på att detta i enlighet med Hell bergs hypotes har direkt samband med lövtäkt. 
Det finns också ett annat, näraliggande skäl. Ordet skulle etymologiskt kunna vara en ur
gammal beteckning för ' odling', vilket innebär att det närmare bestämt kunde vara fråga om 
en term som använts om forntida röjnings bruk. 

Till skillnad från -stad(hir) är ordet by med den västnordiska varianten br/Jr uteslutande 
nordiskt. Det är bildat till verbet bo, fsv. bo(a), som i västgermanska språk ännu (det gäller 
tyskans bauen) vid sidan av 'bo, vara bosatt' uppvisar en betydelse 'odla'. Spår av denna 
senare betydelse finns enligt Hellberg även i de nordiska fornspråken. I svenska dialekter 
har verbet på sina håll (Ångermanland, Medelpad, Jämtland) använts i samband med sved
jebruk och vårbruk på ängsmark, vilket skulle kunna vara en reflex av betydelsen 'odla' ( det 
skulle också kunna röra sig om den i fornsvenskan och fornvästnordiskan förekommande 
betydelsen 'bereda'). 

Eftersom odling i större omfattning förutsätter bosättning skulle betydelsen 'vara bosatt' 
mycket väl kunna vara utvecklad ur 'odla', resonerar Hellberg (s. 384). Ordet bonde, som 
egentligen är presens particip av bo(a), skulle kunna ges den tilltalande ursprungsbetydelsen 
'odlare' i stället för 'boende'. 

Verbet bo(a) har alltså kunnat betyda både 'bo' och 'odla' och beträffande by står valet 
med andra ord mellan 'gård' och 'odling'. Det senare alternativet förespråkas förutom av 
Lars Hellberg (s. 376, 417) och upphovsmannen Otto von Friesen också av Elof Hellquist 
(SEO) och Carl Ivar Ståhle ( 1946 s. 552 not 1 och där anvisad litt.). 

Det är i detta sammanhang inte ointressant att den norska motsvarigheten br/J enligtAasen 
brukas om ängsmark; belysande är sarnmansättningarnabrj)beite 'betes gång på ängsmarken', 
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Figur 3. Tidigare brukad äng/betesmark med björkar präglade av lövtäkt. Kumlinge sn, 
Äland. Foto Håkan Slotte 1994. 

b(Jgard 'gärdesgård mellan ängsmarken och utmarken' samt selsb(J 'ängen omkring husen 
på en fäbod'. 

Hellberg, som återigen tänker sig att by så småningom kommit att beteckna 'löväng', 
betonar att det forntida ängs bruket var nästan lika komplicerat och krävande som åkerbruk, 
och att det på så sätt med rätta kunde uppfattas som en form av odling: 

Den typiska lövängen skapades genom röjning och utglesning av lövskog, som fick kvarstå 
i mer eller mindre sammanhängande bestånd, gärna kantade av buskar, särskilt hassel. Mel
lan trädgrupperna utbredde sig de väl röjda och stenfria slåtterytorna, vilka sällan tillätos få 
större omfattning men i stället förbundos med varandra, så att gräsvallen kunde bilda ett 
omfångsrikt och invecklat, stundom labyrintartat mönster. Särskilt om lövängen låg på mera 
jämn mark kunde den, såsom Linne konstaterade, få ett nästan parkliknande utseende, var
till givetvis också lövtukten och den strängt reglerade hävden bidrogo (s. 405). 

Ingen av våra äldre namntyper anses uppvisa trädnamnsförleder i samma utsträckning 
som ortnamnen på -by (Fries 1986 s. 8). Det gäller både Sverige och Danmark. Utöver 
trädnamn möter vegetations betecknande element som lund ( ca 80 Lundby i Sverige), skog 
(8) och ved (i ett svårbestämbart antal). 

Namnet Stockby har vi redan behandlat. Vi bör i detta sammanhang också nämna det 
omdiskuterade element som ingår i en rad svenska och danska Tjärby, Tjcereby, Tärby. Det 
får anses klarlagt att det rör sig om en ålderdomlig bildning, ytterst återgående på den 
indoeuropeiska roten i ordet trä, vilken också uppträder i det enkla ortnamnet Tarv  ( < Ter v-), 
som förekommer på sju olika håll i Uppland (a.a.). 

Det faktum att tjära och tyre (töre) hör till samma ordstam kunde uppfattas som ett indi-
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cium på att vi står inför ett urgammalt ord för ' barrträd' . Med hänsyn till det danska och 
halländska materialet värjer sig dock Fries mot den tanken (s. 7 ). Under by-namnens 
produktionstid under järnålderns tidigare delar hade granen som bekant inte nått ned till 
Sydskandinavien: tallen fanns visserligen i Danmark under postglacial tid, 'men försvann så 
tidigt, att den omöjligt kan ha givit upphov till 1)�reby-namnen" (a.st. ). 

Fries tänker sig snarare att det är fråga om ett ord som betecknat bestånd av träd av ekono
misk betydelse, vilket innebär att ortnamn på by med denna förled hör hemma bland Hell
bergs exempel på namn som anknyter till "den för foderfångsten ytterst viktiga lövängen " 
(s. 9 ). Det kan tilläggas attTrier menar att den bakomliggande roten *der- har en betydelse 
som direkt anknyter till ett speciellt arbetsmoment i skottskogsbruk (1952 s. 123 ). 

Enligt Fries avhandling om nordiska trädnamn från 1957  ser de aktuella by-namnens för
delning på olika trädslag ut på följande sätt (kända fr.a. genom belägg före 150 0 ): 

al 18 ek 120 hassel 3 0  
alm 1 1  en 40 rönn 1 
apel 2 furu 12 tall 1 
ask 1 gran 15 torn 1 
björk 7 

Elementet by måste ha haft en betydelse som "direkt gynnat trädnarnnsförlederna", kon
kluderar Hellberg (s. 410 )  och framhåller med hänvisning till det högfrekventa ortnamnet 
Ekeby att "eken varit ett verkligt karaktärsträd i lövängarna". 

Carl Ivar Ståhle, som i sin stora avhandling om inge-namnen också kommer in på by
namnens speciella karaktär, för ett intressant resonemang kring deras uppkomst (1946 s. 
55 2 ff. ). Hans utgångspunkt är en helt annan än Hellbergs. Med hänvisning till den nära 
släktskapen mellan -by och -bo (pl. boar) 'invånare i viss bygd' tänker han sig följande 
mönster. 

Substantiven by och bo är bägge avledningar till verbet bo(a ). De har fungerat som komp
lement till varandra. Inbyggarnamn på -hoar är vanligast inom det område där namn av 
typen Ekeby, Hammarby varit särskilt produktiva, d.v.s. i Mälardalen och Östergötland. 
"Inbyggarnamnsbeteckningen -hoar fogades till naturnamn (eller bebyggelsenamn, som 
ursprungligen varit naturnamn ) och mot dessa inbyggarnamn svarade ortbeteckningar på 
-by" (s. 554). 

De som bott i ettEke har alltså kallats ekeboar, deras bosättningEkeby. En gård på ettNäs 
har på samma sätt kallats Näs by, invånarna näsboar. Inbyggarnamnen har dock med tiden 
ofta glömts bort, medan ortnamnen däremot bestått i och med att de blivit fästa vid bebyg
gelse. 

Nu finns det häpnadsväckande många fler Ekeby-namn (ca 100 st. ) än det finns Eke
namn. Förklaringen skulle kunna vara att -by i samband med bebyggelse sekundärt fogats 
till ett stort antal naturbetecknande namn av typen Eke, Näs, Hamra, som sedan trängts 
undan och fallit ur bruk liksom inbyggarnamnen på -boar. 

Antagandet om en tidig nära samhörighet mellan -hoar och by förklarar varför det äldsta 
skiktet av namn på -by genomgående har terrängbetecknande förleder, menar Ståhle. Detta 
skulle också förklara den etymologiskt genomskinliga karaktären: boar har varit den vanli
gaste inbyggarbeteckningen, "som till skillnad mot -(l)ingar, -ungar i princip knutits till 
namn, som innehållit de normala och vanliga naturbeteckningarna, såsom berg, bäck, dal, 
ed, ek, en, gryt, hammar, lund, nor, näs, sund, vall, å, ås" (s. 554). 
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Ståhles teori innebär inte nödvändigt att elementet -by primärt måste vara förknippat med 
bebyggelse. Ekeby skulle också kunna tolkas som 'odlingen i eket (Eke)' ,  vilket med hän
syn till den höga frekvensen av just detta namn onekligen öppnar intressanta perspektiv från 
vår synpunkt. Resonemangets hypotetiska karaktär måste dock understrykas: det går knap
past att bevisa att utvecklingen gått den väg Ståhle tänker sig. 

Sammantaget är det svårt att påvisa något avgörande argument för tanken att by är en 
forntida term knuten till forntida röjningsbruk. En undersökning jag gjort i ett annat sam
manhang visar att det inte finns någon statistiskt påvisbar skillnad mellan stad- och by

namnens fördelning på olika jordarter i Östergötland (Strid 1992). 
Det är visserligen bestickande att bok aldrig förekommer i kombination med efterleden 

by (bok och ängsskötsel går som bekant inte ihop), men å andra sidan anses den under 
stenåldern invandrade boken till att börja med ha spelat en tämligen blygsam roll i kulturland
skapet (KLNM under l�vtrceer). Hans Göransson har brevledes meddelat mig att han delar 
Mårten Sjöbecks uppfattning (jfr Sjöbeck 1 952 s. 1 0) att boken börjar utbreda sig på allvar 
först i och med att systemet med "vandrande åkrar" enligt röjningsbrukets princip överges 
under förromersk järnålder - romersk järnålder. (Vid samma tid och av samma skäl börjar 
granen sprida sig i norra Götaland. ) 

Framför allt borde frekvensen och fördelningen av trädnamn i förlederna teoretiskt kunna 
vara densamma vare sig by betecknat ' odling' eller ' gård', om - vilket förefaller troligt-nya 
gårdar anlagts på hävdad mark. Ett indicium på att by inte haft ägobetecknande funktion 
utan betytt just ' bosättning; gård' vore möjligen det faktum att ordet i motsats till -staöir m.fl. 
ortnamnselement inte uppträder i plural form. Jag är dock mycket tveksam till om det är 
tillåtet att dra en dylik slutsats. Som Harald Bjorvand visat (198 7 s. 172 ff. ) uppträder ordet 
hem, som på ett tidigt stadium måste ha haft den aktuella betydelsen, ofta i plural form. 

B åde Ståhle och Hellberg berör ett påfallande och märkligt drag hos ortnamnen på -by, 

nämligen förledernas enkla karaktär-en egenskap som måste hänga samman med forntida 
sociala organisationsformer. 

Indirekta vittnesbörd 

Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est, ne pati quidem 
inter se iunctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut 
nemus placuit. Tacitus Germania 16: 1 .1 

De strukturella förutsättningarna 
Den norske språkforskaren Magnus Olsen är banbrytare när det gäller att klargöra princi
perna för hur ortnamnsskicket skapas, formas och bevaras. Grundtankarna i hans arbete 
lEttegård og helligdom från 1 926 har fortfarande bärkraft. Påvisandet av namnbrukar
kretsarnas betydelse och deras avhängighet av sociala organisationsmönster är en historisk 
insats av utomordentlig betydelse. 

Många har nog lagt märke till hur ortnamn mer eller mindre av sig själva uppstår kring ett 
sommarställe. Det är ortnamn so� bara är kända inom familjen: Stranden, Bryggan, Hagen, 
Skogen, Berget. De är visserligen av tämligen enkel språklig struktur, men de är lika fullt 

1Cit. efter Bruun-Lund 1974. 'Det är allmänt känt att inget av de germanska folken bor i städer, och att de 
inte tål att deras boningar ligger tätt intill varandra. De bor åtskilda och var för sig, allteftersom de fattat 
tycke för en källa, en öppen mark eller en lund'. 

329 



definitionsmässigt ortnamn.Anledningen till att de kan fungera trots sin semantiska enkel
het är att det inom den begränsade, slutna namnbrukarkrets som familjen utgör aldrig finns 
någon tvekan om vilken lokal som åsyftas: Bryggan är vår badbrygga, Skogen är skogen på 
andra sidan Hagen. Många av de namnsatta lokaliteterna är synliga från bostaden, andra 
kan lägesbestämmas med hjälp av andra ortnamn: Hagen bortom Berget etc. 

Slutna namnbrukarkretsar kan formas även på andra sätt. Olsen ( 1926 s. 3) ger ett bely
sande exempel från en spårvägslinje. Trafikanterna bildar en tillfällig namnbrukarkrets, där 
varje namn är unikt. I Stockholms tunnelbana finns det en hållplats som heter Gärdet. Samma 
namn finns väl på snart sagt varje gård i Norge och Sverige, men när man sitter i tunnelba
nan, skulle det krävas en avsevärd, för att inte säga oerhörd viljeansträngning för att tänka 
på något annat än tunnelbanestationen. Kommunikationssystem har också spelat en viktig 
roll vid namngivning i gammal tid. 

Den minsta sociala grupp som i det traditionella nordiska bondesamhället kunnat skapa 
och bevara ortnamnsskick av någon större omfattning är familjen. På en gård, vars ekono
miska bas är jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske ställs givetvis helt andra krav på ortnamns
skicket än på ett sommarställe, men själva grundprinciperna är desamma. 

Det bofasta familjejordbruk som under järnåldern etablerades i Norden är grunden för den 
namnflora vi fortfarande möter på landsbygden. Varje bosättning, varje gård och by har sitt 
namn, och detta är unikt inom den egna bygden (socknen). Varje äga på gården har sitt 
särskilda namn, men samma ägonamn uppträder ofta på gård efter gård på samma sätt som 
bebyggelsenamnen återkommer i bygd efter bygd. 

I motsats till vad somliga tror består namnskicket alls inte av unika individer. Det är mycket 
få namn som är unika, de allra flesta har flera motsvarigheter på andra håll. Namn som 
Ekeby eller Kvarnbacken förekommer på hundratals lokaliteter. Att namnen ändå kan sär
skiljas beror på att de ingår i skilda namnbrukarkretsar. Samhällets historiskt givna indelning 
i gårdar, socknar, härader och land(skap) har helt enkelt bildat en bergfast hierarkisk struk
tur, där varje namn i princip är unikt inom sin namnbrukarkrets och på sin nivå: ägonamnen 
på gården, gårdnamnen inom sin socken, sockennamnen inom häradet etc. 

Kännetecknande för det norska kulturlandskapet är som bekant de topografiskt skarpt 
avgränsade bygderna. Olsen demonstrerar hur bebyggelsehistorien ännu kan avläsas i 
namnskicket. Den äldsta bebyggelsen, primärenheten, bär ofta ett osammansatt, natur
betecknande namn som As, Berg, Nes, stundom ett bebyggelsebetecknande dylikt såsom 
Bf/J. Sekundära bebyggelser har i kronologisk ordning grovt räknat namn på -vin, -heim, 
stad, -land, -setr , -rud. 

Lars Hellberg har omsatt Olsens rön på svenska förhållanden. Hans arbete om 
Kumlabygdens ortnamn ( 1967) genomsyras av tanken att viktiga kulturhistoriska skeenden 
kan belysas genom tvärvetenskapliga analyser av ortnamnsskicket. 

Bygder med namnmiljöer liknande dem i Norge kan enligt Hellberg i överraskande hög 
grad påvisas också i Sverige, även om de topografiska förhållandena skiljer sig. Hellberg 
kallar sådana bygder elementarbygder ( 1967 s. 224 ff.). 

En elementarbygd kan med Hellbergs definition beskrivas som en förhistorisk bygd, vilken 
genom sin relativa litenhet och geografiska avskildhet behållit sin särprägel i så måtto att det 
bebyggelsehistoriska förloppet fortfarande kan urskiljas med hjälp av ortnamn, fasta forn
lämningar, kameral storlek, gränser m.m. 

Den typiska elementarbygden består av en förmodad primärbebyggelse eller "urby", samt 
ett antal sekundära enheter. De senare har ofta namn på -sta(d ) eller -by och gravfält av 
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yngre järnålderns karaktär, medan primärenheten har namn av annan typ och större och 
äldre gravfält. 

På samma sätt som i Norge har primärenheten ofta ett enledat, singulart, naturbetecknande 
namn som Näs eller Vik. I de mellansvenska kulturbygderna har dock namnen ofta plural 
form: Berga, Valla, Aska. Det förekommer också namn av annan typ, såsom -hem och -inge, 
-unge, och slutligen är inte så sällan fallet att primärenhetens namn försvunnit. 

Det finns skäl att uppehålla sig utförligare kring elementarbygdernas namnstruktur. När 
primärenhetens namn är av den förstnämnda typen (Näs, Berga), syftar det vanligen på 
topografiska förhållanden eller på vegetation. Med hänsyn till att det är fråga om relativt sett 
mycket gamla namn är det påfallande att de ofta är så lätta att förstå. Namn somNäs, Berga, 
Dal, Vik är ju semantiskt synnerligen okomplicerade. Samma gäller många ålderdomliga 
namn på sekundära bosättningar av typen Dalby, Bergby, Säby, Dalhem, Berghem, Säm ( < 
* Sähem) etc. 

Förhållandet ter sig desto mer påfallande vid en jämförelse med en annan namnkategori 
av generellt hög ålder, nämligen sjö- och vattendragsnamnen. Den hydronymiska 
namngivningen kännetecknas som bekant av stor komplexitet; namnen uppvisar en rik 
etymologisk och ordbildningsmässig variation; ett stort antal namn är synnerligen svåra att 
förklara. 

Orsak.en till denna påfallande skillnad ligger knappast i att hydronymerna skulle vara så 
mycket äldre, utan snarare i olikheter beträffande dels namnbrukarkretsarnas karaktär, dels 
namngivningens perspektiv. 

Å ena sidan har mera betydande sjöar och vattendrag i stor utsträckning säkert namngivits 
från forntida färdleder på samma sätt som fjordnamn och önamn (Olsen 1926 s. 20 ff.). Vi 
kan här tala om ett kommunikativt namngivningsperspektiv eller som Magnus Olsen om 
"vägens namn", där namnbrukarkretsen (som i exemplet från tunnelbannan) är knuten till 
kommunikationssystemet, inte till någon viss bygd. 

Å andra sidan har åtskilliga sjöar och vattendrag namngivits från vad vi skulle kunna kalla 
ett utmarksperspektiv (Strid 1993 s. 28). Detta innebär att namnen visserligen är givna av en 
(mer eller mindre) bofast befolkning, men att högre krav ställts på deras lokaliseringsför
måga, eftersom de betecknar företeelser belägna inom utmarksområden som utnyttjats av 
flera bosättningar eller bygder. 

Kärnpunkten är att hydronymien i stor utsträckning grundar sig på namnbrukarkretsar 
som sträcker sig över den enskilda bygdens perspektiv, och där namn som "Storsjön" och 
"Lillsjön" lika litet som "Dalen" eller "Viken" är tillräckligt identifierande. 

När det gäller de semantiskt okomplicerade bebyggelsenamnen är det lika uppenbart att 
de grundar sig på fasta, lokalt avgränsade namnbrukarkretsar. De reflekterar uppenbarligen 
ett samhälle som i bebyggelsesocialt hänseende nått en betydande utvecklingsgrad. 
Namngivningsperspektivet är hela tiden den egna, slutna namnbrukarkretsens.Att döma av 
hur många gånger ett och samma namn kan återkomma, måste dessa namnbrukarkretsar 
representera ett avsevärt antal bygder, som existerat redan före den kristna sockenbildningen. 

Den minsta sociala grupp som kunnat bilda en fast namnbrukarkrets av denna art är som 
Olsen framhöll den på gården bosatta, jordbrukande familjen. Olsen tänkte sig att familjen 
ganska långt fram i tiden utgjorts av en storfamilj (farnille patriarcale) med betydligt flera 
medlemmar än en vanlig kärnfamilj. Begreppet ättegård lät sig väl förena med kända arkeo
logiska lämningar i form av stora hus grunder från den äldre järnåldern och gav - i  belysning 
av namnskicket-samtidigt en rimlig förklaringsmodell till hur en hel bygd kunnat utvecklas 
ur en enda gård, en moderenhet eller, med en tidigare brukad svensk term, en "urby". 
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Om vi utgår från elementarbygdsresonemanget ger samma modell förklaringen till varför 
sekundära bebyggelser har namn av närhorisontskaraktär som Vallby, Åsby-de är helt enkelt 
namngivna från moderenheten. 

Men samtidigt uppstår svårigheter, åtminstone i de mellansvenska kulturbygderna: hur 
kommer det sig att även primärenheternas namn så ofta har samma, föga särskiljande prägel: 
Berga, Kumla, Stene? Från vilket perspektiv är dessa namn egentligen givna? Är dessa 
enheter i sin tur sekundära i förhållande till ännu äldre, okända bebyggelser. Avspeglar 
namnskicket rent av en hierarkisk indelning av det äldre järnålderssamhället, liknande den 
historiska indelningen i gård, socken och härad? 

Agri pro numero cultorum ab universis in vicem occupantur, quos mox 
inter se secundum dignitationem partiuntur; facilitatem partiendi campo
rum spatia praestant.Arva per annos mutant et superest ager. 

Tacitus Germania 26: 1.2 

Det förhistoriska jordbruket och de äldsta bebyggelsenamnen 
Vi har framhållit att det är de sociala organisationsformerna som konstituerar de viktigaste 
namnbrukarkretsarna. Svårigheten är att vi trots allt fortfarande vet för litet om det forntida 
samhället för att kunna göra säkra rekonstruktioner. Vi skall inte här ta upp alla problem som 
aktualiseras i detta sammanhang, utan i stället koncentrera oss på en punkt, där den senaste 
forskningen presenterat rön som i varje fall kan läggas till grund för nya hypoteser kring 
strukturen hos de äldsta bebyggelsenamnen. 

För Magnus Olsen liksom för Jöran Sahlgren var det en naturlig utgångspunkt att förhål
landena för jordbruket väsentligen icke förändrats sedan de äldsta bebyggelsenamnen kom 
till i en avlägsen forntid. Det föll sig närmast självklart att tänka sig att bebyggelsen på det 
skandinaviska fastlandet uppstått under i princip samma villkor som vid landnamet på Island. 
Likheterna i namnskicket gjorde det lätt att omsätta skildringarna i den fornisländska littera
turen på förhållandena i hembygden. 

Fortfarande lever uppfattningen kvar bland många att bebyggelsenamn inte kan gå längre 
tillbaka i tiden än till Kristi födelse och att de flesta uppkommit under senare delen av järn
åldern. 

I själva verket visar arkeologiska lämningar och inte minst pollenanalytiska undersök
ningar att bebyggelsehistorien går betydligt längre tillbaka än man tidigare vågade föreställa 
sig, och att det inte går att sätta upp någon terminus post quem för namnskickets tillblivelse 
i form av en "fimbulvinter" eller dylikt. 

Som jag framhållit i min bok Kulturlandskapets språkliga dimension ( 1993 s. 78 ff.) är det 
lika tydligt att de sociala organisationsformerna genomgått avsevärda strukturförändringar, 
som inte kan ha undgått att påverka bebyggelsenamnen. Gravfältens fördelning visar exem
pelvis att gårdarna hade ett annat läge under den äldre järnåldern än under den yngre, och 

2Cit. efter Bruun-Lund 1974. Stället har blivit utsatt för många tolkningsförsök. Här följer ännu ett: ' Åkrar 
tas upp av samfälligheten (bygdelaget) i förhållande till antalet odlare och fördelas efter rang. De stora 
markområdena underlättar fördelningen. De skiftar åkertegar varje år och det är överskott på åkermark' .  -
Mitt förslag kommer i sak relativt nära den tolkning som framfördes av Arenander 1922. Arenanders 
tolkning innebär från vårt perspektiv ett stort steg framåt. Svårigheten för Arenander var att den enda 
extensiva brukningsform som för honom var tänkbar i sammanhanget var svedjebruk av det slag som in på 
1900-talet bedrivits i Norden. Arenander översatte därför bl.a. agri 'åkrar' med 'svedjor', vilket leder 
tankarna fel. 
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stensträngssystemen antyder att omvälvande förändringar av den äldre järnåldersbygdens 
ensamgårdssystem kunnat äga rum. Den bild Tacitus ger av det germanska jordbruket i 
citatet ovan är svår att förena med traditionella föreställningar om hur jordbruk bedrivs. 

Det finns skäl att tro att införandet av vinterstallning av boskapen i särskilda fähus intill 
gården är den faktor som mer än någon annan bidragit till dessa förändringar. Anskaffning 
av vinterfoder till boskapen blev en huvuduppgift, som i sin tur förde med sig ett ökande 
behov av slåttermarker, ty ju mer höfoder, desto fler kor, desto mer gödsel och desto större 
skörd (jfr Myrdal 1984). Jakten på slåttermarker tvingade till gränsdragning eller andra över
enskommelser med grannarna. Tillgången på stallgödsel gjorde det möjligt att odla en och 
samma åker år efter år. 

Med denna novation föds gården som vi känner den från historiska källor, från Magnus 
Olsens inlevelsefulla beskrivning i JEttegård og helligdom och inte minst från vår egen 
erfarenhet. Men detta sätt att bruka jorden, som legat till grund för det mesta som skrivits 
kring ortnamnens funktion i det äldre kulturlandskapet, har av allt att döma avlöst ett äldre 
jordbruk, som fungerade efter helt andra principer. 

Röjningsrösen är en form av arkeologiska lämningar som tilldragit sig stort intresse på 
senare år. Sådana rösen, hackerören, har länge sysselsatt folkfantasien. Talrika sägner för
knippar dem med hackaretiden, hackiivan, då jättar odlade hackland eller drottning Hacka 
styrde över landet (jfr Kaelas 1979). Länge uppfattades de som sentida lämningar, men efter 
bl.a. Leif Grens undersökningar vid Havsjö i Bringetofta socken i Småland står det klart att 
det rör sig om agrarhistoriska lämningar av största intresse (Gren 1989). 

Grens resultat innebär att anläggningstiden för undersökningsområdet, omfattande ca 200 
hektar av ett karterat område på omkring 700 hektar, går tillbaka till äldre järnålder- yngre 
bronsålder. Stenröjningen måste ha varit ett tidsödande arbete; Gren räknar med minst 250 
år. En så stor arbetsinsats måste vara förbunden med intensivare markutnyttjande, rimligen 
åkerbruk. Men detta åkerbruk kan med hänsyn till de väldiga arealerna inte ha varit organi
serat på samma sätt som det historiskt kända med permanenta stallgödslade åkrar. Gren 
kommer fram till att det i stället bör ha rört sig om röjningsbruk med långtidsträda och 
skottskogsbruk, såsom metoden beskrivits av Romell (nedan). Havsjöområdet skulle när
mare bestämt ha bestått av två brukningsenheter på var sin sida om sjösystemet. 

Det är av stort intresse att röjningsröseområden också påträffats i Norge, och att de under
sökningar som företagits av Ellen Anne Pedersen (1990) lett till liknande slutsatser. 

Röjningsbruk kan bedrivas på en rad olika sätt. Såsom antyds av namnet bygger metoden 
på att röjning av markytan frigör den i vegetationen bundna näringen, vilken sedan kan 
utnyttjas för odling. Röjningen sker ofta med hjälp av svedjande. 

Romell återger målande Fickelers beskrivning av ett skottskogsbruk (Haubergswirtschaft) 
i Siegerland, som ännu på 1950-talet fyllde en viktig funktion i bygdens näringsliv. Skott
skogen, som avverkades regelbundet vart tjugonde år, gav bark till garvning jämte brännved 
och träkol till en järnindustri med förhistoriska anor. Efter beredning av marken såddes råg. 
När rågfälten gulnade såg man redan ekstubbarna skjuta nya mörkgröna buskskott. (Romell 
s. 188; jfr Fickeler s. 25 f.) 

Man kan tillägga att rågen enligt Fickeler skördades med skära för att undvika skador på 
de uppskjutande skotten. En annan omständighet som förtjänar uppmärksamhet är att skott
skogen brukades samfällt av olika bygdelag (Haubergsgenossenschaften) inom vilka ande
larna fördelades efter bestämda principer (s. 25). 

För vårt resonemang är kombinationen med åkerbruk givetvis särskilt intressant. Det är 
välkänt att det svedjebruk som ända in på 1900-talet bedrivits i Norden gav goda skördar, 
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men att en och samma svedjeåker bara kunde utnyttjas ett par år i taget. Det förhistoriska 
röjnings bruket var på samma sätt ett "vandrande" åkerbruk, som på ett genialt sätt utnyttjade 
det naturliga näringsomloppet. Skottskogsträden suger genom sina rötter upp mineralnäring 
från djupare jordlager. Genom lövfällning och förmultning byggs ett näringsrikt mullager 
upp under träden. När skottskogen avverkats kan jorden bearbetas med hacka och sedan 
besås, och eftersom lövträden nivellerats till föga näringskrävande stubbar kan sådden fram
gångsrikt konkurrera om den upplagrade näringen. Romell beskriver metoden på följande 
sätt: 

Vid odling enligt röjningsbrukets princip . . . tar man upp nya odlingar efterhand och 
lägger ner de gamla som ger för dåligt. Jorden tillförs i regel inte alls någon gödsel utan får 
ge vad den kan av egen kraft. På de övergivna odlingarna kommer naturlig eller halv
naturlig växtlighet in av sig själv, och där blir småningom skog eller hed eller äng, eller 
någonting annat i samma stil. I det slutna växttäcket där sker en upplagring av ett närings
förråd. Därför kan odlingen förr eller senare komma tillbaka. Det finns en del former av 
röjnings bruk, där odlingen återvänder med en mer eller mindre fast och utprovad omlopps
tid. Då har man ett skiftesbruk med träda, så som ofta på fasta åkrar. Skillnaden är bara den, 
att den näringssamlande trädan vid röjningsbruk är långvarigare och brukar ha en växtlighet 
både mera högvuxen och mera sluten än åkerträdornas (Romell 1966 s. 185). 

I sammanhanget kan nämnas att ordet åker tillskrivs den något överraskande ursprungs
betydelsen 'ställe dit boskapen drives' (SEO). Denna blir fullt begriplig om man antar att 
den grundar sig i ett bruk att låta djuren beta på trädan innan skottskogen återkom. På så vis 
tillfördes ju också jorden ytterligare näring genom spillningen. 

Det förefaller som ett utbrett forntida röjningsbruk ger en osökt förklaring till den bild 
Tacitus ger av det germanska jordbruket vid tiden för Kristi födelse. 

För att ytterligare belysa djupdimensionen i de perspektiv som här öppnar sig kan vi också 
nämna pollenanalytikern Hans Göranssons sensationella resultat att virket tillAlvastra pål
byggnad tagits ur skottskog (1987 särskilt s. 7 1  ff.). Det finns med andra ord klara indikatio
ner på att skottskogsbruk tillämpats i full skala redan under yngre stenåldern. 

Men om röjnings bruk i sådan omfattning bedrivits i landets gamla kulturbygder under 
skedet bronsålder - äldre järnålder och rent av tidigare får detta givetvis konsekvenser för 
synen på våra äldsta bebyggelsenamn. 

När vi för resonemang kring hur ortnamnsskicket sett ut i detta avlägsna skede är det 
viktigt att inse att vi så gott som helt saknar stöd av historiska källor. Det finns inga rationella 
skäl att avvisa tanken att många ortnamn går tillbaka till den tid då röjningsbruket var för
härskande. Vi måste dock komma ihåg att ortnamnen för sin överlevnad är beroende av 
stabila narnnbrukarkretsar och sådana skapas först när ett samhälle i bebyggelsesocialt och 
organisatoriskt hänseende nått en viss utvecklingsgrad (Strid 1993 s. 43 ff.). I detta samman
hang kan det vara av intresse att påminna om Dan Carlssons hypotes ( 1 993) att den bety
dande öppning av landskapet i Sydskandinavien som enligt pollendiagrammen sker under 
skedet stenålder - äldsta bronsålder skulle kunna tyda på en begynnande uppdelning av 
marken i territorier (revir). 

Kort sagt: vi måste ställa oss frågan i vad mån anmärkningsvärda och svårförklarliga drag 
hos bebyggelsenamnen kan hänga samman med röjningsbruket och dess speciella form av 
markutnyttjande. Att vi inte vet något med säkerhet om de bebyggelsesociala förhållandena 
under det aktuella tidsskedet, bör inte få hindra oss att föra hypotetiska resonemang. 
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Ett av de mest iögonfallande dragen hos röjningsbruket är att systemet med "vandrande 
åkrar" gör det så arealkrävande. För att uppnå samma produktionseffekt som ett historiskt 
enfamiljsjordbruk med en odlad yta på 3,5 hektar per år behövs närmare tjugo gånger större 
odlingsbar areal. 

Om vi förutsätter att det varit fråga om jordbruk som bedrivits med familjen (storfamiljen) 
som bas, måste följaktligen varje sådan brukningsenhet ha disponerat över ett ojämförligt 
mycket större markområde än den historiska gården. Detta territorium, hur stort det än må 
förefalla vid en jämförelse med ett vikingatida familjejordbruk, måste också ha utgjort ra
men för en fast namnbrukarkrets. 

Visserligen kan de omfattande arealer som röjningsbruk kräver ha motiverat en cirkule
rande bosättningsform, något som gravarnas lokalisering måhända tyder på. (Att flytta mellan 
ett antal replipunkter eller visten i ett cirkulerande bosättningssystem anpassat efter 
odlingsfaserna vore ett sätt att komma till rätta med problemet med alltför stora avstånd 
mellan bebyggelsen och de odlade ytorna.) Men en mobil bosättningsform inom ett bestämt 
territorium behöver inte påverka namnbrukarkretsens stabilitet. 

I och med att syftningen inom en sådan namnbrukarkrets är given när det gäller så bety
delsefulla lokaliteter som boplatserna, möter det inget hinder att använda semantiskt tämli
gen enkla namn. 

För vi resonemanget vidare kan vi tänka oss namn av typen "vistet i dalen", "vistet vid 
sjön". Vi får förutsätta att boplatserna förlades till hävdad mark, och att många visten på så 
sätt korn att överta ägonamn som redan så att säga fanns på platsen. Dessa ägonamn kan ha 
betecknat kulturmark av det slag som använts inom röjningsbruket. Vi kunde då vänta oss 
namn av innebörden "dalen", "skogen", "berget", "grusåsen", "askdungen" eller "skott
skogen som består av hassel", "röjningen", "kalvbetet", "rågåkern". 

Vånder vi så blicken mot det äldsta skiktet av bebyggelsenamn är det som vi tidigare 
framhöll påfallande hur ofta primärenheterna bär semantiskt enkla, ännu idag lättförståeliga 
vegetations- eller terrängbetecknande namn av typen Dal( a), Veda, Berga, Malm( a), Ask( a ). 
De kan också bära namn på -hem: Dalhem, Vedhem, Berghem, Askhem eller, i Nord- och 
Våstsverige, -vin: "Dal-vin", "Berg-vin", "Ask-vin". (Till saken hör att hem-namnen i likhet 
med namnen på -vin ofta genomgått språkliga förändringar, som förvandlat dem till oigen
kännlighet: Ved-hem blir Veum, Askhem> Ask im, Dal-vin> Däle etc.) 

Min hypotes är nu att detta påfallande drag är ett arv från den tid då röjningsbruket var 
förhärskande. Jag menar att ett avsevärt antal namn måste ha traderats när röjningsbruks
territorier delades upp på vad som skulle komma att bli gårdar med stallgödslade åkrar, 
såsom vi känner dem från historien. 

Jag bygger detta antagande på att erfarenheten av senare kolonisatoriska processer talar 
för att man vid en sådan uppdelning strävat efter att etablera de nya bosättningarna på hävdad 
mark. Röjningsbrukets permanenta eller tillfälliga bebyggelselägen (visten) och dess odlings
bara mark har sålunda inte lagts för fäfot, utan i stället i stor utsträckning bildat basen för de 
nya jordbruksenheterna på samma sätt som gamla utrnarksängar koloniserades under 
vikingatid och tidig medeltid. 

Eftersom det inte kommit fram något som tyder på att omorganisationen av jordbruket 
varit förbunden med ödeläggande katastrofer, måste vi räkna med att förutsättningarna för 
namnkontinuitet varit gynnsamma (jfr Strid 1986 s. 195 ff.). Inget hindrar med andra ord att 
den gårds bebyggelse som följde i det nya stallgödslade åkerbrukets spår övertog många av 
de namn som använts inom de tidigare röjningsbruksreviren. 
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Figur 4A-C. 
A. En mobil kultur baserad på lövfoder och skottskogsbruk hävdar ett revir, som till ytan 
kan vara mycket större än det sedentära familjejordbrukets ägomark. Ortnamnens livsvill
kor skiljer sig dock inte principiellt. Inom reviret som bildar ramen för en sluten, om än 
jämförelsevis fåtalig namnbrukarkrets, kan de olika vistena namnges efter samma enkla 
principer som de olika ägorna inom gårdens närhorisont. Urgamla namn av typen urgerm. 
*Bergahaimaz=Berghem, *Saiwahaimaz=Säm ("Sjöhem"), *Dalawinjo=Däle ("Dal-vin") 
skulle i så fall ha en direkt motsvarighet i nutida ägonamn av typen Sjöhagen, Dalsvreten, 
Linåkern. 

B. I samband med övergången till jordbruk med vinterstallning av boskap och kreaturs
gödslade åkrar sker en uppdelning av de forna reviren i mindre enheter. Tidigare visten 
bildar brukningscentra inom de nya enheterna, vilket medför att namnen lever kvar. På de 
nya enheternas utmarksägor uppstår så småningom nya bosättningar. När det rör sig om 
ren nykolonisation kan nya namntyper, som t.ex. -stad komma till användning. I detta exem
pel har elementet -stad kombinerats med personnamnen Brune, Gunnar och Ödrik. Namnen 
återges i tidsenlig språkform. 

C. Samma bygd i historisk tid med de äldre namnformernas ljudlagsenligt utvecklade 
motsvarigheter. 

Till skillnad från vad som ofta varit fallet under senare kolonisationsperioder är det här 
inte fråga om utmarksägor, utan de äldre bygdernas bästa mark, odlad sedan årtusenden. 
Därför bär också de traderade namnen en annan prägel. 

Av särskilt intresse är de etymologiska förhållandena: den ursprungliga betydelsen hos 
ordet hem är enligt allmän uppfattning 'viloplats, lägerplats' ,  en innebörd som passar bra i 
samband med en mobil bosättningsform. Elementet vin tillskrivs allmänt betydelsen 'betes
mark', men detta rimmar illa med förleder som lin och råg (Line < * L{n-vin; Rye < * Rug
vin). Betydelsen 'bete' finns visserligen hos närbesläktade ord i andra germanska språk, 
såsom gotiskans winja, men vin är också nära besläktat med verbet vinna ' arbeta' och går 
ytterst tillbaka på en rot med samma betydelse. Det ligger inte minst med hänsyn till vin
namnens ålder närmare till hands att antaga att elementet har att göra med någon form av 
markberedning. Jag har tänkt mig att det kunde syfta på grässvålen, forntidens kulturprodukt 
framför andra, som bildar underlaget för både bete och åkerbruk (Strid 1 993 s. 75). 

En annan punkt av intresse är den plurala formen, som är så s tarkt u tbredd hos de äldre 
bebyggelsenamnen i S verige. Ämnet är synnerligen omdiskuterat, för att inte säga 
genomtröskat, och jag kan inte här redogöra för alla tankar som framförts (för ett kortfattat 
referat se a.a. s. 3 1  ff.). 

Frågan är dock om inte problemet borde tas upp igen från den speciella synpunkten att det 
i röjningsbrukets odlingsmetod kan finnas en saklig grund för pluraliteten.Åkrarna saknade 
geometrisk form och flyttades med några års mellanrum till nyröjd mark. De nya odlingarna 
lades förmodligen kant i kant med de gamla - detta bland annat för att skapa optimala 
ljusförhållanden för den uppväxande grödan. 

Rader av namn av typen Aska, Björka, Hassla vittnar om att den lövbärande vegetationen 
tilldragit sig stor uppmärksamhet från namngivningarnas synpunkt. Betydelser som antyder 
ett samband med skottskog och lövtäkt kan påvisas hos flera ortnamnselement av skiftande 
ålder och frekvens. Som vi sett finns det också strukturella drag i ortnarnnsskicket som låter 
sig förena med antagandet om ett u tbrett markutnyttjande enligt röjningsbrukets principer. 
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Även om det är svårt att peka på namn som direkt vittnar om någon viss brukningsteknik 
eller något visst arbetsmoment kvarstår dessa indikationer. 

Sammantaget vill jag påstå att vårt äldsta bebyggelsenamnsskick, såsom det traderats till 
idag, uppvisar drag, som låter sig väl förena med antagandet att det har sina rötter i en på 
röjningsbruk baserad kultur, där skottskog och lövtäkt spelat en framträdande roll. 

Texten är en bearbetad version av Sydsvenska ortnamnssällskapets årsmötesföredrag i mars 1996, som i sin 
tur bygger på ett föredrag hållet vid "Den 7. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindem 19. november 
1 993", tryckt i "Stadnamn og kulturlandskapet" Oslo 1 995, s. 2 1-49. 

Litteratur och förkortningar 

Arenander, E. 0. 1 922. Germanernas jordbrukskultur omkring Kristi födelse. I : Nordiska 
arkeologmötet i Stockholm 1 922. Berättelse . . .  utarbetad av G. Hallström på uppdrag av 
Kungl. Vitterhets, Historie ochAntikvitetsAkademien .  Stockholm .  

Areskoug, H. 1 983 . Några skånska och danska ortnamn på Arva-. Sydsvenska ortnamns
sällskapets årsskrift 1983 . 

Bjorvand, H. 1 987 . Holt og Holtar. Om utviklingen av det indoeuropeiske kollektivum i 
norr�nt på sammenlignende grunnlag. Oslo. 

Brink, S. 1992- 1993.  Var står onomastiken idag? En epistemologisk betraktelse. Namn og 
nemne. Tidsskriftfor norsk namnegransking. Ärgang 9/10. 0vre Ervik. 

Bruun, N. W. - Lund, A. A. 1 974 . Tacitus Germania 1 .  Århus. 
Carlsson, D. 1 982 . Bronsåldern - tiden för kulturlandskapets territoriella framväxt och eta

blering på Gotland. Rapport från det tredje nordiska symposiet för bronsåldersforskning i 
Lund 23-25 april 1 982. Lund. 

DAL = Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 
Ejder, B. 1 979 .  Ryd och rud. Skrifter utg. genom DAL 2. Lund. 
- 1 985. Än en gång Luggude härad. Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1985. 
Ekenvall, V. 1 942. De svenska ortnamnen på hester. Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs 

Akademien 10. Uppsala. 
Ekstam, U., Aronsson, M. ,  Forshed, N. m.fl. 1988. Ängar. Om naturl iga slåttermarker i 

k
u

lturlandskapet. Stockholm. 
Emanuelson, U. & Bergendorff, C. 1 990. Löväng, stubbskottsäng, skottskog och surskog. 

Bebyggelsehistorisk tidskrift 19. 
Feilberg, H. F. 1 886-1 9 1 4. Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål . 1-4. K!iibenhavn. 
Franzen, G. 1982. Ortnamnen i Östergötlands län 1 1 , Hammarkinds härad. Skrifter utg. 

genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. A: Sveriges ortnamn. Uppsala. 
Fridell , S. 1 992. Ortnamn på -ryd i Småland. Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akade

mien 60. Uppsala. 
Fries, S .  1 957 . Studier över nordiska trädnamn. Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Aka

demien 29. Uppsala. 
- 1 986. Spår av ieur. *deru- ' trä(d) ' i nordiska ortnamn? Festschrift Oskar Bandle. Beiträge 

zur nordischen Philologie 15 .  Basel/Frankfurt a:m Main .  
Gren, L.  1 986. Det småländska höglandets röjningsröseområden . Arkeologi i Sverige 1986. 
Göransson, H. 1 987. Neolithic man and the forest environment aroundAlvastra Pile dwelling. 

Theses and papers in North-European Archaeology 20. Lund. 
Hald, K. 1 965 . Vore stednavne. 2. upp 1 . K�benhavn. 
Hellberg, L. 1 967. Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse. Kumla. 

338 



Hellquist, E. 1948. Svensk etymologisk ordbok. 3 uppi. Lund. 
HS15eg, 0. A. 1 976. Planter og tradisjon. Oslo, Bergen, Tromss,'5. 
Kaelas, L. 1979. Sägnen om drottning Hackas grav. Fynd.rapporter 1979. Rapporter över 

Göteborgs Arkeologiska Musei undersökningar .  Göteborg. 
KLNM = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 
Levander, L. 1943. Övre Dalarnes bondekultur 1 .  Skr ifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs 

Akademien 11: 1 .  Uppsala. 
Lundahl, I. 1953. Lojsta, Lövsta och -lösa. Namn och bygd 41. 
Modeer, I. 1933. Småländska skärgårdsnamn. En studie över holmnamnen i Mönsterås. 

Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 1. Uppsala. 
Myrdal, J. 1984. Elisenhof och järnålderns boskapsskötsel i Nordvästeuropa. Fomvännen 

79. 
NED = A  new English Dictionary. Oxford 1 888-1933. 
Olsen, M. 1926 . .tEttegård og helligdom. Norske stedsnavn sosialt og religionshistoriskt 

belyst. Oslo. 
Olson, I. 1994. Gotländska ortnamn. Visby. 
Pamp, B. 1988. Ortnamnen i Sverige. 5 uppi. Lund. 
Pedersen, E. A. 1990. Rydningsrs,'5ysfelt og gravminner - spor av eldre bosetningstruktur på 

0stlandet. Namn og eldre busetnad. Norna-rappor ter 43. Uppsala. 
Rietz, J. E. 1 867. Svenskt dialektlexikon 1-2. Lund. 
Romell, L. G. 1966 Röjningsbruket och dess hemlighet. Ymer 1966. 
Sahlgren, J. 1 9 1 8. Förbjudna namn. Namn och bygd 6. 
- 1963. Vad våra ortnamn berätta. 2. uppi. Föreningen Verdandis småskrifter 351. Stock-

holm. 
- 1964. Valda ortnamnsstudier. Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Uppsala. 
Schlyter, C. J. 1 877. Ordbok till Samlingen af Sveriges Gamla lagar. Lund. 
SAOB = Svenska Akademiens ordbok. 
SEO se Hellquist, E. 1948. 
Sjöbeck, M. 1 936. Sydsvensk ängsodling. Svenska kulturbilder. Ny följd 5. Red. S. Erixon 

och S. Wallin. 
- 1952. Utarmning och livsutrymme i det förhistoriska och medeltida landskapet. Ett 

diskussionsinlägg. Småländska kulturbilder. Meddelanden från Jönköpings läns hembygds
Jör bund 25. 

Slotte, H. 1992. Lövtäkt - en viktig faktor i formandet av Ålands grässvålar. Svensk Bot. 
Tidsskr. 86. 

Stahre, N. G. m.fl. 1 982. Stockholms gatunamn. Monografier utg. av Stockholms kommun 
50. Stockholm. 

Sterner, J. 1973. Ortnamnen i Kisa. En bok om Kisa socken 1 .  Red. B. Nordström. Kisa. 
Strid, J. P. 1984. Yxsmedshult och Skeppeberg. Om ett eftertraktat trädslag och några av 

dess reflexer i ortnamn. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1984. 
- 1986. Ortnamnen på-rum och kontinuiteten i kulturlandskapet. Bebyggelsehistorisk tid

skrift 11. 
- 1992 (tills. medÅ. Sivertun). Den rumsliga fördelningen av ortnamnen på -stad och -by i 

Linköpingsbygden. Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1992. 
- 1 993. Kulturlandskapets språkliga dimension. Ortnamnen. Riksantikvarieämbetet. Stock

holm. 

339 

-



Ståhl, H. 1976. Ortnamn och ortnamnsforskning. 2. uppl. Stockholm. 
Ståhle, C. I. 1946. Studier över de svenska ortnamnen på -inge. Skr ifter utg. av Kungl. 

Gustav Adolfs Akademien 16. Uppsala. 
- 1954. Lidingö under forntid och medeltid. En namn- och bebyggelsehistorisk studie. 

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1954. 
Söderwall, K. F. 1884-1918. Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. Lund. 
Trier, J. 1952 Holz. Etymologien aus dem Niederwald. Munstersche Forschungen 6. Mtinster/ 

Köln. 
Aasen, I. 1873. Norsk ordbog med dansk förklaring. Kristiania. 

340 

- . -
·• l 

. . 
' 

•• 

•• 



Strevningsskov og strevningsdrift i Danmark 

En kort redegf,ljrelse for historien, driftens forrnål og metoder, om stcevningsskovens rester 
og mulighedeme for bevaring 

Eiler Worsf,lje 

Som alle steder i den nordiske kulturkreds, ja, i hele den gamle verden, har systematisk 
nedskcering af trceer med henblik på at opnå genvcekst vceret en vigtig del af land- og 
skovbruget gennem flere tusinde år. 

Detaljeret viden om driftsforholdene har vi kun fra de senere århundreder. Vi mangler 
helt noget, der kan rnodsvare oplysningerne om stcevningsdrift i det gamle Roms 
kastanieskove. Vor viden består for lange spand af tid alene i tilfreldige oplysninger, der 
kun vanskeligt kan sarnmenstykkes til et hele. 

Jeg kan ikke tilff,ljje meget nyt fra den tidlige historiske del, men jeg vil opregne nogle 
eksempler til belysning af forholdene. Der er fundet fiskeruser af pile- og hasselkreppe 
fremstillet af strevnede trreer fra det fjerde årtusind f. Kr. Der blev ryddet rf,ljd-el i ådale i 
romersk jernalder. Når vi så ved, at ellen skyder igen fra grunden efter hugst, så får man 
altså automatisk en strevningsskov, dersom man fortsat f,ljnsker at holde ådalen delvis åben. 

Kalkmalerier i adskillige danske kirker viser strevning til 10vh0. Det er nemlig tydeligt, 
at malerne har anvendt nordiske forbilleder for indtoget i Jerusalem - de vidste jo ikke 
bedre, end at det var lige ff,ljr deres egen tid. 

En retssag fra egnen ved Mariager Fjord rf,ljber ca. år 1400 god h0eng med strevnede 
trreer. Desuden viser placeringen af mangfoldige gamle landsbyer og herregårde vigtig
heden af h0enge. Fra naturens hånd har et flertal af de enge vreret udgået af plantesamfund 
med sumpskov. Her har forudsretningen for engbruget vreret nedskrering af trreerne i fast 
omdrift, kort sagt strevningsdrift. 

F0rst i sidste halvdel af 1500-årene begynder skriftlige kilder at fortrelle noget konkret 
om strevningsdriftens realiteter. Det g0r de endda kun, fordi man kender driftsformens 
detaljer fra en senere periode og på grundlag deraf kan regne baglrens. 

I h~jmiddelalderen var skoven, såvel juridisk efter Valdemar Sejrs jyske lov som fak
tisk, bondens. I 1400-tallet voksede adelens styrke. Godsejerne - kronen, kirken og adelen 
-blev derved strerke nok til at srette sig på en del af rettighederne til skoven, nemlig retten 
til overskoven, der i hovedsagen omfattede samtlige ege og b0ge f,ljst for isens 
hovedstilstandslinie nord-syd gennern Jylland. De f,ljvrige trrearter betegnet underskoven 
eller lavskoven, mange steder også strevningsskoven, förblev bondens, i hvert fald hvad 
brugsretten angår. Betegnelsen strevningsskov er meget karakteristisk for den driftsform, 
der var hovedsagen i bondeskoven. Udnyttelsen af bondens skov korn dog med tiden un
der skrap kontrol fra godsejerside, ikke mindst hvor kronen var herlighedsejer. 

Det blev ikke således med bondens gode vilje, men med godsejernes voksende 
0konomiske styrke. Gennem århundreder var skovtyverier de hyppigste forbrydelser, fordi 
b0ndeme aldrig affandt sig med, at ejendomsretten var blevet annekteret af godsejerne, 
bortset fra de meget få selvejergårdes bevarede skov. Derfor folte b0ndeme ikke, at det var 
forbrydelse at topstrevne godsejernes trreer, således som de også strevnede meget af deres 
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Figur 1. Opgivet sta:vningsskov af rr/)d-el ved Laurbjerg. 

Figur 2. Grenega:rde iforfatterens have opjr/}rt somforsr/)g. 
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egne lavskove. Hvor s13rgelige retssager nu ellers kan vrere, så er de en god kilde til tidligere 
tiders skovhistorie. 

Når h!iSenge i det hele taget kunne ligge i skovene, hrenger det naturligvis sammen med 
strevningsdrift og hensigtsmressigt oprettede lysninger mellem overskovens trreer. 
H13produktionens muligheder blev da heller ikke ringere af, at skovbunden dengang ikke 
var drrenet. Men under alle omstrendigheder var det n13dvendigt, at h!iSenge en ten var hegnede 
eller vogtede af hyrder - meget almindeligt begge dele på grund af hegnenes ofte dårlige 
tilstand. 

Mange af de hegnede enge med trreer, i eller uden for samrnenhrengende skov, har fået 
betegnelser, der ender på "-have". Have er et hegnet område. Mest prrecist er "enghave" 
eller "skovhave". Men også i ko haver, hestehaver med videre varder tit tale om at benytte 
hegnet til at beskytte det grres , der skulle slåes til h!iS. 

Grerdsel og andre trreprodukter 
Omtale af grerdsel i skriftlige kilder dukker op i 1500-årene. Det betegnes gerne "ris", en 
betegnelse der er almindelig i danske stednavne. Snart efter h13rer man også om brrende, 
trrekul og forskellige slags stokke. Selv om vi kun st13der på spredte og ofte tilfreldige 
bemrerkninger om de enkel te forhold og produkter, så er det klart, at med den davrerende 
befolknings betydelige st{iSrrelse må det alligevel have drejet sig om noget almindeligt. 

F13rst med Christian V's danske matrikel, der afsluttes i 1688, får vi konsekvente, om
fattende oplysninger om rigets !iSkonomiske tilgange. Det ligger i betegnelsen "matrikel", 
som er en skatteliste. Her er alle danske agre målt to gange i bredden, en gang på langs, og 
arealet er beregnet og boniteret. Grresgange er skyldsat til antal grressende dyr, og h13enge 
er skyldsat til bestemte antal lres h!iS af to eller tre kategorier. 

Matriklen fortreller mest om grerdematerialer, grerdsel. Oplysningerne går mest på, om 
ejerlaget havde nok, eller om der skulle k!iSbes. Alle tilgange er noteret for den enkelte gård 
med henblik på prrecis skattefastsrettelse. For os i nutiden viser matriklen ejerlag for ejerlag, 
gård for gård, utroligt meget om datidens produktion. 

I denne förbindelse er det interessant, at vi fåret indtryk af underskovenes udbredelse. 
For grerdsel forudsretter strevningsdrift. Det kan vrere af samlede underskove af hassel 
eller af pilebevoksede moser. I begge tilf re]de blev kreppene anvendt til flettede risgrerder. 
Det kan også dreje sig om underskove af r{iSd-el, ask eller andre trrearter med mere 
uregelmressige grene. Dem byggede man brud- eller grenegrerder af ved at stikke grene 
ned mellem to rrekker staver nedbankede i jorden. Denne type synes at have vreret den 
hyppigste i 1600-tallet. Den medf{iSrte forbrug af vreldige mrengder af grerdsel og fik skyld 
for at bidrage til skovenes tilbagegang. Det er dog nreppe rigtigt. Strevnede trreer vokser 
hurtigt op igen under den forudsretning, at for mange grressende dyr ikke reder opvreksten. 
Det er her, at grunden til skovenes tilbagegang skal s{iSges, i hvert fald f{iSrst og fremmest. 
Hvor man ikke havde trreer nok til grerdsel, plantede man nogle. Fra 1624, måske f{iSr, h!iSrer 
man om plantning af pil til topstyning for at lave grerdsel. Formentlig drejede det sig gerne 
om arter af poppel som i senere århundreder. Dog viser endnu eksisterende gamle trreer i 
grerder, at man også har plantet ask og skov-elm. Der findes en del af den slags trreer 
endnu, og de går uanset art gerne under betegnelsen "stynede pile", hvor ordet "styne" 
egentlig er det samme som "strevne". 
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Figur 3. Omfangsrig flerstammet r(Jd-el efter mange ganges stcevning. 

Grerdsel er langt det hyppigst omtalte trreprodukt fra strevningsdriften langt op i tiden. 
Betydningen af grerdsel må også n0dvendigvis have vreret afg0rende, helt til ståltråd 
begyndte af tage over i 1880' eme. Lrenge byggede man dog risgrerder; brud-grerder er 
iagttaget så sent som omkring 1910 ved Randers. Flettede grerder af pil var hyppige på 
Lolland endnu under verdenskrigen 1939-45. Endnu så sent som 1960 blev der flettet 
enkelte grerder, vel mest af tradition. I anledning af stavnsbåndsjubilreet kunne man endnu 
i 1988 samle mange reldre landmrend, som kunne fejre bondefrig0relsen med at flette 
pilegrerder. 

Fra de seneste 300 år findes der mangfoldige oplysninger om, hvad b0nderne frem
stillede af de forskellige slags trre fra strevningsdriften. Så at sige hvert eneste torrnål 
krrevede sin trreart. Det meste har sikkert også vreret lavet meget lrengere tilbage i tiden, 
end vi ved. B0nderne har bare glemt at g0re notater om det. Meget af trreet kunne uden 
videre bruges, som det forefandtes. Andet måtte ligefrem opelskes med hensigt, således 
for at få den tilstrrekkelige dimension på produktet. I den vedstående boks nrevner jeg i 
flreng en rrekke eksempler på almindelige ting, der blev fremstillet af trre fra strevnings
driften. 

Det skal også nrevnes, at mange strevningsskove var hegnede. Dette hegn kunne benyttes 
til at beskytte trrearter, som de grressende dyr efterstrrebte. Således var det almindeligt at 
plante benved bag hegn, hvad man mange steder stadig kan se. Ligeledes brugte man i 
nogle egne, srerligt i Syd0stsjrelland, at pode bedre reblesorter på vildrebleme i strevnings
skovene. 
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grenegcerder eller brudgcerder 
fletgcerder 
gcerdestaver 
trcekul 
tcekkekceppe 
båndkceppe (t~ndebånd) 
karbånd 
risflet til lerklining 
lcegter 
stcengetrceer ("gul vet" i h~lofter) 
m~nningstrceer 
hegnspcele og andre pcele 
stavrek~ller (til at banke staver i med) 
vcerkt~jsskafter 
ris til våde steder i veje 
skansekurve 
ruser og ledegcerder ved fiskeri 
fasciner 
lokkecender 
trug 
friholtstokke (bundter af kceppe til fendere) 
brcende 
ri vetcender 
trcesko 
byggemateriale, redskaber, vogne 
pcene brcedder fx til m~bler 
drejede og udskårne ting 
certeris 

alle slags grene 
hassel og pil eller poppel 
alle slags rette grene 
r~d-el, hassel og hasseln~dder 
hassel 
hassel 
ask 
hassel og pil/poppel 
lcegter 
pil/poppel 
eg 
ene og andet lige trce 
benved og ask 
ask 
alle slags grene 
hassel og pil/poppel 
hassel og pil 
mest pil/poppel 
pil 
pil 
mest hassel 
r~d-el, tyk hassel med mere 
benved 
r~d-el 
naur og r~d-el 
skov-elm 
kirsebcer, pcere, pil med mere 
risede grene af flere slags 

Tabel I. Eksempler på en rcekke ting fremstillet af trce fra stcevningsskov og andre stcevnede 
trceer. Eksemplerne hidr(/Jrer fra mange tider og steder. Ruser af rette kceppe er således 
kendt siden stenalderen, men har varet hyppigt anvendt langt ind i dette århundrede i De 
lndre Farvande og ved Marsken. 

Foderproduktionen 
Det har vel altid vceret hensigtsmcessigt at anvende det nedstcevnede trce, når man stcevnede 
i skav og hegn. Det materiale var tilmed gennem de sidste mange hundrede år bondens 
sikreste tilgang til trce. Alligevel tror jeg, at grces-urtedcekket i stcevningsskovenes bund 
var mindst lige så betydningsfuldt. Bundvegetationen trivedes godt efter stcevningen. Den 
gav lys, og den frigjorde nceringsstoffer fra rådnende r~dder, så stcevningsskovenes pro
duktionskraft kunne bevares over lange tidsrum. 

Vist var bundvegetationens ncerings- og fugtighedsforhold betydningsfulde for flora
ens udformning. Men sidel~bende frembragte selve stcevningsdriften sin egen ~nskvcerdige 
bundflora. 

Den f~rste vcesentlige foderproduktion var hS!!, datidens eneste vinterfoder af vcerdi og 
dermed af af g~rende vigtighed for husdyrholdet. 
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Figur 4. Tus(/J Skav ved Randers nystcevnet til grcesning. 

Der var h!Zlje h!1'lenge på relativt t!1'lr bund, således når man strevnede bondens hassel
buske under godsejerens egetrreer. Den slags h!1'lenge kunne indeholde små, midlertidige 
agre. Senere blev de eftertragtede objekter for trrerydning og permanent opdyrkning. De 
h!Zlje enge var velegnede ti1 afgrresning efter h!1'lslet - som regel i juli - fordi de ikke blev 
trampet i stykker af de grressende dyr. 

Der var også våde enge anlagt i sumpskov i moser og på tidvist oversv!Zlmmede arealer. 
Den slags steder var r!Zld-el som oftest hovedtrreart, i andre var der ask, birk eller pil. De 
våde h!Zlenge var på grund af deres bl!Zlde bund oftest uegnede til af grresning efter h!Zlslet. 

Den anden vresentlige foderproduktion var grundlag for grresning i strevnet skov. Det 
er kommet af sig selv i de reldste landbrugstider. Det er fortsat, hvor de strevnede områder 
lå i udmark i stor afstand fra bebyggelsen. Endelig er strevningsdriftens sidste kram
petrrekninger af denne type. Nogle af de steder, hvor der endnu grresses i strevningsskov, 
har tidligere vreret drevet som h!Zlenge med strevnede trreer. 

Om den tredie foderproduktionsmulighed i strevningsskov, 1!1'lvh!ZI, må vi i hovedsagen 
henholde os til gretterier. 
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Strevningsdriftens udf ~relse 
Strevningen foregik ved, at man hvert år skar en så stor del af skoven ned, at man i l!Zlbet af 
en passende årrrekke nåede gennem hele skovstykket. Derefter begyndte man forfra med 
det forst strevnede stykke, som i mellemtiden var vokset op igen. Den tid, der gik mellem 
nedskreringen af de ärlige ornråder, kaldtes omdriftstiden. Den var meget varierende fra 
den ene skov tilden anden. Gennemsnitligt synes den at have ligget omkring 20 år i ellesump. 

St!Ziddet blev stående og sk!Zid nye skud, srerligt når man - hvad erfaringer påb!Zid - skar 
det skråt af og med hreldning mod nord, så det ikke rådnede og ikke tjZirrede ud. Man skulle 
passe på ikke at skade bark og nye skud med leen. St!Ziddene var gerne 20-30 cm h!Zlje, men 
hvor der kom oversv!Zlmmelse, måtte de laves så h!Zlje, at de ikke blev drekket af vand, for 
det hindrede genvrekst. Formentlig var det normalt at eftertynde de mange st!Zldskud efter 
forl!Zlbet af nogle år. Det var endvidere vigtigt ikke at !Zidelregge skovklimaet, når man 
udlagde sine omdrifter. Bryn skulle bevares, og lysningerne måtte ikke blive for store. På 
den anden side kunne strevningsdrift ikke med held udf!Zlres som plukhugst, idet genvreksten 
krrever god lystilgang. 

I de jyske egekrat, som senere ska] omtales nrermere, strevnede man i de få tilfrelde, 
hvor driftsmetoderne er ordentligt kendte, anderledes. Omdriftstiden var 70 år. Efter ca. 
35 års forl!Zib blev der tyndet efter, så der kun blev levnet en eller nogle enkelte stammer, 
der i hovedsagen sk!Zld op fra egenes dybtliggende sider!Zidder. Godsejerne havde normalt 
ingen rettigheder her. Alligevel var der overstandere eller t!Zimmertrreer. De blev frem
bragt af stammer, der fik lov til at stå over i en eller flere omdrifters tid. 

Grundlaget for oplysningerne om strevningsdriftens udf0relse finder man ikke på et 
enkelt sted. Kun ved at sammenstille en rrekke spredte oplysninger kan man danne sig et 
sammenhrengende billede af driftens metoder. I den förbindelse er det vigtigt også at have 
kendskab til en del biologiske forhold som grundlag for förståelsen af, hvad der egentlig 
sker. 

Strevmngsdriftens landskab 
F0r jordudskiftningernes tid hen i 1700-årene var der en bemrerkelsesvrerdig mangel på 
skarpe ske! mellem de enkelte arealers anvendelse. 

Det var ikke som nu, hvor skov var skov, og ager var ager. Der var trreer i vangene, 
såvel mellem de enkelte h0jryggede agre som ved ager-ender og i hegn. Der var h0enge på 
side steder i vangene. Der var tilmed ofte trreer i de h0enge. Hovedparten af alle disse 
trreer blev drevet med strevning af b!Zinderne. 

Der var også - i hvert fald efter ca. 1600 - ofte rnidlertidige agre, udl0kker, i overdrev
ene - byernes udmarker. Mange steder var der også her h!Zlenge, meget typisk i 
overgangszonen mellem vang og overdrev. 

I overdrevene, der jo som regel havde oprindelse i den skov, der for landbrugets tid 
drekkede landet, varder meget hyppigt trreer i mrengde. Nogle steder stod de så tret, at man 
talte om skov, omend det efter vore begreber tit var noget tynd skov. I nogle egne var trreer 
i overdrev nresten forsvundet, forrnentlig allerede f0r 1500. Det grelder srerligt det vestlige 
Jylland. Men også Vestsjrelland, egnen sydvest for K0benhavn samt Vestlolland var tidligt 
blevet befriet for skov. Det samme grelder en del af det nordlige Fyn. 

Overskovens trrearter i vangene var normalt godsejernes. De !Zlvrige trrearter var bon
dens egen underskov, og det var nok langt det rneste efter Christian IV's tid. 

Trrearter og h!Zlenge fordelte sig lokalt i landskabet i vid udstrrekning efter bundfor-

347 



holdene. Det land, man for 300 år siden havde for sit (llje, var ikke åbent som nu. Det blev 
det gradvist frem mod år 1800, hvor de skovfrie arealer var st(llrst - man plejer at sige 
mellem to og fire procent. 

Tilbage mod middelalderen har der vreret mange flere steder med skovklima end i nu
tiden. Dog må man se bort fra Vestjylland, hvor der if(lllge Christian V's matrikel ikke var 
mere skov i 1683, end der er nu, når man ser bort fra plantagerne. 

Man kan beskrive landet på den måde, at h(llenge og marker lå i skoven. Det var blot 
ikke en vild skav, men et kulturlandskab. 

Egekrattene 
Srerligt i det vestlige Jylland, men også her og der i det (llvrige Danmark findes endnu 
bevaret flere hundrede såkaldte egekrat. De blev, srerligt f(llrhen, betragtet som sparsomme 
rester af de skove, der i oldtiden drekkede Danmark. Skove der forlrengst er gået til grunde 
ved hensynsl(lls udnyttelse. Det er dog en noget forenklet opfattelse af egekrattenes 
tilbli velse. 

Egekrattenes udgangspunkt, trreerne, havde förbindelse med den naturlige skov. Men 
af g(llrende for deres udformning er mennesket samt egenes evne til at regenerere efter 
nedskrering og bidskader. Landbruget tog tidligst fart i Vestjylland, skovene svandt derfor 
også tidligst ind her. Da godsejerne hen i rniddelalderen blev strerke nok til at srette sig på 
overskovens trrearter, eg og b(llg, var skovene i Vestjylland forlrengst skrumpet så meget, at 
der ikke var noget af betydning tilbage at tage vare på. Resultatet blev, at skovene i 
hovedsagen förblev b(llndernes ejendom. 

If(lllge de ganske enkelte bevarede fyldestg(llrende beretninger om driften i disse skove 
domineret af eg kan man slutte, at de blev drevet i lavskovsdrift med strevning. Selv om 

Figur 5. Egekrat bevaret på bronzealderhf/J} ncer Rf/Jdkcersbro. 
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skovene i Vestjylland synes at have veeret lige så artsrige til at begynde med som landets 
0vrige skove, så forsvandt b0gen, fordi den ikke tålte de mange ganges nedskeering. 0vrige 
treearter overlevede til nutiden, men nogle af arterne tålte dårligt greesningspåvirkningen 
og blev sjeeldne, som småbladet lind og hassel. Omend der mange steder var h0enge også 
i disse skove, var greesning den almindeligste anvendelse af bunden. Urtefloraen har -
bortset fra plantegeografiske forskelle - neeppe adskilt sig synderligt fra skovbundsflora 
andre steder i landet. Herpå tyder den intakte skovbund i Holt Krat ved Sepstrup. Her har 
beviseligt ikke veeret af greesning siden 1586 og neeppe heller de föregående flere hundrede 
år. Men de fleste andre steder er skovbundens muldlag svundet ind til intet som f0lge af 
hård brug og neeringsbortf0relse i meget lang tid og med tilsvarende reduktioner i floraen. 

På mange lokaliteter kan egekrattene for den sags skyld godt veere en direkte, omend 
forandret, rest af oldtidens naturlige skove. Andre steder har skoven nok veeret så godt 
som 0delagt på neer enkelte treeer. Men så har der igen etableret sig skov i området på 
grund af egens formidable evne til at så sig og til at skyde igen fra roden og til at tage sig 
op i teet greesdeekke. Under den proces, der kan formades at have taget fart i perioder med 
kveegsygdomme, er den oprindelige skovbundsflora blevet artsmeessigt sveekket, fordi 
mange af arterne ikke har kunnet klare greesningen og flytningen. Det er ikke uden grund, 
at hvid anemone er sjeelden i de vestjyske egekrat. 

Af historiske oplysninger om de vestjyske skoves tilbagegang er det veerd at neevne, at 
på tiden for Christian V's matrikel var der mesten n0jagtigt de stykker egekrat af veerdi 
tilbage, som stadig findes. Dertil kom en lang reekke neesten 0delagte krat i form af buske 
i heden, som ikke blev anfort i matriklen. De er siden af den kendte skovrejser Dalgas 
blevet opregnet i en seerlig afhandling. 

Nogle af de tidligere egekrat er efter driftens opgivelse vokset op til h0j skov som for 
eksempel Hald Ege og Vands Skov. Andre, der har veeret brugt leengere op i tiden, har 
stadig noget af kratpreeget tilbage. Hugster under to verdenskrige har forleenget mange 
krats eksistens. Kratpreeget vil dog uden drift altid fortabe sig - også efter at egekrattene er 
beskyttet i skovloven, som ikke påleegger nogen bevarende pleje. 

De mange spredte og sveert forhuggede krat i hedeegnene var på grund af områdets 
skovfattigdom så efterstreebte, så de blev steevnet så snart, de havde opnået kosteskafts 
tykkelse. Det var det, der i förbindelse med hård greesning udryddede egekrat på stribe, 
således som Dalgas forteeller. 

Der synes at veere st0rre eller mindre dele af ialt hen ved 500 egekrat tilbage. Ofte er de 
indplantede med nåletreeer. Stammer, der er vokset op under greesningspåvirkning, er som 
regel sveert vrange. Og greesning i egekrat var hyppig f0r 1950 og kan lejlighedsvis ses 
endnu. Hvor opveekst får lov at ske i fred, kommer der som regel peene, rette stammer. 
Hvor der er spor af oprindelig, regelret drift med eftertynding, ses ar på treeernes baser, 
seerlig tydeligt netop i Hald Ege og Vands Skov. Hvor genveekst er sket i förbindelse med 
moderat greesning, står egene typisk som små grupper af stammer dannet ved skud fra st0d 
og rod, idet eftertyndingen ophjijrte i förbindelse med driftens bortfald. Hvor genveeksten 
skete under hård greesning, skete foryngelsen overvejende ved rodskud. Det har bevirket 
et skovbillede, hvor stammerne står ret teet, men ganske jeevnt spredte over skovens bund. 
Når de starnmer forst er nået over dyrenes bidh0jde, vokser de retlige op. 

Driften i egekrat har haft samme formål som anden steevningsdrift. Dertil kommer pro
duktion af bark til garvning. Barkens veerdi varlige så stor som af det nedsteevnede tree. På 
steder har man topsteevnet ege for at opnå en jijnsket vinkelb0jning med henblik på pro-
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duktion af spanter eller andet skibst!Zlmmer. På M111n har man gjort det for at frembringe 
m111nningstrreer. 

I nutiden ser man ikke mere engdrift eller små agre i egekrattene. Nogle få steder er der 
stadig grresning, mest af ungdyr, fordi nutidens h!Zljtydende k!Zler ikke kan holde ydelsen 
ved at gå på den slags grresning. Men langt de fleste steder er driften i hovedsagen gået i 
stå eller indskrrenket til lidt tilfreldig hugst af brrende. Nogle få egekrat er beskyttet kon
kret gennem fredning på grund af deres flora. Det er nu ikke meget vrerd, hvis det ikke 
ledsages af landskabspleje i form af strevningsdrift. Det er et par steder ved at blive til 
virkelighed. Men i Danmark kniber det som regel med vedholdenhed i plejen på grund af 
mangel på bevillinger. Man må således se i !Zljnene, at langt de fleste egekrat vokser op til 
h!Zlj skov og dermed formentlig ud af den beskyttelse som skovloven af 1991 tilsigtede at 
give dem. Til gengreld vilde, hvis de da bliver registrerede som uber!Zlrt skov eller skov 
med gammeldags driftsformer, have en chance for at blive bevarede som "naturskov". Det 
grelder dog forel!Zlbigt kun for statsejet skov. Desvrerre er langt de fleste egekrat privatejede 
og aldeles ikke fredede. 

Hvor egekrattenes trreer bliver gamle, får de en ny chance for at blive beskyttede. Så 
trenker ingen mere på at skeve dem, for så er de blevet en naturhistorisk mrerkvrerdighed. 
Sådan er det gået med Hald Ege, der blev fredet for mange år siden, og med Langå Egeskov, 
der nu ejes af Danmarks Naturfond. 

Rf,lller 
I Vendsyssel fandtes til omkring 1930 vidtstrakte bestande afb!Zlgebuske eller små b!Zlgetrreer 
med enormt mange stammer, på steder op til 100. Stammerne var som regel kun få cm 
tykke. De frernkom af st!Zld- og srerligt rodskud, når man huggede busken ned til brrende. 
Bedst var det, om man lod nogle af stammerne stå. Disse b!Zlge voksede typisk 111verst på 
hedebakkerne omgivet af !Zlrnebregner, mens det nederste af skrrenten var lyngbevokset, 
og dalens bund var drekket af grres og urter. Trreernes udformning skyldtes to ting: grres
ningen med påf!Zllgende bidskader på de unge skud, og dernrest at b!Zlgene blev hugget ned 
ganske tit. Behandlet således kunne r!Zlllerne, som de kaldtes, bevares i det uendelige. Selv 
om det ikke var en strevningsdrift i fast omdrift, var det alligevel en slags strevning i 
udmark. 

Siden - og i hvert fald siden sidste krig - er såvel hugst som grresning i r!Zlllelandet 
oph!Zlrt. Så vokser r!Zlllerne op til st!Zlrre trreer. Tid efter anden skygger de en stor del af de 
mange stammer bort. De tilbageblevne bliver siden hen så tykke, så de når sammen. Der
ved giver de ophav til b!Zlge med en kort, tyk stamme, der altså i virkeligheden er de 
sammenvoksede stammer af r!Zlllerne. Over stammen er der gerne en voldsomt stor krone. 

R1111Ier er altid fremgået ved !Zldelreggelse af skov. De omtales netop f!Zlrste gang i 
förbindelse med skov111delreggelse i Vendsyssel omkring 1600, hvor der fandtes vidtstrakte 
skeve. Deres opståen må nok ses i sammenhreng med, at b!Zlgen i visse nord- og midtjyske 
egne besidder en srerlig evne til at skyde igen, som den andre steder i landet kun har som 
ung. Om grundlaget i sidste ende er arvelighed eller klima, ved man ikke. 

Mange nord!Zlstjyske skeve af vrange b!Zlge er blevet til på samme måde, men kun i 
Vendsyssel kaldes de r!Zlller. I Rold Skov med flere steder kaldes de "troldeskov". Og med 
den slags er der nogle foryngelsesproblemer. Som landskabspleje kan man for så vidt godt 
opretholde en srerlig "r!Zllledrift" . Man kan også til enhver tid genoptage hugst af b!Zlg i 

350 



Figur 6. Mariager Vesterskov med "r~ller". 

disse egne og igen få r0ller. Og hvor reldgamle r0ller falder af sig selv og alderdom, sår 
b0gen sig snart i de derved opståede lysbr0nde. Så kan man hugge de nye b~ge, hvis man vil. 

Strevningsdriftens oph~r 
Med forsvundne skove fulgte også forsvundne h~enge med trreer. Derfor må man for
mode, at der skete en tilbagegang i arealerne af strevningsskov sidel0bende med skov-
0delreggelsen i perioden 1600 til ca. 1800. Men det havde ikke noget at g0re med driftens 
bortfald, der i princippet skete noget senere. Indf0relsen af rationelt skovbrug begyndte 
lokalt omkring 1760. F0rst nogle årtier senere tog det fart, srerligt efter indfredningen af 
kronens skove fra 1780 og af de private skove efter 1805. Det gav svind i de h0enge, der lå 
i skov samtidigt med, at skovgrresningen forsvandt. I den underskov, der ikke blev indfredet, 
og som b0nderne havde ret til at bruge eller måske ligefrem ejede, kunne strevningsdriften 
fortsrette uforstyrret. Endnu omkring 1830 var der 100 km2 strevningsskov af forskellig 
slags på Fyn. Også i mange andre egne af landet var strevningsskov hyppig langt ind i 
1800-årene. 
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Figur 7. Elleskov ved Ry stcevnet til brcende. 

Med udbredelsen af kl!l}ver og andre rerteblomstrede fra 1830' erne, !l}gedes foder
produktionen i de tnefrie enge, hvorved h!l}enge med strevnede trreer fik mindre betydning. 
Også b!l}et som vinterfoder blev knapt så afg!l}rende som f!l}r, da udbredelsen af kålroer tog 
fart i samme periode. Men der var stadig de uundvrerlige grerder tilbage og det brrende, 
man fik af dem, grerdebrrende eller grerdsel, og som var vigtigt i komfurerne. 

I den sidste trediedel af 1700-årene kom der gang i udskiftningen af jordfrellesskabet. 
Mange steder opretholdt man dog frelles grresning i overdrevene endnu en tid. Tid efter 
anden blev dog også overdrevene udskiftede. De, på hvis lod der faldt rester af tidligere 
udmarksstrevningsskov, blev så fremover dem, der kunne fortsrette brugen efter noget, der 
Iignede de gamle retningslinier. Det gjaldt ikke alene samlede stykker strevningsskov, men 
mange steder også bevoksninger i markhj!l}mer og -kanter samt på grerder og i levende 
hegn. Således var den mere end 1000 år gamle driftsform i live 1800-årene ud og mange 
steder langt ind i vort århundrede. Faktisk finder man enkelte steder endnu en lidt 
ufuldkommen strevningsdrift med henblik på brrende og grresning. 

Strevningsspor i nutidens landskab 
Det er kun få steder i Danmark, det går at k!l}re ad de gamle skovspor i tidligere, sumpede 
strevningsskove, de spor man engang k!l>rte h!I> på. Kun få steder m!l}der man rudimenter af 
igangvrerende strevningsdrift. Men når det sker, fascineres man ved at trrede ind i en glemt 
fortid. Man må mase sig frem gennem virvaret af tynde, ofte nedfaldne, stammer. De er 
fremvokset alt for tret efter sidste nedskrering, som geme skete uden eftertynding. 

Vel kommet ind i fortiden står man i en meget gr!l}n verden med h!l>j luftfugtighed. 
Nresten alle stammer er krumme ved grunden. Nogle steder er driften endt med eftertynding. 
Så ser det ud, som stammeme skyder frem af en stor trreklump, som blot er resteme af de 
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afhuggede stammer. Et andet stadie kan vrere kredsformigt voksende stammer på syv-otte 
cm, så hele tneet ligner en stor blomsterkurv. Og så hrender det, at man trreffer omfangsrige 
kredse af gamle og uregelmressige stammer. Omfanget kan Jet nå både ti og tolv meter. Så 
er manet sted, hvor der har vreret strevningsdrift i mange hundrede år. Der er også tidligere 
strevnede skeve, hvor stammerne er segnet og ligger hulter til bulter, mens skud af yngre 
frS?lplantetrreer vokser op imellem dem. Så er det gamle prreg ved at vrere vrek, skoven ved 
at blive natur igen. 

Gammel strevningsskov på sumpet bund består overvejende af rS,'ld-eJ, ofte med indslag 
af andre trrearter som ask og hreg, pil eller dun-birk. På hsz)je stsz)d kan frS,'lplanten af bsz)g 
have sået sig, eller st!Z!ddene kan vrere fulde af bregner. Ask står oftest i bestande på steder, 
hvor vreldprreget er svagt. Den vådeste vreldzones plante er engkabbeleje. I lysninger kan 
der vokse engblomme, en art som havde det betydeligt bedre i strevningsdriftens tid. På 
sommermS,'lrk bund er almindelig mjsz)durt hyppig sammen med almindelig eller liden milturt, 
arter af steffensurt samt dagpragtstjerne og lund-fredlsz)s. Nogen egentlig blomsterpragt er 
der kun, når hvid anemone blomstrer om foråret. 

Landet over findes flere hundrede elledominerede sumpe og vreldmoser. De kan også 
findes på plastisk ler, som jo aldrig tS,'lrrer ud. Rester af askeskov er langt sjreldnere. 

H vor der beviseligt har vreret drevet h!l!eng med strevnede trreer, kan man ofte konstatere 
stS,'lrre afstand mellem trreerne, end hvor der kun har vreret grresning. Der har åbenbart 
skullet plads til at svinge leen. 

På steder kan man finde gamle skelsten mellem de tidligere englodder, andre steder er 
det topstrevnede trreer eller måske blot engvejenes spor, der har skilt. 

Det er meget almindeligt, at der står spredte overstandere som t!Z!mmertrreer i de gamle 
strevningsskove. Mest er det ege, men hvor der ingen ege er, har man på steder opelsket 
andre trrearter, i det syd!Z!stlige Danmark gerne avnb!Z!g. 

Figur 8. Moes Abildgård, Hadsten. St(Jd af sta:vnet ask. 
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Figur 9. Ar efter eftertynding jt/)rst i 1800-årene på gammel eg i Hald Ege. 

Ikke sjreldent kan man se grrenserne af de gamle omdrifter i nutidens skov. Og hvor der 
endnu strevnes, er man tilb!iijelig til at f!iilge disse grrenser. Desvrerre ender det geme med, 
at man rationaliserer ved at hugge st(i'Srste delen af skoven på en gang. Det er en skam, for 
derved lider skovklimaet overlast. 

De fleste tidligere strevningsskove er imidlertid fjernet og erstattet med egentlig mo
derne kulturskov, meget almindeligt med sitka-gran. Alligevel sker det, at man i skovens 
dyb st(i'Sder på omfangsrige st!i'Sd i besynderlige faconer, de sidste rester af 1000 års 
strevningsdrift. Srerligt st(i'Sd af ask og skov-elm holder sig i lang tid. 

Nogle få steder i nutidens kulturskove ligger der afdelinger, hvor gamle ege med kort 
krevle og stor krone og tydeligt opvokset i lavskov vokser j revnt fordelt i en underskov af 
hassel og måske tj(i'Sm. Den slags steder strevnede b(i'Sndeme i gamle dage underskoven, 
men lod godsejerens ege stå. Siden holdt skovvresenet fast ved underskoven, den skulle 
drive egene op med rette stammer. Haslerne kunne så lejlighedsvis hugges til brrende, 
srerligt hvor der ved strevningen var efterladt en stamme. Et enkelt sted på Lolland er der 
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en tidligere strevningsskov af småbladet lind, nu opvokset til h(lSje trreer. I gamle dage var 
her underskov af lind og hassel med overstandere, der ligeledes var lind. 

I det mindste inden for de sidste 2-300 år har man kendt strevningsskove på ret god 
bund, der alene blev brugt til grerdselstregt. Man huggede rub og stub, og ofte efterlod man 
overstandere til t(lSmmer. Da grerder blev uaktuelle, fortsatte man hugsten alene for at lave 
komfurbrrende, som man betegnede "kvas". Mange andre strevningsskove, der for havde 
vreret brugt som h(lSeng og grresgang, endte Iigeledes som rene grerdsels- og kvasskove. 
Mange af dem kaldes nu "stubhaver". 

Grerdselsskove, hvorfra der i lang tid ikke har vreret fjernet synderligt megen nrering, 
får som regel en meget frodig muldbund, hvor man kan trreffe snart sagt samtlige danske 
trrearter. Er der tillige kalk i jorden, bliver også urtefloraen bemrerkelsesvrerdig. Lad mig i 
udvalg nrevne nogle typiske arter: skov-g(lSgeurt, hulrodet lrerkespore, storblomstret ko
driver, svovlgul, gul ug blå anemone, vårfladbrelg og forskelligblomstret viol. 

Der er forel(lSbigt kun få eksempler på pleje i de gamle strevningsskove. Tilsyneladende 
mangler både vilje og midler. To tidligere grerdselsskove på Lolland har vreret plejet med 
strevning gennem nogle år, men driften er nu opgivet igen. Det skete netop, da skovens 
oprindelige udseende var vendt tilbage, og floraen var blusset op af m(lSrket igen, og netop 
som man havde lrert at bekrempe brombrerproblemet med grenknuser. I Midtjylland er 
man nyligt begyndt et strevningsprojekt i elleskov på plastisk ler. Her lader man mod 
hjrelp og godtg!Zlrelse lodsejerne udf(lSre plejen. Mest omfattende er den permanente 
strevningsdrift, der er indledt i nogle langelandske stubhaver, som staten har k!l.lbt til for
målet. Ved at udnytte det nedstrevnede materiale til flis, kan udgifterne nedbringes. 

Enkelte egekrat er fredede. I Gasse Skr!l.lp i S!l.lnderjylland strevnede man et stykke af 
krattet og lod det afgrresse et par år. En tid tog så brevreasp magten. Men efter en halv snes 
års forl!l.lb sej rede egen. I den fredede Stenholt Skov, et tidligere egekrat, er den fremtidige 
plejeplan lavet af amtet og lodsejerne i frellesskab. Tid efter anden vil det nok give gode 
resultater her. Man må håbe, at ideen med at genoptage strevning og grresning i egekrat 
griber om sig, f(lSr krattene er vokset op til h!l.lj skov. 

Den statsejede Hald Egeskov hed oprindeligt Hald Egekrat og blev drevet med strevning 
til ca. 1800. Grresningen fortsatte langt ind i århundredet. Efter at staten overtog skoven i 
1909, har den stort set henligget ur!/.lrt. Nogle år senere blev skoven fredet som en (lSjensynlig 
rest af de egeskove, der i oldtiden drekkede J y Iland. Det er således bestemt, at Hald Egeskov 
er en egeskov og skal vedblive at vrere det. lmidlertid er b!l.lgen ikke udd!l.ld trods de mange 
års strevningsdrift. I den opvoksende egeskovs skygge trives b!l.lgen overmåde godt. Så for 
at bevare egeskoven er man nu n!Zldt til at holde b!l.lgen i ave. Smuk er skoven blevet ved 
denne form for pleje, men man må notere sig, at ingen naturlig skov nogensinde har set 
sådan ud. 

Så havde jeg nrer glemt den tydeligste rest af den tidligere strevningsdrift i det danske 
land: de stynede pile. lkke alene står de her stadig, flere tusinde spredt over mange egne. 
En meget stor del af dem er tilmed stynet korrekt. Heldigvis, for hvis de ikke bliver stynet, 
så vil de hurtigt alt for store grene snart forårsage, at de hule stammer flrekker i nreste 
blresevejr. Der flettes ingen risgrerder, og grenene forslår intet som brrendsel. Alene tradi
tionen holder styning og liv vedlige. Nogle steder er det amtet, der s!Zlrger for det, men som 
regel er det b!l.lnderne selv, som gennem de gamle pile - som altså gerne er popler - holder 
en förbindelse til fortiden vedlige. 

Lad da så denne lille beretning om de danske strevningsskove ende her. Men jeg vil 
anbefale, at man husker på, at strevningsskove er et kulturprodukt. Derfor er det i sidste 
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Figur 10. Overstander af eg i hasselstcevningsskov i 0ster Lovnkcer. 

ende kun fortsat drift, der kan holde dem vedlige. H vor meget end naturelskere af forskellig 
slags tror på naturskav og urskov, må jeg påpege, at urskov har vi ikke i Danmark. Og det, 
vi med et modeord kalder naturskav, netop er de skove, som reldre tiders landbrug har 
efterladt os. Af naturskovene er srerligt de gamle strevningsskove naturmressigt vrerdifulde. 
Det er de, fordi deres bund i vid udstrrekning aldrig har vreret under plov og aldrig vreret 
udmarvet for nrering. Derfor har de intakt plante- og dyreliv, og kan derfor, hvis man helt 
opgiver at g~re noget ved dem, vende tilbage til en egentlig naturtilstand. Det kan de uden 
videre og meget hurtigt. Derfor beh~ver man ikke at beklage, at samfundet ikke magter at 
pleje dem allesammen. 

Abstracts 
This article deals with the story and use of Danish coppice woods. It tells of their remnants 
and of the possibilities of conservation. Many of the facts have been published before, but 
spread in several journals. 
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Alfabetisk fortegnelse over betydningen af de danske plantenavne 
almindelig milturt gullpudra 
almindelig mjj1!durt älggräs 
ask ask 
avnb!1!g avenbok 
ben ved ben ved 
b!1!g bok 
dag-pragtstjerne rödblära 
dun-birk glasbjörk 
eg ek 
forskelligblomstret viol underviol 
gul anemone gulsippa 
hassel hassel 
hulrodet lrerkespore 
hvid anemone 
hreg 
kirsebrer 
liden milturt 
lund-fredlS1Ss 
naur 
pil 
poppel 
prere 
r!1!d-el 
sitka-gran 
skov-elm 
skov-gszigeurt 
småbladet lind 
steffensurt 
storblomstret kodriver 
svovlgul anemone 
tj!1!rn 
vildreble 
vår-fladbrelg 

hål nunneört 
vitsippa 
hägg 
sötkörsbär 
kustgull pudra 
skogslysing 
naverlönn 
vide 
poppel 
päron 
klibbal 
sitkagran 
skogsalm 
skogsnycklar 
lind 
häxört 
jordviva 
vitsippa x gulsippa 
hagtorn 
vildapel 
vårärt 
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Mårten Sjöbeck och synen på landskapet 

Hans Göransson 

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

De rösade skogarna på Söderåsen och det vandrande åkerbruket 

av fil. dr Mårten Sjöbeck 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enär skottskogsskötseln kan tänkas ha blivit allmän först med den vidsträckta spridning
en av järnet, så måste utvecklingen i Norden på detta område vara relativt sen, och den torde 
i stort sett sammanfalla med bysamhällets uppkomst och utveckling. * I detta sammanhang 
anmäla sig de långlivade röjningsnamnen, de kanske mest intressanta i vår ortnamnsflora. 
Man konstaterar lätt at det stora flertalet skogsröjningar icke bebyggdes. De flesta rödjor 
skulle därför ha namnlöst försvunnit om icke en och annan senare hade bebyggts, varvid 
bosättningen ofta tog namn efter rödjan. På och omkring Söderåsen böra vi lägga märke till 
namnen Kågeröd, Klåveröd. Orröd, Magleröd, Stubbaröd, Bauseröd etc. Den senare orten 
utpekas av namnet såsom hemmanet Båvs rödja. Marken i Båvs hage är belagd med rösen 
liksom Åvarps och Södra Vrams genom äldre allmänningsängar (hedar) förenade fälader, 
av vilka den senare år 1725 (N. Vrams sn. akt. 2 b) kallades "kronoallmänningen Sunra 
skog". 
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De rösade skogsmarkerna på Söderåsen liksom på andra håll kunna förklaras blott i sällskap med skottskogar, således kulturskogar. Vi kunna här hänvisa till en motsvarighet i det gammaltyska ännu på några håll kvarlevande röjningsbetingade åkerbruket, det så kallade Haubergwirtschaft, där vanligen harriset (Sarothamnus) tjänstgör som kvävesamlare. Författaren ber här att få hänvisa till Paul Fickelers (1958): "Der Besenginster''. ** Romell (i brev) är av den uppfattningen att odlingar av denna art, med exempelvis en 20-årig omloppstid, kunna utan tillgång till gödsel eller annan tillförsel utifrån fortleva som spannmålsleverantörer praktiskt taget hur länge som helst. Det anförda vittnar fördelaktigt om bondens förmåga att lära av naturen och att utnyttja den utan att förstöra den. På denna punkt har nutidens lantbrukare icke kunnat följa med på grund av den allt snabbare omsättningen. Därom vittnar bl.a. den ökande, oroväckande jordförstöringen, som träffar nästan all permanent plöjd jord i den större delen av världen. Det är framför allt två ting, som vi i detta sammanhang ha anledning att tacka bonden för, nämligen hans omsorg att icke blottlägga marken i större sammanhängande ytor och hans in i det sista klart uttryckta rädsla för att medverka i avdikningsföretag. Åkerns närvaro under forntiden och medeltiden i Ännu vid början av 1900-talet kunde man på Söderåsen träffa mer eller mindre betesskadade bokindivider, som hade utvecklats som solitär er i en gräsbördig mark. Det finns ingen likhet mellan 1700-talets bokskogar och vår tids täta, rakstammiga bestånd, där den starka beskuggningenförkväver örterna på marken. Oregården, Stenestads socken. Författarens foto år 1924. 
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gräsbördiga, ljusöppna skogsmarker ställer det gamla talet om urskogar i en verklighetsfrämmande dager. Skånelagen från 1200-talet skiljer mellan inhägnad skog och allmänningsskog, och avdelningen 71 inledes med följande ord: "Bo män samman i by och hava de alla tillsamman en allmänning, skog eller ljung eller annan öde mark". Citatet kan man blott förstå så, att skånelagen räknar allmänningsskog, ljung och annan öde mark för tillgångar även om dessa tillgångar icke träffades av bysamhällets stängselorganisation. Det förefaller att vara högst sannolikt att skånelagens "skog eller ljung eller annan öde mark" just omfattar trädor, detta vill säga ljunghedar, skottskogar, lundar, med andra ord härligheter, vilka forntidens människor värderade som lokaler för spannmålsodling. By samhället i Skåne, vilket utvecklades under vikingatiden, tog i bruk ett landskap, som hade bebyggts redan under stenåldern. Det var därför icke fråga om ett landnam, men bysamhället ställde bestämda krav på den mark det lade under sitt ägovälde. Därigenom skiljde sig byväsendets epok från alla tidigare skeden. Något måste följaktligen ha inträffat under forntidens två sista perioder. By landskapets organisering visar att den nya lockelsen omfattade det högre grundvattnet och de av detta beroende gräsbördiga markerna. Det är slående att just dessa i allmänhet sidlänta eller av sedimentära leror bestående områden i såväl Lunds stifts landebok av år 1569 som i vårt äldsta kartmaterial gärna betecknas eller rubriceras som hedar. En mera ingående undersökning av byväsendets hedar klarlägger att dessa också icke sällan knöts till den osvallade moränen (Hedeskoga kyrkby vid Ystad) och till höjdområden, såsom bland andra Söderåsen, där dock hedbegreppet ofta kom att ersättas av det gammaldanska ordet ora, som betyder stenig, skogbevuxen eller trädlös allmänning. De grundvattensbetingade områdena, vilka lokaliserade byarna, torde så småningom i sällskap med den kreatursgödslade åkerns permanentning ha krävt en förflyttning av de röjningsgödslade odlingarna från höjderna ner till lågmarkerna. *** Denna utveckling är icke enbart ett skånskt eller nordiskt intresse, utan kan spåras i den större delen av Europa. När de röjningsgödslade åkrarna på höjderna övergåvos, tog boken tillfället i akt och spred sig snabbt över de vidsträckta arealer, vilka tidigare hade begagnats av det ambulerande åkerbruket. Detta kan man förstå därav att bokskogsmarken i Skåne ofta är röskastad och följaktligen fastbunden vid forntidens åkrar. Boken står dock icke ensam på valplatsen. Den gamla bokskogen var förr alltid blandad med ek, en art, som hade prioritetsrätt till marken och tillsammans med hassel bildade den äldre skottskogens grundstomme.**** När hedarna möta oss i arkivalierna ha byarna helt utbyggts. Därigenom ha hedarna kommit att förskjutas till byarnas periferi, till isolerade trakter, häradsmöten eller till områden, där två eller flera socknar träffas. Enär byarna visat sig växa på hedens bekostnad, så tvingas vi föreställa oss att heden vid början av byarnas liv intog en mera central plats i bysamhället. Detta bevisas också av det i landeboken år 1569 redovisade stora antalet ägor inom stängselskyddade vångar, i vilka ordet hed ingår som en språklig kvarleva. Även många fälader ha intagits från heden. Denna bildar därför ett äldre kulturelement än både fäladen och vången. Det är i sällskap med hedarna och den verksamhet som där bedrevs under forntiden, som vi ha att söka den yttersta förklaringen till våra naturbestämda ortnamn. Vi ha odlingsrösen på gammal hed liggande på knappt 6 kilometers avstånd från Hälsingborgs stortorg, och förflytta vi oss ytterligare en halvmil bort, träffa vi sentida avläggare av forntidens åkerbruk i form av väl bevarade äkror (egror) knutna till gammal skogsmark 
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(hed), och vilka ännu vid mitten av 1700-talet besåddes. Vi kunna nog icke räkna med att 
få behålla dessa forntidsminnen länge. Den planerade nya motorvägen öster om Hälsing
borg skär sålunda tvärs igenom det rösade området. 

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

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

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

Efterskrift 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vidare (op.cit.: 173), "Lundarna bestodo . . .  icke blott av nedskuren vegetation och med 
rätt långa omloppstider besådda åkrar, utan de kännetecknades också av enstaka sparade 
fröträd. Vi få icke glömma, att detta sätt att bruka jorden var en genomtänkt genial 

366 

. . 
• 

• 

• 

• 
• 
• • . .. 

• 

. . .. 
. . 

- . 



kulturform, vida överlägsen vår tids moderna mullförstörande och i längden ruinerande 
jordbruksmetoder". 

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

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

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

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

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

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

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

bronsålder - äldre järnålder 

Leif Gren 

Inledning 
Skogen har i generationer av både slättbönder och skriftlärde uppfattats som något vilt 
och ociviliserat, i motsats till den kultiverade jordbruksbygden. Sällan har detta uttryckts 
tydligare än av Folke Dovring: "Den stora skogen, som skilde de bebyggda trakterna åt, 
var i gammal tid ingen mänsklig miljö - den var obygd, och fruktades som sådan". I den 
avlägsna forntiden, menar Dovring, var människornas tillhåll små isolerade fläckar, 
skilda från varandra av mångdubbelt vidsträcktare obygder. Och det var framför allt åker
brukskulturen som kunde skapa sammanhängande mänsklig bygd, "Dess framryckning 
över ödemarkerna betecknar avgörande etapper i människans historia." (Dovring 
1953: 15). 

Men i äldre tid, före de stora skiftena, torde man knappast ha haft lika stor anledning 
att göra denna åtskillnad mellan bygd och obygd. I dagens landskap är gränserna mycket 
skarpa, men ju längre tillbaka i jordbrukets historia vi kommer desto mer mångskiftande 
och gradvis växlande var landskapet. 

Av olika skäl har spannmålsodling kommit att få en dominerande ställning inom forsk
ningen kring den äldsta agrara ekonomin, dels har åkermarken prioriterats av samhälle 
och lantbruksvetenskap under de senaste århundradena, dels är källmaterialet rörande de 
agrarhistoriska fornlämningarna vanligen mer framträdande än lämningar som kan rela
teras till djurhållning. Carl Fries, bland andra, noterar emellertid att "Forna tiders bönder 
var boskapsskötare långt mer än åkerbrukare. Detta gäller de nordiska länderna lika väl 
som det gamla Germanien, Brittannien och Medelhavsvärlden" (Fries 1965:34). 

Det är omöjligt att förstå förhistorien om man inte tar hänsyn till sådana perspektiv 
som Mårten Sjöbeck och flera andra lagt fram, nämligen att skogsbruk, djurskötsel och 
spannmålsodling inte behöver ha stått i motsatsförhållande, utan att de snarare kan ha 
samverkat och gynnat varandra, "Den vanliga föreställningen, att skogen i alla tider stått 
hindrande i vägen för åkerbrukets bedrivande måste radikalt revideras. Vi måste också 
inse, att åkerbruk på stationära och permanent besådda åkrar förenas med ett mycket sent 
skede i odlingens långa historia" (Sjöbeck 1964a:43). 

Ett forntida exempel på hur skogsbruk, djurskötsel och spannmålsodling kan ha hängt 
samman finns förmodligen representerat i den agrarekonomi som bedrevs på det 
sydsvenska höglandet under århundradena kring Kristi födelse. Sydsvenska höglandet har 
i dagligt tal ingen precis definition och brukar även i vetenskapliga sammanhang an
vändas om högre belägna skogsområdena söder om västgöta- respektive östgötaslätten, 
även om man i mer specifik naturgeografisk bemärkelse avser områden som är belägna 
mer än 200 meter över havet. I det följande avser det sydsvenska höglandet Götalands
delen av de områden som är belägna ovanför högsta kustlinjen, d.v.s. land som aldrig 
nåddes av havet eller Östersjöbäckenet efter den senaste istiden (fig. 1). 
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Figur I. Prickade områden motsvarar land ovanför högsta kustlinjen. I texten avser 
sydsvenska höglandet Götalandsdelen av dessa områden. I stort sett motsvarar detta de 
områden där hackerör påträffas, även om vissa undantag finns. Karta omritad av 
författaren efter Jonasson m.jl. 1952. 

Hackerör och förhistoriska odlingsspår på det sydsvenska höglandet 

Inte sällan framställs det Sydsvenska höglandet som en till stora delar öde skogsmark, 
som koloniserats först i ett sent skede. Det faktiska förhållandet är dock säkerligen ett helt 
annat, och de flesta delar av Sydsveriges skogsområden torde ha varit utnyttjade av 
människor i ett eller annat avseende alltsedan tidig stenålder. Direkta odlingsspår i 
terrängen är dock inte kända beträffande den period då jordbruket anses ha införts, d.v.s. 
yngre stenålder (ca 4000 - 1800 f. Kr.) Såvitt känt är det först ett stycke in i bronsålder 
1800 f. Kr. - 400 f. Kr.) som jordbrukets inverkan avsatt tydliga spår i landskapet. Man 
började då röja upp sten i odlingsmarken, och dessa odlingsrösen är ännu fullt synliga, 
särskilt i skogsmarkerna. Naturkännaren Carl Fries har på ett karakteristiskt sätt skildrat 
hur man kan uppleva dessa lämningar: "Där man går fram på den mjuka, bruna lövmattan 
under bokarna, ser man framför sig i skogsskymningen det ena lilla stenröset efter det 
andra, halvt täckta av löv och nedfallna kvistar. Sådana högar finner man inte bara på 
Ryssberget utan överallt i norra Skånes bokskogar, i Småland och på många andra håll i 
vårt land, helst på torra höjningar i terrängen" (Fries l 965:80f). 

Denna speciella typ av forntida odlingsrösen på det sydsvenska höglandet har en rad 
olika benämningar. I folkliga uppteckningar från 1800-talet, bl.a. av den moderna 
etnologins grundare Hylten-Cavallius (1864:44), kallas de ofta "hackerör" eller liknande, 
vilket anspelar på en mytisk tid då människor levde på att röja i skogarna och odla upp 
åkrar med hacka. En nordlig utlöpare av troligen samma slags lämningar finns i Närkes 
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Figur 2. !förgrunden ett typiskt hackerör, ca 2-3 meter i diameter, i en bokskog i Asphult sn, Kris
tianstad län. I bakgrunden skymtar ett gravröse. Lämningarna är förmodligen samtida, sannolikt 
från bronsålder eller äldsta järnålder. Foto författaren 1993. 

skogsbygder, och där omtalar äldre folksägen rösena som "hackhem" (Klang 1984). De 
äldsta uppteckningarna kring dessa hackerör går dock tillbaka redan till den danske 
historieskrivaren Saxo Grarnmaticus i början av 1200-talet. Det kan nämnas att flera 
författare, däribland Linne och Hildebrand, brukat hänföra hackerören till digerdöden, 
d.v.s. ett och ett halvt sekel efter Saxo. Hackerören har ofta blivit omtalade i litteraturen, 
men det är först på 1980-talet som de blivit föremål för mer ingående studier i fält. 

Genom fornminnesinventeringar och andra forskningsinsatser vet vi idag att hacke
rören i stort sett härrör från perioden yngre bronsålder-äldre järnålder, d.v.s. något 
årtusende f.Kr. till århundradena närmast e.Kr. De flesta hackerörsområden synes någor
lunda lätta att klassificera, men vissa hackerörsliknande områden har troligen nyröjts eller 
återupptagits till odling under yngre järnålder eller medeltid. Det speciella med 
odlingsrösen av hackerörstyp är att de omfattar oerhört stora ytor. Ett och samma område 
kan bestå av mer än ett hundra hektar. Själva odlingsrösena varierar vanligen mellan 
någon meter till uppemot sju- åtta meter i diameter, och består nästan uteslutande av 
stenar som kan bäras av en person. 

Stensträngar, vanligen 1-2 meter breda och intill en halvmeter höga, finns ibland i 
hackerörsområdena. Det kan vara kortare eller längre bitar om några tiotals eller hund
ratals meter, som kan ha utgjort dels hägnadsfundament, eller markeringar mellan åker
ytor. Från början var säkerligen många stensträngar kompletterade med trähägnader som 
inte lämnat några idag synliga spår. 
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Hackerörens landskap och forntida bygder 

Hylten-Cavallius förmodade att man genom framtida forskningar skulle kunna visa att 
hackerören aldrig förekommer "utom i landskaper, der man jemväl anträffar jätta-grafvar, 
med brända lik, redskap af sten och brons, samt andra minnesmärken ... " (Hylten
Cavallius 1864:46). Lyckligtvis har forskningen på senare år kommit därhän att vi med 
stor sannolikhet kan säga att Hylten-Cavallius hade rätt i sina förmodanden. En rad lokala 
studier i hackerörsområden (Havsjölokalen, Gren 1989; Skareda/Gunnarstorpslokalen, 
Norman 1989; Järparydslokalen, Tollin 1989; Röstorpslokalen, Connelid m.fl. 1993) har 
påvisat sambandet med gravtyper från bronsålder och äldre järnålder, d.v.s. det som 
Hylten-Cavallius kallade "jättagravar". 

De områden som har studerats mer ingående har dock vanligen varit begränsade 
arealmässigt. Det är främst två skilda lokaler som specialkarterats med exakta in
mätningar med karteringsinstrument; Järparydslokalen i Rydaholm sn, Småland, är ca 
850 x 400 meter(= ca 35 hektar), medan Röstorpslokalen i Örsås sn, Västergötland, är ca 
800 x 350 meter(= ca 30 hektar). Havsjölokalen i Bringetofta sn, Småland, har endast 
karterats med inprickning på fotokarta i skala 1: 10 000, men är i gengäld betydligt större, 
ca 4 x 2,5 km(= ca 700 hektar varav ca 200 hektar hackerör). 

Begreppet "bygd" under historisk tid avser det område som mer intensivt utnyttjats i 
samband med odling och agrar produktion. En sydsvensk bygd under historisk tid skulle i 
princip minst kunna motsvara arealen för en ensam gård med inägomark bestående av 
åkrar och ängar. Arealmässigt omfattar vanligen en historisk, enskilt liggande, gård i små
ländsk skogsmark en yta om ca 1 - 2 kilometer i diameter(= ca 1 - 4 kvadratkilometer), 
om man tar hänsyn till att åkrarna sällan är samlade på ett enda ställe. I en kartografisk 
översikt framträder bygder alltså i huvudsak genom den samtida odlingsmarken. 

Vid studier av forntida bygder har man, vanligen i brist på annat, utnyttjat spridningen 
av gravmonument. Fördelningen av vissa gravar behöver dock inte motsvara samtida 
bygder lika litet som moderna bygder skulle behöva motsvaras av fördelningen av 
exempelvis milstolpar. En kartering av forntida åkermark vore säkerligen en bättre källa 
till kännedomen av den dåtida bygden. Problemet är dock att en kartering av tex. 
hackerör är betydligt mer arbetskrävande än en kartering av gravmonument, och därför 
har hittills inga tillräckligt stora områden studerats med relevant precision. En 
kartografisk översikt av hela bygder måste i detta fall omfatta ungefär dubbla diametern 
för en genomsnittlig gårdsbygd, eller minst 1 - 4 kilometer i diameter. Med tanke på att 
man inte odlat överallt bör man förstås ta till ytterligare inventeringsareal. 

Bygdernas utbredning under åtminstone senare historisk tid känner vi väl till, men hur 
bygderna såg ut under hackerörsperioden vet vi mycket litet om. För att få en sådan 
uppfattning måste man alltså kartera en mycket större areal än vad en forntida ensamgård 
kan tänkas ha omfattat. I detta resonemang finns det givetvis flera osäkerheter, bland 
annat vet vi inte om man under bronsåldern bodde i ensamgårdar, och vi vet inte hur man 
bedrev sitt jordbruk. Dessutom avspeglar hackerörsarealen idag den samlade odlingen 
under hela historien, medan en samtida gård vid ett visst historiskt tillfälle kan ha tagit en 
mindre hackerörsareal i anspråk. Även om begrepp som bygd, gård och inäga i vissa 
stycken kan vara anakronistiska, så borde ändå en studie om hackerörens utbredning i 
stort vara av intresse. 
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Fornminnesinventeringen och projektområdet vid Växjö 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering har kontinuerligt sedan 193 8 inventerat 
landets fornminnen. Inventeringen går till så, att man i princip besiktigar all mark och 
sockenvis antecknar alla fornlämningar eller annat av intresse. Dokumentationen bildar 
grunden i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, som dels består av ett textregister 
dels av flygfotokartor i skala 1: 10 000. Kopior av fornminnesregistret finns hos landets 
länsstyrelser och länsmuseer. De fornlämningar som påträffas redovisas med R- eller (R)
symbol på Lantmäteriets ekonomiska karta. 

Under 1993-1994 genomförde Karlskronakontoret vid Riksantikvarieämbetets forn
minnesinventering en arkeologisk studie av områdena kring Växjö stad. Fältarbetet 
genomfördes med Sune Jönsson, Per Holmgren och Brita Tronde som ansvariga arkeo
loger. Det var då en ca 103 kvadratkilometer stor yta som för kommunens räkning invent
erades på alla slags fornminnen, inbegripet hackerörsområden (se karta, fig.6). Den 
karterade ytan skulle väl i ett idealfall ha varit cirkelrund för att säkrast omsluta en forn
tida gårdsdomän eller bygd. Växjöområdet är visserligen något flikigt beroende på de 
kommunala planeringsbehoven, men området är ändå tillräckligt sammanhängande. 
Inventeringsresultaten från detta område lämpar sig väl om man vill studera hackerörens 
landskap, förhållandet till samtida gravanläggningar etc. 

Växjötrakten är rik på fornminnen, och enbart inom projektområdet finns det ca 385 
lokaler i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Av dessa har ca 285 redovisats som 
fasta lagskyddade fornlämningar med R/(R)-markering. En fornlämningslokal avser i 
registertekniskt hänseende vanligen en plats med en fornlämning som dokumenteras med 
en egen beskrivning där det är mer än 50 meter till närmaste annan känd fornlämning. 

Lämningar från alla perioder från jakt- och f'angststenålder, d.v.s. mesolitisk tid och 
framåt, finns representerade i Växjöområdet. Spåren från olika perioder är dock inte lika 
omfattande. Följande genomgång av fornlärnningsbilden avser endast projektområdet 
kring Växjö av olika skäl. Länet i övrigt har endast en inaktuell, ca 45-årig, forn
minnesinventering, men en revidering har nyligen inletts. 

Paleoekolo2iska undersöknin2ar 

De paleoekologiska undersökningarna i sjön Trumrnen, som ligger inom det undersökta 
området (se nedan), har visat på aktiviteter i sjöns omedelbara närhet redan under 
mesolitisk tid (Digerfeldt 1972:60). Trumrnen är ca 1 km2 stor, och har ett ca 13 km2 stort 
upptagningsområde, som åtminstone inbegriper två röjningsröseområden (lokalkarta 3 
nedan). Träkol, som sköljts ut i sjön, har daterats till 8030 +/- I 00 B.P, dvs från sen boreal 
tid. Bland träkolen fanns rostade nötter av den i Sverige utdöda Trapa natans (sjönöten). 
Omedelbart ovan almfallet ( dvs under tidigneolitisk tid) finns pollen av både Ceralia och 
Plantago lanceolata registrerade i flera av diagrammen från denna sjö. 

Huvuddiagrammet från Trumrnen visar på den för stora delar av Götaland typiska 
ökningen av gräsmarker under början av yngre bronsålder. Vid tolkningen av huvud
diagrammet har hänsyn tagits till att dateringarna av sedimenten har givit för höga åldrar 
(se Göransson föreliggande slqift). 

375 

• 



F ornlämnin�skate2orier 
För att i tryck redovisa hackerörens utbredning och deras förhållande till andra forn
lämningskategorier har ett antal lokalkartor upprättats inom projektområdet. Kartorna kan 
dock vara svårlästa utan en närmare presentation av de olika fornlämningskategorierna 
och deras eventuella innebörder. En sådan översiktlig genomgång ges därför i det 
följande. 

Av fossil åkermark har ca 65 R-markerade lokaler noterats, nästan alla av förhistorisk 
"hackerörstyp" (fig. 4 och 5). Älvkvarnsförekomster har registrerats på ca 30 lokale __ 
Boplatser av förhistorisk karaktär är kända på ett 15-tal platser, medan primära by
gårdstomter från historisk tid registrerats på tiotalet platser. Frånsett några boplatser u _ -: 
nämnda lokaler nyfynd. 

Inom projektområdet i Växjö har ca ett tiotal boplatser från yngre stenålder påträffats, 
men eftersom de är äldre, och troligen inte har något samband med hackerörsområdena, 
har de inte medtagits här. Dessutom är det mycket svårt att påträffa stenåldersboplatser på 
andra ställen än där marken saknar täckande vegetation, som i plöjd åkermark eller på 
sjöstränder. 

Forntida gravar utgör den största kategorin i registret med ca 180 R-markerade lokaler; 
ett 20-tal av dessa kan härröra från yngre stenålder, och ett 10-tal från yngre järnålder. Det 
stora flertalet gravar, på ca 150 registreringsmässigt åtskilda lokaler, härrör från brons
och äldre järnålder. Mer än hälften, ca 90, utgör nyfynd. 

Hällkisto 

Röse 

Röse rektangulärt 

Löngröse 

Stensättning fylld rund 

Stensättning fylld kvadratisk fö 3 

Stensättning fylld rekongulär 

Stensättning fylld oregelbunden 

Stensättning övertorvod rund 

Stensättning övertorvod kvadratisk 

Stensättning övertorvad oval 

Hög rund 

0 

'· 67 

40 60 80 

Figur 3. Gravtypernas fördelning på antal lokaler inom Växjöområdet. Hackerörs
områdena har ett uttalat rumsligt samband med stenfyllda stensättningar, men även 

häl/kistor och rösen förekommer vanligen i samma miljöer. 
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Yngre stenålder (ca 4000 f.Kr. - 1 800 f. Kr.) 
Övergången till den yngre stenåldern kännetecknas av en markant förändring i traditioner 
kring redskapstillverkning. Tidigare menade man att jordbruket infördes samtidigt med 
de nya neolitiska redskapen, och att man plötsligt tog land i anspråk för spannmålsodling. 
Olika undersökningar på senare år har dock ifrågasatt denna uppfattning (Jennbert 1984, 
Göransson 1987 och föreliggande skrift). 

Stenåldersgravar är kända först under yngre stenålder och förekommer på många håll i 
Småland, och då i form av vissa typer av hällkistor. Hällkistor på det småländska hög
landet är dock svåra att klassificera, eftersom de troligen har anlagts eller återanvänts 
under lång tid. Man brukar räkna med att hällkistorna i regel utgjorde kollektivgravar, 
förmodligen för en familj .  Dessa hällkistor är ofta 3-4 meter långa, någon meter breda, 
försedda med takhällar och yttre konstruktioner som stenkedjor eller en övertäckning av 
mindre stenar. 

Många hällkistor är inklädda i en fyllning av rösekaraktär, och det är möjliga att många 
lämningar som annars klassificeras som rösen innehåller någon typ av hällkista under 
rösefyllningen. Det är då svårt att säga om det är en hällkista från stenåldern, som redan 
från början varit "inbyggd" i ett röse, eller om röset tillkommit under en senare period. 
Typmässigt kan en del hällkistor övergå i mindre s.k. stenkistor utan att man kan dra 
någon bestämd gräns mellan typerna. Det har gjorts få undersökningar av hällkistor i 
Småland, men det är inte uteslutet att gravarna helt eller delvis härrör från bronsålder och 
inte yngre stenålder, som på de flesta andra håll. Ofta uppträder Växjötraktens hällkistor i 
hackerörsmiljöer, och troligen finns det ett samband mellan lämningarna. 

Inom projektområdet i Växjö finns det nära ett tjugotal fomlämningslokaler med häll
kistor, varav några är relativt välbevarade. Hällkistorna är de äldsta kända fornlämning
arna på det sydsvenska höglandet som är synliga ovan mark, och Växjötrakten är ovanligt 
rikt försedd med lämningar av denna typ. 

Innebörden av hällkistorna för de samtida människorna är givetvis svår att bedöma. 
Det är knappast en slump vilken form ett monument eller en grav antar, och man kan för
moda att hällkistans förebild var det bebodda huset. Den starka betoningen på kollek
tivitet och beständighet i valet av gravform tyder på den vikt stenålderssarnhället fäste vid 
det gemensamma brukandet av jorden. Kanske utsattes detta system för vissa sociala 
påfrestningar. Den hävdvunna inre sammanhållningen i den egna gruppen kan ha varit 
utsatt för upplösningstendenser, som troligen hade samband med att man stod uppe i ett 
ekonomiskt utvecklingsskede med ett intensifierat jordbruk. Om man gemensamt 
behövde ägna sig åt jordbruk var det viktigt att inte familjen eller hushållet splittrades upp 
i olika aktiviteter och näringsfång. 

Bronsålder (1800-400 f.Kr.) - äldre järnålder ( 400 f.Kr. - 450 e .Kr.) 
Den förhistoriska fornlämningsbilden i Växjötrakten domineras stort av lämningar från 
sen bronsålder och äldre järnålder, och då främst i form av fornåkrar med röjningsrösen, 
s.k. "hackerörsområden". Ett drygt 60-tal hackerörsområden har registrerats i Växjö
området Hackerören är representativa för hur det ser ut på många andra håll på det 
sydsvenska höglandet. I dessa områden finns det i regel även gravar, som rösen, 
stensättningar med stenfyllning, enstaka resta stenar och domarringar, liksom en och 
annan skärvstenshög och älvkvarnsförekomst. I ett tiotal områden finns det spår av sten
strängar, som ursprungligen troligen ingått i hägnader eller åkerbegränsningar. 

377 



Hackerörsområden finns mer eller mindre på alla kartblad kring Växjö, och är särskilt 
topografiskt knutna till flacka, mer vidsträckta väldränerade moränryggar eller slutt
ningar. Fuktig mark eller kuperad och kraftigt sluttande mark tycks man dock kategoriskt 
ha undvikit. Några av de finaste och mest sammansatta områdena ligger söder om gården 
Kronoberg (Växjö socken), i Bokhultet och vid Biskopsnäset mellan Norresjö och 
Södresjö (Växjö socken), norr om Torpa i Dänningelanda (Dänningelanda och Växjö 
socken), vid Kulladal (Växjö socken). Områdenas ytmässiga utsträckning kan variera 
från allt mellan något hundratal meter till mer än en kilometer. Många områden har dock 
varit ännu större, men är nu delvis utraderade genom senare tiders odling. 

Den äldsta bronsåldern är svår att spåra, men troligen indikeras denna period av de 
större gravrösena, med diametrar över ett femtontal meter. Dessa gravar finns spridda på 
flera håll kring staden, och de är vanligen belägna i dominanta krönlägen. Det f'ar dock 
framhållas att gravrösen anlagts alltifrån äldsta bronsålder till långt in i järnåldern, och att 
det finns rösen av olika storlek på drygt 75 lokaler i området. Fastän de största brukar 
anses höra till det äldsta skedet, så är det inget som talar mot att även vissa mindre rösen 
är lika gamla. Växjötraktens större gravrösen är generellt belägna i eller invid odlingsbar 
mark, men boplatser eller spår av odling från äldre bronsålder är svåra att påvisa. 

Inom Växjöområdet finns det relativt många gravar från brons- och järnålder, och i 
regel bildar de sammanhängande miljöer tillsammans med hackerörsområdena. Sten
sättningar med sten.fyllning finns på drygt ett 70-tal lokaler i området, och det kan finnas 
flera gravar på varje lokal. Den stora mängden av dessa stensättningar är runda, men 
några lokaler med ovala eller kvadratiska stensättningar finns även. Resta stenar och 
domarringar, som ofta förknippas med äldre järnålder, finns på tolv respektive två 
lokaler. På åtminstone fem platser bildar gravar från äldre järnålder sammanhängande 
gravfält. 

Bronsålders- och äldre järnåldersgravarna hade säkerligen flera kopplingar till den 
samtida ekonomin och samhällslivet. Beträffande de större rösena, som antas vara äldst, 
är det inte uteslutet att de uppstod efter att man börjat lägga upp odlingsrösen, d.v.s. 
odlingsröset skulle kunna vara gravrösets förebild eller "arketyp". Det stora gravrösets 
budskap skulle kunna vara att odling och stenröjning är något väsentligt, kanske i 
opposition till en helt ensidig boskapsskötsel. Röjningsrösen kan ha uppstått redan under 
neolitisk tid, även om de blir vanliga först mot slutet av bronsåldern. I Danmark har 
Gudmund Hatt påvisat neolitiska röjningsrösen (Hatt 1931: 1 57). 

Idag tänker vi oss gärna att man alltid anlagt ägoperspektiv på all mark, men som Mats 
Malmer menar ( 1962), så kunde man under det tidigaste jordbruksskedet troligen inte 
köpa och sälja land. Men en förändring i riktning mot ett ägande av jord kan ha uppstått 
som en följd av bronsens införande, medvetenheten om dess ekonomiska innebörd, och 
en ökad individualism i samhället, "Från och med stridsyxekulturen torde en enskild, 
sannolikt till familjen eller ätten knuten äganderätt till jorden ha funnits" (Malmer 1991). 
I stor utsträckning kan man tidigare, som Dan Carlsson framhåller (1982), ha nöjt sig med 
att ha rätt att disponera och nyttja marken, ungefär som vi idag ha jakt- och fiskerätt. Den 
ökade insatsen för röjning och brukning av åker under bronsålderns slutskede kan ha 
medfört att det blev konflikter om vem som skulle få nyttja en viss färdigröjd mark. 
Många av de samtida gravmonumenten, som finns ute i skogarnas röjningsröseområden, 
anlades troligen för att man ville hänvisa till förfädernas hävd och rätt, d.v.s. gravarna 
betyder "här ligger mina förfäder och här har jag rätt att odla" (Gren 1989). De flesta 
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gravarna är välbevarade, och visar på ett pedagogiskt sätt hur de kunnat utgöra ett slags 
revirmarkeringar i den samtida åkermarken. Det är karakteristiskt för många hackerörs
områden, att det inne bland odlingsrösena ofta finns spridda gravanläggningar, som rösen, 
hällkistor, stensättningar, domarringar etc. Alla dessa gravar har säkerligen haft en rad 
innebörder utöver det rent kultiska, inte minst anspelande på territorierätt. Spridningen av 
åkrar och bebyggelse ställde säkerligen stora krav på sammanhållning och släktkänsla. 
Gravmonumentens symbolspråk visar dock att man inte alltid lyckades komma överens. 

Alvkvarnsförekomster är den enklaste sortens hällristningar, och de hänförs vanligen 
till bronsålder, även om de troligen skapats både tidigare och senare. De antas ha samband 
med fruktbarhetskult etc. och de brukar återfinnas i eller invid samtida åkermark, men de 
kan även finnas vid boplatser och gravar. Älvkvarnar har återanvänts in i sen tid inom 
folktron. Älvkvarnsförekomster finns på ett 30-tal lokaler i Växjöområdet. Det finns flera 
fina exempel på älvkvarnsförekomster med över ett tjugotal älvkvarnar. Områdets största 
älvkvarnsförekomst är belägen i det stora hackerörsområdet söder om Kronoberg, med 
sammanlagt ett 80-tal älvkvarnar. Det får framhållas att älvkvarnar ofta är mycket svåra 
att hitta, varför man kan räkna att åtskilligt fler återstår att upptäcka. 

Skärvstenshögarl-förekomster är lämningar eller spår som brukar sättas i samband 
med forntida boplatser, inte minst från bronsålder. Indikationer på boplatser kan då främst 
bestå i skörbrända stenar, "skärvstenar", som antingen påträffas ijordblandade högar eller 
som spridda förekomster i markytan. Synliga spår efter forntida boplatser kan även ut
göras av keramikfragment i markskiktet. Skärvsten har satts i samband med äldre tiders 
ölbryggning (Simonsson 1956). Det finns endast fragmentariska spår efter samtida 
boplatser i projektområdet i Växjö, men sannolikt finns det många svårupptäckta 
boplatser i, eller i direkt anslutning till, hackerörsområdena. Boplatser i hackerörs
områden är belagda på andra håll (Connelid m.fl. 1993; Jönsson m.fl. 1991). Exempel på 
vad som kan vara lämningar efter boplatser av denna karaktär är ett par skärvstenshögar i 
hackerörsområdena i Bokhultet (Växjö socken), respektive Ryafällan (Bergunda socken). 
Vid arkeologiska undersökningar har motsvarande boplatsspår kommit fram söder om 
Lyckebo nära gården Kronoberg. 

Yn2rejärnålder - medeltid (450 e.Kr. - 1500 e,Kr) 
Hackerörsekonomin ägde av allt att döma bestånd i över ettusen år, till århundradena efter 
Kristi födelse, då man, förmodligen successivt, övergick till permanenta gödslade åkrar. 
Anledningen till att odlingsformen upphörde behöver inte betyda att den var primitiv och 
lågavkastande, tvärtom tyder dess långa fortbestånd att den fungerade mycket väl. Det 
kan ha varit andra faktorer än de rent funktionella som ledde till att man under yngre 
järnålder förändrade samhället i grunden. 

En faktor som ofta anförts, då man skall förklara övergången mellan bronsålder och 
järnålder, är en klimatförsämring. Kallare och fuktigare klimat skall ha märkts av redan 
omkring 1000 f.K.r. och antas efterhand ha framtvingat stallning av djuren, och då skulle 
man dels behöva krympa produktionsmarkerna, dels skulle man samtidigt få samlad 
tillgång till gödsel. Någon drastisk förändring, som äldre antaganden om "fimbulvintern", 
var det dock knappast frågan om. 

Även sociala förändringar bör ha inverkat på jordbrukets utveckling. Någon gång 
under järnålder förändras bebyggelsemönstret genom att byliknande strukturer uppstår. 
Ofta menar man att en stor del av de utspridda ensamgårdarna fördes samman till byar, 
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även om enskilda gårdar kan ha vuxit ut till byar. I vissa regioner kan den omfattande 
samhällsförvandlingen ha skett systematiskt och under relativt avgränsad tid, och då kan 
man utgå från att den styrdes som ett led i en ökad centralisering av vissa besluts
funktioner, kanske en framväxande hövdingamakt. Ur en centralmakts perspektiv vore 
säkerligen spridda hackerörsbrukare svårare att kontrollera än väl samlade bybönder. 
Sentida paralleller visar att centralmakten ansträngt sig för att få människor i kring
flyttande ekonomier, som samerna, mer bofasta. 

Gynnandet av permanenta åkrar hade säkerligen ett visst samband med socialt 
anknutna ekonomiska faktorer. Sjöbeck framhåller med exempel från medeltiden att vi 
svävar i stor ovisshet när det gäller djurhållningen, "Vad vi däremot veta säkert, är att 
myndigheterna via landskapslagarna på alla sätt omhuldade åkerodlingen främst som en 
lätt kontrollerbar skattekälla" (Sjöbeck 1947:242). Även om taxering av jord knappast 
förekom före medeltiden vore säkert byar i ekonomiskt hänseende mer lättkontrollerade 
än spridda hackerörsgårdar. Att sammantaget peka ut en enskild faktor som orsaken till 
förändringarna i jordbruk och samhälle är emellertid knappast möjligt, utan alla faktorer 
har säkerligen samverkat. 

Åkermarken krympte areal.mässigt och blev genom intensivbruk mer permanent under 
loppet av yngre järnålder. Det måste förstås även ha funnits agrartekniska förutsättningar 
för denna process (Myrdal i B.M.P. Larsson 1995). En avgörande faktor måste vara att 
järnet blev vanligare under denna tid. Som Sjöbeck framhåller kan man inte tänka sig 
lövängar utan skärande järnredskap, som skäran, lien och lövkniven (Sjöbeck 1934:82f.) 
Först i och med järnet kunde man framställa vinterfoder i form av hö. Tidigare hade man 
förmodligen främst nyttjat lövfoder till vinterfoder. En övergång till permanenta gödslade 
åkrar krävde vidare att man stallade boskap. Skillnaden blev nu att slåtter på ängarnas 
grässvålar gjorde det möjligt att få en hög avkastning på en liten yta, och det var då heller 
inte nödvändigt att sprida ut gårdarna i landskapet. Längre fram under järnålder infördes 
årderbillar av järn, varvid blev det likaså möjligt att snabbare och effektivare kultivera 
marken inom ett intensivbruk. Även om det långt tidigare funnits en social strävan att 
samla människor i byar, så kan det ha varit först ett stycke in i järnålder som de tekniska 
förutsättningarna gjorde en sådan utveckling möjlig. 

I östra Sverige är det känt genom skriftliga belägg, att man åtminstone sedan 
medeltiden använt sig av svedjebruk som en mer eller mindre viktig del av ekonomin 
(Myrdal 1 985). Såvitt det är känt finns det inga synliga spår bevarade ovan mark efter 
denna form av jordbruk. I sentida sammanhang har man dock ofta satt hackerören i 
samband med svedjebruket. Men man bör alltså kunna räkna med att det traditionella 
svedjebruket är tillkommet först under järnåldern. Troligen har man under historisk tid 
använt permanenta åkrar invid gården eller byn parallellt med svedjor i utmarkerna. 

Bebyggelsen från yngre järnålder och in i medeltid motsvaras troligen i stort sett av de 
byar och gårdar som vi känner från tiden före de stora skiftena på 1800-talet. Denna så 
kallat primära bebyggelse framgår tämligen väl även av sena tiders ekonomiska kartor, 
där de är markerade med egna traktnamn och fastighetsbeteckningar. Ofta är själva 
ortnamnen vägledande för tolkningen (Strid 1993), och namnled som slutar på -by, -stad, 
-ryd, -inge, -tofta, -hem, -um, -rum, etc. härrör vanligen från yngre järnålder. Från 
medeltid känner vi namnformer som -hult, -torp, -näs, -röd, -boda, etc. även om det f'ar 
framhållas att flera namnled kan ha avsatt spår i bebyggelse under mycket lång tid. 
Exempelvis kan namn som slutar på -ryd och -torp ha varit produktiva ända från äldre 
järnålder till efter medeltid. 
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På många håll är ensamgårdar utflyttade från byarna i sen tid, men i Sydsveriges 
skogsbygder förekommer ofta ensamgårdar parallellt med byar i de äldsta historiska 
källorna, d.v.s. de idag kända ensamgårdarna kan vara lika gamla som de äldsta byarna. I 
Småland är det också vanligt att byarna är uppsplittrade, så att gårdarna i byn kan vara 
belägna på flera hundra meters avstånd. I fullåkersbygder ligger däremot i regel varje gård 
i byn direkt intill granngården på en gemensam bytomt. 

Höggravfält från yngre järnålder påträffas ibland vid äldre gårdar eller byar, och då 
föreligger i regel ett direkt samband mellan gravar och bosättning. Dessa gravar består 
vanligen av upp till flera tiotal högar eller flacka övertorvade stensättningar. I de flesta 
fall kan man räkna med att gravfälten ligger inom ett par hundra meter från den 
tillhörande gården eller byn. Men det finns också exempel på att gravfälten kan ligga 
invid bygränsen eller intill en äldre färdväg. På många håll i Småland förekommer det 
även att en by med flera utspridda gårdar kan ha lika många gravfält. Alla gårdar eller 
byar under järnåldern hade emellertid säkerligen inte höggravfält. Även om höggravfälten 
generellt indikerar bebyggelse, så torde hela den yngre järnåldersbygden vara större än 
vad som antyds av bevarade gravfält. Hur mycket större är naturligtvis omöjligt att 
bedöma, men det är inte uteslutet att även många av bebyggelselägena med medeltida 
belägg var bebodda redan på järnåldern. 

Den yngre järnåldern representeras inom projektområdet i Växjö av ett tiotal hög
gravfält bestående av såväl högar som övertorvade stensättningar, ovala ofyllda sten
sättningar och treuddar. I vissa fall kan det även finnas gravar av äldre typ inom hög
gravfälten. Det finns några enstaka exempel på ensamliggande högar, och dessa kan vara 
rester av höggravfält, men ensamliggande högar kan även härröra från bronsåldern. 
Treuddar finns på fyra platser, i regel inom höggravfält. 

Höggravfälten var sannolikt bundna till en viss gård eller by, och många gånger lever 
motsvarande bebyggelse vidare än idag. Vid exempelvis Bergunda och Stora Marklanda 
(Bergunda socken), Telestad och Skir (Växjö socken), och Slätteryd (Dänningelanda 
socken) finns det höggravfält. Man kan i dessa exempel räkna med att dagens bebyggelse 
går tillbaka på byar och gårdar från yngre järnålder, belägna på ungefär samma plats och i 
regel med samma namn. 

Den yngre järnålderns gravskick med höggravfält kan, liksom andra förhistoriska 
gravformer, ses i relation till det samtida jordbruket. De typiska höggravfälten känne
tecknas av att många enhetligt utformade gravar ligger väl samlade, troligen invid gårds
tomtema. Att gravarna vid denna tid utformades med yttäckning av grässvål visar att gräs 
även i de mest varierande bygder uppfattades som ett exklusivt material med anspelningar 
på nedlagt arbete. De högarna som på andra håll fanns redan under bronsålder kan 
bokstavligen ha haft uppstaplade grästorvor som en förebild för rikedom. Högarna under 
yngre järnålder kan istället ha haft den genom grässlåtter producerade höstacken som 
förebild. Den starka betoningen av kollektivet och grässvålen hos höggravfälten skulle 
kunna ha samband med att man velat främja nödvändigheten av vidmakthållandet av 
kulturlandskapet och den inre sociala sammanhållningen på gården eller inom byn i en tid 
som annars kännetecknas av politiskt centralisering, handels- och vikingafärder. 
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Figur 4. Riksantikvarieämbetetsfornminnesinventerare Per Halmgren vid ett hackerör på 
mark som varit utsatt för skogsbrand. Att hackerören idag vanligen ligger i barr- eller 
bokskog ger ett helt missvisande intryck av det ursprungliga förhållandet. Skir, nära Växjö. 
Foto: Brita Tronde 1994. 

Figur 5. Hackerör i en miljö med grässvål och lågvuxen lövskog som kan motsvara den 
ursprungliga. Sannolikt föranledde odling med handredskap i just grässvålar själva 
stenröjningen. Långstorp, Bergunda, nära Växjö. Foto: Brita Tronde 1994. 

382 



Översiktskarta och lokalkartor 
Projektområdet för specialinventeringen i Växjö framgår av översiktskartan (fig.6). Ytan 
motsvarar drygt fyra ekonomiska kartblad, eller ca 103 kvadratkilometer, inklusive 
vatten. Av sjöar ingår i norr Helgasjön och Toftasjön, och i söder Bergkvarasjön, 
Norresjö, Södresjö, Växjösjön och Trummen. Centralt i området ingår en del av tätorten 
Växjö, i övrigt utgör merparten av projektområdet skogsdominerad landsbygd. 

Projektområdet omfattar totalt ca 48 hackerörsområden, och på 9 olika lokalkartor 
redovisas 4 1  av dessa, och i samtliga fall gäller att de endast redovisar en ungefärlig bild 
av fornlämningssituationen. Den sammanlagda registrerade arealen hackerör uppgår till 
ungefärligen 471 ha varav ca 431 ha finns med på lokalkartorna. Den ursprungliga arealen 
före bortodling under historisk tid kan uppskattas till minst ca 560 ha; siffrorna måste 
förstås behandlas med en osäkerhetsmarginal om minst ett tiotal procent p.g.a. att det är 

omöjligt att exakt avgränsa områden i fält. De registrerade hackerörsområdena utgör ca 
4,6% av all areal inklusive vatten inom projektområdet; räknat på den uppskattat 
ursprungliga arealen blir siffran ca 5,5%. I tidigare framställningar har betydligt högre 
siffror lagts fram (Gren 1989). Det ligger väl mycket i Hans Hildebrands (1 894:50) 
konstaterande att uppskattningar om areal blir opålitliga "när man bland trädens stammar 
ser det ena röset efter det andra, öfverväldigas af deras antal, som man allt för lätt 
öfverskattar." 

Inventeringens tidsresurser, om ca 1 kvadratkilometer per arbetsdag, har inte medgivit 
att precis all mark kunnat besiktigas; mark med exempelvis granplanteringar eller slyskog 
har inte blivit lika noggrant bedömda som mer lättbesiktigad mark i vuxen skog etc. Det 
är därför mycket möjligt att vissa mindre hackerörsområden, under ca 1 ha, inte blivit 
registrerade. Många otydliga hackerör kan vara mindre än ett par meter i diameter, och 
höjden kan närmast vara i markhöjd; och även områden av denna typ kan lätt ha undgått 
upptäckt. Avgränsningen av det enskilda hackerörsområdet är i de flesta fall ungefärlig, 
utom då marken övergått i sankmark. Eftersom de ekonomiska kartorna för Växjötrakten 
tyvärr inte inbegriper sankmarker har sådan information inte kunnat medtagas. Man 
måste dock hålla i minnet att omfattande utdikningar under de senaste århundradena sänkt 
grundvattnet över stora arealer. I vissa fall har identifieringen av hackerören inte varit helt 
klar, och en del områden har kunnat uppvisa drag av senare tiders röjning. Men i de fall 
där hackerörskaraktären dominerat, så har områdena redovisats som hackerörsområde. 
De geologiska förhållandena har inte dokumenterats i detalj, men i regel utgörs marken av 
osorterad sand eller grus med vissa inslag av block. Topografin framgår av höjdkurvorna 
på varje lokalkarta, även om vissa detaljer försvinner mellan ekvidistansemas 5-meters
nivåer. Beträffande formelement kan vissa hackerörsområden uppvisa stensträngar, men 
då dessa dels av tidsskäl inte har dokumenterats på fältkartorna, dels i regel är fragmen
tariska har de inte tagits med i det följande. 

Lokalkarta 1 
Det dominerande området utgörs av RAÄ 176 om ca 50 ha hackerör; det har säkerligen 
hängt samman med RAÄ 182 om ca 0,5 ha hackerör. Områdena sammantaget är delvis 
uppodlade under historisk tid, och man kan av utsträckningen att döma anta att det utgjort 
ett område som ursprungligen omfattat minst ca 80 ha. Inom området finns 3 större grav
rösen. Ett av de största rösena är beläget på 1 höggravfält vid Lyckebo, som även 
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inbegriper skilda gravtyper, som stenfyllda stensättningar, från äldre och yngre järnålder. 
Därtill finns minst 3 mindre gravrösen och minst 6 stenfyllda stensättningar. Ett 5-tal 
platser med älvkvarnar finns spridda. I områdets södra del, i nuvarande åkermark har man 
bl.a. påträffat 1 skärvstensförekomst som antyder en boplats från bronsålder - äldre 
järnålder. 

Område RAÄ 178 skulle kunna tolkas som sammanhängande med RAÄ 176, men är 
topografiskt åtskilt av en sankmark. Området omfattar ca 8 ha hackerör, inkluderande 1 
mindre gravröse, 2 fyllda stensättningar och 4 älvkvarnsförekomster. Några tiotal meter 
norrut finns ytterligare 1 älvkvarnsförekomst. 

Området RAÄ 294 omfattar ca 6,5 ha hackerör, och i eller invid finns 3 mindre 
gravrösen, 3 stenfyllda stensättningar samt 1 älvkvarnsförekomst. 

Området RAÄ 1 83 omfattar ca 3,5 ha hackerör, men har troligen sträckt sig vidare 
längs åsryggen norrut, och ursprungligen omfattat totalt minst ca 9 ha. I eller invid finns 3 
större gravrösen och 3 stenfyllda stensättningar. 

Området RAÄ 286 omfattar ca 1,25 ha hackerör, inbegripet 1 älvkvarnsförekomst. 
Området RAÄ 284 omfattar ca 5,5 ha hackerör, men har inte inventerats längre åt 

söder på grund av att området fortsätter utanför en kartskarv. I det redovisade området 
finns 2 stenfyllda stensättningar. Området är skadat av sentida ingrepp längs östra kanten. 

Området RAÄ 3 1 5  omfattar ca 1 ha hackerör. 

Lokalkarta 2 

Längst i norr finns RAÄ 1 86 som omfattar ca 25 ha hackerör, ursprungligen har det 
säkerligen omfattat stora delar av markerna kring Lilla och Stora Fylleryd, eller totalt 
minst 35 ha. Inom området finns 1 större gravröse, och 4 stenfyllda stensättningar. 

Området RAÄ 241 omfattar ca 21 ha hackerör, men ursprungligen har säkerligen 
markerna kring Jakobsdal ingått vilket skulle ge ca totalt minst ursprungliga 3 1  ha. Det är 
mycket möjligt att RAÄ 1 86 och RAÄ 241 ursprungligen hängt samman. I området finns 
1 stenfylld stensättning. 

Området RAÄ 194 omfattar ca 3 ha hackerör, och inbegriper 1 stenfylld stensättning. 
Området RAÄ 242 omfattar ca 11 ha hackerör. 
Området RAÄ 322 omfattar ca 18 ha hackerör, men har bör ha varit några ha större 

före sentida ingrepp. 
Området RAÄ 323 omfattar ca 7,5 ha hackerör. 
Området RAÄ 256 omfattar ca 5 ha hackerör, men kan ha varit något större. 

Lokalkarta 3 
Området RAÄ 235 omfattar ca 6 ha hackerör, inbegripet 1 stenfylld stensättning. 
Området RAÄ 238 omfattar ca 2, 75 ha hackerör, och inbegriper 1 hällkista och 1 
stenfylld stensättning. 

Lokalkarta 4 
Området RAÄ 262 omfattar ca 36 ha hackerör, men torde ursprungligen ha fortsatt något 
åt norr. I eller invid området finns 1 hällkista, 1 större röse, 7 mindre rösen, 1 stenfylld 
stensättning, 1 älvkvarnsförekomst samt 1 skärvstenshög. 

Området RAÄ 277 omfattar ca 2 ha hackerör. 
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Området RAÄ 273 omfattar ca 28 ha hackerör, inbegripet 2 hällkistor och 2 stenfyllda 
stensättningar. 

Lokalkarta 5 

Området RAÄ 67 omfattar ca 4 ha hackerör, men torde ursprungligen ha omfattat minst 
det dubbla. Nära invid finns 1 större gravröse. 

Området RAÄ 89 omfattar ca 4 ha hackerör, men bör ursprungligen ha varit större. I 
eller invid området finns 2 hällkistor (nu helt eller delvis borttagna), 1 större röse, 2 
mindre rösen, och 8 stenfyllda stensättningar. 

Området RAÄ 134 omfattar ca 1, 5 ha hackerör, och utgör ett impediment i sentida 
åkermark. 

Området RAÄ 129 omfattar ca 2,5 ha hackerör, men har ursprungligen varit något 
större. Invid finns 1 stenfylld stensättning och 1 höggravfält. 

Området RAÄ 82 omfattar ca 5 ha hackerör, och kan ursprungligen ha varit något 
större åt öster även om sankare mark snart vidtar. Invid finns 1 större röse. 

Området RAÄ 126 omfattar ca 3,25 ha hackerör, inbegripet 1 gravfält med 5 
stenfyllda stensättningar. 

Området RAÄ 96 omfattar ca 13 ha hackerör, men bör ha varit större åt sydväst och 
RAÄ 100. I området finns 1 skärvstenshög. 

Området RAÄ 100 omfattar ca 20 ha hackerör, men bör ursprungligen ha hängt 
samman med RAÄ 96. RAÄ 100 och RAÄ 96 skulle ursprungligen kunna ha omfattat ca 
40 ha hackerör. Inom eller invid RAÄ 100 finns 5 stenfyllda stensättningar och 3 älv
kvarnsförekomster. 

Området RAÄ 98 omfattar ca 8,5 ha hackerör, inbegripet 1 stenfylld stensättning. 
Området RAÄ 71 omfattar ca 0,5 ha hackerör. 
Området RAÄ 73 omfattar ca 5 ha hackerör, men bör ursprungligen ha omfattat minst 

det dubbla. Invid finns 1 större gravröse. 

Lokalkarta 6 

Området RAÄ 221 omfattar ca 5 ha hackerör, men bör ursprungligen ha omfattat en 
betydligt större areal som nu är bebyggd. Inom området finns 1 gravfält med ca 1 7  
vanligen stenfyllda stensättningar. 

Området RAÄ 222 omfattar ca 10,5 ha hackerör, men bör ursprungligen ha omfattat 
en betydligt större areal som nu är bebyggd. Inom området finns utspritt 6 stenfyllda sten
sättningar. 

Lokalkarta 7 

Området RAÄ 209 omfattar ca 14 ha hackerör, men bör ursprungligen ha omfattat mer, 
kanske det dubbla. Inom området finns 1 stenfylld stensättning. 

Området RAÄ 227 omfattar ca 5 ha hackerör, men bör ursprungligen ha varit något 
större. Inom området finns 1 mindre röse och 1 stenfylld stensättning. Invid finns 1 större 
gravröse. 

Området RAÄ 231 omfattar ca 6 ha hackerör, men bör ursprungligen ha sträckt sig 
längre åt öster. Området är därtill endast inventerat till en kartskarv i söder. Inom området 
finns det 1 större röse. Invid finns det 1 häl/kista. 

Området RAÄ 230 omfattar ca 4 ha hackerör. 
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Lokalkarta 8 

Området RAÄ 21 1 omfattar ca 0, 75 ha hackerör, men kan ursprungligen ha sträckt sig 
längre ut i den i sen tid brukade marken. Invid finns bl.a. 1 stenfylld stensättning och J 
älvkvarnsförekomst. 

Området RAÄ 268 omfattar ca 3 ha hackerör, men bör ursprungligen ha omfattat 
betydligt större areal åt öster. Invid finns 1 större gravröse. 

Området RAÄ 60 omfattar ca 60 ha hackerör, men har säkerligen omfattat åker
marken till insprängda torp, d.v.s. ursprungligen bör området ha utgjort minst 68 ha. Inom 
området finns 5 större gravröse, 5 mindre gravrösen, 5 stenfyllda stensättningar, 4 
högar, och 2 älvkvarnsförekomster . 

Lokalkarta 9 
Området RAÄ 59 omfattar ca 15 ha hackerör. I området finns 1 domarring och ett 20-tal 
resta stenar. 

Hackerörsområdenas utformning och odlingssystem 

Hackerörsområden, som de kring Växjö, ställer en rad frågor om hur odlingssystemen 
fungerat. Områdenas funktion ställde länge till problem för tolkningen, särskilt om man, 
till skillnad från Sjöbeck, Romell och Fries, utgick från permanenta åkrar och därtill 
gjorde en strikt åtskillnad mellan åker och skog. Områdenas storlek gjorde att man ofta 
hade svårt att föreställa sig att det alls rörde sig om åkermark. 

Linne betraktade hackerörsområden som ett primitivt jordbrukssätt skilt från det 
historiska, men hade ändå svårt att förklara områdenas storlek. De stora arealerna, 
menade han, visade snarast att befolkningen varit mycket större på hackerörsodlingen tid, 
och att folk dött ut i samband med digerdöden. Hylten-Cavallius resonerade visserligen 
kring mer extensiva odlingsformer som det arealkrävande svedjebruket, men även han 
ville förklara hackerörens omfattning med folkminskning, fast då till följd av utvandring 
av goterna "som en gång nyttjade redskap af sten och brons" (Hylten-Cavallius 1 864:46). 
Amatörarkeologen Wittlock (1874) var däremot kanske den förste som betraktade hacke
rören som minnen av en extensiv näring som inte behövde förklaras med att det fanns fler 
människor då än senare. 

Sanningen är säkerligen den, att man faktiskt endast odlat en liten del av ytan årligen, 
och att åkrarna utgjort en kontinuerligt återupptagen långtidsträda. Man odlade helt enkelt 
ett markstycke en eller ett par säsonger, och lät det sedan ligga i träda ett par decennier 
innan man återkom. Den romerske historieskrivaren Tacitus kanske rentav syftar på 
hackerörens odlingsform när han i ett ofta citerat uttalande om germanernas åkerbruk 
säger att "den odlade jorden byta de för vart år, men odlingsbar mark finnes ändå över". 
För antika författare som Caesar och Tacitus tycks germanernas odlingssätt och 
bebyggelseskick ha gett ett märkligt löst och splittrat intryck, och då deras beskrivningar 
använde romerska begrepp för odling m.m. som förmodligen inte var jämförbara med 
germanernas har det lett till långa diskussioner om vad de egentligen menade (Hanssen 
1 880:77- 1 3 1 ,  Goltz 1 902:29-55). 
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översiktskarta 

1' N 5000 meter 
25  m ekvidistans 

= hackerörsområde 
ungefär ska lriktigt 

siffror motsva rar 
läge för loka lkartor 

Telestad 

Figur 6. ÖVersiktskarta med teckenförklaring samt 9 lokalkartor över hackerörsområden. 
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Fältarbete och antikvarisk bedömn ing: Sune Jönsson, Per Halmgren 
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Tolknin2 av hackerörsområdena och fomlämningsbilden 
Jämförelser mellan lokalkartorna måste göras med reservation för att vegetation och 
annat kan ha lett till en ojämn registrering, och därtill har områdena utsatts för en 
varierande grad av sentida ingrepp i form av bebyggelse och odling. Som framgått 
uppvisar hackerörsområdena inom Växjöområdet både likheter och olikheter avseende 
faktorer som geometriska former, arealmässig storlek, topografisk placering, och fom
lämningssammansättning. 

De geometriska formerna varierar en hel del, men för de områden som ger ett någor
lunda intakt och av sentida odling ostört intryck saknas i princip räta vinklar och raka 
linjer, och områdena uppvisar organiskt framväxta former. Denna typ av oregelbundet 
rundade åkerformer brukar sättas i samband med handredskap som hacka eller spade, där 
man inte behöver ta hänsyn till de räta linjer som följer av årder eller plog (Curwen 1946). 
Frånvaron av åkerterrasser etc. talar också för handredskap "och att odlingen kring 
röjningsrösena bedrivits utan vare sig årder eller plog eftersom ödeåkrar i så fall skulle 
synas. Grävkäpp, spade eller hacka kan däremot ha använts" (Klang 1984:41 ). Vidare kan 
man förknippa oregelbundna former med ensamgårdar och självständigt markutnyttjande, 
till skillnad från regelbundna former som är en logisk följd av ägomässig rättvisebaserad 
markuppdelning (Widgren 1990). 

Den arealmässiga storleken varierar från allt mellan ca 0,5 och 60 ha; men om man gör 
en grov uppskattning för hur stora områdena kan ha varit före sentida ingrepp hamnar 
siffrorna istället mellan ca 1 och 80 ha. Med största sannolikhet har man inte odlat mer än 
en viss del av de större områdena årligen, d.v.s. områdena bör utgöra en kontinuerligt 
återupptagen långtidsträda i ett cirkulationsbruk (Gren 1989). Ett viktigt problem för 
förståelsen är att bedöma hur stor yta som kan ha varit en årlig yta, och om det går att hitta 
någon minsta gemensamma yta för alla områden. Felmarginaler i samband med inven
teringen motiverar att man kategorimässigt för samman områden av motsvarande storlek. 
För ungefär 21 områden går det att göra en grov uppskattning hur stora de ursprungligen 
kan ha varit, vilket ger följande fördelning: 

Storlek (ha) 
0,5 
1-1,25 
2 

2,75- 3,25 
4-5 
6-6,5 
7,5-8,5 
11 
15 
28 
35-36 
68 
80 

Antal områden 
1 
2 
1 
3 
2 

2 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

På grund av osäkerhetsmarginalen för avgränsningen av varje  område torde det vara 
omöjligt att hitta någon minsta gemensamma åkeryta. Man kan dock förmoda att man 
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brukat ytor ned till en hektar eller mindre. En sådan yta om en hektar kan verka stor, men 
man f'ar dock räkna bort en hel del mark som varit beväxt med träd, risbemängd eller som 
utgjort impediment med sten och odlingsrösen. Hur stor totalyta som behövts för att en 
gård skulle kunna genomföra en odlingscykel är naturligtvis avhängig både odlings
periodernas och trädesperiodemas längd. Historiska exempel för röjningsgödslade s.k. 
vandrande åkrar i Skåne anger trädesperioder om 10-30 år (Sjöbeck 1 967:34), men 
uppgifter om 40 år eller mer förekommer (Sjöbeck 1966:23 7). En årlig hektar i en 1 0-årig 
trädescykel skulle ge en totalareal om 10 ha, medan två årliga hektar i en 40-årig trädes
cykel skulle ge en totalareal om 80 ha, o.s.v. 

Man kan endast göra antaganden om hur hackerörsområdena fungerat avseende 
odlingscykler. Det stora området vid Kronoberg om ursprungligen kanske 80 ha (lokal
karta 1 )  skulle hypotetiskt kunna ha räckt till 4 årliga hektar i en trädescykel om 20 år, 
vilket bör ha varit nog för två ensamgårdar. Det stora området vid Rösetorpet om ur
sprungligen kanske 68 ha (lokalkarta 8) skulle på motsvarande sätt kunna ha räckt till 
drygt 2 årliga hektar i trädescykel om 30 år, vilket kan ha behövts för en ensamgård. 
Beräkningarna blir vanskliga men visar ändå att vi sannolikt har en tillräckligt stor invent
eringsareal för att f'anga in hela hackerörsbygder. 

För att kunna bedöma odlingssystemet är det av största intresse om man kan identifiera 
små hackerörsområden som inte blivit röjda alltför många gånger, och som skulle kunna 
utgjort en årsvis åker för en ensamgård. I de stora områdena kan man räkna med en mängd 
årsvisa odlingsytor kraftigt överlagrar varandra, och därmed blir omöjliga att identifiera. 
För en historisk ensamgård med intensivbruk brukar man räkna med att man inte kan ha 
odlat mer 3-4 ha årligen, och för en gård med hackerörsbruk ligger siffran säkerligen lägre 
eftersom det innebär större arbete att bryta upp en åker i långtidsträda, särskilt innan den 
blivit ordentligt röjd på stubbar och stenar. Det är dock inte givet att man brukade lika stor 
yta från år till år. Faktorer som väderlek, tillgång till utsäde, arbetskraft etc. kan ha lett till 
variationer. I materialet från Växjö finns det dock flera hackerörsområden om ca 1 - 3 ha 
som ger ett relativt ostört och välavgränsat intryck. Ett problem att ta hänsyn till är att man 
visserligen kan ha använt jl.era områden om en halv hektar till odling samma år, men 
eftersom detta torde vara mer ansträngande ur röjnings- och hägnadssynpunkt kan man 
anta att man föredrog ett enda årligt område. Det är förstås inget som hindrar att ett 
relativt stort årligt område om kanske 3 ha kan ha brukats av flera hushåll gemensamt, och 
att man delat på skördeutfallet. 

Utifrån studier i Ystadornrådet har Gunilla Olsson antagit att bronsåldersåkrar i 
cirkulationsbruk bör ha varit tämligen små, eller 1 - 2 ha. Liksom på det småländska 
höglandet odlade man troligen på sandig mark, och trädesperioder på 5 - 50 år kan ha varit 
möjliga, även om 20 - 50 år vore troligast. Någon risk för utarmning av jorden skulle inte 
föreligga oavsett om cirkulationsodlingen pågick under mycket lång tid (Olsson 199 1 :  
13 1 f). 

Beträffande topografisk placering för Växjötraktens hackerörsområden kan man se att 
man föredragit flacka väldränerade höjdpartier. Måttliga sluttningar har inte utgjort något 
hinder, och man tycks heller inte styrt odlingen till sluttningar i ett visst väderstreck. 
Kraftigt kuperad mark har man dock undvikit. Något som inte framgår av kartorna är att 
man målmedvetet undvikit även måttligt sanka partier. Där man idag en normal sommar 
har svårt att gå helt torrskodd finns det generellt inga hackerör. Ofta räcker det med fukt 
motsvarande förekomst av starr eller björnmossa för att hackerören skall upphöra, d.v.s. 
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den redovisning av mossmark som förekommer på topografiska eller vissa ekonomiska 
kartor är alltför grov för att visa utbredningen av områden som är olämpliga för hacke
rörsodling. 

Områdenas fornlämningssammansättning visar på flera likheter. Sambandet med 
gravar av yngre bronsålders- och äldre järnålderstyp är påtagligt, och endast några få 

lämningar av detta slag ligger utanför de registrerade hackerörsområdena. I de flesta fall 
är gravarna från den här perioden glest utspridda på markanta terränglägen, och de skulle, 
som redan framhållits, mycket väl kunna fungera som ett slags revirmarkeringar. 

Av särskilt intresse är att även hällkistor, som ofta brukar hänföras till senneolitisk tid, 
och stora gravrösen av äldre bronsålderstyp, ligger i eller invid hackerören. Detta kan 
antyda att hackerören kanske bör föras tillbaka till åtminstone tidig bronsålder, d.v.s. 
längre än vad man hittills varit benägen till. Höggravfält av yngre järnålderstyp är 
egentligen för fä för att medge någon slutsats, men sambandet med hackerören tycks vara 
svagt. En förteckning över gravtyper och deras fördelning på antal lokaler framgår av 
figur 3. Liksom flera av gravformerna har älvkvarnsförekomsterna en klar rumslig 
koppling tiII hackerören. De fä registrerade skärvstenshögarna uppträder också i samma 
miljöer. 

Extensivt jordbruk och röjnin2s2ödslin2 
Hackerörsområdenas storlek gör, som framgått ovan, att man f'ar räkna med att de vid 
odlingstillfället fortfarande brukats extensivt, även om det samlade resultatet kan te sig 
nog så intensivt. Kännetecknande för ett extensivt jordbruk är att man inte försöker per
manenta åkern, utan flyttar odlingsytan efter något eller några få års odling. Man inve
sterar minimalt med arbete på varje ytenhet och tillför i regel inte gödsel. Den 
begränsande faktorn för spannmålsavkastningen är vanligen tillgången på just gödsel, och 
inom extensiv odling utnyttjar man den näring som finns upplagrad i den befintliga 
vegetationen före odlingstillfället. 

Som Lars-Gunnar Romell framhållit råder det i snart sagt vilken växtmiljö som helst 
ständig konkurrens om näringsämnen, vilket leder till att de växter som alls överlever 
bygger upp ett näringsförråd. De flesta näringsämnen är en bristvara för växtligheten, sär
skilt gäller detta det viktiga kvävet. I fri form är grundämnet kväve en gas, som endast är 
åtkomlig för några fä växtslag, däribland ärtväxter. Kväve kan dock även bindas i vatten
lösliga föreningar, som lätt kan tas upp av andra växtslag. Eftersom detta slags bundet 
kväve mycket snabbt f'angas upp av växterna uppstår naturliga "fattigkomplex", d.v.s. 
miljöer där det mesta av näringsämnena inte cirkulerar fritt utan är absorberat av levande 
växter. 

För bonden i äldre tid gällde det att bryta detta fattigkomplex och frigöra den näring 
som fanns upplagrad i de ur bondens synpunkt onyttiga växterna, "Därför har odlingens 
början alltid och överallt varit ett våldhårt ingrepp i naturen, något slag av röjning, som 
har varit en gödsling utan gödsel och givit den högre näringsnivå odlingen krävde. Meto
den är naturens egen." (Romell 1964 : 1  l Sf.). Skogen skall alltså inte uppfattas som något 
odlingshinder eller något fientligt ur odlingssynpunkt, utan tvärtom är skogen den största 
tillgången genom sitt upplagrade näringsförråd. Någon användning av eld behövs inte, 
annat än som "en villig och effektiv städhjälp". Principen om gödsling med hjälp av 
naturligt upplagrad näring kan, som Romell menar, kallas röjningsgödsling. Vidare kan 
man när detta omsätts i odling av spannmål eller fodergräs tala om röjningsbruk (Ekstam 
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1988:38ff). När man kontinuerligt återupptar samma mark till odling av olika grödor eller 
trädesväxter nyttjar man vidare ett cirkulationsbruk, som kan utnyttja såväl röjnings
gödsling som tillförsel av gödsel. 

Röjningsgödsling påverkar i högsta grad naturens utseende. Under "naturliga" 
förhållanden står jordmånerna på de flesta håll i Norden i ett slags järnviktsförhållande 
mellan podsol och brunjord, och för bonden under skilda tider är det alltid en huvud
uppgift att påverka denna balans i riktning mot brunjord. Podsol förekommer nästan 
uteslutande i barrskog eller hedartad mark och innebär att marken är sur, kraftigt urlakad 
på näringsämnen och med svag biologisk aktivitet som gör att hu.musämnen bryts ned 
långsamt. Brunjord karaktäriseras tvärtom av att den förekommer i samband med lövskog 
eller grässvålar, är basisk, näringsrik och biologiskt aktiv. Även på mark som annars inte 
skulle duga till jordbruksmark har agrara metoder, som anläggande av skottskog och 
grässvål, kunnat leda till en jordmånsomvandling, från mager råhumus och podsol till 
produktiv mull och brunjord (Sjöbeck 1964a:28ff). 

Grässvålar kan anläggas i ett brett spektrum av markslag, från det sura till det basiska, 
och från det torra till det fuktiga (Ekstam 1988:1 1). Hackerörsodlingen för spannmål 
bedrevs dock endast i torra markavsnitt. De allra flesta hackerörsområden torde idag ligga 
på mark med en naturlig dragning åt sur reaktion, och sannolikt har en jordmåns
omvandling i riktning mot podsol ägt rum efter hackerörsperioden. 

Svedjebruk och cirkulationsbruk 

Utvecklingshistoriskt inleddes säkerligen inte den agrara ekonomin, som tidigare 
framhållits, med att man började odla spannmål; "Forntidens mäktigaste odlargärning var 
inte anläggandet av de första åkrarna utan denna omdaning av naturmarken för boskaps
skötandets skull, gestaltandet av det lövrika, vänliga bondelandskap, som för oss alla 
genom tusen år varit inbegreppet av det svenska i naturen" (Fries 1965:36). 

Det första stora steget var alltså en landskapsomvandling genom att påverka skogens 
utseende genom röjningar. För Sydsveriges del kan man peka på två skilda typer av röj
ningsbruk, dels den mer stationära skottskogsskötseln, dels det mer rörliga svedjebruket. 
Det sistnämnda innebär en läsligare exploatering av naturens näringsupplag, "Skott
skogsbruket representerar följaktligen en mera avancerad röjningsmetod än svedje
bruket" (Sjöbeck 1967:32). Då hackerörens odlingsform ger ett extensivt intryck har man 
särskilt gjort jämförelser med det historiska svedjebruket, dock utan att närmare precisera 
vad man menar med svedja (t.ex. Fries 1965). 

Svedjebruk enligt finska traditioner förknippas ofta med stora svedjefall ("huhta") i 
grov barrskog, men svedjebruk är inte något entydigt begrepp, och en rad olika former har 
förekommit. I samband med hackerörsområdena kanske man särskilt kan göra jäm
förelser med de typer av cirkulationssvedjebruk ("kaski") som bedrevs i lövskog, där man 
redan övergått från det mer orörda svedjefallsstadiet. 

Gösta Grotenfelt refererar ingående exempelvis (1 899:40f) den "vanliga cirkulations
sveden" utifrån 1700-talsbeskrivningar. Man utgick då från en 20- 30-årig lövskog som 
nedhöggs. I de sällsynta fall då skogen var för klen använde man brinnande "välter
stockar". Skogen höggs ned och fick torka till året därpå, och sedan brändes sveden "när 
gräset under de nedhuggna träden är tort, hvarpå fallet rödjas. Jorden blir svedd högst till 
2 å 3 tums (5 å 7 cm) djuplek. Om marken hinner taga gräs, innan den besås , plöjes med 
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svedjeplog". Sveden besåddes med råg som myllades ned med plog eller harv, och efter 
skörden plöjdes på nytt och man sådde havre, ärter eller lin, "hvarefter svedjelandet kan 
brukas till åker eller äng". 

Cirkulationssveden kan uppfattas som en övergångsform mot ett mer permanent agrart 
landskapsutnyttjande. Att hackerören skulle kunna ha fungerat i ett svedjebruk av just 
denna typ är dock tveksamt, redan av det skälet att man, såvitt känt, sällan eller aldrig 
stenröjde i något slags svedjebruk. De exempel på stenröjning i svedjor som Grotenfelt 
anför gäller mark där man från början avsåg att skapa permanenta åkrar av historisk typ. 

Historiskt röjnin�sbruk på kontinenten 

Inom historieforskningen har man länge jämfört äldre tiders jordbruk i Norden med 
uppgifter från inte minst antika källor. Ett sådant perspektiv anlade redan Olaus Magnus. 
Det är dock först under de senaste hundra åren som man mer ofta gjort jämförelser mellan 
extensiva brukningsformer i olika länder, exempelvis har Grotenfelt (1 899:427ff) påtalat 
stora likheter mellan det finska svedjebruket och vissa odlingsformer på kontinenten. 

I Alperna, Syd- och Mellantysklands bergstrakter, samt i Östeuropas bergstrakter fanns 
det länge olika ålderdomliga extensiva odlingsformer baserade på röjningsbruk, som 
liknade såväl vanligt svedjebruk som skottskogsbruk och gräsmarksträda. Goda över
sikter över bl.a. dessa typer av cirkulationsbruk har gjorts av Juhlin-Dannefelt ( 1925) och 
Steensberg (1993). Man odlade spannmål växelvis ("Wechselwirtschaft"), antingen med 
skottskogar eller mer öppna grässvålar, och varianterna och termerna är många. Avseende 
cirkulation i skog "Feldwaldwirtschaft" kan nämnas varianter som "Gestriippwirtschaft", 
"Hackwaldbetrieb", "Brandwirtschaft", "Haubergswirtschaft"; troligen är dock vissa ter
mer lokala och bruket snarast identiskt. Beträffande cirkulation på grässvål talas mest om 
"Feldgraswirtschaft" (Abel 1962:76ff.; Gradmann 1931 :  1 16-156). 

Ett särskilt intressant exempel från Siegen, som uppmärksammades redan av Romell 
(1966), avser ett skottskogsbruk "Haubergswirtschaft". Ursprunget kan spåras tillbaka till 
tidig järnålder och behovet av träkol. Termen "Hauberg" är belagd sedan 1400-talet, och 
"hauen" åsyftar huggning med särskilda knivar (Fickeler 1954:25). Odlingen bedrevs 
kollektivt så att man drev upp bl.a. björk och ek cirkulationsvis i 1 8- 22-årsperioder, och 
efter nedhuggning användes björken till träkol och ekbarken till garvning. Kalhygget 
rensades, torkades och brändes sedan innan kultivering med en hacka eller ett hand- eller 
djurdraget årder ("Hainpflug"), och sådd av "vinterråg" under endast ett år. Efter råg
skörden lämnades åkern i ca 6 år för att stubbarna skulle skjuta skott, och för att harris och 
gräs skulle växa upp; harris är en ärtbuske, som effektivt kan binda kväve direkt ur luften. 
Därefter släpptes betande kor på marken, och p.g.a. den täta vegetationen försågs de med 
skälla. Odlingssystemet nyttjades ännu på 1950-talet, och utgjorde under långa perioder 
en basnäring för en stor del av befolkningen (Fickeler 1954:26). Ett liknande slags 
cirkulations bruk var vanligt i Schwarzwald in i sen tid. Av särskilt intresse är att man i det 
kollektivt baserade jordbruket delade in marken i bandformiga remsor på olika sätt 
beroende på hur mycket utsäde som marken räckte till. I skilda områden varierade man 
längden respektive bredden (Steensberg 1993: 148). 

I Tyskland bedrevs på många håll även ett ålderdomligt cirkulationsjordbruk på 
gräsmark, s.k. "Egartenwirtschaft" eller "wilden Feldgraswirtschaft". Efter en eller två 
spannmålsskördar lät man marken övergå i grässvål för äng eller hage ett obestämt antal 
år, ofta mer än 20 år, innan den åter odlades (Gradmann 1931 :  1 35ft). 
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Skottsko2sskötsel och hackerörsodlin2 
Cirkulationsvis röjningsgödsling behöver inte enbart bedrivas inom skogsmark, utan 
fungerar lika väl på grässvålar, eller allra bäst på en kombination av lövskog och grässvål, 
d.v.s. ängar (Ekstam 1988). Tillämpar man röjningsgödsling på brunjordar kan man på en 
viss yta hålla en högre och mångsidigare tillväxt och avkastning, och motverka erosion 
och markförstöring avsevärt bättre än på podsoljordar; man kan åter framhålla att 
erosionsspår som terrasser sällan finns i hackerörsområdena. Om det i områdena fanns en 
mängd trädrötter bör det effektivt ha hållit kvar jorden. I äldre bemärkelse är det 
underförstått att ängar inbegriper vissa lövträd och buskar, och därför kan ordet löväng 
egentligen betraktas som en tautologi (Gustawsson 1954:29). 

Eftersom hackerörsodlingen tidsmässigt ligger före järnets införande, och därmed 
även före de slåtterbetingade ängena bör man sannolikt sätta hackerören i samband med 
en äldre form av äng, eller det som Sjöbeck kallar lövskogsmarker i form av lundar, vilka 
naturligtvis också är artificiellt skapade (Sjöbeck 1934:83). Redan Linne uppmärk
sammade hur ett mosaikartat ängslandskap, med en blandning av grässvål, träd och 
buskar, särskilt hassel, kunde bevara växtkraft under varierande geologiska och klimat
mässiga förhållanden (Sjöbeck 1962). Finessen med att blanda växtslag på detta vis var 
att trädens och buskarnas rötter trängde djupare ned i mineraljorden, och därigenom förde 
upp näring via lövnedfall till grässvålen, betande djur eller tillfälliga åkrar, "Forna tiders 
busk- och krattmarker ersättas i dag såsom begrepp av den mera sakliga beteckningen 
djuprotad grässvål" (Sjöbeck 1964b: 149). Begreppet djuprotad grässvål blir i princip 
synonymt med skottskog i lågskogsbruk. Sjöbeck framhåller vidare att lundarna ännu på 
Linnes tid bestod av lågskog i skottskogsbruk med en eller annan uppstickande ek eller 
ask. Träden stod glest och marken täcktes i stor utsträckning av grässvålar med 
oregelbundet inplanterande vandrande åkrar (Sjöbeck 1967:32). Odling med vandrande 
åkrar är alltså en ytterst ålderdomlig odlingsform, och antas ha varit i bruk redan under 
neolitisk tid (Göransson 1987). 

Det bästa sättet att få en produktiv brunjord är att anlägga ängsmark utan alltför många 
lövträd. Någon grov röjning av lövträden behövs inte för att åstadkomma en röjnings
gödsling, utan det räcker med att kapa bort ca 40- 50% av bladmassan eftersom denna står 
i viss relation till mängden underjordiska rottrådar. Ett för de torrt belägna hackerörs
områdena intressant faktum är att röjningen förbättrar de marklevande växternas tillgång 
till vatten, dels då skogen inte konkurrerar lika mycket, dels då frigjort kväve verkar 
dämpande på vattenkonsumtionen (Ekstam 1988:45). 

Stora naturkännare som Sjöbeck och Romell iakttog naturligtvis hackerören, och de 
var fullt medvetna om deras utbredning. Men de hade inte tillgång till några arkeologiska 
dateringar och var av förståeliga skäl mycket svävande på vilken tidsperiod de tänker sig, 
även om medeltid eller äldre antyds (Sjöbeck 1947:242). Detta hindrar naturligtvis inte att 
hackerörsodlingen skulle vara förenlig med den äldre typen av skottskogsbruk, då man 
ännu inte kunde utnyttja grässvålarna till vinterfoder genom slåtter med järnliar. 

Hackerörsodlingen skulle alltså mycket väl kunna fungera som den typ av vandrande 
åkrar i lundar som Sjöbeck beskriver, även om han inte direkt uttalat något sådant sam
band. Skottskogsbestånden skulle kunna ha bestått av främst hassel, men även ask, ek och 
björk, därtill klibbal, och i sydligare områden även skogslind, avenbok sälg och videarter 
(Sjöbeck 1 962). De olika träden och buskarna var inte bara nödvändiga för att tillföra 
näring, utan lågskog i skottskogsbruk betraktades av bonden som outrotlig (Sjöbeck 
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Figur 7. En tidlös bild, som kunde ha varit tagen när som helst mellan yngre stenåldern 
och 1900-talets början. Under hackerörsperioden dominerade björkskog, och en betesyta 
med en eventuellt åtföljande vandrande åker skulle kunna ha tagits upp efter avverkning 
och lövtäkt. Påskrift på foto: Röjning i förbindelse med lövtäkt. Lövkärvarna har upphängts 
till torkning i träden eller på de fällda trädstammarna. Olofsered, Ödenäs socken i Väster
götland. Foto Mårten Sjöbeck 1932, ATA neg. 6514. 

1967 :32). Klibbalen och videt ingick i skottskogsbestånden på våtmark. 
I samband med röjningsbruk av olika slag brukar man uppge trädesperioder om ca 20 

30 år. En odling av spannmål i en vandrande åker skulle kunna ha inletts med att man 
kapade skottskogen så mycket som möjligt, och att man hackade upp, eller ärjade, ytorna 
med grässvål. Efter en eller ett par skördar, kanske företrädesvis av skalkom, fick åkern 
återgå till grässvål och bete, samtidigt som skottskogen automatiskt sköt upp på nytt. Om 
man släppte djuren på bete i samma område fick man en indirekt gödsling, även om röj
ningsgödsling bör kunna ha varit tillräcklig, "Hur viktig den betade grässvålen bör ha 
varit för de förhistoriska odlingarna, förstår man kanske bäst, när man inser, att grässvål 
var en nödvändig förutsättning för att kunna rödja (kvävegödsla). Var bonden förhindrad 
att rödja, fick han icke tillbaka utsädet, och svälten stod för dörren" (Sjöbeck 1 967 : 1 2). 

I samband med Ystadprojektet har Roger Engelmark påvisat en markant förändring i 
nyttjade grödor under bronsåldern. Fram till bronsåldern dominerade speltvete och naket 
kom, men under loppet av bronsåldern ersätts dessa sädesslag nästan helt av skalkom. 
Detta avspeglar en radikal förändring i jordbruket, och då skalkom anses vara mer 
kväveberoende menar Engelmark att man, åtminstone i Skåne, troligen tillämpade någon 
form av gödsling (Engelmark 1992:370f). 

Men beträffande gödsling i hackerörsområdena kanske röjningsgödsling var tillräcklig 
för själva spannmålsodlingen, även om betande boskap på trädesarealema tillförde gödsel 
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under alla omständigheter. I Skåne har dock långhus såväl med som utan stalldel 
förekommit, åtminstone från tidig bronsålder (Tesch l 992:300ff), även om vi knappast 
känner samtida hela huslämningar från det sydsvenska höglandet. Men det är alltså inte 
uteslutet att man kan ha haft tillgång till stallgödsel, även om man automatiskt inte skulle 
ha använt den till åkrarna. Men om man hade tillgång till gödsel, och ansåg att den 
förbättrade odlingen, så kan den lika väl tänkas ha kommit till användning i små åker
stycken närmast gården; något som vi dock inte har påvisat i det småländska fält
materialet. Inom Ystadprojektet har man påvisat odling av en rad skilda grödor under 
bronsåldern, och man har antagit småskalig odling nära bebyggelsen (Olsson 1991: 132). 

Skottskogen var emellertid ännu viktigare än odlingen av spannmål, "Innan lien och 
skäran kommo i bruk måste grästillgångarna i lövskogen ha varit mycket sparsamma, och 
lövtäkten, d.v.s. bruket att sommartid insamla träden lövgrenar som vinterfoder åt boskap 
och husdjur, måste ha betytt en livsviktig del av det forntida förvärvsarbetet" (Sjöbeck 
1934:83). Troels-Smith (1984:13ff) har vid undersökningar av neolitiska avfallslager i 
Schweiz visat att husdjur blivit utfodrade med lövfoder (se även Rasmussen 1993). 
Utöver att göra nytta som gödande av grässvålen genom lövnedfall, och att utgöra lövtäkt, 
kunde skottskogen bidra med ris till hägnader och käppar till flätverk för olika bygg
nadsändamål eller fiskf'angstanläggningar (se Bartholin, Göransson, Wors0e föreliggande 
skrift). 

För odling i skottskogsbruk måste just hägnader varit en nödvändighet för att hålla 
betande djur från åkrarna. Sjöbeck framhåller historiska exempel på att man sällan såg 
stängsel på utmarkerna i Skåne, utan att man kring lyckodlingar eller ängsmader satte upp 
gärdsgårdar av på marken upplagda enbuskar som staplades på varandra och kvarhölls av 
på varannan meter nedslagna störar (Sjöbeck 1927: 152, se också Wors0e föreliggande 
skrift). 

Skottsko2sskötsel och stenröjnin2 för hackerör 

Hackerörsodlingen var tydligen mer stationär än utpräglat extensiva odlingsformer som 
svedjebruket, och den skulle kunna ses som ett steg på vägen mot permanenta stall
gödslade åkrar. Stenröjningen skulle kunna förklaras med olika psykologiska och sociala 
faktorer, som att man var medveten om att man inom en viss tid skulle återuppta just 
samma yta till odling, och att det "lönade sig" att stenröja. Den tid då hackerörsodlingen 
uppstår har ansetts vara den tid då territorieindelning och ägogränser inf'örs i landskapet 
(Carlsson 1983). Hackerören kan ses som ett uttryck för att man nu var villig att investera 
mer arbete i landskapet eller att vidmakthållandet av äganderätten krävde markinves
teringar, och de skulle då även få symboliska anspelningar utöver det rent funktionella. 
Men inte minst ur brukningsteknisk synpunkt måste det ha funnits starka skäl till att 
investera så mycket arbete i stenröjning; förutom att åkerjorden naturligtvis blev mer 
lättbrukad om den var stenfri kan man tänka sig att man använde redskap som helt enkelt 
fort blev utslitna om det var mycket sten i jorden. 

Ett skifte i användningen av redskap behöver inte ha varit den enda faktorn, utan 
stenröjningen i hackerörsområdena kanske primärt hängde samman med en markslags
förändring när man tog upp en tillfällig åker. En vegetationsmässig bakgrund till upp
komsten av stenröjningen skulle kunna vara att man parallellt under neolitisk tid och fram 
till hackerörsperioden i huvudsak använde sig av två skilda markslag, dels glesa 
skottskogar med öppna grässvålar, dels tät lövskog. Grässvålarna skulle ha utgjort ett i 
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Uppkomsten av stenröjningen och hackerören skulle mot denna bakgrund alltså kunna 
tolkas som att man vid odlingen övergått från mark med kapad lövskog och upplöst eller 
obefintlig grässvål till vältuktad skottskog med tät grässvål. Odlingen skulle alltså övergå 
från skugga till ljus. Beträffande markslagen skulle det innebära att man genomförde en 
sammanslagning av betesmarken och spannmålsodlingen till samma markslag. 

Beträffande jordbruksredskapen skulle hackan eller det lätta årdret höra till de äldsta, 
men bara vara användbara så länge man undvek täta grässvålar, eller så länge man odlade 
på sandiga eller naturligt stenfria marker. Man rar utgå från att bönderna på höglandet 
mycket väl kände till hur man bedrev odling med årder på låglandet i Skåne och på andra 
håll, men att den stenbundna terrängen samtidigt förhindrade likadana jordbruksmetoder. 
När man tog de djuprotade grässvålarna på stenig mark i anspråk fick man ta till 
grävkäppar eller paddelspadar, åtminstone till dess att markerna blev någorlunda stenfria. 
I "färdigröjda" hackerörsområden skulle man i princip kunna ha använt träårder, även om 
röjningen kan ha dragit ut på tiden. Men när järn blev tillgängligt kunde man även på 
höglandet allmänt använda årder eftersom årdrets järnskoning klarade att bryta grässvål i 
stenig mark. 

Sammanfattning 

Att hackerörsområdena utgjort åkermark under sen bronsålder - äldre järnålder har 
framgått av olika undersökningar på senare år, även om vissa hackerörsliknande områden 
kan härröra från yngre järnålder eller medeltid. Områdena är förvisso mycket stora om 
man jämför med den historiska åkermarken, men i projektområdet uppgår hackerörs
arealen "bara" till omkring 5 % av all areal, d.v.s. klart mindre än vad man hittills varit 
benägen att anta. En stor del av hackerören har dock säkerligen odlats bort under historisk 
tid, hur stor del är svårt att uppskatta, men kanske lika mycket som den ännu bevarade 
andelen. Om Växjötrakten har en representativ andel hackerörsareal är emellertid ännu 
svårt att bedöma. 

Områdena som vi ser dem idag är det samlade resultatet av många års röjning, och vid 
ett och samma tillfälle då områdena var i bruk skulle de knappast ha uppfattats som en 
enda stor åkermark. Det är mer troligt att olika delar inom ett och samma hackerörs
område samtidigt i ett roterande schema utgjorde såväl vandrande åker, långtidsträda med 
gräsmarksbete, skottskog med vinterfodertäkt, täkt för ris och käppar för byggnads
ändamål, etc. Inom det historiska jordbruket skilde man i regel strikt på skog, äng och 
åker, men inom hackerörsekonomin skulle alltså alla markslag kunna ha roterat inom 
samma areal. Troligen har mycket av begreppsförvirringen kring extensivt bruk alltsedan 
antiken bestått i att de flesta betraktare kommit från samhällen med traditioner för ett 
permanent intensivjordbruk. 

Om hackerörsområdena sköttes i ett skottskogsbruk bör näringstillförseln ha varit 
tillräcklig utan stallgödsling. Men om arealer med träda periodvis fick utgöra bete blev de 
ändå gödslade, och om man i områdena bodde i långhus med stalldel kan man ha fått 
gödsel till vissa mindre odlingsytor av mer hortikulturellt slag. 

Det vi idag ser i form av hackerörsområden utgjorde säkerligen inte hela resursområdet 
med skottskog och grässvålar om man utgår från att boskapsskötseln var viktigare än 
spannmålsodlingen. Den sistnämnda var en möjlighet, och knappast en förutsättning för 
skottskogsskötseln. Hur stora hackerörsgårdamas samlade skottskogsområden var är 
förstås mycket svårt att bedöma, men man kan förmoda att de var flera gånger större än 
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Figur 8. Hackerörslandskapet kan ha haft fl,era likheter med det sentida agrarlandskapet. 
Lövdungar, åkrar och betesmark stod i en mosaikartad blandning. Markslagen var dock 
troligen mycket mer föränderliga, och avlöste varandra mer än under historisk tid. Löv och 
grässvål dominerade synfältet, och hamlade lövträd med bollformade kronor, busksly och 
tydliga betes horisonter fanns säkerligen. De permanenta hägnaderna kom dock först ett 
stycke in i järnåldern, och anlagda vägar kom inte förrän i sen tid. Småland, Stenberga 
socken, Kråkelid. Foto Mårten Sjöbeck 1942, ATA neg. 3181. 

hackerörsarealen. För boskapen var säkert också alla större eller mindre våtmarker, inom 
och kring hackerörsområdena, viktiga betesmarker. 

Orsaken till den intensiva stenröjningen i hackerörsområdena är väl knappast ännu helt 
klarlagd, men man kan anta att den hänger samman med en förändring i markslags
utnyttjande. I ett tidigare skede kan man ha odlat med hacka eller lätt årder i röjningar i 
lövskog, där jorden var skuggad och därmed nästan var fri från grässvål samtidigt som 
man hade ett permanent bete i skottskogar. I och med hackerörsperioden kan man ha 
flyttat ut de fortfarande vandrande åkrarna till de öppna skottskogsmarkema med bete och 
ljust belägen djuprotad grässvål. Hackerörens "gåta" kan bestå i att all sten på höglandets 
moränmarker försvårade uppbrytandet av åkrar när man flyttade ut på de sega betes
betingade grässvålarna. Hackerörsodlingens ursprungliga jordbruksredskap var möjligen 
paddelspadar, som i ett senare skede av stenröjning ibland skulle kunna ha ersatts av 
träårder. När det effektivare järnskodda årdret blev tillgängligt var förmodligen hacke
rörsodlingens tid redan förbi. Eventuella hackor skulle snarast tillhöra tiden före 
hackerören. 
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Från historisk tid finns en rad odlingssystem kan antas ha likheter med hackerörens. 
Ett visst problem i sammanhanget är att det förekommer en mängd begrepp och beteck
ningar för likartade företeelser, exempelvis tycks det finnas stora likheter mellan vissa 
typer av skottskogsbruk och cirkulationssveder, fastän de begreppsmässigt brukar klassi
ficeras helt olika. Om man bland historiska exempel skall försöka få en uppfattning om 
hur hackerörsområden såg ut och fungerade kanske man närmast skall jämföra med 
odlingsformer som det skånsk-småländska skottskogsbruk som Sjöbeck såg rester av i 
börj an av seklet, eller de tyska skottskogs- och gräsmarkssystemen som i avancerade 
former levde kvar ännu i vår egen tid. 
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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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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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. dium slutar "år 650". Redan tidigt observerade Nilsson att landnamsmodellen var ohåll bar (Nilsson 1964:39).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 vid are tydligt att I versen själv var böjd att överge hypotesen. En forskare ändrar alltid upp fattning under sitt liv -blir livet för kort hinner man kanske inte skriva ner sin tänkta, mer utvecklade modell. Jag fann det likväl nödvändigt att diskutera I versens modell här, emedan den ännu omhuldas av den svenske icke-specialisten, och även av ett litet fåtal arkeologer (Kristiansen 1993). Givetvis, det måste poängteras, röjde den tidigneolitiske bonden i skogen med både yxa och eld -därom råder ingen tvekan (se nedan). Dock, det vi ser mellan almfallet och regenerationen i våra pollendiagram kan knappast vara en återspegling av en sådan röj ning, ty de följande "stadierna" är alldeles för utdragna i tiden -och de är synkrona över 100 000-tals kvadratkilometer. I västra Ryssland (och även i Harz, t.ex.) har vi ett granmaximum istället för ett björkmaximum ovan almfallet, vilket talar för att "utommänskliga" faktorer bidrar till skogsförändringama. Enligt ryska forskare blev vintrarna mycket kalla under detta ske de, 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 destruktions fas" (se n edan). 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 ge nom 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 1991). (Den"lilla istiden", som inte var någon enhetlig period, började under 1400-talet och varade till mitten av 1800-talet -det var under en särskilt kall fas av den na, som tåget över Bält möjliggjordes). 41
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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-

425 

• 

• 

• 

• I 



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. 
426 



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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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. 
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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 16) 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 1991b, 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, 134 cm under ytan, påträffades träkol (av ovan be
skriven storlek) från stam av lind. En C14-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 C14-daterades till 
6480 +/-120 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 C14-datering av ett antal kol från lagren på nivån 118-127 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 
445 

. -:t::-:ttr 
1:r=·.r =·'-t1=-

-:-t .. 

PRIMEYAL FOAEST 
1 f• t•'f.:-1 of NEMORAL 

... • ,• BROAD-LEAVEO TReES 



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 betesmar ker i oerhörd grad, vilket kan observeras i många diagram från Götaland. Lind och has sel minskar medan björk och gräs ökar. Högst sannolikt skedde odlingen av säd fortfa rande 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 date ras till senneolitisk tid (Hatt 1937: 105 ff). Uteslutas kan sålunda inte, att det mellanneo litiska vandrande åkerbruket i skottskogar, vilket sålunda tycks ha avslöjats med hjälp av pollendiagram, även kan ha lämnat någon fo rm 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 sten ålder, som på de flesta andra håll. Hällkistorna uppträder nämligen ofta i hackerörsmil jöer 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 pol lendiagrammen 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, semina rium 1994, Gren i föreliggande skrift). Hela vår förhistoria håller på att revideras. Under jägarstenålderns första årtusenden omfo rmades 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) inten sivgödslade 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 mar ker 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. Paleo botaniker, 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. 44
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Den neolitiske hasselskov 

Thomas Bartholin 

Fund af et neolitisk fiskegrerde i Sejerf/Sbugten nordvest for Sjrelland, strrekkende sig flere 
hundrede meter ud i havet fra den lille flS NekselflS, og analyser af et omfattende trremateriale 
herfra, har givet anledning til overvejelser over det neolitiske skovrniljfl!s udseende. 

De arkreologiske undersfl!gelser er gennemffl!rt af Skov- og Naturstyrelsen under det 
danske Miljfl!rninisterium i samarbejde med Kalundborg og Omegns Museum. 

De vedanatorniske analyser er gennemff/Srt af undertegnede på Nationalmuseets Natur
videnskabelige Undersf/Sgelser i Kf/Sbenhavn. Resultatet af disse undersf/Sgelser vil blive 
publiceret i lfl!bet af 1996 af Skov- og Miljf/Sstyrelsen. 

Denne rapport er en sammenfatning af disse overvejelser, hvori der også indgår resul
tatet af nye sammenstillinger af et tidligere analyseret materiale fraAlvastra Pålbyggnad i 
Östergötland. 

Naturskov og strevningsskov 
Den urf/Srte naturskov, som vi ikke kender, men som vi forestiller os den, var domineret af 
hfl!jskoven, med de forskellige trrearter fordelt til voksepladser, hvor konkurrencen tillod 
dem at erobre en plads, når jordbund og lysforhold var ideelle. Ny opvrekst kom kun frem 
på steder, hvor lysninger opstod af tilfreldige årsager. Det kunne for eksempel vrere natur
lig df/Sd, skovbrand eller stormfald. 

Trre af små dimensioner kunne kun findes i naturlige skovbryn, for eksempel langs 
strande, vandlfl!b, sf/Ser og moser, eller hvor der for kort tid var skabt en lysning, som ovenfor 
nrevnt, i den eksisterende skov. 

En forudsretning for at bygge en så stor konstruktion, som fiskegrerdeme ved NekselflS, 
var, at adgangen til de nf/Sdvrendige byggematerialer var rigelig, nem og vedvarende, idet 
anlregget hele tiden skulle holdes ved lige. Der krrevedes titusinder af tynde rette kreppe til 
de flettede måtter og tusindvis af små prele til at fastholde konstruktionen. 

Hassel er nresten den eneste trreart, som er anvendt i de flettede måtter og den udgfl!r 
også hovedparten af prelene. 

I naturskoven findes haslen mest på muldbund, som kan vrere tf/Srrere eller fugtigere 
bund. Den ynder lysninger, hvor den etablerer sig ret hurtigt efter, at de er opstået, men når 
nreppe at udvikle sig til en stor kraftig busk, for den overvokses af nyetablerede trreer og 
standser sin vrekst. En hasselbusk, som overskygges, flader ud i kronen og de dannede 
"stammer" bliver krogede i deres sf/Sgen mod lyset. Disse skyggede buske danner kun få 
"hasselkreppe". Rette hasselkreppe förekommer på individer med god lystilgang, hvor gamle 
buske udvikler "sovende f/Sjne", mens stf/Sdskud udvikles, når busken ryddes helt eller del
vist. I naturskovens skovbryn vokser haslen under samme vilkår. 

Gennem rydninger i naturskoven og ved efterffl!lgende pleje, er det muligt at begunstige 
eksisterende og nyetablerede haslers fremvrekst, som det kendes fra lfl!venge og grerdsels
skove. De regulrere, senere kendte grerdselsskove var normalt underkastet en regelmressig 
strevning med bestemte årsintervaller, hvilket ved undersf/Sgelser af trremateriale fra sådanne 
skove ville kunne påvises ved årringstrellinger, som der er udff/Srt på fiskegrerdematerialet. 
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I en hrevdet l0veng, hvor anden trrevegetation holdes nede, kan hasselbuskene, der normalt vil stå helt frit, udvikle sig ideelt. Den eftertragtede produktion af n0dder vil kunne 0ges gennem passende udtynding af de st0rre grene i busken. Udtyndingen vil samtidig fremrne produktionen af retvoksede, tynde hasselkreppe. Srettes hele busken på rod, vil produktionen af hasselkreppe kunne maksimeres. I en hasselbusk, hvor der tyndes blandt de store grene, vil "kreppene" kun sjreldent nå op i kronen og blive medherskende. De vil vokse i nogle år, så lrenge der er lys nok, nogle vil blive st0rre end andre. Når lystilgangen bliver for lille, vil vreksten gå i stå og' kreppen" vil d0. I en busk, som srettes på rod, starter den store mrengde små skud som "kreppe" i hård indbyrdes konkurrence. Et fåtal vil blive herskende og udvikle sig med en retvokset stamrnebasis. Et flertal vil udvikle sig og d0, som ovenfor nrevnt. Hvordan Neksel0-bonden har passet sin "hasselskov", kan det nok vrere svrert at sige, men skoven må eksistere på det tidspunkt, da ideen til at bygge så store fiskegrerder opstår. Tanken om, at han også skulle have fået ideen til at tynde ud blandt en rodhugget hasselbusks mange nye skud, for at fremme produktionen af kreppe i ideelle dimensioner, er heller ikke fjem. Havde han tid i l0bet af vinteren, kunne han tynde i sine hasselbuske og supplere med småprele fra naturskovens lysninger. De store mrengder af ensartede hasselkreppe til de flettede "måtter" var det mest rationelt at fremskaffe ved rydning af hele busken. Vedligeholdelsen af et fiskegrerde kunne antagelig ske rent rutinemressigt. Storm og str0m kunne dog 0delregge det hele i 10bet af en nat, således at meget store mrengder 
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Figur 1. Alvastra pålbyggnad. Fund af hassel, Corylus avellana. 
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materiale skulle kunne fremskaffes i en fart. Man kan forestille sig, at skoven var dimen
sioneret i forhold til et sådant behov. 

Alvastra Pålbyggnad 
At forsjijge at beskrive et skovmiljjij, på basis af analyse af de 75 prover fra fiskegrerdeme 
ved Nekseljij, forudsretter et godt samrnenligningsgrundlag: Tilsvarende målinger på has
sel på et meget stjijrre materiale, som hidtil ikke har vreret bearbejdet, fra det samtidige 
anlreg, A1vastra Pålbyggnad i Östergötland, Sverige. 

Ligheden mellem de to analyser er påfaldende god, når der ses bort fra de helt små 
dimensioner under 2 cm, som mangler i Nekseljij-materialet, hvor de har udgjort den tynde 
jijvre ende, som i tidens ]jijb er forsvundet, af fletvrerkskreppe af 3-4 cm's tykkelse i nedre 
ende. Man må således antage, at hasseJskovens udseende og behandling har vreret 
nogenlunde ens på de to lokaliteter. 

Alvastra Pålbyggnad er en plads anlagt i en vreldmose, som en masse små parceller, 
hvor bunden er stabiliceret med mindre stammer, mest af el, og en mrengde grene 
overvejende af hassel, pil og reble, samrnen med et stort antal småkviste af mistelten. 
Parcellerne er omgivet af pallisadelignende prelerrekker af eg, hassel, lind, brevreasp, pop
pel, el og reble (Malmer 1983, Bartholin 1983a). 

Dendrokronologiske analyser af egeprelene viser anlreggets funktionsperioder, som 
strrekker sig over 18 år, med få genoptagne aktiviteter ca 25 år senere (Bartholin 1978, 
1983a). 

Vedanatomiske analyser af pilegrene og -stubbe viser, at anlregget eller dele deraf i 
perioder, hvor det har vreret ude af brug, er tilvokset med et pilekrat (Bartholin 1987). 

Egeprelenes samme og lave egenalder, som stiger i takt med at anlregget udbygges, 
viser antagelig nrerhed til en strevningsskov. Den er strevnet eller etableret ca 30 år f jijr 

Figur 2. Hassel, Corylus avellana. Omberg i Östergötland. Foto författaren 1978. 
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anlregget etableres og i udnyttelsesperioden vokser den sig trettere og trettere, hvilket nok betyder, at et område ryddes fra en ende af, hver gang der er brug for nye prele i anlregget. Arealet udsrettes måske for skovbrand i anlreggets 18 år (Bartholin 1978, 1983b). Prele af elm, som ikke sikkert kan dateres, men som indgår i enheder med dateret eg, viser ved deres stammeform og tilvrekst, at de er fremvokset som stubskud, der er reldre end de daterede ege. (Bartholin 1978). Prele af rebletrre, samt store mrengder forkullede rebler, tyder på, at der fandtes et åbent skovlandskab, muligvis en l0venglignende vegetation, hvor rebletrreme har haft fortrinsret og antagelig er blevet udtyndet i kroneme eller blandt fremvoksede stubskud, idet regulrere stammer ikke er påvist (Bartholin 1983a). Hassel er den hyppigst forekornne trreart, blandt prelene såvel som i prelebygningens horisonte1le grenlag. 160 prele og 251 kreppe fra grenlaget er aldersbestemt og vist på figur 1. Det fremgår heraf, at der ikke er nogen tendenser i dette materiale til ophobning i bestemte aldersklasser, som kunne tyde på regelmressig strevning. Med argumenter som anfort ovenfor, må den udnyttede hassel vrere fremvokset under rigelig lystilgang, hvilket også förekomsten af meget store mrengder af n0ddeskaller i prelebygningens kulturlag tyder på. Haslen kan derfor have vokset i et l0venglignende landskab sammen med rebletrreerne, og det må vrere udtyndinger i sådanne buske, man finder tidligere rnislykkede fors0g på, når der på prele findes delvist overvoksede ar fra gamle 0ksehug. Men der er også meget der tyder på, at meget af den hassel, der anvendes iAlvastra, kommer fra samme skov, som leverer egeprelene: På figur 1 ses en ophobning, som måske ikke er tilf reldig, af ca 30-årige hasselprele, samme alder, som egeprelene har i prelebygningens anlregsfase i de relative år 1 - 3. I anden byggefase, år 11 - 12, er egene blevet ca 12 år c:eldre, hvilket b0r svare til stigningen i antallet af hasselpc:ele med en alder på 41-43 år. Dette understreger ovennc:evnte formodning om, at egeskoven er en typisk stc:evningsskov med hasselbuske, som i en alder af 30 år ryddes fra en ende af og resten, såvel egetrreer som hasselbuske, lades ur0rte til efterf0lgende byggefaser, selvom det for haslens vedkommende kun kan påvises i anden byggefase. Lige som for egen, viser de vedanatorniske analyser, at haslen er freldet om vinteren, i det tidlige forår og om sornmeren. Den meget store andel af op til 2 cm tykke hasselkc:eppe i pc:elebygningens horisontelle kulturlag, med aldre op til 20 år, viser, hvordan en rodhugget hasselbusk udvikler sig, når den passer sig selv: De fleste skud bliver ikke til andet end tynde grene som f0lge af indbyrdes konkurrence og stadig kraftigere overskygning fra herskende grene, f0r eller senere med d0den til folge. Alvastrabonden kan godt bruge sådanne kreppe, hvis formål blot er at udg0re et stabiliserende gulvlag. De er lettere at indsamle end noget andet grenmateriale og ligger mere plant. Der beh0ver ikke vc:ere nogen permanent tilgang til sådanne kreppe, til det relativt kortlivede projekt, som pc:elebygningen er. Dette i modsc:etning til fiskegrerdeproduktionen, hvor materialeme skal vc:ere ensartede, både i tykkelse og lrengde. Derfor måtte Neksel0-bonden passe sin skov helt anderledes ornhyggeligt og det har han sikkert vreret bedre til, end vi havde forestillet os. Fortsatte unders0gelser af neolitiske fiskegc:erder vil sikkert bevise, at dette er rigtigt. En oplagt mulighed herfor er analyser af et tilsvarende fund af et fiskegrerde ved Halsskov på Vestsjrelland. Et fund, der er gjort og unders0gt af Kalundborg og Omegns Museum i förbindelse med anlregsarbejdeme til Storebreltsbroen (Pedersen 1992). 
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Författarna 

Nedan ges en kort presentation av medverkande författare. Den refererade forskningen 
och artiklarna utgör ett urval som anknyter till "lövtäkt och stubbskottsbruk", se även 
referenser i artiklarna. 
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I. Stubbskottsäng med klibbal, ask och björk, nära staden Alytus i södra Litauen. Foto Urban 
Emanuelsson 1993. 

2. Ticligare brukad stubbskottsäng med klibbal, ask och hassel, i Lemlands sn, Åland. Foto Håkan 
Slotte 1994. 

3. Stubbskottsäng med hassel, tidigare i flera hundra år brukad för produktion av band ved och nötter. 
Sottunga sn, Åland. Foto Håkan Slotte 1994. 



4. Stubbskottsäng som idag används som betesmark, Sottunga sn, Åland. Träden har avverkats för 
ved och för att förbättra betet (lövtäkt har upphört). Från de gamla och vida al stubbarna skjuter 
många 2-åriga skott upp. Foto Håkan Slotte 1992. 

5. T!ISs!IS Skov i Vissinge, Danmark. År 1792 var området karterat som äng och har under enare tid 
använts för bete. Foto Eiler Wt11rs!ISe 1975. 

6. Bjerre Skov vid Randers, Danmark. Träden höggs senast för 20 år sedan och stubbskotten har 
därefter glesats ut. Foto Eiler Wor !,'Se. 



7. Hackerör i bokskog nära Skäralid, Skåne. Foto Hans Göransson 1995. 
8. Hackerör i Ignaberga sn, Kristiansstads län. Foto Leif Gren 1993. 
9. För mer än 5000 år sedan fälldes dessa skottskogsstammar av ek nära Alvastra pålbyggnad. Foto 

Thomas Bartholin. 



12A 12 B 

12 C I 0. Fältarbete i Bricklieve Mountains, Irland. Foto Hans Göransson 1981. 11. Örups almskog 1981. Den ca 8 hektar stora skogen slogs helt ut av almsjuka mellan åren 1979-1981. Sannolikt har almträd i Nordvästeuropa angripits av almsjuka vid bondestenålderns början. Foto Hans Göransson. 12. Pollenkom av björk, Betula (A), skogslind, Tilia cordata (B), vete, Triticum (C) och en, 
Juniperus (D). Samtliga foton Thomas Persson. 



LÖVTÄKT OCH STUBBSKOTTSBRUK. Människans förändring av landskapet - boskapsskötsel och åkerbruk med ltjälp av skog Som en röd tråd i boken går bruket att utfodra djur med löv, både direkt i markerna och genom hopsamling för senare användning. Man ser vilken betydelse detta har haft genom årtusendena och ända in i vår tid, och man förstår att lövfodringen i sin tur har varit viktig för folkförsörjningen eftersom mera boskap har kunnat hållas, vi lket har bidragit både till överlevnad och till ett växande välstånd. Man får klart för sig att åkerbruket och kreaturshällningen i äldre tid på sitt sätt innebar ett mer komplicerat nyttjande av naturen än det jordbruk och vallsystem, som vi i dag känner. Jordbruk och boskapsskötsel har bl .a. utvecklats genom att skogen har använts som en resurs, och förändringarna i landskapet bär en tydlig prägel av detta nyttjande. Det är glädjande att myndigheter, forskare av olika slag och många som är verksamma inom de areel la näringarna nu har kommit till insikt om betydelsen av att arbeta för balansen mellan att bevara och samtidigt nyttja det skogs- och odlingslandskap som våra förfäder har skapat . Det som för en lekman kan synas vara ett starkt begränsat ämnesområde har i boken visat sig ha många infallsvinklar och intressenter . Författarna kommer från nästan hela Norden, och bland dem finns både humanister och naturvetare, vilket ger en intressant helhetsbild . Arbetet är upplagt i omvänd tidsordning, men artiklarna utgör til lsammans ett slags historik över människans förändring av landskapet genom att lövskog och buskar har nyttjats i boskapsskötsel och åkerbruk. Det har blivit en mångfasetterad expose över vad användningen av löv har betytt för de areella näringarna genom olika århundraden i de nordiska länderna, inklusive en europeisk översikt och lokala svenska skildringar. Skogsutnyttjande under mellanstenåldern och hackerör under bronsåldern behandlas, och lövets roll kan följas ända fram till moderna studier av dess näringsvärde. (Ur företalet av professor Sven-Uno Skarp, Akademisekreterare och VD.) Utgivningen har möj liggjorts genom förhandsbestäl lningar och ekonomiska bidrag från Jordbruksverket; Kungl. Patriotiska Sällskapet ; Nordiska Ministerrådet ; Riksantikvarieämbetet; Skogsstyrelsen; Statens Naturvårdsverk och Världsnaturfonden, WWF, samt från Sveriges Lantbruksuniversitet: Institutionen för landskapsplanering i Alnarp; lnstitutionen för landskapsplanering i Ultuna, Avdelningen för agrarhistoria; Centrum för biologisk mångfald - SLU och Uppsala universitet . KSIAB - BIBLIOTEK, ARKIV, SKRIFTUTGIVNING OCH RÅDGIVNING inom skogsoch lantbruksbistoria i vid, tvärvetenskaplig mening. KSLAB riktar sig till forskare i skogs- och lantbrukshistoria på alla nivåer och t i l l  intresserade av de areel la näringarnas utveckling. SKOGS- OCH IANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN - utgivna av KSLA:s bibliotek. Serien har som syfte att främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer genom att publicera bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten samt uppsatser av både professionella och privata forskare. KSLAB tar gärna emot förslag t i l l  texter som skulle kunna ingå i serien . De senaste numren i serien är: Nr 1 1 .  Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900. Nr 12. Landbon, ladan och Jagen och Hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar. Nr 14 .  Svensk potatisodling. Utvecklingen under 1900-talet, och Potatisen i forskning och undervisning. Institutionen för växtodlingslära i Ultuna 1957-1991. Nr 15 .  Peter Hemquists Sjukdomslära - husdjurens inre sjukdomar. En handskrift om 1700-talsmedicin vid Veterinärinrättn ingen i Skara. Nr 16 .  Från höfrö till vallfrö. Den svenska fröförsörjoingen 1740-1870. Se vidare : FÖRTECKNING ÖVER UITERA TUR I SKOGS- OCH UNTBRUKSHISTORIA, vilken finns längst bak i del 2 av förel iggande skrift. Skogs- och Jantbrukshistoriska meddelanden - utgivna av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek (KSLAB) SOLMED Nr 17 ISSN 1 102-9048 ISBN 91 -87562-89-8 
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