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Öresundsbron 2006. Foto: Johanna Rylander.
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Förord

Idén om en fast förbindelse över Öresund har gamla anor och frågan hade dis-
kuterats i mer än hundra år då slutligen, vid millennieskiftet 2000, Öresunds-
bron stod klar att tas i bruk.

Malmö Kulturmiljö, dåvarande Stadsantikvariska avdelningen, fick i upp-
drag av Länsstyrelsen i Malmöhus län 1993 (nu Skåne län) att göra en inle-
dande kulturmiljökonsekvensutredning. I denna fastställdes vilken påverkan
projektet skulle få på kulturmiljön inom och i närheten av det kommande
exploateringsområdet. Det slutliga beslutet att en fast förbindelse över Öre-
sund skulle bli verklighet togs av Sveriges och Danmarks regeringar 1994.

Malmö Kulturmiljö fick huvuduppdraget att genomföra och ansvara för de
arkeologiska undersökningarna i samband med anläggningsarbetena. De ar-
keologiska slutundersökningarna påbörjades sommaren 1996 och avslutades
efter tre säsonger hösten 1998. Parallellt med de arkeologiska undersökning-
arna verkställdes byggandet av Yttre Ringvägen kring Malmö. Denna bestod av
en fyrfilig, 23 km lång motorväg från Kronetorp strax öster om Malmö till
brofästet, samt från Fosie by, även av järnväg. Allt skulle stå klart inför invig-
ningen av Öresundsbron i juni 2000. Uppdragsgivare för projektet och finan-
siärer för de arkeologiska undersökningarna var SVEDAB och Vägverket.

Efter det att utredningar och förundersökningar genomförts kring den pla-
nerade motorvägen fördelades de arkeologiska slutundersökningarna på 20
huvudområden och 53 underområden omfattande en undersökningsyta av to-
talt ca 100 ha. Resultaten från dessa undersökningar har presenterats i 27
rapportvolymer. Därutöver skapades ett antal delprojekt för att bättre kunna ta
till vara och förädla den nya arkeologiska kunskap som projektet genererat.
Delprojekten presenteras i ett antal synteser, vilka omfattar bebyggelsearkeo-
logiska frågor i ett tematiskt perspektiv från stenålder och fram i medeltid samt
företeelser och problemområden med både ideologisk, naturvetenskaplig och
metodisk inriktning. Synteserna publiceras i Malmö Kulturmiljös skriftserie
Malmöfynd.

Odlingshistoria och odlingsekonomi i ett långtidsperspektiv har utgjort en
bärande frågeställning för de miljöarkeologiska problemställningarna som for-
mulerades i samband med SVEDAB-delens slutundersökningar. Dessa hade
ett tydligt fokus på arkeobotaniskt material och metod.

Inför Vägverksdelen ansågs potentialen för att finna stratigrafiska material
vara betydligt större och analys av pollen- och markmaterial fick följdaktligen
större utrymme i detta projektprogram. Det fanns stora förhoppningar om att
finna material lämpligt för att göra diakrona landskapsstudier. En övergripande
fråga som båda projektprogrammen lyfte fram var "kulturlandskapets utveck-
ling i ett långtidsperspektiv", där alltså landskapet betonas.

Ett svårt avbräck i arbetet med framställningarna av synteserna ägde rum då
den ansvarige för hela projektets genomförande, stadsantikvarie Ingmar Bill-
berg, först insjuknade 2004 och sedan avled året därpå. Ingmar hade, genom
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sin långa erfarenhet och djupa kunskap, en nyckelfunktion som endast med
svårighet gått att ersätta inom Malmö Kulturmiljö i allmänhet och projektet
Öresundsförbindelsen i synnerhet. Tack vare projektledarna Nils Björhems och
Raimond Thörns samt 1:e antikvarie Chatarina Ödmans idoga arbete, har pro-
jektet Öresundsförbindelsen framgångsrikt kunnat fullföljas.

Stadsantikvarie
Anders Reisnert

Juli 2008
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Författarnas förord

”Skåne är inte vad det var! Eller lögnen om pannkakan” var titeln på en betrak-
telse som Åke Arenhill skrev i mitten av 1970-talet. Där kåserade han över ett
Skåne i förändring, över vägars tillblivelse och det agrara landskapets omvand-
ling. Här framfördes även en stark invändning mot att Skåne skulle vara platt.
Vi kan konstatera efter en längre tids arbeten i Malmöområdet, att Skåne nog
”aldrig varit det som blivit” och är ej heller platt som en pannkaka.

Det har varit en fascinerande uppgift att avlocka dagens fullåkerslandskap en
information som är tillräcklig för att beskriva dess historia. Syntesen får visa hur
långt vi nådde och vad miljöarkeologin som en del i uppdragsarkeologin kan
bidraga med.

Det arbete som ligger till grund för denna syntes är ofta baserat på ett oglamo-
röst hårt fältarbete utfört av arkeologer och miljöarkeologer. Till dessa fältarkeo-
loger på Malmö Kulturmiljö som medverkat till att jordprover och kubiena-
boxar blivit insamlade riktas ett stort tack. Till Stefan Gustafsson och Per Sjögren
riktas synnerliga varma tack för utförda fältarbeten.

Vi vill också framhålla samarbetet med delprojektledarna på Lockarp 7B,
Laila Eliasson och Ingela Kishonti på Södra Sallerup 15H. Det var inom dessa
delområden vi lade ner de största resurserna och där det tvärvetenskapliga sam-
arbetet fick sitt elddop.

Våra insatser vid Elinelund var blygsamma, men delprojektledarens Per Sar-
näs engagemang och intresse för miljöarkeologin kom att betyda mycket för
våra fortsatta arbeten.

Ett särskilt tack till Raimond Thörn i projektledningen för goda kontakter
och att han alltid har ställt upp och försökt lösa uppkomna problem.

Naturligtvis har en rad andra personer vid Malmö Kulturmiljö också varit
behjälpliga på ett eller annat sätt och vi tackar för det, ingen nämnd men ingen
glömd.

Vårt arbete har varit beroende av personal och kollegor vid Miljöarkeolo-
giska laboratoriet vid Umeå universitet som engagerat sig i ”öresundsmateria-
let” och som inte låtit sig nedslås av att homogenisera 3 000 lerprov och sub-
sampla ett stort antal kubienaboxar.

Slutligen vill vi tacka Jan-Erik Wallin, vid Institutionen för ekologi, miljö
och geovetenskap, Umeå universitet, för pollenanalyser ofta av udda material.
UMF tackas för kol-kväve analyser och SLU UMEÅ för analysarbeten av bly
isotoper m.m.)

Sist men inte minst, i åminnelse av och med en varm tillägnan till Ingmar
Billberg, vars intresse för miljöarkeologi har varit avgörande för att detta arbete
har kunnat genomföras.

Umeå i april 2008
Roger Engelmark och Johan Linderholm
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Inledning

Skånsk arkeologi har en lång tradition av samarbete med naturvetenskaperna.
Denna tog sin början i kontakterna med dansk arkeologi, där arkeologin hade
en stark naturvetenskaplig inriktning redan under 1800-talet.1  Ingenstans i
Norden har människan satt sin prägel på landskapet så tidigt och i sådan ut-
sträckning som i Skåne och Danmark, vilket också kan ha bidragit till en stark
naturvetenskaplig tradition inom regionens arkeologi. Bland de naturveten-
skapliga analysmetoderna har särskilt pollenanalysen använts och utvecklats av
kända namn som Tage Nilsson och Björn Berglund. Välkända mångvetenskap-
liga projekt är t.ex. undersökningarna i Ageröds mosse2  och de inom Ystads-
projektet.3  Det sistnämnda projektet är förmodligen det enda i Sverige där teo-
rier utvecklade från pollenanalytiska resultat fått styra de arkeologiska insatser-
na. Berglunds idéer kring expansioner och regressioner har visat sig applicer-
bara över ett stort geografiskt område och har starkt påverkat, inte bara skånsk
arkeologi, utan även arkeologin i Sverige i stort. 4

Andra naturvetenskapliga metoder, som idag är regelbundet använda vid
arkeologiska undersökningar, är den fosfatanalys som Olof Arrhenius utveck-
lade efter erfarenheter från skånska markkemiska analyser för jordbruksända-
mål.5  Hakon Hjelmqvists arbeten med växtavtryck i keramik, som gav en över-
sikt av kulturväxternas historia i regionen, måste också nämnas.6

Det går inte att diskutera boplatsarkeologi och försök till utövande av miljö-
arkeologi utan att nämna Fosie IV undersökningen.7  Detta var för sin tid en
mycket omfattande exploateringsundersökning där man sökte applicera och
utvärdera naturvetenskapligt orienterade analysmetoder på ett arkeologiskt
källmaterial. Boplatsundersökningen vid Gene, som bedrevs av institutionen
för arkeologi vid Umeå universitet, utgjorde till viss del en inspiration till valet
av metoder som kom att användas i samband med undersökningarna vid Fosie
IV. 8  Inom ramen för dessa undersökningar gjordes en mindre arkeobotanisk
insats, främst av stolphålsmaterial samt en mer omfattande fosfatanalys på jord-
prover från boplatsområden och husnära kontexter. 9

Med denna bakgrund över tidigare vunnen kunskap om det skånska land-
skapets förändringar är det inte helt överraskande att landskapsstudier fick en
framskjuten plats inom projektet Öresundsförbindelsen som helhet10  och däri-
genom fanns även utrymme för olika miljöarkeologiska aspekter på problem-
ställningar och material.
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Malmöområdets geografi,
geologi och kvartära historia,
samt kulturhistoria

Flera goda översikter finns att tillgå rörande Skånes tillblivelse där man får en
god översikt av natur- och kulturutveckling i regionen. ”Det skånska kultur-
landskapet” är en, 11  ett annat exempel är ”Floran i Skåne”.12

Malmöområdets kvartära och holocena historia är variationsrik. Berggrun-
den utgörs huvudsakligen av tertiär kalksten, men kritakalksten (Danien) före-
kommer. Längre mot öster återfinns den fennoskandiska urbergszonen med
helt skilda geokemiska egenskaper.13  Vid istidens slutskeden uppvisar området
mycket varierade glaciala depositionsprocesser beroende på de olika isström-
marnas skiftande riktningar. Moränerna har olika beskaffenhet beroende på
under vilket skede dessa avsatts. Slättens moräner har generellt högre ler- och
kalkhalt, medan morän i backlandskapet är mer grovkornig och har urbergs-
ursprung.14

Det är också viktigt att komma ihåg att Malmöområdet inte består av kalk
allena utan att det även finns morän med lägre kalkhalt och framförallt morän
som urlakats på baskatjoner efter istiden. Detta ger dock en viss rumslig dyna-
mik i markens surhetsgrad, även om neutrala till basiska markförhållanden ge-
nerellt dominerar, vilket har stor betydelse för jordmånsbildningen i allmänhet.

Den förhärskande jordmånen i markytan är kulturjord - brukad jord och har
så varit under lång tid. Relikter av sura brunjordar finns att identifiera begravda
i kolluvier eller under gravhögar.15  ”Naturskogar” är sedan länge kulturellt
omsatta och existerar inte i egentlig mening även om försök finns att nyskapa
sådana, som den vid Dalby söderskog. Våtmarkerna (moss- och myrmarker)
har även kommit att krympa genom den senare historien och finns idag inte i
den form som dominerat tidigare. Det landskap som vi ser idag är alltså för-
flackat och nivellerat och denna landskapsomdaning är människans gärning.

Skåne kom att befolkas av människor som hade jakt- och fångstekonomi
som sin levnadsbas efter inlandsisens tillbakadragande.16  De första regel-
bundna inslagen av odling kommer för 6 000 år sedan.17  Äldre enstaka sädes-
korn och sädespollen är sporadiskt noterade, men inte alltid tolkade till en
jordbrukskontext.18  Även under neolitikum är odlingens roll i jordbruket
oklar och sannolikt var husdjuren av större ekonomisk betydelse även långt
fram i bronsåldern. Mot bronsålderns mitt tenderar sädesodlingens del av
jordbruket att intensifieras och var starkt etablerat under äldre järnålder och
har inte kommit att minska i betydelse sedan dess. 19  Uppgångar och ned-
gångar i pollenanalytiskt registrerad jordbruksaktivitet är utförligt dokumen-
terad och diskuterad.20
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Målsättning och genomförande

Projektet Öresundsförbindelsen tillhör ett av de större exploateringsarkeolo-
giska projekten inom svensk arkeologi och kom att växa fram under 1990-talets
början.21  De miljöarkeologiska problemställningarna som formulerades i sam-
band med SVEDAB- delens slutundersökningar hade ett tydligt fokus på
arkeobotaniskt material och metod.22  Odlingshistoria och odlingsekonomi i
ett långtidsperspektiv utgjorde en bärande frågeställning.

Inom delprojekten, och i synnerhet delprojektet ”Det funktionella landska-
pet” inkorporerades flera analysmetoder, med huvudsaklig inriktning på mate-
rial från anläggningsnivån och kom således inte att riktigt harmonisera med
målsättningen för delprojektet ”miljöarkeologi”. 23  Delar av problemställning,
material och metod hade beröringspunkter, men inte samma teoretiska ut-
gångspunkter. I stället för samarbete visade det sig att MAL:s serviceverksamhet
kom att dominera. Inom projektet Öresundsförbindelsen diskuterades och
definierades inte olika samverkansformer tydligt.

Figur 1. Översiktskarta som visar arkeologiskt

undersökta delområden och geografisk zon-

indelning inom projektet Öresundsförbindel-

sen.
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Erfarenheterna från SVEDAB- delen låg till grund för hur problemformule-
ringarna inför de fortsatta undersökningarna kom att utformas. Inför Väg-
verksdelen ansågs potentialen för att finna stratigrafiska material vara betydligt
större och analys av pollen- och markmaterial fick följaktligen större utrymme
i detta projektprogram.24  Det fanns stora förhoppningar om att finna material
lämpligt för att göra diakrona landskapsstudier.

En övergripande fråga som båda projektprogrammen lyfte fram var ”kultur-
landskapets utveckling i ett långtidsperspektiv”, där alltså landskapet betonas.

Inom projektet Öresundsförbindelsen sattes en provtagningsmanual sam-
man efter önskemål från flera fältarbetsledare som behövde stöd i fältsitua-
tionen; hur, när och varför jordprov kan eller borde insamlas.25  Avsikten med
denna var inte att den skulle fungera som en receptbok utan som en guide och
ett stöd för en arkeolog obekant med elementärt provtagningsförfarande av
mark, sediment och anläggningar.

Mellan de två delarna av projektet Öresundsförbindelsen, SVEDAB- res-
pektive Vägverksdelen fanns distinkta skillnader i hur provdefinition och prov-
urval kom att behandlas. Detta är viktigt att komma ihåg när man värderar
representativiteten av insamlat provmaterial mellan de två delarna av projektet.
Under SVEDAB-delen av projektet var provtagning i stort anläggningsin-
riktad, medan under den senare delen fanns en tydlig fokusering mot land-
skapsförändring och de stratigrafier som kunde belysa detta. Provtagnings-
strategin för Vägverksdelen skulle således ha en annan inriktning och det mate-
rial som skulle provtas på detta sätt var främst kolluvier och torvlager, eftersom
här fanns minst kännedom om möjligheten att få fram information av förhisto-
risk art.

Det knöts förhoppningar till undersökningar av de kolluviala bildningar
som förmodades kunna lokaliseras där den Yttre Ringleden kom att skära ge-
nom det yttre backlandskapet eller zon III.26  I det yttre backlandskapet förvän-
tades inte några större sammanhängande boplatskomplex som de som fanns i
kustzonen. Detta föranledde att de förmodade kolluvierna i detta område kom
att tillmätas en större betydelse. Avsikten var att kolluvier skulle undersökas
med nya metoder, främst för att söka finna belägg för bebyggelse från äldre ti-
der, men även att undersöka deras informationspotential som miljöhistoriska
arkiv. Kolluvier var, vid denna tidpunkt, endast marginellt registrerade och
knappast alls utnyttjade vid svenska arkeologiska undersökningar.

Till projektet knöts tidigt en miljöarkeolog som främst hade ansvar för arkeo-
botanik (och därtill kopplad materialinsamling), men även för insamlings-
koordination. Trots att en sådan resurs avsattes inom projektet fanns, som det
senare visade sig, större behov för att fullfölja de två projektprogrammens inten-
tioner. Pressade tidsplaner och svårbemästrad logistik tillhörde dock vardagen
för dem som arbetade i anslutning till de olika delområdena. Det bidrog säkerli-
gen till en del problem, bland annat förknippade med dokumentation etc. och
lång tid mellan provtagning och analys vilket ledde till tempoförluster inom pro-
jektet.

Delvis faller ansvaret på de (i detta fall MAL) som behöver materialet för att
fullfölja projektplanen och kanske måste denna typ av provtagning utföras av
dem som gör analyserna och tolkningarna. Detta får konsekvenser för hur
uppdragsarkeologi och fältarkeologi organiseras i framtiden, främst med hän-
syn till vilka kompetenser som eftersöks inom kulturmiljövården. I framtiden
är det nog så att arkeologin måste tillerkänna alla potentiella informationskäl-
lor som belyser förflutna skeenden ett jämförligt värde. Om arkeologin som
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vetenskap ska utvecklas och om arkeologiska undersökningar ska generera ny
kunskap måste relevanta källmaterial beaktas. Exploateringsarkeologins bidrag
till arkeologin som helhet är omfattande och viktigt och får inte stupa på
viktade och statiska prioriteringar.
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Teoretiska utgångspunkter

I grund och botten är följande frågor avgörande: Vad vill vi veta om de förhisto-
riska människorna, deras gärningar och konsekvenserna av dessa? De frågeställ-
ningar som formuleras styr sedan vårt val av material och metod.

En grundläggande forskningsuppgift måste vara att studera relationen mel-
lan människor och miljö och hur kultur och landskap samspelat och utvecklats
genom ömsesidig påverkan (co-evolution). Frågor som berör hur landskaps-
rummet utnyttjades, vilka mönster som kan utläsas i markanvändningen och
hur de förändras i tiden är också av central betydelse.

Vi kan inte förstå människor och samhällen om vi lyfter ut dem ur sitt land-
skap, sin kontext. Landskapet måste studeras holistiskt där både fysiska, sociala
och rituella aspekter tillskrivs landskapet.27  Inte heller kan boplatser och grav-
högar betraktas som enskilda objekt utan som en del av dåtidens landskap.
Landskapet var inte någon statisk spelplan för människans agerande utan i hög
grad dynamiskt. Redan utan människans närvaro har landskapet förändrats.
Med ekonomiska och sociala aktiviteter följde andra antropogena förändringar
i flora och fauna, omlokalisering av kemiska substanser m.m. Både de sociala
aktiviteterna och landskapsförändringarna ger fysiska och kemiska spår som
kan återfinnas genom arkeologisk, paleoekologisk och miljöarkeologisk meto-
dik.

Två fundamentala dimensioner eller axlar för landskapsarkeologiska under-
sökningar är rum och tid. Tidsdimensionen kan beroende på vilka metoder
som används vara tidsvertikala, t.ex. pollenanalysen eller tidshorisontala, t.ex.
markkemiska analyser. Tidsupplösningen kan i stratigrafiska analyser göras
olika snäv och kan fokuseras på vissa tidsavsnitt. Genom analys av 14C- isotoper
som huvudsaklig dateringsmetod blir tidsbestämningen begränsad till något
århundrade i bästa fall.

Olika metoder och material har olika rumslig relevans, de belyser olika skal-
nivåer. Skalnivån har därför en stark koppling till de olika material och metoder
som man kan välja för att besvara uppställda rumsanknutna frågeställningar.
Begrepp som intrasite, on-site och off-site har använts inom arkeologin för att
ge en rumslig relation mellan boplats och omgivande landskap.28  Även defini-
tioner som mikro- meso- makro- mega- nivåer har använts för att dela upp skal-
nivåerna i hanterbara enheter, dock främst inom geografi och geologi.29  För att
anknyta skalnivåerna till arkeologiska begrepp använder vi anläggningsnivå,
boplatsnivå och landskapsnivå. Dessa termer och gränserna är inte alltid väl-
definierade.

Landskapet är, som tidigare nämnts, inte statiskt då en rad naturliga proces-
ser med olika omfattning i tid och rum påverkar landytan och dess invånare.
Alltifrån storskaliga förändringar som klimatet som i sin tur styr växt- och djur-
värld till mer småskaliga processer som alluviation och erosion. Jordmåns-
bildning pågår långsamt, men har arbetat sedan istiden. Den rumsliga dimen-
sionen inrymmer en dynamik där människan agerar i rummet, ett agerande
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som kan ha en riktning och då skapa strukturer som kan analyseras och identi-
fieras, t.ex. åkrar. Lika väl kan handlingarna sakna riktning, vara slumpartade
och kommer därmed att efterlämna helt andra och ostrukturerade spår.

Människan började tidigt påverka olika naturliga processer och oftast orsa-
kade ingreppen accelererande förlopp t.ex. erosion. I andra fall försökte man
stoppa olika pågående processer t.ex. med strandskoningar eller terrasser. Bon-
dens jordbearbetning är i sig ett sätt att försöka flytta tillbaka pedogenesen till
en tidigare fas i utvecklingen. För miljöarkeologin är både accelererade och av-
stannade processer viktig information om människans interferens i naturliga
förlopp, som ibland varit medvetet men sannolikt oftast omedvetet. Detta
medför ofta att perspektivet utgår från ett generaliserande makroperspektiv, till
vilket fogas ett mikroperspektiv. Inom miljöarkeologin betonas vikten av att
studera alla dessa generella förändringsprocesser snarare än diskreta fenomen,
även om de senare emellanåt bidrar med viktig information. Förståelse av
formations- och tafonomiska processer är centrala för tolkningen av miljö-
arkeologiska data.

Den förhistoriska människans beteende och mentalitet i relation till sin
omgivning går inte att observera direkt då endast fragmentariska spår av dessa
företeelser återstår. Det samma gäller för miljörekonstruktioner och därför an-
vänder man sig huvudsakligen av proxy-data. Med proxy (surrogat - substitut)
menas data som indirekt belyser ett svunnet förlopp eller fenomen. Genom att
kombinera olika proxy-data erhåller man den nödvändiga basen för sina tolk-
ningar. Ju fler oberoende data som ligger till grund för tolkningar ju säkrare blir
dessa även om komplexiteten i tolkningarna ökar. De fysiska fornlämningarna
utgör också en proxy till tolkningar av exempelvis politiska system etc. men
som primära källor behandlas dessa sällan som proxy-data. Detta kan ses som
ett direkt motsatsförhållande till artefakt - objektsrelaterad information som
tilldelas en direkt koppling till en specifik aktivitet. Miljöarkeologiska data, lik-
som artefakter, är trots allt enbart indirekta data (proxy), om man med arkeolo-
gisk kunskap inte bara inbegriper typologi och antikvarianism. Enkla standard-
tolkningar med utgångspunkt från artefakternas ”större tyngd” gagnar inte en
vetenskaplig arkeologi. Denna typ av resonemang med arkeologiskt tolknings-
företräde har betecknats som ”artefakternas tyranni” och ska förhoppningsvis
inte förekomma i framtiden. Att enbart utgå från koncentrationer av artefakter
eller synliga anläggningar ger en begränsad uppfattning av den förhistoriska
verksamheten, varför områden däremellan är viktiga att undersöka då de san-
nolikt haft ekonomisk, social eller symbolisk betydelse.

Miljöarkeologiska data och tolkningar är vanligtvis oberoende av arkeolo-
giska objekt och kan stå ensamma.30  Resultat och tolkningar baserade på olika
källmaterial behöver inte nödvändigtvis överensstämma, även om detta kan
kännas mer betryggande ur ett övergripande vetenskapligt perspektiv. Diskre-
panser ska i stället ses som en möjlighet till fördjupade tvärvetenskapliga dis-
kussioner kring metod, material och tolkning.

De av människan omedvetet formerade lämningarna, men som likväl har
informativ relevans för människans kulturhistoria, kan vara svåra att värdera
efter förtjänst. Detta kan exemplifieras med informationspotentialen i fossila
markytor under gravhögar gentemot gravarnas innehåll. Gropar eller över-
täckta markytor utgör en typ av informationsfällor med goda bevaringsom-
ständigheter.31  Man kan även se att den förhistoriska anläggningens primär-
och sekundärfyllningar är resultat av erosions- och kolluviationsprocesser på
mikroplanet där dessa processer blir väl så viktiga som anläggningen i sig.
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Hur man väljer att lägga upp sin provtagningsstrategi får en stor betydelse
för utfallet av undersökningen. Formuleringen av provtagningsstrategin och
dess genomförande lägger således grunden till ett användbart resultat. Det är en
betydande skillnad mellan provinsamling vid en markkartering och en samlad
provtagningsinsats av anläggningar inom en boplats. Den förstnämnda har en
rumslig dimension som kräver att representativiteten är god. Detta är också en
förutsättning för att närma sig så kallad naturlig variation eller bakgrunds-
variation, som är förutsättningen för att vi ska kunna analysera och förstå för-
ändringar som uppkommit av människans agerande på boplatsen och i land-
skapet. Selektion av material genom provtagning enbart i anläggningar, t.ex.
stolphål och grophus, ger viktad information som är fördjupande, men samti-
digt begränsande i tolkningshänseende. I synnerhet ur kemiskt hänseende åter-
speglar anläggningar som diskreta fenomen, något annat än kontinuerligt av-
satta sediment. Teoretiskt sett kan man anta att anläggningar (gropar i vid me-
ning) igenfylls med material från en nära omgivning. Anläggningen blir då in-
formationsbärande ur ett annat perspektiv än som ett enskilt objekt.
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Tolkning och tafonomi

Det material och de data vi extraherar och analyserar för att göra tolkningar av
miljö och mänskliga förehavande kan inte betraktas helt okritiskt. Risken blir
då förenklade standardtolkningar. Har materialet hamnat, bevarats och fram-
tagits på sådant sätt i våra stratigrafier att det är användbart för våra frågeställ-
ningar? Alla steg från spridning och deposition till analys kan ha påverkat våra
data, kvantitativt och/eller kvalitativt. All påverkan måste så långt möjligt iden-
tifieras och kompenseras vid tolkningen. Olika typer av lokaler och olika typer
av material har sina egna uppsättningar av tafonomiska problem. Detta gäller
både biologiska och markkemiska data, vars tolkning kan dras mycket längre
om kännedomen av tafonomin är god.

En viktig synpunkt är den spatiala representationen av olika organism-
grupper. Medan vissa endast kommer från de närmaste metrarna kan andra
spridas tiotals kilometer. Tolkningarna måste självklart ta hänsyn till detta. Pro-
blemet är att det inte är självklart vilka individer som kommer långt ifrån och
vilka som levt i närheten av depositionsplatsen. Teoretiska modeller för sprid-
ning och deposition är utarbetade främst för pollen som också genom att vara
lätta och luftburna kan transporteras över avsevärda avstånd. Övriga använda
källmaterial vid de stratigrafiska analyserna har begränsad spridningskapacitet,
vilken emellertid varierar mellan arterna och åtminstone bland frön och insek-
ter finns arter som luftburna kan spridas över långa sträckor (figur 2).

För tolkning av pollenanalys spelar depositionsbassängens storlek en avgö-
rande roll.32  En brunn t.ex. är i sig en mycket liten bassäng och teoretiskt skulle
huvuddelen pollen kunna komma från den närmaste lokala vegetationen och
en väldigt liten andel långspridda pollen skulle hamna där. Modellerna bygger
emellertid på ett skogsbevuxet landskap. I ett helt avskogat landskap som järn-
ålderns Sydvästskåne, gäller inte detta. Beräkningar av hur stort område som är
representerat varierar mellan en radie av 50 till 1 000 m (op cit.). En svår-
beräknad faktor är andelen långspridda bakgrundspollen. I pollendiagrammen
från brunnar har tall i förhållande till lövträden höga pollenvärden, vilket anty-
der att långdistansspridning är en icke oväsentlig del av pollendepositionen.
Pollenanalyserna har i möjligaste mån kombinerats med andra proxy-data.

Studier av sediment innefattas i geologi och geomorfologi medan pedologin
(pedogenes) behandlar jord och jordmåner. Faktorer som har betydelse för hur
jordmånerna utbildas är klimat, vegetation, berggrund, topografi samt tid.33

Människans påverkan och brukande av jorden är en viktig och central faktor att
väga in. Markens tafonomi kan till stor del behandlas inom begreppet jord-
månsbildning, som berör de ytligaste delarna av jordskorpan. Eftersom större
delen av den arkeologiska undersökande aktiviteten bedrivs i markytan har
jordmånsbildningen stor betydelse för att förstå marken, dess bildning och det
arkeologiska materialets kontext.34



TOLKNING OCH TAFONOMI  21

Manipulerandet av mark och jord, som att exempelvis omvandla en brunjord
till matjord, leder till förändrade förhållanden i marken. Det gör att prov-
materialet som insamlas och analyseras måste tolkas och värderas mot en sådan
bakgrund. Vid en jämförelse mellan mesolitiska boplatser och äldre järnålderns
boplatser kommer tidsfaktorn i jordmånsbildningen att spela stor roll. Även
när ett kolluvium utbildas är detta ett aktivt förlopp där markkemins förutsätt-
ningar radikalt kan förändras över tid.

Erosions- och kolluviationsprocesser förändrar topografin som bland annat
leder till förändringar i markvattenföringen. När markvattenförhållandena
ändras förändras markens tillgång till syre, vilket leder till att kemiska fören-
ingar kan komma att förändra sin förekomstform och omlokaliseras.

I marken pågår en ständig omsättning av näringsämnen och i detta kretslopp
kommer vissa att delvis undandras och under gynnsamma omständigheter fast-
läggas (oftast mineraliseras). Att kulturjordar – matjordar, trots ett kontinuer-
ligt brukande, innehåller ämnen och kemisk information både från tidigare
som senare perioder är självklart, men att denna information är tolkningsbar i
en arkeologisk kontext är inte lika givet. 35  Inte minst forskningsinsatserna som
Arrhenius (1934) genomförde har visat att så är fallet. Men på samma sätt som
för biologisk information är representativitet och formation nyckelfrågor. Vad
representerar data och vilken är formationsprocessen? Det är en stor och viktig
utmaning, att ur de sammansmälta kultur- och naturperspektiven som jord-
månsbildningen innefattar, kunna renodla de olika processer som ligger till
grund för förståelsen av marken som kontext.

Figur 2. Brunnens areella representativitet

för olika biologiska material.
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Material och metod

Material och provtagningsmetod

Undersökningsområdet har varit geografiskt avgränsat av Yttre Ringvägens bli-
vande vägsträckning (figur 1). Analys av förkolnade växtmakrofossil i stolphål
och andra anläggningar var redan en väl beprövad metod som gav ett material
användbart för att tolka jordbrukets utveckling och även husens funktion. Den
kom också att användas genomgående vid husundersökningarna och var den
huvudsakliga miljöarkeologiska metoden inom SVEDAB-delen av projektet
Öresundsförbindelsen.36

Det saknades myrar och sjöar som kunde användas för regionala, tidsverti-
kala landskapsstudier. Vi valde att ändå försöka studera landskapets föränd-
ringar med hjälp av andra typer av stratigrafiska arkiv om än med begränsat
tidsdjup och liten rumslig representation. Idén var att i kombination skulle de
olika arkiven likväl vara ett användbart underlag för att tolka landskapets dyna-
mik i vägsträckningen.

Med erfarenhet från tidigare miljöarkeologiska undersökningar antog vi att
brunnar, kolluvier, begravda torvlager och fossila markytor, skulle finnas fram-
förallt i det yttre backlandskapet och undersökningar av dessa fenomen betona-
des i projektprogrammet för Vägverksdelen.37  Dessa olika arkiv är bildade ge-
nom olika processer av sedimentackumulation, torvtillväxt eller pedogenes.
Som källmaterial för kulturlandskapsstudier är de sparsamt använda och därför
har betydande metodstudier gjorts inom projektet. Då materialet i arkiven till-
kommit på olika sätt måste de tafonomiska problemen kring de olika analys-
kategorierna särskilt beaktas.

Urvalet som gjorts till denna syntes baseras på material från olika delområ-
den där dokumentation i samband med provtagningen varit tillfredställande
och som kunnat kopplas till de övergripande frågeställningarna i respektive
delprojekt. De olika använda miljöarkiven finns presenterade i kartform (figur
3). Urvalet utgör till stor del ”det som var möjligt” med hänsyn till den mån
dokumentationen befanns användbar (geografisk position, provtagningsin-
formation, profilbeskrivningar etc.). Till viss del har materialvalet först kunna
göras efter ett delvis mödosamt arbete att härleda provernas kontext.

Stora delar av provtagningar av främst kolluvier och lagerstratigrafier kom att
genomföras inom förundersökningarna. Markundersökningar och provtagning
genomfördes dels av Stefan Gustafsson (MAL, Malmö Kulturmiljö) och Per Sjö-
gren (Malmö Kulturmiljö) men även av Roger Engelmark och Johan Linderholm
(MAL). Samråd i samband med provinsamling och uppföljning eftersträvades
och förekom, dock med stor variation mellan de olika delområdena.

Av de 20 delområden som undersökts inom ramen för Öresundsförbindelse
projektet, har empiriskt material som använts till denna syntes främst hämtats
från delområdena Lockarp 7B, Fosie 11A–D, Fredriksberg 13A–E, Robot-
skjutfältet 14, Södra Sallerup 15A–I, Fortuna 17 och Burlöv 20C (tabell 1).
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Insatser har också gjorts vid Skjutbanorna 1A, Elinelund 2A–B, Vintrie 4,
Svågertorp 8A, Fosie 9 samt Sunnanå 19D i olika omfattning.

Ur tabell 1 framgår även hur projektprogrammens intentioner följts, så till
vida att inom delområde 1–9 har huvudsakligen bulk- och markkarteringar
genomförts, medan inom områdena 11–20 har i huvudsak stratigrafiska mate-
rial behandlats.38  Strategin vid pollenanalyserna har varit att dela in arbetet i två
steg, ett prospekterande med efterföljande värdering av materialet samt ett ana-
lyserande. Närmare 60 % fler prover analyserades från Vägverksdelen jämfört
med SVEDAB-delen. Antalet analyserade markkemiska prover inom ramen
för projektet Öresundsförbindelsen uppgår till närmare 5 000. Alla 14C-date-
ringar gjorda inom MAL:s regi redovisas i tabell 3.

Figur 3. Delområden från vilka huvudsakliga

material har använts för denna syntes (zon-

indelning efter Björhem 1997).

Tabell 1. Sammanställning över analyserat

provmaterial inom projektet Öresunds-

förbindelsen

Prover Bulk- Mark- Strati- Mikro- Elementar-
Delområde per lokal prov kartering grafi morfologi analyser Pollenanalyser

Prospek- Analyse-
SVEDAB terade rade
Skjutbanorna 1 288 - 288 - - - - -
Elinelund 2 792 308 484 - - - 6 0
Vintriehemmet 3 82 82 - - - - -8 22
Vintrie 4 65 - 65 - - - 8 0
Petersborg 6 260 4 256 - - - - -
Lockarp 7 591 227 343 21 - 24 23 47
Svågertorp 8 511 343 168 - - - 3 12
Fosie by 9 246 38 208 - - 1 9 0
VG V
Fosie 11 837 135 639 63 - - 6 10
Fredriksberg 13 139 18 - 121 - 8 41 119
Robotskjut -fältet 14 76 6 - 70 3 30 16 15
Södra Sallerup 15 538 29 31 478 4 54 2 25
Fortuna 17 93 - - 93 - - -
Sunnanå 19 258 7 251 - - 27 1 0
Burlöv 20 67 6 - 61 - - 25 20
Gravhögar 72 - - 72 - - 11 17

SUMMA
ANALYSERADE 4915 1203 2543 1169 7 144 159 287
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Provtagning

I detta projekt kom kubienaboxen storskaligt att introduceras i svensk exploa-
teringsarkeologi. Den har fått sitt namn efter den tjeckiske pedologen Walter
Kubiena (1897–1970).39  Provtagningstekniken har varit väl känd inom svensk
pedologisk forskning, men även internationellt inom geoarkeologi/arkeopedo-
logi.40  Betydelsen av provtagning med kubienabox kan inte överskattas, då
stora ytor kom att undersökas under tidspress och att genomföra stratigrafisk
provtagning av komplexa stratigrafier har inte alltid varit möjligt. Tekniken
medför att man till en viss del kan hålla stratigrafin intakt efter initial provtag-
ning för eventuellt återkommande provtagning i kubienaboxen t.ex. för mikro-
morfologiska preparat eller för fördjupade analyser av pollen eller kemiska
komponenter (figur 4 och 13).

Provtagningen av djupare sediment och kolluvier inom Vägverksdelen ge-
nomfördes till största delen i samband med förundersökningarna av respektive
delområde (dvs. innan slutundersökningar, där mer traditionell boplatsarkeo-
logi tog vid). Här kom kubienaboxen att omvandlas till ”kubienabalken”, dvs.
U-formade järnbalkar (upp till 1 m i längd) som pressades in i profilväggar med
hjälp av grävmaskin och/eller slägga (figur 5). Denna teknik är en aning brysk
men yttre omständigheter (tid och arbetsmiljö) medgav inte mer sofistikerade
insatser. Dessa balkar plastades in och transporterades vidare till laboratoriet för
vidare behandling. I laboratoriet rensades profilen i boxen och en översiktlig
beskrivning gjordes. Sedan togs prov för pollen och markkemisk analys. Efter
genomförda analyser fanns material kvar, stratigrafiskt intakt, för eventuella
ytterligare analysbehov.

För provtagning och analys av stratigrafiskt material har detta varit en nöd-
vändig strategi för att få ett undersökningsmässigt hållbart material från t.ex.
kolluvier, våtmarker och brunnar vilka inte hade kunnat bearbetas i denna om-
fattning utan detta förfarande. Denna strategi skulle om den kunnat genom-
föras fullt ut redan i projektet Öresundsförbindelsens initiala stadier kunnat ge
betydligt bättre grepp om materialet och de prioriteringar som gjordes, som
t.ex. att kunna värdera valet av specifika anläggningar, analysmetod och analys-
kostnader i relation till informationsbehovet.

Markkarteringar

De övergripande markkarteringar som genomförts inom ramen för projektet
Öresundsförbindelsen är tre till antalet, Skjutbanorna 1A, hela sträckningen
över Fosie 11 samt Sunnanå 19D. Två mindre karteringar genomfördes även
vid Fosie by 10 och södra Sallerup 15H. Markkarteringen av Fosie 11-sträck-
ningen är den som givits mest resurser i provtagningshänseende och på denna

Figur 4. Provtagning med marksond. Foto

Johan Linderholm.
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lokal provtogs, till en början med marksond och sedan i profiler av förunder-
sökningsschakten, som var upptagna med grävmaskin. Marksond är att föredra
då markingreppet är litet och man har god kontroll över provtagningsvolymen
och markprofilens utseende. Men den skånska leran begränsar möjligheterna
att använda en manuell marksond så förundersökningsschakt har varit ett nöd-
vändigt och gott alternativ till marksondering. Markproven har genomgående
insamlats i botten av matjorden (Ap) med punktvisa kompletteringar från alv
(B/C) och underlagsmaterial (C) för att ge en översikt av jordmånsbildning och
underliggande sediment. Vikten av att markprofilen klassificeras konsekvent
och korrekt vid provtagningstillfället är naturligtvis av avgörande betydelse för
provkvalitén.

Dessa undersökningar och provtagningar skiljer sig från de som utfördes i
samband med Arrhenius (1934) markkarteringar, där matjorden provtogs från
befintlig markyta med ett spaddjup (troligen 20–30 cm markdjup) och total-
vikten prov kunde uppgå till 1 kg, mot i dessa sentida fall ca 0,3 kg.

Figur 5. Provförbehandlingens vedermödor

och den skånska moränleran. Provtagning av

vägpreparat från södra Sallerup 15H.
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Våtmarker

Inga våtmarker i området har kontinuitet i torvbildningen fram till idag utan
består av kortare sekvenser överlagrade av kolluvier (figur 6). Våtmarker förväx-
las emellanåt med kulturlager då de är mörka till färgen och ser ut att avvika
kraftigt från omgivningen. En del har kommit i dagen vid de arkeologiska
schaktningarna och många har setts som vattenfyllda svackor under vintern
och har kunnat verifieras vid sondning. De flesta som provtagits och analyserats
framkom under förundersökningen. Kubienaboxar har normalt använts vid
provtagningen. Särskilt det yttre backlandskapet uppvisade ett stort antal sedi-
ment- och torvlager, vilket överensstämmer med den kartbild som generalsta-
bens rekognosceringskarta från 1800-talets början visar, d.v.s. en betydligt hö-
gre omfattning av våtmarker. Dessa är i dag till stor del försvunna.

Termen våtmarker har här använts för diverse markslag med hög grundvat-
tennivå. Oftast har bildningsprocesser och avlagringarnas art kunnat bestäm-
mas först efter stratigrafiska undersökningar. Myrar är torvbildande och torven
har hög halt av material från växter som oftast vuxit på platsen, men dessa kan
vara i vitt skilda stadier av nedbrytning. Inga ytliga torvlager har påträffats
inom undersökningsområdena för projektet Öresundsförbindelsen. Limniska
sediment bildas i sjöar. Huvuddelen av den minerogena delen kommer från
omgivningarna medan lämningar av växter och djur vanligtvis kommer från
sjön. Alluviala sediment är transporterade och deponerade av rinnande vatten
och är i detta projekt endast funna vid Sege å. Våtmarker kan också bildas när
erosionsmaterial fyller upp sänkor och täpper till avrinningen med stigande
grundvattennivå som följd. I undersökningsområdets våtmarker finns oftast
flera typer av avlagringar och gränserna kan vara oklara. I de allra flesta fall är
den yngsta delen uppbyggd av kolluviala lager.

Anläggningar

Provtagning i anläggningsmaterialen (förutom brunnar) har till stor del styrts
av provinsamling för makrofossilanalys, dvs. efter definierade lager eller struk-
turer i samband med de arkeologiska undersökningarna. Efter hand kom inom
projektet även viss stratigrafisk provtagning att göras i andra anläggningar än
brunnar, men omfattningen var liten.

Gravhögar

Gravhögar är en anläggningskategori som nyttjats för att finna överlagrade,
bevarade markytor med kronologiskt knytning och som innehåller mark- och
pollendata. Ett antal gravhögar fanns i eller nära anslutning till den Yttre
Ringvägens sträckning och då främst vid delområde 13.

Figur 6. Exempel på äldre våtmark, överlagrad

av kolluvium, delområde Burlöv 20. Foto:

Malmö Kulturmiljö
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Inom delprojektet Det rituella landskapet genomfördes sonderingar/prov-
borringar efter överlagrade markytor, som sedan analyserades kemiskt och
med avseende på polleninnehåll.41

Brunnar

Brunnar utgör en speciell sedimentationsmiljö som under gynnsamma förhål-
landen kan innehålla miljöarkeologisk information. I ett starkt kulturpräglat
område som Malmöområdet är alla naturliga våtmarker utdikade och bort-
odlade och då kan tidigare brunnar och andra grävda vattensamlingar vara ett
möjligt alternativ. Brunnar ligger därtill ofta i anslutning till bebyggelsen och
kan då ge en närbild av bebyggelsemiljön. Inom projektet har därför brunnar
prioriterats. Ett stort antal brunnar har snittats med grävmaskin och provtagits
med kubienaboxar. Lågt liggande brunnar har ofta varit fossilförande, medan
högre liggande inte bevarat något biogent material, sannolikt beroende på
sänkt grundvattennivå i modern tid. Antalet brunnar är också störst under järn-
ålder, medan äldre perioder är svagt representerade. Brunnarnas användnings-
tid är kort men efter igenrasning och igenfyllning har många funnits kvar som
vattenhål och fortsatt att bilda biostratigrafiska arkiv.

För att identifiera dessa faser är sedimentologiska studier liksom sediment-
kemi viktiga komplement till de biostratigrafiska analyserna.

Vägar - gränsdiken

För miljöarkeologin något udda objekt, som kommit att bearbetas inom ramen
för projektet Öresundsförbindelsen, är de förhistoriska väglämningar som lo-
kaliserats vid delområdena Fosie 11, Fredriksberg 13A, Robotskjutfältet 14A
och Södra Sallerup 15C. Dessa har insamlats i preparat, inte primärt tänkt som
miljöarkeologiskt material. Dessa har ändå kommit att bearbetas som ett ovän-
tat/udda källmaterial, där vägarnas ålder varit en primär frågeställning. Men
analys av makrofossil, markkemi samt mikromorfologi ger en något annor-
lunda kontext till dessa lämningar.

Gränsdiken har främst behandlats för att ta fram daterbart material vilket
haft betydelse för delprojektet ”Det organiserade landskapet” och när etable-
ringen av bytomter sker i Skåne. Diken som varit vattenförande har normalt ett
tunt organiskt bottensediment med inslag av frön och snäckor. Icke vattenför-
ande diken är fyllda med erosionsmaterial och i närheten av bosättningar ofta
med förkolnat växtmaterial. Dateringar måste värderas utifrån dessa förutsätt-
ningar.
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Analysmetoder

Provförbehandling och provupparbetning

Markprover bör före analys generellt bevaras kallt, i synnerhet de provmaterial
avsedda för pollen- och makrofossilanalys.42  Prover avsedda för kemisk analys
bör torkas så fort som möjligt efter insamlande. Detta har i görligaste mån ge-
nomförts, men med tanke på de stora insamlade jordvolymerna har detta inte
alltid varit möjligt att uppnå. För de kemiska analyserna (fosfatbestämning) har
inte detta påverkat resultaten i nämnvärd omfattning. Viss effekt kan detta ha
på prov från reducerande miljö, i synnerhet på förekomstformer av järn kan
förändras genom oxidation.

Kubienaboxar som består av korroderande material ger på sikt en viss katjon-
invandring till jordmaterialet, men de undersökningar som genomförts i pro-
jektet har inte påvisat några störningar för de applicerade analysmetoderna. De
boxar som varit uppenbart sönderkorroderade eller uttorkade har helt enkelt
inte bearbetats.

För att långsiktigt bevara ett informationsbärande markarkiv från undersök-
ningar som dessa, är det viktigt att så kort tid som möjligt förlöper mellan in-
samling och påbörjad analys. Detta rimmar emellanåt illa med det sätt som
exploateringsarkeologi oftast tvingas arbeta under, tidspress och en vilja att se-
lektera och prioritera material efter fältundersökningens avslutande.

Markanalyser

Markkemiska analyser
Det provmaterial som kom att analyseras kemiskt torkades i 30 °C varefter de
mortlades i en Fritch 2000 maskinmortel, eller om lerhalten var lägre i hand-
mortel. Proven sållades sedan (0,6 mm maskvidd) för att ta bort grövre material
och rötter m.m., samt för att få jordmaterialet väl homogeniserat för vidare ke-
misk analys. Eftersom jordmaterialet undantagsvis innehöll större mängd av
grövre fraktioner bidrar vald maskvidd inte till någon variation i data.

I marken finns i princip större delen av periodiska systemets element repre-
senterade. De element som har studerats och analyserats mest inom arkeologin
är fosfat samt järn av olika förekomstformer. I realiteten finns dessa ämnen all-
tid i marken, men på grund av att ämnena cirkulerar i det biogeokemiska krets-
loppet kan vissa element komma att ackumuleras eller ändra förekomstform
beroende på vilka processer som verkar i kretsloppet. Människan har en enastå-
ende förmåga att påverka detta kretslopp och detta ger möjligheter att analysera
markens innehåll och förstå vilken påverkan människan har haft.
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Inom projektet har fokus legat på cirkulation av två ämnen i marken: järn
(Fe) och fosfor (P) även om vi i realiteten talar om fosfat (PO

4
-3). Men fler ele-

ment har analyserats i samband med några delstudier och även dessa kan vara
informativa.

Magnetisk susceptibilitet (MS)
Markens järnföreningar och deras cirkulation kan delvis analyseras genom att
analysera markens magnetiska susceptibilitet.43

Den magnetiska susceptibiliteten av en substans analyseras genom att provet
placeras i en mätcell där man applicerar ett magnetiskt fält. Beroende på substan-
sens magnetiska egenskaper påverkas det magnetiska fältet genom att förstärkas
eller försvagas (eller inte påverkas alls). Vatten, som är en dipolär förening, har
egenskaper som försvagar ett pålagt magnetfält. Samma gäller flertalet organiska
föreningar (humus etc.) och dessa kallas diamagnetiska. Substanser som har per-
manenta magnetiska egenskaper förstärker pålagt magnetfält kraftigt (exempel-
vis kompassnålen). Mellan dessa ytterligheter finns paramagnetiska substanser
som enbart har magnetiska egenskaper när de påverkas av ett magnetfält.

Järnets magnetiska egenskaper är väl kända och i marken finns flera järn-
föreningar (främst järnoxider) med varierande magnetiska egenskaper. I mar-
ken är de mest vanliga och viktigaste järnoxiderna som har betydelse för den
magnetiska susceptibiliteten: magnetit, maghemit, hematit and goethit. De
magnetiska egenskaperna minskar i nämnd ordning för dessa föreningar. Bi-
drag till markens övergripande magnetiska susceptibilitet, fås även från järn-
titanföreningar (Fe-Ti-oxider) samt manganföreningar (Mn-oxider).

Att analysera MS innebär i princip att man analyserar substansers kvalitativa
egenskaper (dvs. järnets förekomstform snarare än dess ingående mängd), men
delvis hänger responsen i MS samman med den totala mängden magnetiska
järnföreningar.

Av de huvudsakliga faktorer som förändrar MS i marken utgör de viktigaste
temperatur samt förhållanden som berör reduktion – oxidation, dvs. syretill-
gång.44  Det finns även bakterier som lever på kemiskt bunden energi (Gallion-
ella med flera) som kan oxidera tvåvärt järn (Fe+2) till trevärda former (Fe+3).
Detta har stor betydelse bland annat för det som händer i relationen mellan våt
och torr mark. Men det finns även mycket som talar för att mikrobiell aktivitet
ger förhöjd MS i förhistoriska boplatsmiljöer genom att mer näring ackumule-
ras och näringsstatusen ökar. 45

Förutom att ge information om geologiska förhållanden och jordmåns-
bildning finns en stark koppling till människans agerande genom handhavande
av eld, metallhantering, påverkan av marken genom plöjning och dikning.

Inom arkeologin är MS använd som en väl etablerad prospekteringsteknik46

och inom miljöforskning och geologisk forskning används MS för att identi-
fiera olika sediments ursprung. MS används också inom klimatforskning.47

Sammantaget belyser MS delvis en annan dimension av mänskligt agerande i
miljön än exempelvis cirkulation av fosfat.

Material insamlat inom projektet Öresundsförbindelsen har MS-analyserats
med analysutrustning från Bartington MS2.48  Mätvärden anges som χ

lf
 10-8 m3

kg-1 masspecifik susceptibilitet på 10 g jordprover (lågfrekvens mätningar,
0,465 kHz).

Maximal MS har analyserats genom att upphetta prov till 550 °C i en
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inaskningsugn (MS550).49  Principen bygger på att järnföreningarna i ett prov
når sin maximala susceptibilitet genom en reduktions – oxidations-process som
fås när provets organiska material förbränns. I denna process oxideras huvudde-
len av tvåvärt järn (FeII) till trevärd form (FeIII) och därmed ökar även suscepti-
biliteten. I fall där provets susceptibilitet inte förändras beror detta på att provet
redan nått sitt maximum eller att inte tillräcklig mängd organiskt material varit
närvarande vid förbränningen. Man kan vid behov tillsätta organiskt material
som förbättrar red-ox-processen, men som regel innehåller marken tillräcklig
mängd. En annan aspekt på detta är att i våtmarksrelaterade marker med skif-
tande red-ox-potential (varierande syretillgång) får man i huvudsak tvåvärda
amorfa järnföreningar. Dessa kan få en påtagligt ökad magnetisk susceptibilitet
i samband med förbränningen, vilket gör att man delvis kan använda metoder
för att identifiera äldre våtmarker eller områden med hög grundvattennivå.

Fosfatanalyser
Markprovernas fosfatinnehåll har analyserats enligt citronsyra-metoden,50  där
fosfat extraheras ur jordprov med 2 % citronsyra. Fosfatmolekylerna får sedan
bilda ett blåfärgat molybdatkomplex i sur lösning (H

3
PO

4
 + 12H

2
MoO

4     →
H

3
P(Mo

3
O

10
)

4
 + 12H

2
O), som sedan avläses spektrofotometriskt.51

I sura jordar har denna metod visat sig vara mycket användbar,52  men meto-
den ansågs vara en för kraftig extraktionsmetod i relation till det som definieras
som växttillgänglig fosfat. Begränsningar finns då mängden kalciumkarbonat
(kalcit) i marken är stor, som neutraliserar citronsyran så att extraktionsför-
mågan blir försämrad. Detta är ett av skälen till att denna metod övergavs inom
jordbruksforskningen. Genom att tillsätta saltsyra (HCl) till citronsyran kan
man i viss mån kompensera för detta.

I sura jordar (podsoler), frigör citronsyra, genom komplexbildning, i huvud-
sak fosfat bundet till Fe (men även Ca och Al), medan organiskt bundet fosfat
inte frigörs i större omfattning. Om provet förbränns mineraliseras den orga-
niska fraktionen och kan då extraheras med citronsyra, vilket ger ett approxi-
mativt mått på mängden organiskt bunden fosfat. Detta gör det möjligt att
följa påverkan av ett gödslande jordbruk.53

Det är viktigt att poängtera att den analyserade fosfathalten inte primärt är
kemiskt definierad, utan snarare av metoden som sådan. Följaktligen ska inte
citronsyra-metoden appliceras okritiskt utan måste värderas beroende på mark-
kontext.

Fosfatanalysen introducerades tidigt i skånsk arkeologi genom det pion-
järarbete i fosfatkartering som Olof Arrhenius genomförde på uppdrag av
Skånska sockerbolagets räkning.54  Dess applikation inom arkeologisk forsk-
ning har dock varierat över tid och tilltron till dess användbarhet har onekli-
gen varierat från övertro till förnekelse. I efterdyningarna av det arbete som
framlades av Björhem och Säfvestad i samband med undersökningarna av
boplatser från sten-, brons- och järnålder inom projektet Fosie IV,55  kom
användandet av fosfatanalys att i stort sett upphöra i regionen fram till pro-
jektet Öresundsförbindelsen. Man menade där att den information som
fosfatanalysen gav inte kunde användas för att lösa de arkeologiska problem-
ställningar man hade. Men att hävda att det finns en stark koppling mellan
bebyggelse och fosfatackumulation, oavsett kronologisk period, kan idag
knappast anses vara kontroversiellt.
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Elementar- och isotop- analyser
Två insatser har gjorts inom projektet Öresundsförbindelsen med elementar-
analyser av markprover. Den första genomfördes inom ramen för SVEDAB-
delen och berörde anläggningsmaterial från Lockarp 7B.56  Här användes in-
duktiv kopplad plasma (Inductively coupled plasma - ICP-AES, atom
emissionsspektroskopi, eller optisk emissionspektrometri), för att kvantifiera
element i jordprov. ICP tekniken bygger på att man för analysextraktet till en
plasma med hög temperatur (8 000 °C) så att atomerna i extraktet börjar emit-
tera ljus med, för varje element, specifika våglängder. Metodiken har fördelar av
att vara snabb och kostnadseffektiv då flera element kan analyseras samtidigt.

Materialet från Lockarp 7B analyserades vid SGAB Analytica, Luleå, enligt
analyspaket M1 där element som analyserades var arsenik (As), barium (Ba),
beryllium (Be), kalcium (Ca), kadmium (Cd), kobolt (Co), krom (Cr), koppar
(Cu), järn (Fe), litium (Li), mangan (Mn), molybden (Mo), nickel (Ni), fosfor
(P), bly (Pb), tenn (Sn), strontium (Sr), vanadin (V) samt zink (Zn). Uppslut-
ning av provmaterial gjordes i mikrovågsugn i koncentrerad HNO

3
 och H

2
O

2
 i

slutet uppslutningssystem (teflonbehållare). Urvalet av element styrdes här av
det analyspaket som erbjöds, men detta paket valdes för att både kultur- som
naturorienterade element skulle vara representerade.57  Detektionsgränsen för
analystekniken gjorde att element som As, Cd, Sn, Ni, samt Mo, vars halter är
låga i mark inte kunde kvantifieras. Även Pb hade genomgående låga halter och
kunde kvantifieras i drygt hälften av proven.

För att kunna analysera och kvantifiera isotoper krävs betydligt högre käns-
lighet och lägre detektionsgränser och därför användes tekniken ICP- MS, dvs.
masspektrometri, där atomer joniseras i plasmat och separeras sedan efter
atomvikt (jfr med analys 14C). Den andra studien berörde material från Väg-
verksdelen av projektet och då med inriktning mot yttre backlandskapets
kolluvier och deras förmodade informationspotential. Jordproverna från kollu-
vierna analyserades vid Miljöforskningslaboratoriet SLU i Umeå enligt föl-
jande: Totalanalys-katjoner i organiskt material: Våtuppslutning med salpeter-
syra och perklorsyra (HNO

3
 + HClO

4
), öppet uppslutningssystem. Proven

analyserades med instrumenteringen ICP/MS-DRC - Elan 6100, Perkin-
Elmer, Norwalk, Connecticut, USA.

För att undersöka hur en studie av blyisotoper skulle kunna falla ut i ett
kolluvium valdes i en första analysomgång en stratigrafi från delområde 14.
Här kunde fler element analyseras p.g.a. den lägre analysmetodikens detek-
tionsgräns. Analyserade element valdes även här så att både kultur- som natur-
orienterade ämnen skulle vara representerade, vilka kunde reflektera bildnings-
förlopp och kulturpåverkan. Efter utvärdering bedömde vi möjligheterna för
vidare studier som goda och ytterligare stratigrafier analyserades och antalet
analyserade element utökades, fortfarande med fokus på bioessentiella element
(kopplade till människans behov och kretslopp), minerogena element (reflek-
terar berg- och jordarternas uppbyggnad) samt tungmetaller (som regel giftiga
för människan, i synnerhet i höga halter). De analyserade elementen var: alu-
minium (Al), arsenik (As), barium (Ba), kalcium (Ca), kadmium (Cd), kobolt
(Co), koppar (Cu), järn (Fe), kalium (K), magnesium (Mg), mangan (Mn),
molybden (Mo), fosfor (P), bly (Pb), rubidium (Rb), svavel (S), selen (Se),
strontium (Sr), titan (Ti), vanadin (V), zink (Zn).

Ett som miljöindikator väl undersökt element är bly och dess olika isotoper.58

Förutom kvantitativa nivåer av Pb kan man använda isotoperna 206Pb och 207Pb
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och deras inbördes relation för att avgöra blyets ursprung.59  I mark brukar C-
horisonter utan blyförorening ha 206Pb/207Pb kvoter >1,3 medan kvoter un-
der 1,2 indikerar närvaro av ”föroreningsbly”.60  Hur blyets flöde ser ut ge-
nom markprocessen och jordmånsbildningen är inte väl känt, ej heller i vil-
ken omfattning förhistorisk luftburen förorening av bly går att studera i mark
eller fastmarkssediment. Förutom stratigrafiernas elementarsammansättning
undersöktes även parallella dateringsmetoder där 14C-datering av markhu-
mus och variation i isotopsammansättning hos bly (204Pb, 206Pb samt 207Pb)
jämfördes.

Uppslutningsmetoderna skiljer sig åt mellan anläggningsmaterialen från
Lockarp 7B och kolluvierna, men utbytet av de element som analyserats kan
variera, i synnerhet mellan Fe, Mn och Ca. I denna syntes görs dock inga di-
rekta kvantitativa jämförelser av resultaten mellan metoderna, utom när det
gäller Pb.

Mikromorfologi
Studiet av markens mikropedologi utvecklades i början av 30-talet av Walter
Kubiena för att kunna studera dimensionen mellan synlig morfologi och mark-
kemi.61  Tekniken har även använts inom geologi – arkeologi – geoarkeologi för
att identifiera jordmånsbildande processer, fossila markytor, kulturlager samt
sedimentationsförlopp.62

Poängen med tekniken är att hämta in sediment- och jordprofiler (delar av
profiler) som intakta preparat, som sedan kan studeras under mikroskop. Prov-
taget material impregneras med t.ex. epoxiplast, som när den hårdnat kan kapas
i tunnar bitar med diamantsåg. Sedan monteras det impregnerade materialet på
preparatglas och slipas sedan ned till en tjocklek av 10 µm (tunnslip), vilket gör
det möjligt att undersöka i mikroskop med olika typer av ljuskällor (plan-
polariserat etc.). Liknande teknik används bl.a. vid mineralogiska undersök-
ningar av keramik.

Vid provtagning används en kubienabox, som trycks in i profilväggen i den
del av stratigrafin som avses att undersökas. Storleken på boxen kan vara i di-
mensionerna 7 x 12 cm, men i projektet Öresundsförbindelsen har boxar om
30–50 x 5 cm frekvent kommit att användas. Detta gör det möjligt att sub-
sampla även för andra analyser t.ex. för kemi eller pollen eller med en mindre
kubienabox, hanterbar för impregnering av mikromorfologipreparat.

Materialet i kubienaboxen ska helst vara av plast eller aluminium som inte
korroderar. Järnbalkar kan användas om materialet hanteras snabbt men läm-
par sig inte för längre lagring. Visserligen är det de kemiska parametrarna som
riskerar att kontamineras av boxmaterialet, medan biologiskt material inte på-
verkas av detta. Här ligger risken i uttorkning. Det är med andra ord svårt att
tillfredställa alla vetenskapliga behov med en provtagning, men detta är mer en
fråga om resurser och logistik.

De mikromorfologiska analyserna är utförda av Richard Macphail, Univer-
sity College of London och resultaten återges i detta arbete i förkortad form.

Tre objekt från tre lokaler har undersökts, ett kolluvium från Robotskjut-
fältet 14 samt ett från södra Sallerup 15A. Vidare har en organogen stratigrafi/
kolluvium från Södra Sallerup 15H bearbetats. Även en väg som daterats till
bronsålder från Södra Sallerup 15C har undersökts med denna metod.



ANALYSMETODER  33

Humusdateringar
Datering av gamla (fossila) markytor är problematisk. Träkol finns ofta men
kan vara från vilken tid som helst, eftersom träkol inte ingår i något biologiskt
kretslopp och därför inte bryts ner. Organiskt material kan också dateras.63  Det
organiska materialet tillförs marken kontinuerligt, men bryts sakta ner till olika
humusfraktioner. Nedbrytningshastigheten varierar med sammansättning och
markens omsättning m.m. Medelåldern på humusen i jorden i en modern, na-
turlig mark är i storleksordningen tusen år. I en gödslad åkerjord kommer däre-
mot humusen huvudsakligen från gödseln, som i sig har en obetydlig egenålder,
att helt dominera den organiska halten. Brukandet av jorden ökar också om-
sättningen av det organiska materialet. Humusdatering av gödslad åkerjord ger
därför en ålder i stort samtida med brukningstiden. Vid humusextraktionen
kommer också kolpartiklar att undvikas. Fossila jordar, vare sig åkerjordar eller
andra, måste ha legat helt skyddade från kontamination av pollen och humus-
partiklar liksom nedträngande rötter och insekter. Inom projektet har det ut-
förts ett antal humusdateringar. I de kolluvier som daterats inom projektet är
erosionen sannolikt initierad och vidmakthållen av jordbruksaktiviteter.

Processen att extrahera humus ur jordprov är tämligen enkel.64  Humus är
löslig i basisk miljö och proven är behandlade med 5 % NaOH varvid humus-
ämnen och humussyror går i lösning och kan separeras från mineraljorden.
Humusen kan sedan fällas ur lösningen genom tillsats av svag HCl.

Biostratigrafiska analyser
Ett antal processer, geologiska och/eller artificiella bygger upp vertikala krono-
logiska sekvenser av olika material som torv, gyttja, alluviala och kolluviala sedi-
ment m.m. Många avlagringar innehåller rester, s.k. subfossil, av växter och
djur som levat på platsen eller i närheten och kan då belysa hur landskap och
miljö har sett ut och förändrats genom tiden. Tidssekvenserna kan vara korta
som i brunnar, men tusentals år långa i myr- och sjösediment. Dessa biologiska
arkiv är av största betydelse för att rekonstruera landskapets utveckling. Då
människan själv på olika sätt varit involverad i uppbyggandet av många arkiv,
har de en direkt betydelse för den arkeologiska tolkningen av relationen män-
niska – landskap i det förhistoriska samhället.

Bevarandeförhållandena kan variera och olika organismgrupper kan vara
bättre eller sämre bevarade i olika typer av avlagringar. Vad som analyseras beror
också på frågeställningarna. Vid landskapsrekonstruktioner försöker man an-
vända många organismgrupper och också kombinera andra proxy-data t.ex.
kemiska analyser för att uppnå en stabilare bas för tolkningar.

Pollenanalys
Pollenprover (2–3 cm3) har subsamplats ur kubienaboxarna, vanligtvis i två
steg. Först har en översiktlig provtagning gjorts för att se om pollenbevaring
och pollenkoncentration varit tillräckligt god för en pollenanalys. Om så varit
fallet har steg två inneburit att en tätare sekvens subsamplats. Provtätheten har
bestämts utifrån önskad tidsupplösning och frågeställningar. Vid låga pollen-
koncentrationer har ibland flera preparat per nivå räknats.

Vid pollenanalysen homogeniserades provet innan ett delprov togs ut för
pollenanrikning. Prover behandlades enligt standardmetoden för pollen-
anrikning.65  Återstoden, det koncentrerade pollenmaterialet, färgades med
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saffraninfärgad glycerin. På preparatet räknades om möjligt 500 pollen eller
mer och procentvärden beräknades på basen av totalsumman för alla pollen
från de landlevande kärlväxterna.

Då torv- och sjösediment med längre kontinuitet från större bassänger sak-
nas i området har inga traditionella regionala pollenanalyser kunnat utföras.
Istället har pollenförande avlagringar avsatta under kortare tidsperioder utnytt-
jats. Dessa pollendiagram har ofta en lokal prägel. De ofta kalkhaltiga sedimen-
ten, där pH närmar sig neutrala till basiska nivåer, är generellt dåliga bevarings-
miljöer för pollen.

Vid pollenanalys av jordprover från lokaler med dåliga bevarandeförhållan-
den finns en viss risk för att vissa växtarter med tjockskaliga pollenkorn får en
överrepresentation i analyserna (t.ex. korgblommiga växter och lind). I vissa
anläggningar finns det även en överhängande risk för att recent pollen trans-
porteras genom ihåligheter eller bioturbation och kontaminerar proverna.

Pollenresultaten presenteras normalt som traditionella pollendiagram fram-
ställda med datorprogrammet Tilia. I översiktsbilder har pollenfrekvenserna
samlats till ekologiska gupper för att bättre belysa omgivande landskap och lät-
tare kunna jämföras med andra miljödata. Beroende på frågeställningar har
något olika grupperingar använts. Källkritiskt kan påpekas att många växter
kan frodas i flera grupper och många pollentyper innefattar många arter med
olika ekologiska krav.

Följande grupper har använts:
· Åker (sädesslagspollen samt pollen från åkerogräs)
·  Ängs och betesväxter (gräs, svartkämpar och korgblommiga växter)
· Ruderatväxter (ogräs och tramptåliga växter från gårdsplaner, avfalls-

högar mm.)
·  Akvatiska växter (vattenlevande växter)
· Myr och strandväxter
·  Övriga växter (växter som inte ingår i övriga grupper)

Växtmakrofossil
Växtmaterial, liksom snäckskal, är framtaget genom flotering av jordprover.
Förkolnat växtmaterial liksom fossila skal av snäckor och musslor är ett fragilt
material och flotering är då en skonsam metod. För att erhålla icke flytande
material som avslag, slagg, keramik och ben har proven vanligtvis också vatten-
sållats med ett grövre (2 mm maskvidd) såll. Snäckprover med starkt fragmen-
terade skal har handsorterats under mikroskåp.

Analyser av växtmakrofossil har i första hand gjorts i samband med de bio-
stratigrafiska undersökningarna. Växtmaterialet är framtaget genom flotering
av jordprover. Förkolnat växtmaterial från stolphål och andra arkeologiska an-
läggningar insamlade för att belysa sädesodling, rumsindelning av hus m.m.
behandlas inte i denna syntes. Växtmaterialet är bevarat som subfossil genom
hög och konstant vattenhalt som begränsar syretillförsel och nedbrytning.
Växtmakrofossil är ett viktigt komplement till pollen då frön och frukter nor-
malt har ett strikt lokalt ursprung och normalt går att bestämma till artnivå.
Vidare är många växter som är starkt underrepresenterade i pollenanalyser icke
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ovanliga som makrofossil. Växtarterna är grupperade enligt växtbetingelser i de
stratigrafiska presentationerna för att underlätta tolkningen av rådande miljö:
· Akvatiska arter som uteslutande växer i vatten.
· Våtmarksarter som växer i myrar och på stränder.
· Tramptåliga arter som gynnas av tramp och markkompaktering.
· Ogräs- och ruderatarter som gynnas av näringsberikad och störd mark

som ej används för produktion.
· Torrmarksarter som växer på torrare och inte näringsberikad mark.

Snäckor
Snäckor lever i de flesta biotoper och även i sura podsolmarker (figur 7). Däre-
mot bevaras de bara i basiska miljöer dvs. i kalkrika avlagringar. I de skånska
jordarna kan därför snäckskal från förhistoriska perioder bevaras. Till skillnad
från mycket annat biologiskt material tål snäckskalen oxidation och kan därför
återfinnas och ge miljöinformation också i avlagringar som saknar pollen, in-
sekter eller frön.66  Snäckor har ett geografiskt begränsat livsrum och analyserna
ger därför en påtagligt platsbunden information. Snäckanalyser har i mycket
begränsad omfattning använts för miljöarkeologisk information i Norden.67

Inom projektet Öresundsförbindelsen har ett antal profiler och enstaka prov
analyserats med avseende på snäckor. De prov som insamlats som ”snäckhori-
sonter” är nivåer i grunda vatten eller strandkanter, där stora mängder limniska
och/eller amfibiska arter ansamlas och som man kan påträffa okulärt. Speciellt
många av de terrestriska arterna är små och syns inte för blotta ögat. Enstaka
prov uttagna ur sin stratigrafiska kontext blir därför svåra eller omöjliga att ge
en vetenskaplig mening och har därför inte rapporterats.

Vid presentationen av stratigrafiska analyser är arterna sammanförda till
ekologiska grupper enligt följande:
· Limniska arter, vattenlevande, vars tolerans att klara uttorkning och

vattenkvalitet kan variera mellan arterna.68  Ytterligare indelningar är
inte motiverade i denna undersökning.

· Amfibiska arter, som lever i fuktiga områden som är utsatta för över-
svämning och uttorkning. Tolererar högst varierande vattenkvalitet. Det
är den dominerande gruppen i materialet. Alla arter är inte listade här
utan enstaka individer av ytterligare arter förekommer.

· Myrarter som lever i kärr- och strandvegetation. De olika arterna före-
drar lite olika fuktighet och alla lever i obeskuggade miljöer.

· Intermediära arter tolererar en viss variation i både fuktighet och be-
skuggning och dominerar i fuktighetsområdet mellan myrarter och
öppetmarksarter.

· Öppetmarksarter kallas här terrestriska arter som lever i fuktiga till torra
lokaler som är obeskuggade av träd och buskar, vanligen kortbetade
ängsmarker. Enstaka arter föredrar obetade marker.

· Skogsarter, vilka helt saknas i materialet från projektet Öresundsför-
bindelsen.

Figur 7. Snäcka – Vittrea. Foto MAL.
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Fragment av svunna landskap –
Fallstudier

Det kolluviala landskapets framväxt

Våtmarker (delområde 13A–F)
Malmöområdet som idag är en utpräglad fullåkersbygd hade tidigare omfat-
tande våtmarker. I det yttre backlandskapet (zon III) har komplexa isströmmar
lämnat kvar ismassor s.k. dödis som smält på platsen och skapat en mosaik av
kullar och sänkor där de senare bildade småsjöar och myrar. Torv och sediment
började bildas redan vid övergången från senglacial till postglacial tid. Myrbild-
ningen i kustzonen (zon I och II) är av annan karaktär med stora grunda våtmar-
ker, kanske närmast översvämningsmarker. Det finns inga belägg i materialet att
de skulle vara särskilt gamla. Troligtvis uppkom de i samband med klimatför-
sämringen under bronsåldern och då i kombination med avskogningen som
måste ha orsakat en ökad ytavrinning, särskilt under vintrarna, som överladdat
dräneringssystemen. I samtliga zoner har våtmarkerna övergått till åkerjord. I
kustzonerna är sällan torvlager bevarade. I backlandskapet däremot, har åtmins-
tone de tidiga faserna av våtmarkerna bevarats till idag. Sjöarna har vuxit igen till
myrmarker eller har blivit utdikade. Våtmarkerna har försvunnit genom torvtäkt
och igenfyllning med åkerjord från omgivande odlingsmarker. Rester i form av
sjösediment och torvlager finns idag under matjord och metertjocka kolluvier.
Våtmarker har getts stort utrymme i undersökningen. Från Fredriksberg (del-
område 13), Robotskjutfältet (delområde 14A–B) och Burlöv (delområde 20)
har ca 20 torvlager undersökts. Potentialen för biostratigrafiska analyser har un-
dersökts och översiktliga pollenanalyser har utförts. Där bevaringsförhållandena
har varit goda har fler och utförligare analyser gjorts. Det visade sig att de flesta
torvbildningarna härstammade från preboreal–boreal tid, varför endast ett min-
dre antal av dessa har analyserats. Endast en lagerföljd från Burlöv 20C omfattar
atlantisk tid. Om torvtillväxten avstannade under tidig atlantisk tid är oklart. Då
grundvattennivån varit som lägst under boreal tid och stigit kraftigt under tidig
atlantisk tid borde i stället torvtillväxten ha tilltagit.69  Tidig torvtäkt skulle kunna
vara en förklaring, men i så fall en torvtäkt tidigare än då kolluviationen sätter
igång i senneolitikum eller bronsålder. Det är dock inte sannolikt. Mer troligt är
att torvbildningen verkligen upphör i början av atlantisk tid i den speciella
landskapstypen med talrika dödisgropar. Pollendiagrammen visar också, genom
en starkt hoptryckt pollenstratigrafi i de översta centimetrarna, en avstannande
torvbildning vid samma tid. Från området utanför backlandskapet vid Burlöv
(delområde 20C) har ett diagram analyserats som börjar i preboreal tid och torv-
bildningen har fortsatt genom atlantisk tid för att sedan avstanna.

I de flesta stratigrafier börjar den organogena sedimenttillväxten i över-
gången mellan senglacial och holocen tid och omfattar preboreal och boreal tid
och ett par omfattar också första delarna av atlantisk tid. Sedimenten är i de
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senare komprimerade och har uppenbara sedimentationsluckor (hiatus). Un-
derliggande minerogena senglaciala sediment har inte insamlats. Sannolikt går
de tidiga sjöstadierna tillbaka åtminstone till allerödtid.

För att belysa vegetations- och sedimentutvecklingen presenteras ett pollen-
diagram med god upplösning från Fredriksberg 13F (figur 10) samt en kemisk
stratigrafi (figur 11). I denna återges även förekomster och sammansättning av
växtsubfossil från samma stratigrafi.

Figur 8. Delområde Fredriksberg 13, en över-

sikt med förundersökningens schakt och

analyserade objekt med rekognoscerings-

kartan som bas (rektifiering Malmö Kultur-

miljö).

Figur 9. Delområde Fredriksberg 13 F, Strati-

grafisk sekvens från Berglunds mosse. Foto

Stefan Gustafsson.
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Figur 11. Kemostratigrafi, (magnetisk

susceptibilitet, glödförlust samt organisk-

oorganisk fosfat (cit-PoI), Berglunds mosse,

delområde Fredriksberg 13F.

Tabell 2. Makrofossil, analyserade i stratigrafi från Berglunds mosse.

Arter; träd och buskar Djup i cm
290–270 270–250 250–230 230–210 210–190 190–170

TRÄD & BUSKAR
Björk (Betula spp.) 8 100 30 - - 4
Dvärgbjörk (Betula nana) - 3 - - - -
Tall (Pinus silvestris) - 2 6 - - 7
Asp (Populus tremula) - 2 - - - -
Hassel (Corylus avellana) - - - - 1 -
Getapel (Rhamnus catharcticus) - - - - - 2
VATTENVÄXTER - - - - - -
Kransalger (Cara & Nitella) 30 1 - - - -
Andmat (Lemna sp.) - 1 1 - - -
Vit näckros (Nymphaea alba) - 7 - - - -
Nate (Potamogeton sp.) 1 - - - - -
Igelknopp (Sparganium sp.) - - 18 1 - -
MYR och STRANDVÄXTER - - - - - -
Starr (Carex spp.) 13 6 13 2 1 -
Ag (Cladium mariscus) - - 3 - - -
Kråkklöver (Comarum palustre) - - 13 - 1 7
Kärrfibbla (Crepis paludosa) - - 7 1 1 3
Kloört (Lycopus europea) - - - 1 1 2
Vattenklöver(Menyanthes trifoliata) 1 8 - - - -
Kärrviol (Viola palustris) - - - - 1 -
ÖVRIGT - - - - - -
Hallon (Rubus idaeus) - - 1 - 1 -
Stinksyska (Stachus sylvatica) - - - 1 - -
Träkol - - + + + -
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MS-data visar också tydliga erosionsfaser under preboreal tid till följd av ett
torrt kallt klimat med ökande erosion som följd.

Utvecklingen efter istiden började med att små grunda kalkrika vatten bilda-
des med kransalger, nate och näckrosor. Längs stränderna växte starr och vat-
tenklöver. Björk var allenarådande träd i början, men tall och asp är också tidiga
kolonisatörer. Den rikhaltiga floran av gräs, örter och ljungväxter visar att stora
öppna marker fortfarande förekom under preboreal tid. Svängningarna i kli-
mat under senglacial tid skapade en dynamisk utveckling av växt- och djur-
värld, med en blandning av arktiska arter, stepparter och skogsarter. Back-
landskapet med sina många småsjöar var säkert attraktivt för de senpaleolitiska
och tidigmesolitiska renjägarna, även om inga indikationer på deras närvaro
hittats. Kulturlager och artefakter ligger i så fall begravda under massiva kollu-
viala matjordslager.

De små vattnen växte igen successivt och myr- och strandväxter som ag,
kråkklöver och kärrfibbla etablerade sig. Från 9000 BC blev tallen domine-
rande även om björk fortfarande var vanlig. En ny invandrare var hasseln, som
tillsammans med tall blev dominerande skogsbildare i slutet av boreal tid. Vege-
tationen antyder ett klimat som liknar dagens, kanske till och med något var-
mare. Skogen blev mer sluten, växtarter som lever i öppna miljöer försvann och
tundrans djurvärld ersattes med skogsarter som älg och kronhjort. Motsvarig-
heten till denna naturtyp liksom de senglaciala finns inte någonstans idag.
Omställningen för människorna var kanske den mest dramatiska under hela
hennes historia, nämligen övergången från paleolitikum till mesolitikum. Det
öppna tundralandskap som människan levt i under flera tiotusentals år växte
igen med skog. Hela hennes omvärld, förändrades. Förändrad miljö med nya
resurser krävde nya strategier och ny teknik. Den boreala perioden med domi-
nerande skogar av tall och hassel, så väl representerad i backlandskapet, motsva-
rar de lager i Maglemose där Sarauw fann det rika material som gett upphov till
namnet på kulturen.70

I proverna från Fredriksberg finns träkol och även en del förkolnade frön
som visar att bränder förekommit, till och med ute på myrarna. Huruvida män-
niskan aktivt medverkat till brandfrekvensen kan det bara spekuleras om. För
ca 8 000 år sen (atlantisk tid) etableras den slutna ädellövskogen med al, alm,
lind och ek (figur 12).
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Figur 12. Nationalparken Dalby Söderskog. Foto Johan Linderholm.
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En fallstudie kring erosion,
jordbruk och bebyggelse

I princip kan man betrakta kolluvier som kronologiska arkiv jämförbara med
biostratigrafiska arkiv som torv- och sjösediment. Om man identifierar bo-
platsmaterial eller boplatspåverkan i dessa avlagringar kan detta betraktas som
proxy-data och kan förklara avsaknaden, alternativt närvaron, av bebyggelse i
backlandskapet och som av naturliga skäl inte kan inventeras med konventio-
nell arkeologisk inventeringsmetodik. Detta är en viktig fråga för hur man ve-
tenskapligt och antikvariskt ska förhålla sig till dessa fenomen.

Redan tidigt under förundersökningarna stod det klart att kolluviation och
landskapsomdaning varit betydande i det yttre backlandskapet, från delområde
13 till 17. Störst omfattning fanns i delområdena 14 och 15 varför dessa kom
att utgöra nyckelområden, där ett flertal längre sekvenser kom att provtas. Även
stratigrafier från delområde 13 respektive 17 finns med i materialet, men tjock-
leken hos dessa är något mindre i omfattning.

En viktig fråga är när mänskligt inducerad erosion börjar. Detta har varit en
central fråga i europeisk mark- och historisk forskning sedan lång tid.71  Flera
undersökningar har visat att storskalig erosion och kolluviation har varit tidig i
Medelhavsområdet, något senare i Centraleuropa och i stort sett obefintlig i
Skandinavien. Ökad erosion har dock noterats och belagts i Sydskandinaviska
sjöar.72  Kopplingen till en intensifierad skogsavverkning samt jordbruks- och
boskapsskötsel har varit en uppenbar startpunkt för kolluviationsprocesser,
även om klimatförändring också är en faktor att väga in.

En av de prioriterade frågorna som ställdes inför analyserna av de insamlade
kolluvierna var om det gick att identifiera uteroderade boplatsmaterial. Analys
av fosforinnehåll fick fungera som en inledande prospektering av kolluvierna. I
ett av dessa provtagna kolluvier, från delområde 14 Robotskjutfältet (figur 13),
med ett djup av närmare tre meter, fanns tydliga indikationer på detta varför
fördjupade analyser vidtogs. Bland annat kom profilen att dateras med 14C-
analys i flera nivåer och en fördjupad kemisk analys utfördes av hela sekvensen
liksom en pollenanalys av de pollenförande nedre sedimenten av stratigrafin.
Även mikromorfologiska preparat framställdes och analyserades från tre nivåer
genom stratigrafin. En komplex bild av landskapsförändring och mänsklig på-
verkan framträdde. I botten av sedimentet förelåg en boplatsrelaterad aktivitet,
i en påtagligt våtmarksnära miljö (2920–2620 BC, 2 sigma). Dateringen kan
möjligen vara för gammal då den delvis består av nederoderad brunjord. Av det
analyserade mikromorfologiska preparatet att döma utgör provtagnings-
punkten en zon av bränt material (ospecificerad förbränning), vilket även
stärks av högre signaler i magnetisk susceptibilitet. Möjligen kom denna
boplatsaktivitet att initialt överväxas av torv för att senare kolluvialt övertäckas.
I samband med denna process steg även grundvattennivån troligen till följd av
förändrade avvattningsförhållanden i dalgången. Hastigheten i denna process
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är inte helt klarlagd. Mot sedimentets mitt återfinns en stabiliserad fas (2 date-
ringar: 680–1000 AD och 670–1000 AD, 2 sigma) och vid denna tidpunkt har
lagerbildningens tjocklek vuxit till en meter. Den dåvarande markytan utgjorde
förmodligen en edafiskt stabil fas för bosättning och odling, vilket bekräftas av
de kemiska och mikromorfologiska undersökningarna. Efter denna fas accele-
rerar kolluviationen, till följd av ett allt intensivare nyttjande av backland-
skapet, och högst troligt på grund av införande av vändplogen. Under århund-
radena efter denna fas har förmodligen ytterligare ca 0,5 m lagts på och det
moderna jordbruket har omlokaliserat de återstående ca 1,5 m sediment.

På andra sidan dalgången finns delområde 15A (figur 14). Här provtogs fyra
stratigrafier i den omfattande kolluviebildning som fanns längs den nord-syd-
liga slänten och i dess nedre kant. Dessa undersöktes kemiskt och daterades på

Figur 13. Provtagning med kubienaboxar av

stratigrafi S1 i delområde Robotskjutfältet

14B. Foto Stefan Gustafsson?).
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samma sätt som stratigrafin vid Robotskjutfältet. Även här finns i en av sekven-
serna tecken på en stabilare fas med ett möjligt inslag av odling och bebyggelse.
Nivån kan anges till strax under 32 m ö.h. (figur 15). Detta är närmare en meter
lägre än den motsvarande nivån som återfinns i stratigrafin från Robotskjut-
fältet. Men kubienaboxarna i denna stratigrafi kom aldrig att mätas med teodo-
lit då rasrisken gjorde mätningar i det närmaste omöjliga, varför höjddata häri-
från är approximerade från närliggande topografiska data och med en beklaglig
felmarginal ± 1 m i höjdled. Humusdateringarna från motsvarande nivå pekar
dock i samma riktning d.v.s. mot yngre järnålder–medeltid. Kolluviet har alltså
växt till 0,6 m mellan högmedeltid till nutid (ca 700 år), och motsvarande till-
växt vid delområde 14 är närmare 2 m på drygt 1 000 år. Man får anta att inten-
sifierat jordbruk under de senaste århundradena medfört en ökande hastighet i
kolluviationsförloppet.

I dalgången mellan delområde 14 och 15 kom markvattenföring att ändras
under hand i takt med att kolluviationen framskred så att kolluvierna på ömse
sidor utbildat lika geokemiska egenskaper. De djupaste provtagna stratigrafie-
rna visar entydigt på äldre våtmarksrester i botten av sekvenserna, något som
även återspeglas på ängs- och våtmarkskartan.

Figur 16 ger en god överblicksbild över hur likartat förloppet tett sig på
ömse sidor av dalgången (se även figur 18). Här är alla humusdateringar för de
analyserade stratigrafierna sammanställda. De dateringar som ligger just ovan
de ”ursprungliga” C-horisonterna, dvs. där den organiska halten sjunker betyd-
ligt, ligger alla samlade inom förromersk järnålder (K4, K3, K1) och pekar på

Figur 14. Detaljkarta över delområden 14B–

15A. Kartbilden kombinerar förundersök-

ningsschakt med rekognoceringskartan

samt ängs- och våtmarkskartan (rektifiering

Marja Eriksson).
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en fas av stabil jordmånsbildning. Från detta avviker den daterade härden i del-
område 15A (A652, ca 2400–2030 BC (kalibrerat 2 sigma), men markytan
fortsätter att vara aktiv och 14C-dateringen anger när biomassan slutar omsättas
efter övertäckningsfasen, vilket kan vara betydligt senare än härdens använd-
ning. Härdens daterade träkol kan ha en inte obetydlig egenålder, så dateringa-
rna är inte motsägelsefulla. De sediment vars botten går över i, eller gränsar,
mot äldre våtmarkslager har äldre dateringar (K2, S1) och här kan torv och in-
blandning av äldre brunjord ha viss betydelse som gör dateringarna lite äldre än
vad som i själva verket är fallet. De närliggande stratigrafierna, K2 och K3, har
sedan en samstämmig fas mot mitten av respektive stratigrafi som ligger vid ca
610–900 e.Kr., efter vilken kolluviationen blir mer omfattande och samma fas
kan identifieras i andra änden av dalgången i S1 (se ovan). Perioden före detta
skulle alltså svara mot en stabil fas under yngre järnålder som ersätts av förnyad
kolluviation efter vikingatid. Detta skulle kunna svara mot den ”återbeskog-
ning” som Broström73  nämner i relation till regionala pollendiagram i regionen
eller de expansions- och regressionsfaser Berglund redovisar inom Ystadspro-
jektet.74  Till detta kan man lägga delområde 15H vars yngre bronsålders-
expansion är uppenbar ur kolluviationshänseende och dateringarna av detta
som visar på samma fenomen som pollenanalyserna (se figur 31).

Från delområde 17 finns två dateringar som representerar markytan ovan ”ur-
sprungliga” C-horisonterna (se ovan). Dessa ligger i 2900–2300 BC (2 sigma)
respektive 2040–1680 BC 2 sigma) och anger den tidigaste startpunkten för
kolluviation. Kullens krönläge har en höjd av 18–20 m (ca 1 ha) och stratigra-
fiernas kolluvium återfinns mellan 16 och 12 m ö.h. Även här har kolluviatio-
nen alltså varit omfattande.

Enligt de studier av sjösediment och erosion som Dearing75  genomförde

Figur 15. Sammanställning av kemiska och

biologiska data från stratigrafi S1 i del-

område Robotskjutfältet 14B.



46  ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN OCH ARKEOLOGIN

inom Ystadsprojektet, kan man urskilja fyra faser av ökad erosion. En kraftig
topp sker under historisk tid, tre under järnålder (övergången järnålder-medel-
tid, folkvandringstid samt romersk järnålder). Vid bronsålderns mitt finns en
svag uppgång och så även under senare delen av neolitikum. Även i detta mate-
rial från Malmöområdet kan vi visa att det går att urskilja några av dessa
erosionsfaser med påföljande kolluviation, trots skillnaden i genes mellan sedi-
ment från sjö respektive kolluvium. Den historiska ökningen är uppenbar, och
så även fasen i övergången medeltid–yngre järnålder, medan bronsåldersfasen
inte är självklar och ej heller den neolitiska. Möjligen kan man diskutera en
eventuell neolitisk erosionsfas såtillvida dateringarna anger att det är tidigast i
anslutning till denna period som kolluviation startar.

Trots att den kronologiska upplösningen är lägre och har kortare tidsom-
fattning i dessa kolluvier jämfört med sjösediment så går det likväl att identi-
fiera samma respons till följd av markanvändning och landskapsförändring.
Uppenbarligen är kolluviationsprocessen generaliserbar vilket skulle kunna få
betydelse även för mer flacka områden (i Malmö, zon II) där kolluviation sker,
även om omfattningen är mindre.

I stratigrafierna kan även diskuteras omfattning av stallgödsling och/eller
brunjords- eller torvbildning. I figur 17 ställs organisk halt och den relativa
andelen organiskt bunden fosfat i en stratigrafisk sammanställning.

På ett övergripande plan kan man följa hur den organiska halten minskar
med tilltagande djup. Den aktiva matjorden har som regel halter på >3 %. När
kolluviet bildas inkorporeras under hand organiskt material. Erosionsmassans
ursprung, minerogent underlag eller väl utvecklad jordmån som brunjord eller
matjord, blir avgörande för hur stor den organiska halten blir.

I fastmarksproven tenderar den relativa andelen organisk fosfat att öka, även
om inte massiv gödsling varit huvudkälla, utan snarare en utspädd sådan. I del-
område Fortuna 17 är förmodligen den kraftiga ökning i Pkvot i botten av P2 en
rest av en stabil brunjord som kan dateras till åtminstone 2500 f.Kr. Förmodligen

Figur 16. Grafisk sammanställning över

bearbetade kolluvier och 14C-datering av

humus i delområdena 14B och 15A.
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är det så att den moderna matjorden har tillförts minerogen fosfat (superfosfat-
Thomasfosfat) som ger en annan kvot än de äldre stallgödslade matjordarna.

Stratigrafierna från delområde 14 respektive 15H avviker från de övriga då
dessa innehåller utpräglade våtmarkssediment mot stratigrafiernas botten. I
botten av 15H, K1, är inslaget av karbonatkalk mycket stort vilket resulterar i
en underkvantifiering av oorganisk fosfat (och därigenom en överskattning av
den organiska fraktionen). Men detta är den enda stratigrafin som innehåller
karbonatkalk.

Figur 17. Sammanställning av analyserade

stratigrafier/kolluvier med avseende på LOI

och P-kvoter i delområdena 13, 14, 15 och 17.
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En metodstudie kring erosion, kronologi och
miljöföroreningar

Kolluviationsprocesser är en direkt konsekvens av människans brukande av mar-
ken. Ökad intensitet i markbearbetning medför ökad erosion – markomflyttning,
och när denna redeponeras bildas ett kolluvium. Andra faktorer som har betydelse
för kolluviationens omfattning är topografi, nederbörd, jordart, vind m.m.76

Genom att analysera bildning av kolluvier får vi ett kronologiskt perspektiv på
deras utveckling och den information som lagras in i olika depositionsfaser.

Inom mark- och miljöarkeologisk forskning liksom annan miljöforskning är
relationen mellan mänsklig påverkan och bakgrund en ständigt närvarande fråga.
Sjösediment och torv kan inte användas för att identifiera olika elements ”natur-
liga bakgrundsnivåer” eller vissa elements (tungmetaller) ursprungsnivåer. Däre-
mot går de att identifiera i kolluvier och fossila markytor och detta har ju även stor
betydelse för miljöforskning vid sidan av de antikvariska aspekterna på informa-
tionen, inte minst genom materialets direkta koppling till människans agerande.

Mark innehåller relativ låga halter av bly (Pb), men i synnerhet historisk an-
vändning av bly har medfört en påtaglig anrikning, i synnerhet nära emissions-
källor som bilvägar och industrier. Det är också belagt att redan romarrikets
gruvbrytning och användning av bly gav upphov till stoft som transporterats
långväga med luftströmmarna i atmosfären. Detta går att detektera i torv- och
sjösediment, i främst södra Sverige, genom att man får olika isotopsamman-
sättning på föroreningsbly och bly av berggrundsursprung.77  Deponeringen av
isotopsammansättningen har sedan varierat över tid bland annat beroende på
konjunktursvängningar i europeisk industrialism (gruvbrytning och metall-
framställning). Från medeltid har dock ökningen varit ganska konstant. Det
går således att följa en likartad variation i 206Pb/207Pb genom tid över större geo-
grafiska områden. Detta ger en kurva som kan användas för en relativ datering
av sjösediment. Frågan är då om detta på något sätt kan omsättas till kolluvier.

Kadmium (Cd) introduceras tämligen sent av människan i kretsloppet och
tillförsel till marken kan bland annat hänföras till användning av mineralfosfat
som innehåller varierande mängd Cd.78  Men även atmosfärisk deposition samt
deponi av rötslam från reningsverk utgör andra moderna emissionskällor. Det
är möjligt att bruket av Thomasfosfat som introduceras under 1880–1890-ta-
len79  kan ha bidragit. Även bruket av märgling där kalkrika sediment, som kan
innehålla högre halter Cd, tillförs markens ytlager kan ha viss betydelse. Ele-
mentet kan vara ganska immobilt i marksystemet och tenderar att anrikas i
gröda varför detta ses som ett potentiellt allvarligt framtida miljöproblem.80

Kadmium introduceras tidigast under sent 1800-tal och huvudsakligen under
1900-tal vilket ger oss möjligheten att få en sen men tydlig kronologisk markör.
Där ett ”naturligt” bidrag av Cd till marksystemet (från berggrunden) slår ige-
nom, handlar det uteslutande om organogena reducerande våta miljöer.

Man kan applicera tre möjliga kronologiska markörer i analyserade data: 14C,
bly (Pb) och blyisotoper (204Pb, 206Pb, 207Pb samt 208Pb), samt kadmium (Cd).
14C-dateringar av humus har redan omtalats (se ovan). En översikt av analyserade
provpunkter i olika kolluvier ges i figur 18. Totalt sju stratigrafier har analyserats
mer ingående, där totalt 118 prover har elementaranalyserats. Dessa stratigrafier
är daterade genom 14C-analys av markhumus med minst ett prov.

Ställer man samman 14C-dateringar av humus i de analyserade stratig-
rafierna från delområde 14, 15A och 17 ger dessa en samstämmig bild över
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Figur 18. Sammanställning av analyserade

stratigrafier/kolluvier med avseende på LOI

och 14C-datering. Svarta boxar svarar mot
14C-dateringar från delområdena 13, 14, 15

och 17.

när bildningsförloppen sätter igång och i viss mån även hastigheten (figur
18). Stratigrafin från delområde 15H Södra Sallerup, har dock ett annat
bildningsförlopp än övriga analyserade stratigrafier och är inte jämförbar i
detta sammanhang. Om man börjar med att översiktligt jämföra den verti-
kala variationen av ovan nämnda parametrar för de analyserade stratigrafierna
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(figur 19 och 21) finner man en ganska samstämmig variation oavsett kollu-
viernas djup och geografiska position. Sekvensen från 15H avviker från de
övriga med genomgående högre och samlade 206 Pb/207Pb-kvoter. Men sedi-
mentet är också uteslutande av våtmarkskaraktär och större delen som analy-
serats dateras från ca 8 000 till 3  000 f.Kr., dvs. före någon omfattade depo-
sition av luftdeponerat bly kan ha varit aktuell. De övriga omfattar en ålder av
storleksordningen 3 000–4 000 år till nutid.

När det gäller Pb-kurvorna uppvisar även dessa en likartad vertikal variation
(figur 19). Kvoten 206Pb/207Pb varierar inom materialet från 1,21 till 1,36 (med

Figur 19. Sammanställning av analyserade

stratigrafier/kolluvier med avseende på

Pb-halt och Pb-kvoter (206Pb/207Pb) från

delområdena 13, 14, 15 och 17.
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ett avvikande värde med kvoten 1,4) där lägre kvoter undantagslöst tillhör pro-
ver nära dagens markyta. Störst andel låga kvoter 206Pb/207Pb finns i delområde
17 där även ytliga prov har högre halter av Pb. Men mönstren är förvånansvärt
likartade.

De tidigaste möjliga inslagen av antropogent tillfört bly som kan hänföras
till tidig metallhantering eller dylikt är registrerade i några nordsmåländska
mossar och anges till 5200 BP och 4000 BP.82  Men de första tydliga beläggen
för antropogena inslag av ”föroreningsbly” i sjösediment i södra Sverige är från
ca 1500–1000 f.Kr.83  En första distinkt ökning sker i början av romersk järn-
ålder. Sedan sker en minskning av ”föroreningsbly” för att åter öka efter 900
e.Kr. Sedan accentueras blynivåerna allt mer i takt med intensifierad modern
industrialism och användandet av blytillsatser i bensin efter andra världskriget.
I den mest högupplösta stratigrafin från delområde 15A finns tecken som gör
att resultaten härifrån kan tolkas på liknande sätt, trots att det är en i huvudsak
fastmarksbaserad stratigrafi.

Det ökande inslaget av bly i människans kretslopp kan också exemplifieras
genom att jämföra de analyserade stratigrafierna från Vägverksdelen med ana-
lyserade gropanläggningar från Lockarp 7B,84  där det förhistoriska anlägg-
ningsmaterialet är uppdelat i olika kategorier av igenfyllnad. I figur 19 framgår
tydligt hur Pb visar en ökande trend i materialet, från kontrollprov över pri-
mära till sekundära fyllningar och där dagens matjordar har de högsta nivåerna.

I ett analyserat kolluvium från delområde 13A finns ett prov från 50 cm
djup som avviker påtagligt från de övriga, både med avseende på 206Pb/207Pb-
kvot samt höga halter av As, Mo, och P och detta sammantaget pekar på ett
modernare inslag i just denna del av stratigrafin (figur 21). Enstaka prov kan
ha ett överdrivet stort minerogent bidrag (p.g.a. närvaro av krossad bergart
e.d.), kontaminerade under sen tid, utgöra provupparbetningskonta-
minerade eller vara analysfel. Något av dessa, troligen den förstnämnda, är
med stor sannolikhet orsaken till avvikelsen. Samtidigt anger humusdater-
ingen här 680–990 AD, men det går inte att klarlägga om stratigrafin skär
genom en anläggning eller en nedgrävning, på grund av brister vid
inmätningen av den aktuella stratigrafin. Men den mest näraliggande anlägg-
ningen kategoriserades under förundersökningen som följer: ”A5049 - Typ:

Figur 20. Jämförelse av analyserade blyhalter

mellan jordprov från kolluvier (vägverks-

delen) respektive anläggningar från delom-

råde Lockarp 7B.
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Annan anläggning - Form: Oregelbunden - Mått: 0,65 x 0,65 m - Fyllning:
Mörkgrå ev. sotig sandig eller grusig morän. Fortsätter in i profilen”. Intres-
sant att notera är att stratigrafin från delområde 13 ligger nära en större väg
men varken Pb-halten, 206Pb/207Pb-kvoten, Cd eller As responderar i analys-
data på den påverkan som man kunde anta att biltrafiken skulle ha medfört.
Men upplösningen i stratigrafin kan vara väl låg.

Kadmiumkurvan har genomgående likartad signatur för samtliga stratigrafier
där enbart de övre, idag aktiva, marklagren har blivit tillförda Cd och markerar
därmed en övre gräns för moderna inslag (mineralfosfattillförsel) i stratigrafierna
(figur 21). Där stratigrafierna omfattar äldre våtmarker eller fuktsvackor stiger
Cd-halterna vilket är att förvänta och korrelerar då även med högre svavelhalter
i en reducerad syrefri miljö. I delområde 15H återfinns höga halter (>1 mg/kg)
av Cd som visar på just detta. Samtidigt är dessa Cd-nivåer mycket höga och
skulle i ett annat sammanhang ses som ohälsosamma och sedimenten torde
vara olämpliga att använda som märgel. Medelhalten för Cd anges för mat-
jordar i Skåne till 0,27 mg kg-1.85  Detta inkluderar även de östra delarna av
Skåne där berggrunden har höga naturliga halter. Sydvästra Skåne har en varia-
tion på 0,2–0,25 mg kg-1. Kadmiumhalterna är i samtliga torrmarkskolluvier
lägre i de djupare delarna av stratigrafierna jämfört med markytan och här finns

Figur 21. Sammanställning av analyserade

stratigrafier/kolluvier med avseende på As och

Cd halter från delområdena 13, 14, 15 och 17.
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alltså en möjlighet att uppskatta bakgrundsnivån av Cd och därigenom omfatt-
ning av recent ackumulation.

Det är inte utan problem hur man definierar markhorisonterna i ett kollu-
vium. Kolluviet byggs upp kontinuerligt och kommer i åkermark att kontinu-
erligt omsättas, tiltas och tillföras näring i form av stallgödsel, så i realiteten rör
det sig om matjordar (Ap) i olika stadier av omsättning och nedbrytning. I fallet
med Cd kan man tänka sig en viss ökad koncentration av Cd mot ytan sker via
växternas upptag från djupare marklager, vilket kan ge en överskattning av hal-
terna i dessa marklager.86  Som kronologiska markörer och som komplement
till 14C-dateringar fungerar Cd och Pb också väl i kolluviala stratigrafier.

Kolluviet är alltså inte statiskt i jordmånsbildningshänseende utan omsätt-
ning av organiskt material fortgår och viss omlokalisering av lermineral och ur-
lakning av element sker underhand. Även generell bioturbation har inverkan
på marklagren, men efter tillräcklig övertäckning avtar intensiteten av dessa
processer. Det finns således flera parallella tidsperspektiv att lägga på kolluvia-
tionen som process. Här återspeglas kontinuerliga och diskontinuerliga avsätt-
ningar över tid.

Undersökningarna visar att kolluviationen i det yttre backlandskapet har
varit omfattande och att den inleddes för minst 3 000 år sedan. Den blir mer
påtaglig för 1 000 år sedan, för att sedan öka mot nutid. Resultaten av kolluvier-
nas stratigrafier visar att det finns en intressant och viktig kronologisk poten-
tial. Det finns också fler aspekter som skulle kunna belysas utifrån detta mate-
rial ur ett förhistoriskt tidsperspektiv, men även viktig information för miljö-
forskning inriktad på senare historisk tid.

Gård, omland och miljöpåverkan

Markkartering och förhistorisk markanvändning
Hur behandlar man begreppet gården och dess omland ur ett miljöarkeologiskt
perspektiv? Hur ser markanvändning ut på och kring en boplats? Vad kan vi
spåra av detta i marken i dag? Vad kan markkarteringar ge som prospekterande
redskap i tidiga skeden av ett exploateringsprojekt?87

Arrhenius arbeten och vad hans resultat egentligen står för i en ”arkeologisk”
kontext har diskuterats genom åren.88  Sven Rosborn och Sten Tesch förde en
animerad diskussion under 1980-talets början om fosfatkarteringens arkeolo-
giska förtjänster. 89  Den fick en avslutning först i samband med diskussionen av
resultaten från Fosie IV.90  Till den negativa sidan hänfördes att förhistoriska
huslämningar fanns även utanför områden med högre fosfathalt vilket miss-
tänkliggjorde hela metodiken. Det enda godtagbara belägget för att metoden
”fungerar” har kommit att vara när fosfatdata kan ”kalibreras” mot kända forn-
lämningar. Det omvända förhållandet tycks vara otänkbart. Avsaknaden av en
teoretisk bakgrund till markformationsprocesser i dessa diskussioner är uppen-
bar.

När det gäller Fosie IV applicerades den s.k. Spot-test metoden.91  Redan
genom valet av denna metod blev möjligheterna till en djupare diskussion i rea-
liteten begränsad, i synnerhet i relation till de frågor som ställdes till materialet.
Spot-testen har därtill en alltför begränsad känslighet. Härtill måste man väga
in hur provtagningen huvudsakligen kom att genomföras, där provmaterialet
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samlades in efter att matjorden banats av, något som visat sig påtagligt begränsa
markmaterialets informationspotential.92

Prospektering är ett väl känt begrepp inom arkeologin som främst innebär
att man vill ta reda på möjlig förekomst av icke synliga förhistoriska företeelser.
Här kan markkarteringar och markkemiska analyser fungera väl. Markanvänd-
ning är ett väl så viktigt begrepp att försöka analysera eftersom detta har en di-
rekt koppling till hur människor agerat i rummet.

Om man ser till undersökningar av markanvändning och landskapsomda-
ning får man till viss del anta ett synkront perspektiv på analyserade data och
göra ett antagande att huvuddelen av observerad variation i data innefattar en
inte allt för omfattande tidsperiod då markfosfat ansamlas och inlagras. Det blir
till viss del en fråga om approximationer.

Synkrona studier av markanvändningen i landskapet har genom två större
markkarteringar genomförts inom ramen för projektet. Dessa genomfördes i
slutet av förundersökningsfasen och i slutundersökningarnas initiala skede och
hade alltså inte prospektering som primärsyfte. En fallstudie presenteras här
som berör delområde Fosie 11 (figur 22–27), där en stor del av boplatsläm-
ningarna kan hänföras till järnålder. Även tidigneolitiska inslag förekommer
inom sträckan.93  Undersökningsområdet utgjorde Yttre Ringvägens sträck-
ning söder om den tidigare arkeologiskt väl kända undersökningen Fosie IV. 94

Sträckningen över delområde 11 kom att bli det största sammanhängande
markkarterade undersökningsområdet inom projektet Öresundsförbindelsen.
Närmare 18 hektar kom att provtas med ca 20 m täthet (398 provpunkter och
638 insamlade jordprov). Smärre kolluvier kunde iakttas inom undersökning-
sområdet där lutningen var kraftigare. Provtagningen gjordes i profiler i redan
öppna schakt. En enklare jordartsklassificering utfördes och prover togs ut i
flera nivåer i respektive provpunkt, i synnerhet när matjordsdjupet var omfat-
tande (som del av ett kolluvium). Botten av identifierad matjord samt alvprover
insamlades för vidare analys.

Om man först beaktar den övergripande variationen i fosfathalt över sträckan
ser man en stark rumslig koppling mellan högre fosfathalter och undersökta
boplatsområden med ett flertal långhus samt grophus (figur 22). En detaljstudie
av Fosie 11A ger samma bild (figur 23). Här är provupplösningen i det närmaste
tillräcklig för att diskutera boplatsorganisationen på ett övergripande plan.

Figur 22. Variation i fosfathalt över undersök-

ningsområdet Fosie 11.
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Vilken rumslig spridning av hushållsaktiviteter kan man förvänta sig? Krets-
loppet för fosfat har sitt huvudflöde ut på åkern, men hushållsnära upplag av av-
fall ger punktvisa avvikelser. Av kartbilden att döma ligger de större ackumula-
tionerna utanför husen, och dessa kan representera åkrar med utplöjda avfalls-
högar. Intressant är att notera att det som vi brukar definiera som epicentrum för
fosfatemission, hushållet, inte kopplas till långhusens inre delar, något som kun-
nat iakttas i fler undersökningar.95  Delvis har detta att göra med provtätheten
men den övergripande spridningsbilden och näringsämnescirkulationen är san-
nolikt riktig.

Man kan även relatera till analyser av stolphålsfyllningar från flera av de un-
dersökta husen som visar att husen använts på olika sätt, både emellan dem och
inom dem. Det är svårt att kronologiskt separera anrikning, men viss vägled-
ning fås av analyser av stolphålsfyllningar från några av husen från område 11A
och som innefattas av markkarteringen (alla utom grophus 4, se figur 18). De
som ligger inom högre fosfat-områden har även jämförelsevis högre fosfathalter
och vice versa. Stolphålsfyllningarna reflekterar således omgivande fosfathalter.

Ser man till husens kronologiska sammanhang, tillhör hus 12 neolitikum,
hus 5 och 9 tillhör yngre romersk järnålder och hus 1, 3 och 13 anläggs strax
efter denna period.96  Grophusen 4 och 7 är daterade till romersk järnålder–
folkvandringstid.

Grophusen avviker från långhusen, då dessa har betydligt högre nivåer i or-
ganisk halt, fosfat och MS, vilket i sin tur pekar på en väsentligt skild närings-
ämnescirkulation i aktiviteterna relaterade till grophusen jämfört med lång-
husen. Visserligen är ”aktivitetsytan” som helhet avsevärt större i ett långhus
där en viss utspädningseffekt kan förväntas. Vidare är grophuset bättre som re-
cipient med bättre bevaringsförhållanden, jämfört med stolphålen i långhusen,
vars nedplöjning kan variera högt avsevärt. Men aktiviteterna i och kring grop-
husen skiljer sig uppenbarligen i hög grad, även om man bortser från tafono-
miska aspekter. Benmaterialet funnet i dessa grophus var betydande jämfört
med benmaterialen från hus 1, 3, 5, 9, 12 och 13,97  vilket visar på en självklar
korrelation till fosfathalten.

Figur 23. Variation i fosfathalt över delområde

Fosie 11A.
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Hus 5 och 9 låg båda utanför fosfatackumulationer och hade heller inga
större mängder fosfat i stolphålen (figur 24). Även den organiska halten var
lägre här. Dessa hus är något äldre jämfört med hus 1, 3 och 13 och
stolphålsfyllningen torde representera en genomsnittlig lägre ackumulations-
grad (om man bortser från bidrag från specifika funktioner), vilket markdata
alltså återspeglar.

Hus 1 och 3 låg omgivet av områden med höga fosfathalter och hade höga ni-
våer i stolpfyllningarna, medan hus 13 låg utanför och hade lägre nivåer (figur
23). Hus 13 omfattades dock inte riktigt av markkarteringen så denna skillnad
kan vara skenbar, men likväl förefaller det finnas en tydlig koppling på ett övergri-
pande plan mellan stolphålsfyllningar och omgivande mark. En möjlig men min-
dre sannolik förklaring till detta skulle kunna vara att över dessa hus har intensiv
gödsling överladdat marken med fosfat som kommit att infiltrera dessa anlägg-
ningar i högre grad än omgivande markhorisonter. Det kan gå att förklara med att
stolphålen innehåller något mer organisk substans, vilket i sin tur medför en nå-
got högre vattenhalt som ger möjligheter för ökad bioturbation samt omlokalise-
ring av partiklar och kemiska ämnen. Denna del av boplatsområdet har troligen
varit förhållandevis intensivt använt och uppenbarligen över lång tid.

Det neolitiska huset (hus 12) skulle teoretiskt ligga i botten ur ackumula-
tionshänseende men gör inte så med t.ex. hänsyn till organisk halt (figur 24)
Detta har sannolikt förklaringen i att den jordmån som huset uppfördes i var be-
tydligt annorlunda, en brunjord, jämfört senare perioder när kulturjordar – mat-
jordar har kommit att utbildas. Vi får komma ihåg att varje område (och varje yta)
har sin egen historia och sitt eget historiska kulturlandskap som ”nya” bosättare
hade att beakta och förhålla sig till. Den förhistoriska medvetenheten om tidigare
generationers ackumulation av näringsämnen vet vi mycket lite om, än mindre
om man aktivt sökte sig till dessa områden. Det är sannolikt att man under förhis-
torien har uppmärksammat och utnyttjat redan näringsberikade ”uppgödslade”
områden.

Figur 24. Kronologiska aspekter på ackumu-

lation av fosfat och organisk halt i analysera-

de stolphålsfyllningar från några hus i del-

område Fosie 11A.
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Markdata reflekterar med stor sannolikhet förhistoriska fenomen och ger
således en kvantitativ karaktär åt användandets intensitet och tidsomfatt-
ning.98  Sambandet mellan områden med högre fosfathalt och högre fosfat-
halter i stolphålsfyllningar från hus i samma område är klart. På samma sätt
gäller det omvända där områden med lägre fosfathalter har stolphålsfyllningar
med motsvarande lägre fosfathalter. Detta medför att vi med stor sannolikhet
kan säga att de olika källmaterialen ger stöd för en tolkning av väsentligt skild
organisation av ekonomi och näringsfång mellan i detta fall, senneolitikum och
övergången romersk järnålder – folkvandringstid. Detta kanske inte i sig be-
traktas som någon epokgörande upptäckt, men man kommer flera steg vidare
från den gamla diskussionen om huruvida fosfatanalysen ”fungerar”. Svaret är
att den ”alltid” fungerar, men beroende på teoretisk bakgrund, utförande och
erfarenhet blir tolkningarna av data mer eller mindre rimliga. Och kanske detta
är ett av skälen till det kluvna förhållandet till just fosfatanalys; den är ju lätt att
utföra samtidigt som den ju anses vara en ”absolut” naturvetenskaplig metod.

Rumslig variation i magnetisk susceptibilitet ger likartad men ej identisk
rumslig spridning som fosfatdata. Nära husen ger troligen härdar och hante-
ring av aska i samband med dessa en lokal påverkan. Men MS ökar även till
följd av en generellt ökad mikrobiell aktivitet fast denna är mindre punkt-
specifik. Mot höjderna ger ett ökande inslag av morän en generell ökning i MS
då andra jordarter har primära mineral vars magnetitinnehåll kan vara högre än
exempelvis vattenavsatta sediment. MS data reflekterar alltså summan av na-
tur- och kulturfenomen i detta hänseende.

Om man använder den information som ges av markprovens magnetiska
susceptibilitet, i synnerhet MS550 (efter förbränning) får man en intressant
bild, där järnföreningar kopplade till reducerande miljö slår igenom (på grund
av högre grundvattennivåer och till viss del beroende av högre halter organiskt
material, figur 25 och 26). Lokaliserade brunnar får härigenom en mer logisk
placering och en annorlunda landskapsbild framträder. Kopplingen mellan ett
kartöverlägg av ängs- och våtmarkskartan och dessa data är mycket stark, men
nya områden framträder som ger en mer detaljerad bild av hur det har sett ut i
boplatsernas närområde. Man kan här mer kvalitativt utvärdera markslagen
inom klassningen ängsmark och våtmark (vilken i sig är en tämligen bred kate-
gorisering). En tentativ bild kan ges i vart fall för senare järnålder med en bo-
platsorganisation och landskapsrekonstruktion som skiljer sig något från de ti-
digare presenterade. Det måste framhållas att landskap är ett dynamiskt begrepp
till vilket vi inte kan foga arkeologiska objekt utan att dynamiken analyseras. De

Figur 25. Variation i magnetisk susceptibilitet

(konturer) samt relativa variationen av MS-

kvoten (MS550/MS) över delområdet Fosie 11.
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Figur 26. Variation i magnetisk susceptibilitet

(konturer) samt relativa variationen av MS-

kvoten (MS550/MS) över delområdet Fosie 11A.

våtare markpartierna var uppenbarligen större än våt- och ängsmarkskartan
anger för sin tid och visar på hur dessa kommit att krympa under historisk tid.

En tentativ markanvändningsmodell baserade på en sammanvägning av ke-
miska markdata presenteras i figur 27. Här framgår väl hur våtare mark, som
gav nödvändigt foder till boskapen, omgav ”öar” av bebyggelse i Fosie området.
Även de ytor som använts för odling (högre andel organisk fosfat) framträder
inom torrmarkerna i delområde 11A. I östra delen finns en ganska omfattande
kolluviebildning som efterlämnat tydliga tecken på brukning och här kan man
eventuellt diskutera förekomsten av äldre brunjordsfaser. Diskussionen om re-
sursutnyttjande får en annan areell upplösning jämfört med diskussionen som
Björhem och Säfvestad har.99  Problemet med landskapsrekonstruktioner är
behovet av kronologiska hållpunkter även utanför boplatsområden, något som
är svårt att skaffa resurser till eftersom dessa källmaterial tenderar att ligga utan-
för en antikvarisk domän, dvs. bortom formlämningsområdet.

Figur 27. Tolkning av markförhållanden och

markanvändning under äldre järnålder inom

delområdet Fosie 11A.
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Den markkartering som kom att genomföras över hela delområde 11 visar
alltså tydligt en god korrelation mellan främst järnåldersbebyggelse och fosfor-
ackumulation.100  Men även ett äldre landskap av våtmarker framträder när
analys av provens organiska innehåll och magnetiska susceptibilitet fogas in i
bilden, vars utbredning till stora delar sammanfaller med äldre kartmaterial
som beskriver utbredning av ängs- och våtmarker.....

Eftersom neolitiska boplatslämningar är fåtaliga och inte brukar kunna på-
visas i termer av intensiv ackumulation av fosfor, framkom ett intressant sido-
spår inom delområde 11D som bearbetades ytterligare. Här fanns en större
koncentration av markfosfor i markkarteringsproven som skulle kunna knytas
till en möjlig trattbägarboplats. För att stärka den kronologiska kontexten till
fosforinlagringen analyserades ett antal provtagna anläggningar med tolkad
tidigneolitisk kontext, som hyddor m.m.101  De analyserade anläggningsmate-
rialen som klassificerades som neolitiska hade samtliga låga fosfathalter och av-
vek inte från bakgrunden i detta hänseende. Det var stor skillnad i kemiskt hän-
seende mellan de anläggningar som knyts till den tidigneolitiska perioden jäm-
fört med den anläggning (A59) som kunde knytas till järnålder (genom sitt
makrofossilinnehåll, huvudsakligen skalkorn). Kronologiskt torde därför
fosfatinlagring hänföras till järnåldersfasen även när man värderar analyserat
anläggningsmaterial. Slutsatsen blir att fosforackumulationen snarare härrör
från ett boplatsrelaterat kolluvium som avsatts under järnålder och som
överlagrar de neolitiska lämningarna. Om tolkningen av den tidigneolitiska
fasens hyddlämningar och bosättning är riktig visar detta ytterligare på hur
näringsämnescirkulationen förändrats över tid.
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Lokala tids- och miljöanalyser

Mikroskalan - Anläggningsnivån

Emellanåt finner man förhistoriska anläggningar med material och bevarings-
föhållanden som ger mycket goda möjligheter för både synkrona och diakrona
lokala miljöstudier. Det är sällan självklart att detta går att avgöra på förhand då
det är svårt att göra en fullständig okulär bedömning i fält. Diakrona perspektiv
är möjliga att arbeta med i anläggningar med stratigrafier ackumulerade över
tid. Dessa är inte alltid kontinuerligt bildade (jämfört med sjösediment), utan
kan ha diskontinuerliga bildningsförlopp. Men tidsspannet för exempelvis en
brunn är ofta kort och ger goda ögonblicksbilder av en lokal miljö.

En sådan anläggning, en brunn, visade sig finnas i delområdet Lockarp 7B,
som efter initiala kemiska och biologiska analyser kom att undersökas mer in-
gående än andra anläggningar (figur 28). 102

Figur 28. Brunn A14495, Lockarp 7B.

Det biologiska materialet som bevaras i brunnssedimenten är likartat det
man finner i torv- och sjösediment. Bildningsprocessen av brunnssedimentet
är däremot mer komplext och tolkningar utifrån biostratigrafiska data måste
göras utifrån brunnarnas speciella egenskaper och igenrasningsförlopp. Sedi-
menten i brunnarna kan indelas i olika faser där depositionen av material har
olika bakgrund:103

1. Brunnsfasen. Få, eller inga, växter och djur lever i brunnen. Materia-
let härstammar från brunnens närmaste omgivning. Pollendepositio-
nen är låg och består till största delen av pollen som med regn och
ytvatten hamnar i brunnen och pollen från de växter som lever när-
mast brunnen.

2. Igenfyllnadsfasen. Väggarna kollapsar och brunnen fylls med sedi-
ment. Materialet från väggarna är fattigt på biologiskt material. Däre-
mot gör erosionen av brunnsväggarna att också ytliga marklager med
innehåll av biologiskt material faller ned i brunnen och påverkar re-
sultaten. Igenfyllningen kan också påskyndas av människan genom
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att diverse material aktivt deponeras i brunnen. Så länge det fortfa-
rande är vatten i brunnen kommer tillfört organiskt material, men
också naturligt deponerat organiskt material, att bevaras.

3. Vattenhålsfasen. Åtminstone i Skåne har många brunnar i slutfasen
fungerat som vattenhål sannolikt främst för husdjuren. När brunns-
groparna blivit ytligare och vidare har de koloniserats av växter och
djur.

I brunn A14495 fanns sediment från de tre faser som skissas ovan. Anlägg-
ningen är ett bra exempel på hur proxy-data kan ge betydligt mer informations-
utbyte i kombination än som enskilda företeelser (figur 29). Brunnsfasen inne-
höll välbevarat organiskt material som pollen, växtmakrofossil, insekter104  och
snäckor. Våtmarksarterna (myr- och öppenmarksarter i snäckdiagrammet) do-
minerar bland snäckor och våtmarksarter och trampgynnade arter bland växt-
makrofossilen. Däremot förekommer vattenlevande arter endast sporadiskt.
Det visar att anläggningen börjat som en brunn i en våtmarksmiljö utan buskar
och träd i närheten. Den stora andelen tramptåliga växter antyder att brunnen
varit flitigt använd. De relativt låga pollenvärdena av betes- och odlingsväxter
visar att åker och äng inte låg i direkt anslutning till brunnen. Markkemiskt sett
är andelen organisk fosfat högre i dessa lager och kan troligen kopplas till
näringsberikande aktiviteter i nära anslutning till brunnen. Respons i antal
ruderater i pollendiagrammet är tydlig. Relationen mellan MS och MS550 vi-
sar här hur den reducerande miljön dominerar, med hög andel hydratiserat järn
som följd.

I slutet av brunnsperioden minskar de tramptåliga växterna medan myr-
växterna ökar. I pollendiagrammet ökar betesarterna. Brunnen övergavs och
kom att kollapsa. Fosfathalterna sjunker till följd av ett inflöde av underlagsma-
terial. Därvid kom den att periodvis torka ut och de goda bevaringsför-
hållandena för växtmaterial som frön och pollen upphör. Efter kollapsen bildas
en grop som åtminstone under en period har permanent vatten i de djupare
delarna, men som successivt fylls igen med kulturjord och växer igen. Här ökar
fosfatnivåerna igen, men denna gång gäller det både organisk som oorganisk
fosfat och detta reflekterar inflöde av något mer näringsladdad omgivande
mark efter en tids boplatsanvändning.

14C-dateringar av brunnssedimentet ger åldern på sedimentet, men deposi-
tionstiden har varit för kort för att denna dateringsmetod skulle kunna använ-
das för att belägga hur länge brunnen varit i bruk. Dateringar av igenfyllnads-
fasen är alltid osäker då man inte vet varifrån materialet har kommit.

Mesoskalan – Boplatsnivån

Som exempel där ett större område på boplatsnivå (mesonivå) är representerat
använder vi ett sediment från delområde 15H, Södra Sallerup. 105

Området kring Södra Sallerup är känt för sina dödisgropar och flintgruvor,
vilka har undersökts i omgångar.106  Analyserna är tagna på ett kulturlager (kul-
turlager 1) som var en ca 100 x 50 m stor svacka igenfylld med mer eller mindre
kulturpåverkad jord och sediment (figur 30). Den faktiska storleken av bassäng-
en i initialfasen är svårt att belägga, de olika svackorna kan ha hängt samman i ett
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större våtmarksområde. Bottenlagren är naturligt bildade och pollenförande.
Stratigrafin kunde därför användas för pollenanalyser och kemostratigrafiska
analyser. Pollenanalysen beräknas avspegla ett område på åtminstone några
hundra meter och därmed visa mer av den interregionala vegetationen.107  Mark-
kemin avspeglar i igenfyllnadslagren kulturjordar runt bassängen. Pollenana-
lysen liksom en 14C-datering visar att de understa analyserade lagren är från bör-
jan av atlantisk tid. På grund av den mycket höga kalkhalten i bottensedimenten
kan denna datering dock vara för gammal då daterat humusmaterial kan ha för
hög egenålder (uppskattningsvis 1 000 år jämfört med hur frekvensen av lind-
pollen ter sig i denna del av sedimentet). Stratigrafin är starkt sammanpressad i
början och troligen finns luckor i den äldsta delen. Våtmarksväxter börjar upp-
träda och kan tolkas som en stigande grundvattennivå (eventuellt i samband
med klimatförändring). Först i mitten på subboreal tid blir stratigrafin pålitlig.

Resultat av de olika analyserna är presenterade i ett översiktsdiagram (figur
31). Detta pollendiagram skiljer sig i kronologin från de tidigare publicerade
vilket kommer sig av dokumentationsproblem i samband provtagning, då
kubienaboxarnas placering var oklar.108  Först efter kemisk analys och 14C-da-
tering av sedimentet kunde boxarnas inbördes ordning klarläggas. Pollendia-
grammet är oförändrat men några hundra år yngre d.v.s. förskjutet mot en
senare period.

Den mikromorfologiska tolkningen av kubienaboxen som täcker den äldsta
delen visar ett vattenavsatt minerogent sandigt sediment med inslag av orga-
niska inklusioner (genomträngande rötter), som övergår till en humifierad torv
med visst innehåll av förkolnade växtdelar (gräs). Bottensedimentet är bildat i
reducerad miljö där viss urlakning av järn och mangan kan iakttas. Fram till
början av bronsålder är det ett övervägande skogslandskap, i området, med få
indikationer på röjningar och jordbruk. Därefter sker en dramatisk påverkan

Figur 30. Kubienaboxar från kulturlager 1 i

delområde Södra Sallerup15H, före sub-

sampling. Foto MAL.
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på skogslandskapet. Skogen minskar kraftigt och betesmarker och odlings-
marker expanderar särskilt markant från mitten av perioden. Också övrig mark
som bl.a. innefattar våt- och ruderatmarker ökar. I mitten av bronsåldern upp-
hör pollendepositionen och pålagringen av kulturjord ökar. Här måste den
omfattande inlagringen av fosfat lyftas fram. Hela gropen är alltså igenfylld
med material, uppskattningsvis närmare 800 m3, som håller en snitthalt av
minst 200 P°. Detta är en avsevärd inlagring som förefaller sammanfalla med
bronsålderns mitt och den tilltagande odlingen i pollendiagrammet. Ett inten-
sivt nyttjande av närområdet för boskapsskötsel och odling har alltså medfört
en ökad erosion och kolluviation där näringsrik gödslad jord omlokaliserats.
Den mikromorfologiska analysen av kubienaboxen från fosfatackumulations-
fasen visar på ett kolluvium, med blandad granit, kvarts, kvartsit m.m. (mate-
rial av moränursprung). Sandiga brunjordar, möjligen alfisoler med lernerv-
andring utgjorde de lokala jordmånerna före denna tid, och rester av denna
jordmånsbildning finns kvar efter att marken eroderade ner i sänkan då områ-
det kom att avskogas (se pollensammanställningen). Denna del av sedimentet
är kompakterad och innehåller rikligt med partikulärt träkol och fytoliter, en-
staka fragmentariska ben och är bildat i vattenmättade reducerande förhållan-
den (figur 32). Här är fosfathalterna som högst och kolluviets primära upp-
byggnad utgörs av matjord med ursprung i en brunjord. Sänkor av denna typ
har tolkats som vattenhål för betesdjur.109

I sedimentets botten finns höga halter av s.k. kalkofila element (som bildar
föreningar med sulfider). Tungmetaller som Cu, As, Zn och Cd kan förklaras av
omlokalisering och bindning av tungmetallerna till Ca, S samt organiskt mate-
rial (torv). I den del av sedimentet som daterats till tiden just före bronsålder, är
kopparhalterna betydligt högre än genomsnittet i detta material och skulle teo-
retiskt kunna fungera som proxy till metallhantering i sedimentets närom-
råde.110  I Mighalls undersökningar av organogena sediment i anslutning till
kända gruvor i Wales är dock halterna närmare 10 gånger högre men här rör det
sig om brytning av malm. Dock uppvisar även bottensedimenten från delom-
råde 14 och 15, som har våtmarkslager, nivåer i Cu som är högre än genomsnit-
tet, så det kan röra sig om naturliga processer där de organiska sedimenten

Figur 32. Mikromorfologiskt preparat från

kulturlager 1, Södra Sallerup 15H (92–100 cm,

26,4 m ö.h.) med bland annat ett väl synligt

benfragment. Foto Richard Macphail.
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fungerar som en ”fälla” eller sänka för gruppen metaller som binder till orga-
niskt material samt karbonat.

En anläggning från delområde 15C (A1306) har tolkats som en möjlig an-
läggning kopplad till bronsgjutning och knutet till en bronsålderskontext.111

Den magnetiska susceptibiliteten som analyserats i en stratigrafi genom denna
anläggning stärker denna tolkning. Även en anläggning från delområde 7B
Lockarp (A5562) uppvisade en liknande metallsammansättning i jordmateria-
let.112  Hantering av metall har sannolikt förekommit under bronsålder på bo-
platser men är svårbelagt. Även småskalig metallhantering kan alltså hanteras
faktiskt och kronologiskt med proxy-data av denna typ, förutsatt att sedimen-
ten finns. Detta innebär att man kan bedriva arkeologi kring klassiska frågor
om teknik och metallhantering utanför den fasta fornlämningen.

Om man summerar den samlade bild som data ger visar dessa att svackan
fungerat som recipient av omfattande näraliggande aktiviteter som deponerats
och bevarats inbäddade i sedimentet. De olika metodernas belägg för intensiv
boskapsskötsel är starka och stärker bilden av ett omfattande landskapsutnytt-
jande under bronsålder.
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Från gödseltransport till Via
veritas

Vägar

Hur kan man analysera ett sediment som använts för att konstruera en väg?
Vilka miljöarkeologiska frågeställningar kan appliceras? Som så många andra
anläggningar är kanske en ”väg” mer intressant i sin kontext, dvs. i vilket sam-
manhang och i vilken miljö den haft sin användning. Det finns naturligtvis
självklara frågor kring konstruktion och kronologi, men hur den använts för-
utom de självklara aspekterna på transport och kommunikation och vilken
proxy-information som sedimentet innehåller är väl så intressant. Analys av
markkemi, makrofossil och mikromorfologi kan ge en ögonblicksbild av mark-
påverkan av specifika aktiviteter i samband med kommunikation.

Som exempel på detta har vägmaterial från Södra Sallerup 15C undersökts,
(A1316 samt A1317).113  I delområde 15C dokumenterades hus och boplats-
material från bronsålder och här identifierades även delar av en väg som skar
genom den södra delen av boplatsen. Från en sekvens av denna väg samlades
provmaterial in som två separata gipsinkapslade block av jord, som benämndes
A1316 och A1317. Från dessa två jordblock rensades fram två profiler från vilka
olika typer av markprover insamlades, både för mikromorfologisk, makro-
fossil- och kemisk analys.

Dokumentation och inmätning av jordpreparaten var otillfredsställande.
Detta gör att kopplingen till de ”arkeologiska lagren” är svår att göra i fråga om
de miljöarkeologiska bearbetningarna av materialet och som efterfrågades i den
arkeologiska rapporten.114  Detta i synnerhet då det var först i denna rapport
som tillfälle gavs till att sätta dessa preparat i någon rumslig kontext överhuvud-
taget, vilket gjorde analysarbetet för oss som bearbetat materialet en smula bak-
bundet. Makrofossilt material användes dock för datering av vägen, men analy-
sen underkändes för övrigt som informationskälla i svepande ordalag. Rappor-
tören har även missuppfattat vilket av de två vägpreparaten som analyserats
med avseende på makrofossil, då A1317 är analyserad och inte A1316. Detta
har ingen större betydelse för tolkningen, men på ett principiellt plan har det
betydelse.

Både mikromorfologiska och kemiska data visar att tämligen blandat avfalls-
material kommit att deponeras på vägen och att denna låg i en aktiv boplats-
miljö. Fosfathalterna är mycket höga och kan inte enbart förklaras av dragdjur-
ens orenande i vägbanans mitt. I provet från A1317, mellan hjulspåren, identi-
fierar den mikromorfologiska analysen, gödsel (med phytolitinnehåll) och
koprolitiskt material (människa – gris?). I ett annat sammanhang skulle mate-
rialet i princip klassas som latrin. Stratigrafin med hjulspår, A1316, är inte lika
utpräglat nedsmutsad, men sedimentet är betydligt mer kompakterat i själva
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hjulspåret till följd av hjulens tryck. Fragmenterat benmaterial förekommer
dock inte i stor omfattning. Mikrotopografin har medfört att vind- men främst
vattenerosion på mikroplanet kommit att fylla hjulspåren med finkornigare,
delvis boplatspåverkat, material.

Förmodligen har vi här ett exempel på hur i huvudsak den tämligen vardag-
liga transporten av gödsel (och övrigt organiskt boplatsavfall?) till boplatsens
åkrar skett. Bevaringsförhållandena är dock oväntade. Inget tyder på att de
samtida husen har haft någon form av stall, men välgödslade åkrar har däremot
funnits.115  Detta betyder att handhavandet av djur och kreatur under yngre
bronsålder måste ha förlagts till andra delar av boplatsen än husen. Kemiska
analyser av stolphålsmaterial från hus 2, som ligger längs vägens presumtiva
sträckning, visar genomgående betydligt lägre kvantitativa nivåer i fosfat, men
den organiska fraktionen är förhållandevis stor och kan inte entydigt påvisa
djurstallning.
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Regionala studier – Landskapens
dynamik

En sammanställning av pollenanalyserna belyser den regionala landskaps-
historien och jordbrukets dynamik. Ingen stratigrafi omfattar första delen av
subboreal tid, en tid med låg grundvattennivå och sannolikt liten torvbild-
ning.116  Därefter, under sen subboreal tid inträffar en kraftig höjning av grund-
vattenytan och ökad torvbildning. Från denna period finns torvstratigrafier
från flera områden (delområden 14, 15 och 20). Dessa våtmarker utbildade
som lövkärr, röjdes och togs i bruk som foder eller betesmarker, men är torv-
bildande fram mot slutet av perioden då de täcks av kolluvier. Yngre torvbil-
dande våtmarker saknas i undersökningen och torvtäkt samt annan exploate-
ring har sannolikt eliminerat järnålderns torvbildningar.

Landskapets nivellering medför sannolikt lokal försumpning i lägre delar av
backlandskapet. Detta kan ha fått stora lokala effekter när avrinningsområden
beckar igen till följd av en tilltagande kolluviation. När dikning av åkermarken
påbörjas är inte klart men åtminstone tidig medeltid brukar anges som start-
datum.117

Stratigrafier som representerar neolitisk tid är därför fåtaliga. Särskilt gäller
det tidigneolitikum där inga stratigrafiskt säkra eller väl daterade lager doku-
menterats i det undersökta materialet och därför saknas också information om
det tidigaste jordbrukets roll i området. För mellanneolitikum och senneoliti-
kum finns däremot pollensekvenser som beskriver odlingslandskapet. Från del-
område 14, Robotskjutfältet (figur 15), finns en odlingsfas representerad i ett
pollenförande sediment i undre delen av ett kolluvium daterat till 2800 BC.
Sannolikt initierades kolluviationen av skogsröjning. En låg men kontinuerlig
pollenkurva med korn och vete och ett större inslag av pollen från betesväxter
visar på åker och betesmarker. Successivt röjde man alskogen runt fuktområdet.
Detta torkade upp och pollen bevarades inte längre. Markkemiskt kan också
påvisas att boplatslager ingått i det uteroderade materialet.

En lokal i zon II, Lockarp 7E, har en pollenförande lagerföljd daterad till
senneolitikum (2000 BC). Anläggningen som utgör en nedgrävning i ett
våtmarkslager är tolkad som brunn, dock utan några klara belägg på använd-
ningen.118  En profil genom fyllnadslagret gav ett pollendiagram med starka
inslag av odling. Gropen torde ha blivit igenfylld tämligen snabbt, både aktivt
och passivt, genom erosion. Två 14C-dateringar av fyllnadslagret ger också
samma datering. Pollendepositionen antas i första hand komma genom ytav-
rinning från närliggande åkermarker. Deposition av pollen från ifylld kultur-
jord och hushållsavfall kan också ha bidragit till de förhållandevis höga pollen-
värdena för vete och korn. Två neolitiska hus med samtida dateringar finns nära
våtmarken. Liknande senneolitiska kulturlager är undersökta t.ex. vid E22-
undersökningarna. Där hade ett stort antal sädeskorn deponerats.119  Från Fosie
IV, boplats VI, fanns en senneolitisk nedgrävning under ett hus (hus 92) med
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rikligt innehåll av sädeskorn.120  Hur groparna ska tolkas är ovisst, särskilt den
primära användningen, men som sekundäranvändning ligger avfallsgropar
närmast till hands.

Bronsålder är relativt väl representerad i backlandskapet, med några pollen-
sekvenser från delområde 14, 15H och 20, samt pollen från fossila markytor
under bronsåldershögar (delområde 13). Däremot saknas stratigrafier från
kustzonerna som omfattar bronsåldern inom projektet Öresundsförbindelsen.
I senare undersökningar inför Citytunneln i Malmö finns pollensekvenser från
bronsåldersbrunnar. En kraftig omdaning av landskapet sker under bronsål-
dern. Orsaken är att en odlingsexpansion med avskogning och uppodling av
kullarna resulterande i de första kolluviebildningarna. Avskogningen kan ha
börjat redan i neolitikum men är mest påtaglig i mitten av bronsåldern. Pollen-
analyserna från gamla markytor under bronsålderns högar i det yttre backland-
skapet visar på ett öppet beteslandskap, vilket enligt dateringarna av högarna
skulle representera äldre bronsålder. Det finns en del källkritiska aspekter på
markpollen och hur lokala de är.121  Samtidigt är det inte sannolikt att grav-
högarna gömdes i ett skogslandskap, då alla har ett höjdläge. Även indikationer-
na på åkermark är sparsamma. Övriga pollenlokaler som omfattar bronsålder
utgörs av våtmarker med en lokal överrepresentation av trädpollen (al och
björk). Torvmarkerna som var bevuxna med björk, tall eller al öppnas upp. Dia-
grammen är lokala och då skogen röjts på själva myren, blir avskognings-
effekten möjligen överdramatiserad, vi får en ”ridåeffekt”.122  Expansions-
perioden är emellertid väl demonstrerad från många andra håll.123 En ökning av
både sädesslag och åkerogräs liksom av gräsmarker, med kraftigt inslag av korg-
blommiga växter i pollendiagrammen, talar för en allmän expansion, både av
odlingsmarken och av betes- och fodermarker. Trädpollenkurvorna blir då så
låga att landskapet måste ha varit påtagligt trädfattigt och endast en del björk
och al fanns kvar i våtmarkerna.

Pollenmaterial från järnålder, och främst den äldre delen, är uteslutande in-
samlat från brunnar. Landskapet är nu ett öppet kulturlandskap. Största pollen-
producenterna är gräs och korgblommiga växter indikerande ett utpräglat
beteslandskap.
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Dynamiska människor –
Dynamiska landskap –
Dynamiska objekt

En fyrfältsmodell som baseras på pollendata framtaget under projektet redovisas
i figur 33. Modellen syftar till att visa fyra närbilder av landskapet baserade på
den tämligen fragmentariska landskapsinformationen som finns att tillgå över
tid och rum. Presentationen är en förenklad landskapsmodell byggd på pollen-
diagram från två dominerande arkeologiska perioder, bronsålder och järnålder,
två geografiska zoner, zon II och zon III, liksom två olika källmaterial; fossila
markytor och brunnssediment. Då inga bronsåldersbrunnar fanns att tillgå
inom projektet Öresundsförbindelsen är brunnen från bronsålder, A2006,
hämtad från Svågertorps industriområde.124  Järnåldersbrunnen, A1608, är
hämtad från delområde 13D.125  Gravhögarna Hålhög (Husie Raä nr 4) och
Grötehög (Lockarp Raä nr 7) finns redovisade i Engelmark m.fl.126

Källkritiska synpunkter kan framföras om att jämställa pollen från fossila
markytor under gravhögar med pollen från sediment i brunnar. Bägge källmate-
rialen ger lokala representationer av landskapet och kan ligga till grund för en dis-
kussion kring jordbrukslandskapets förändring över tid i de båda zonerna.

Från figur 33 kan följande utläsas:
· Åkerarealen är större i zon II än i zon III under bronsålder och järnålder
· Åkerarealen ökar från bronsålder till järnålder
· Gravhögarna i backlandskapet under bronsålder är uppförda i ett betes-

landskap
· Gravhögarna i kustzonen under järnålder är uppförda i ett odlings-

landskap
· Brunnar ligger i komplexa kulturlandskap med närhet till många mark-

slag
· Gravhögar ligger i ”ren” jordbruksmark

Man kan se en rad skillnader mellan diagrammen. Vilka är reella och vilka är
sannolikt påverkade av tafonomiska problem kring pollenspridning och
pollendeposition? Skillnaden i pollendeposition kan sammanfattas i att en
brunn har ett något större upptagningsområde. Genom att ligga i en våtmark
eller fuktsvacka får vi en ytavrinning som transporterar pollen från ett större
område till brunnen vilket gäller lokalt producerade pollen, men också pollen
som med regn ”tvättats” ut ur högre luftlager med i huvudsak regionala och
långspridda växter. Undersökta gravhögar ligger alla i krönläge och endast luft-
buret pollen har nått provpunkten. Den komponent som kommit via regn blir
obetydlig. Det visar sig i att trädpollensektionen blir avsevärt större i brunnar-
nas pollendiagram än i gravhögarnas. Särskilt tallpollenkurvan är betydande,
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vilket visar att det trädpollen som deponeras är påtagligt långspritt. Vidare blir
sektionen ”övrig mark” oproportionerligt stor i brunnarna därför att
våtmarksväxter (brunnarna A1608 och A2006 har bägge ca 5 %) räknas dit.
Efter justering av nämnda snedfördelningar kan fortfarande uppställda kon-
stateranden anses gälla, men är inte lika markerade.

Man kan också diskutera det kronologiska urvalet. En längre serie med dia-
gram från alla zoner skulle ha utgjort en stabil grund att utvärdera kulturland-
skapets utveckling och skillnader i de olika zonerna. Brist på material från zon I
och zon II omöjliggjorde detta.

Figur 33. Fyrfältsmodell över landskapstyper

baserade på pollen- och markdata från anlägg-

ningar med olika kronologiska och geografiska

kontexter.
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Insikt och utsikt – En väg mot
framtida arkeologier?

En av de större lärdomarna som vi kan dra från projektet Öresundsförbindelsen
berör hur vi arbetar i projektform och hur vi ser på samarbete generellt och på
tvärvetenskap i synnerhet.

Ser man till den del av projektet Öresundsförbindelsens initiala projekt-
program som berör miljöarkeologi,127  framhålls delprojektens parallellitet (ar-
keologi och miljöarkeologi) och behovet av nära samarbete mellan parterna. Pro-
blemet med detta synsätt är att samarbetet i många fall varit tämligen enkelriktat
och snarast tenderat att skapa ett motsatsförhållande mellan miljöarkeologi och
”traditionell” antikvarisk arkeologi där huvudvikten förläggs på den senare. Idag
skulle vi istället betona reell integration där begrepp som expert-specialist-natur-
vetare byts ut mot miljöarkeologer arbetandes inom kulturmiljövårdssektorn.128

Ett generellt problem, eller dilemma, för exploateringsarkeologin, särskilt de
större projekten, är att projektprogrammens intentioner stannar hos projekt-
ledningen och inte når ut till de grävande fältarkeologerna. Kopplingen mellan
de olika övergripande delprojekten (Långhuslandskapet, Miljöarkeologi, Det
funktionella landskapet och Det Rituella landskapet) och ned till enskilda
undersökningslokaler kräver konstant uppmärksamhet eftersom ”slutmålet” va-
rierar för de inblandade parterna och förändras över tid då ny kunskap omsätts i
projekten. Delprojektens slutliga målsättning är inte alltid samordnad med
projektprogrammet. Om formerna för samarbete förlitar sig mer på individnivå
än på projektstrukturen blir samarbetet bräckligt och framförallt inte långsik-
tigt. Uppföljning av projektprogrammet måste ligga på en strukturell nivå.

Frågan om vem som tar ansvar för insamling och dokumentation av material
har varit oklar i vissa delområden. Detta har lett till konflikter i hur material,
resurser och resultat ska fördelas inom projektet som helhet, vem som har ”rätt
till vad” osv. För enstaka delprojekt har miljöarkeologin främst fungerat som
idéspruta, och utförare av beställningsuppdrag där uppgiften består av att leve-
rera data med vidhängande tolkningar. MAL var enligt projektuppläggningen
en samarbetspartner men omnämns som ”extern” i avrapporteringarna från
delprojekt och synteser. Detta har lett till ett osynliggörande av vem som pro-
ducerat den initiala idéen, verkat för genomförandet samt bearbetning och
tolkning.

Tvärvetenskap är svårt att definiera och svårt att utöva i praktiken. Begrep-
pet är omhuldat i vetenskapliga och akademiska kretsar, men tvärvetenskapliga
resultat möts likväl ofta med skepsis av etablerade discipliner och särskilt om
resultaten ifrågasätter ”gamla sanningar”. Titeln på en av syntespublikatione-
rna ”Det funktionella landskapet – naturvetenskapliga analyser ur ett arkeo-
logiskt perspektiv” kanske visar just på problemet; ett synsätt där arkeologin har
en kärna som är definierad kring vilken ”de andra” vetenskaperna fogas. Kanske
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finns det vilja att behålla denna smalare syn på ämnet arkeologi (som även gäller
uppdrags- och exploateringsarkeologi), men till detta anser vi att det saknas
skäl. Arkeologin måste få vara större än så.

Provtagningsförfarande och dokumentation av prover är av stor vikt, inte
minst för att kunna värdera utfallet av data. Här har svagheter och brister i ge-
nomförandet kunnat konstateras inom projektet Öresundsförbindelsen. Det
finns säkert flera skäl till detta, men det som man kan lyfta fram är egentligen
pedagogiskt: Hur motiverar man arkeologer att provta och dokumentera mate-
rial, som flertalet uppenbarligen anser ligga utanför den arkeologiska domänen,
och därtill med samma engagemang som beträffande de traditionella arkeolo-
giska materialen.

Trots att en person arbetade på plats i Malmö med huvudansvar för in-
samlandet av makrofossilprover och med, under en period, ytterligare en per-
son anställd, var dessa resurser otillräckliga. Med de erfarenheter vi har efter
projektet Öresundsförbindelsen skulle vi, i retrospektiv, ha avsatt större perso-
nella fältresurser (och därigenom större närvaro på plats), vilket skulle ha kun-
nat lösa flera av de uppkomna problemen. Men projektets omfattning gjorde
storleken på de miljöarkeologiska insatserna svåra att överblicka i projektets
initiala skede.

Summerar man resonemangen ovan ger det en väl negativ bild som inte lyf-
ter fram de i högsta grad närvarande positiva aspekterna av nyvunnen kunskap,
samt väntade och oväntade resultat. Mycket av de kunskaper och erfarenheter
som inhämtades inom Vägverksdelen av projektet Öresundsförbindelsen, har
kunnat appliceras på exempelvis Citytunnelprojektet.129  Malmö Kulturmiljös
vetenskapliga program är också en positiv produkt, där erfarenheterna från
Vägverksdelen av projektet Öresundsförbindelsen inarbetats. 130  Man får heller
inte glömma det inslag av metodutveckling som kunnat bedrivas inom projek-
tet Öresundsförbindelsen och som lett till ny kunskap och nya sätt att provta
och analysera material.

I tre punkter summerar vi nedan några resultat.

1) Metodologiskt nytänkande ger ny kunskap.
Brunnar och grävda gropar i våtmarksområden utgör som arkeologiskt källma-
terial centrala arkiv för studier av boplatser och deras lokala miljö. För att fullt
tillvarata den informationspotential som brunnar har av hur den närmaste
omgivningen var organiserad, måste analysdata från brunnen samköras med
arkeologiska undersökningar och markkemiska analyser. Detta kräver då en
gemensam målsättning och ett intimare samarbete mellan arkeologer och
miljöarkeologer än vad som givits tillfälle i projektet. Problemet är att det finns
många viljor att tillfredställa vid undersökningar av dessa fenomen.

Vi har visat att brunnar har en viktig roll för tolkningen av lokala vardags-
miljöer inom främst agrara ekonomier både ur synkrona som diakrona perspek-
tiv. Hur ska vi betrakta brunnar i en framtida exploateringsarkeologi? Vilka resur-
ser är motiverade att lägga på att identifiera brunnar som har den bästa informa-
tionspotentialen och vilka resurser ska läggas på provtagning och analyser? Finns
det utrymme för vidare metodutveckling? Kanske det i en framtid ska satsas min-
dre på stolphål och långhus till förmån för fossila markytor, brunnar etc.

Gravhögar utgör också arkiv för miljödata med stark kronologisk koppling,131

men åtminstone i Malmöområdet är hotbilden allvarlig och i vissa fall akut. De
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fossila markytorna under gravhögarna liksom gravhögarna själva är mer eller
mindre genomgrävda av kaniner. Själva gravhögarna är delvis kollapsade och
sjunker sakta men säkert ihop och på sikt kommer inte det miljörelaterade arkiv-
materialet att förbli bevarat.

Miljöarkeologiskt sett skulle hela Yttre Ringvägens exploateringsyta kunnat
betraktas som ett potentiellt informationsbärande undersökningsområde. Att
samla in material som inte är direkt och synligt kopplat till arkeologiska objekt
kan vara nödvändigt av miljöarkeologiska skäl, men svårt att motivera och ge-
nomföra eftersom det anses ligga utanför den arkeologiska kulturmiljövårdens
ansvarsområde. Ett kolluvium anses inte utgöra en fornlämning i sig förrän det
innehåller förhistoriska anläggningar eller föremål och när så är fallet tar
kulturmiljövården vid. Kolluvier har visat sig vara ett mycket värdefullt källma-
terial för både arkeologi och miljöhistoria. Detta betyder att arkeologin kan ta
ansvar för en viktig del av ett källmaterial som berör miljö- och klimatforskning
och därigenom bidra med kunskap utanför den egna verksamheten och därtill
bredda sitt eget verksamhetsområde.

Många stratigrafiska källmaterial längs SVEDAB- och Vägverksdelen har
visat att de innehåller information som ger nya perspektiv på landskapsut-
vecklingen. Genom att kombinera olika proxy-data kan stratigrafierna tjäna
som miljöarkiv. Brister i tidsdjup och regional representation uppvägs genom
mer lokalspecifik information och starkare koppling till mänsklig aktivitet.

Förhoppningsvis kommer man i en framtida exploateringsarkeologi att ut-
nyttja de arkiv och de möjligheter som finns för att komma närmare den var-
dagsmiljö och det landskap där förhistoriska människor hade sin verksamhet.
Utesluter vi att undersöka företeelser som beskriver kulturlandskapet som hel-
het har vi därmed fråntagit de förhistoriska bönderna deras livsrum, i vilket de
verkade ekonomiskt och socialt, liksom den övergripande kontext där anlägg-
ningar och fynd kan ges mening och förståelse. Detta kan omsättas till ett ny-
tänkande inom exploateringsarkeologin och kulturmiljövården och resultera i
en förändring av det ramverk som lagstiftningen medger.

2) Landskapsförändring har varit större än vad som tidigare antagits.
Omfattande landskapsförändring till följd av erosion och kolluviation har fått
stora konsekvenser, speciellt i yttre backlandskapet, där igenfyllnad av små-
vatten och myrmarker har åstadkommit en nivellering och förflackning av
landskapet. Genom historien har reliefenergin sänkts påtagligt. Redan under
neolitikum sker en betydande förändring av det lokala landskapet då etablerade
våtmarker nära backslänter fylls av erosionsmaterial, vilket gör att organiska
sediment och torv är bevarade än i dag. Denna erosion kan delvis vara klimat-
betingad, men förändringar i vegetationen, orsakade av människan spelade
sannolikt störst roll. Den verkligt stora påverkan kommer i takt med ett allt
intensivare jordbruk, särskilt under bronsålderns mitt där en erosion med varie-
rande intensitet påbörjas som efter medeltid kommit att accelerera. Samma
processer har ägt rum också i andra zoner i Malmö, men på grund av den mer
blygsamma topografin är det mindre uppmärksammat. Dessa fenomen är alltså
generella och analyserbara över större områden och eftersom de berör klassiska
arkeologiska problemkomplex kring expansion och regression av jordbruksam-
hällen, både på lokal som regional nivå, kan man lyfta fram detta som ett gi-
vande forskningsområde.
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3) Projektuppläggning och samarbetsformernas ris och ros
För det första måste vi framhålla den substantiella satsning på miljöarkeologi
som har gjorts inom projektet Öresundsförbindelsen. Till projektets fördel ta-
lar även det faktum att MAL fick vara med och formulera problemställningar i
de initiala skeendena av SVEDAB- och Vägverksdelen. Detta var för tiden
mycket ovanligt och framsynt inom exploateringsarkeologin. Genomförandet
kom dock, på grund av en serie omständigheter, att inte fungera tillfred-
ställande. Vi undervärderade behovet av personella resurser från MAL:s sida
när det gäller provinsamling, uppföljning och styrning i de bägge projektens
inledande skeenden. Frågan är om vi hade fått ekonomiska ramar för detta om
vi initialt hade drivit denna linje. Troligen skulle så ha varit fallet, åtminstone
för Vägverksdelen.

I ett stort projekt som detta har det visat sig att gemensam och enhetlig
benämnings- och inmätningsförfarande är av yttersta vikt. Att benämningar av
platser, anläggningar och prov etc. skall vara entydiga och unika torde vara
självklart, och är oftast så inom enskilda grävlokaler. Men det är lätt att rutiner
inte fullföljs, i synnerhet när man bearbetar material utanför de traditionella
ramarna. Detta kan exemplifieras med dokumentationen av provtagning och
provmaterial i projektets initiala skeden, där anläggningar oftast hade fullgod
dokumentation, medan de miljöarkeologiska proverna insamlade från anlägg-
ningarna emellanåt inte hade en självklar koppling till dokumentationen.

Att benämna fenomen med trivialnamn är charmigt och mänskligt och ger
framförallt en lättare begreppsapparat när man förhåller sig till en komplex
massa av information, men när dessa benämningar fastnar som etablerade be-
grepp och de tråkiga men viktiga unika identiteterna (sifferkoder etc.) inte re-
gistreras blir det problem. I projektet förekom det vid flera tillfällen, från flera
olika lokaler, att centrala provmaterial med okonventionell märkning ”för-
svann” och kom att identifieras för sent i undersökningsprocessen. Detta föran-
ledde, i våra ögon, en oförtjänt missbelåtenhet från platschefer över senfärdiga
dataleveranser från MAL.132

En mer central fråga är, för vem man dokumenterar som exploaterings-
arkeolog: För andra arkeologer enbart eller för forskningen vars fokus i framti-
den kanske ligger på problem relaterade till miljö- och klimatförändring och
där stort värde kan komma att sättas till markprover från kronologiska kon-
texter. Denna fråga bör dock lyftas fram och diskuteras generellt även utanför
projektet Öresundsförbindelsen. Ansvaret för denna diskussion ligger på ett
övergripande plan inom vår disciplin.
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Summary

Environmental Archaeology. Man and landscape – a
dynamic interrelation

This book presents parts of the synthesis works of environmental archaeology
performed within the Öresund Fixed Link Project, with focus on landscape,
methodology and environmental change in South-West Scania, Sweden. The
primary research objective of the project was to study the relation between man
and his environment and landscape change by analysing soils and sediments.
Since no lakes or peat bogs with continuous deposition through the Holocene
have been found within the project, other types of archives such as prehistoric
wells and colluviums or truncated lake- or peat sediments have been used. This
means that shorter time sequences are available and/or more complex tapho-
nomy and interpretation. In order to counterbalance this complexity, a multi-
proxy approach is adopted.

The human-modified landscape is considered to be formed in the interface
between what we conceptualize as nature and culture and consequently a result
of the human-environment interactions. The landscape is not considered a static
playground for human actions but quite the opposite; a highly dynamic pheno-
mena. The natural environment was used and in parts transformed to a cultural
environment according to socio-cultural demands and possibilities, and thus
houses, fields or burial mounds were not isolated single objects in the landscape
context but very much a part of the contemporary landscape as a whole.

Two fundamental dimensions for analytical and theoretical applications of
landscape research are time and space. The dimension of time can be vertical or
horizontal and the stratigraphical analyses can focus on discrete time span and
with different resolution. The landscape can be structured according to diffe-
rent spatial scales with different sampling strategies since different methods and
materials do not represent the same level of space. Past conditions cannot
always be measured directly and we have to rely on indirect evidences (proxy
data). The combination of several indirect data in a multi-proxy approach is
necessary if we are to require satisfactory data sets. The use of data received from
different analyses and different source material cannot be uncritically interpre-
ted because all data generated is related to each and own sets of taphonomic
problems. All steps from deposition, preservation and production of data can
affect the results qualitatively and/or quantitatively.

Consequences of how and when sampling is conducted; before, during and
after excavations are discussed in this synthesis. Within the Öresund Fixed-link
project sampling with the Kubienabox on a large scale was introduced in Swe-
dish exploitation archaeology, which enabled stratigraphies to be kept intact
after finished excavation for later analysis. Soil sampling was done in parts using
a soil probe but also in open trenches.
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One of the aims of environmental archaeology within the Öresund Fixed
Link Project, has been to combine several analytical techniques; biological,
physical and chemical. A multi-proxy analysis approach has been used, where
analyses of pollen, plant macrofossils, and land snails have been combined with
soil micromorphology, physical analysis (magnetic susceptibility) and chemical
analysis of several elements (metals, non metals (phosphate) and lead isotopes
through ICP-MS). Depending on the origin on the analysed material (sedi-
ment-soil-feature), different analytical techniques have been applied. 14C-dating
on humic matter has been applied on several colluviums and other objects,
especially where charred material has not been obtainable.

Case studies
The landscape of the Malmö area is today fully managed and cultivated, but
earlier the area possessed extensive wetlands. The coastal zone (zone I and II) is
relatively flat, while the zone III is an area with hills and depressions created by
complex glacial retreat, called the hummocky landscape (figures 1 and 3).

Colluvial deposits can be considered as chronological and stratigraphical
archives comparable with peat and lake sediments. A question of priority put to
the analyses of the colluvial deposits was, if eroded settlement material could be
identified and dated. If material or signals from settlements are identified it
may be explained by earlier settlements now not detectible with traditional
archaeological surveying methods. The soil displacement caused by collu-
viation makes the accustomed field-walking a blunt method of surveying.
Consequently, it is important, from a scientific and an antiquarian standpoint,
what attitude to take and also how to investigate and manage the colluviated
landscape. The onset of human induced soil erosion has been a central question
in European soil research for long time. In Scandinavia colluviation has been
considered insignificant. However, these investigations have uncovered sub-
stantial erosion evidently connected to deforestation and land use. Despite
more complex taphonomy and time resolution compared to lake- and peat
deposits the same response of land use and landscape changes can be identified.
That means the process of colluviation can be generalized and applicable also in
other areas.

The scale of colluviation is dependent on several factors but human
interference by deforestation, farming and soil working might be the most
important. By investigation of the stratigraphic information of colluvial
deposits we receive a perspective on their development and chronology and
thus human activity in the area. Besides radiocarbon (14C) dating we have
applied two other chronological markers to the data analysed from colluvial
deposits. The markers are lead (Pb) and lead isotopes (204Pb, 206Pb, 207Pb and
208Pb) and cadmium (Cd). The colluvial stratigraphies are presented in figure
18. Seven 14C-dated profiles are more thoroughly analysed with a total of 118
samples of elementary analyses. The lead content of mineral soils is normally
low but prehistoric and especially historic use of lead has resulted in increased
concentrations. The Roman Empire caused the first evident spread of airborne
dust containing lead by extensive mining and use of lead. This emission is
detectable also in northern Europe in lake sediments by means of different lead
isotopes originating from pollution and that of bedrock. The composition of
the isotope rate (206Pb/207Pb) is then varying through time but gives a curve sim-
ilar over great areas and can be used for a relative dating of the sediments. In this
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study, it is suggested that this also may be relevant for colluvial deposits.
Cadmium (Cd) was introduced late in history mainly as a contamination in
phosphate mineral fertilizers, starting in late 19th century. In modern times
other sources of emission have increased levels of cadmium in the environment
and being toxic a potential pollutant.

The lead curves of the colluvial stratigraphies show a significant similar
vertical variation (figure 19) The cadmium signals of the colluvial deposits are
higher only in the modern soils supplied with mineral fertilizers (figure 21).
Consequently, the increase of both lead and cadmium in the circulation of hu-
man environment can be analysed in colluvial deposits and they are important
as chronological markers and of cause for studies of human environment and
pollution.

Archaeological prospection by means of soil surveying to detect prehistoric
settlements and land use is discussed. Especially soil phosphate analyses have a
long history in Scania, starting with Arrhenius works in the 1920ies. The largest
continuous area investigated by soil surveying in the project was Fosie 11
(figure 22-23) covering about 18 ha and a sampling grid of 20 by 20 m. There
is a strong connection between soil phosphate and the settlement areas both in
an overall and more detailed comparison and soil phosphate is likely to reflect
prehistoric conditions thus useful to discuss the settlement organisation.

Magnetic susceptibility data produces a similar but not an identical pattern,
as do the phosphate data. When MS-data after ignition are considered the
results indicate areas with chemically reduced condition interpreted as wet-
lands (higher groundwater level and higher organic content, figure 26) MS-
data is in good agreement with old maps of meadows and wetlands and suggest
areas beyond these. A proposed model of land use, bases on the combined soil
chemical data, is presented in figure 27.

Prehistoric features may have excellent preservation conditions and be
suitable for both synchronic and diachronic local environmental studies. Two
local case studies more comprehensively investigated in a multy-proxy ap-
proach are presented.

One of those features is an Iron Age well from Lockarp 7B (figure 28) with
well preserved organic material. The catchments area may vary among different
data groups but spatial representation is restricted. The stratigraphic data are gi-
ven in figure 29. The other feature selected, displaying environment of a larger
area (settlement level), is a cultural layer filled in a depression (100 by 50 m)
probably an earlier kettle hole (figure 30). The results of the analyses are given in
figure 31.

Insights and new knowledge, some aspects

1) Working and cooperation within large projects
The substantial investment in environment and landscape within the Öresund
Fixed Link project was far-sighted. The participation of environmental archaeo-
logy in the project, from project planning, realization to result account, was very
instructive.

However, interdisciplinary cooperation is difficult in practice and problems
have arose. Most frustrating were the problems to receive appropriate samples
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for the environmental studies from some of excavation areas. The responsibility
for field sampling was not satisfactorily defined in the project program. Further
more, ideas and results emanating from the environmental archaeology are not
always referred to the origin in reports and syntheses.

2) Colluviums as archives of cultural and natural history
In the absence of traditional stratigraphies like those of lakes and peat bogs we
have used other types of archives, often man made, like wells, colluviums and
buried soils etc. These archives don’t give regional representation or long time
transects but instead they illustrate the local environment often directly
connected to human activity. In the future we hope that contract archaeology,
will appreciate all these accessible archives and use them to approach the former
landscapes and everyday environment in which the prehistoric humans were
agents.

3) Landscape dynamics; landscape change
The changes of the landscape have been much greater than were earlier
supposed. Erosion and colluviation have been substantial. Especially in the
hummocky area, lake and bog basins were filled in with soils from the hills and
caused a considerable flattening of the landscape and subsequent change in
landscape drainage. In the flatter coastal zone (I and II) the basins are shallower
and colluviation consequently not so obvious. The deforestation in order to
create pastures and fields from Neolithic and more apparent in the Bronze Age
was trigging the colluviation. The subsequent change of the hydrological
conditions caused the extensive wetlands to diminish but they were still impor-
-tant in the agrarian economy up to the nineteen’s century. Modern farming has
lead to the complete destruction of these last wetland remnants.
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Figure Captions

1 Survey map showing excavated areas and geographical zone divisions in the Öresund Fixed

Link Project.

2 The areal representativeness of the well for different biological materials.

3 Areas from which the main material has been used for this synthesis (zone divisions after

Björhem 1997).

4 Sampling with ground probe. Photo: Johan Linderholm.

5 The hardships of sample pre-treatment and the Scanian clay till. Sampling of road specimen

from Södra Sallerup 15H.

6 Example of former wetland overlaid by colluvium, area Burlöv 20.

7 Shell – Vitrea. Photo: MAL.

8 Area Fredriksberg 13, overall view with the trench from the preliminary investigation and

analysed objects with the reconnaissance map as a base (rectification: Malmö Heritage).

9 Area Fredriksberg 13 F. Stratigraphical sequence from the bog Berglunds Mosse. Photo:

Stefan Gustafsson.

10 Pollen diagram from Berglunds Mosse, area Fredriksberg 13F.

11 Chemostratigraphy (magnetic susceptibility, loss on ignition, and organic-inorganic

phosphate (cit-PoI), Berglunds Mosse, area Fredriksberg 13F.

12 Dalby Söderskog National Park. Photo: Johan Linderholm.

13 Sampling with Kubiena boxes of stratigraphy S1 in area Robotskjutfältet 14B. Photo: Stefan

Gustafsson.

14 Detailed map of areas 14B–15A. The map combines the trench from the preliminary

investigation with the reconnaissance map and the map of meadows and wetlands

(rectification: Marja Eriksson).

15 Synthesis of chemical and biological data from stratigraphy S1 in area Robotskjutfältet 14B.

16 Graphic synthesis of processed colluvia and radiocarbon dating of humus in areas 14B and

15A.

17 Synthesis of analysed stratigraphies/colluvia as regards LOI and P quotas in areas 13, 14, 15,

and 17.

18 Synthesis of analysed stratigraphies/colluvia as regards LOI and radiocarbon dating. Black

boxes correspond to radiocarbon datings from areas 13, 14, 15, and 17.

19 Synthesis of analysed stratigraphies/colluvia as regards Pb content and Pb quotas (206Pb/
207Pb) from areas 13, 14, 15, and 17.

20 Comparison of analysed Pb content in soil samples from colluvia (the National Road

Administration part) and features from area Lockarp 7B.

21 Synthesis of analysed stratigraphies/colluvia as regards As and Cd content from areas 13, 14,

15, and 17.

22 Variation in phosphate content over area Fosie 11.

23 Variation in phosphate content over area Fosie 11A.

24 Chronological aspects of accumulation of phosphate and organic content in analysed post-

hole fillings from some houses in area Fosie 11A.

25 Variation in magnetic susceptibility (contours) and relative variation in MS quota (MS550/

MS) over area Fosie 11.

26 Variation in magnetic susceptibility (contours) and relative variation in MS quota (MS550/

MS) over area Fosie 11A.

27 Interpretation of ground conditions and land use during the Early Iron Age in area Fosie 11A.

28 Well A14495, Lockarp 7B.

29 Synthesis of chemical and biological data from stratigraphy from well A14495, area Lockarp

7B.
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30 Kubiena boxes from occupation layer 1 in area Södra Sallerup 15H, before subsampling.

Photo: MAL.

31 Synthesis of chemical and biological data from stratigraphy from occupation layer 1, area

Södra Sallerup 15H.

32 Micromorphological specimen from occupation layer 1, Södra Sallerup 15H (92–100 cm,

26,4 m a.s.l.), including a fully visible bone fragment. Photo: Richard Macphail.

33 Four-field model of landscape types based on pollen and ground data from features with

different chronological and geographical contexts.

Table 1 Samples analysed as part of the Öresund Fixed Link Project.

Table 2  Macrofossil, analysed in stratigraphy from Berglunds Mosse.

Table 3 Radiocarbon datings in the Öresund Fixed Link Project of datable material produced

at MAL. Calibration according to OxCal version 3.3.
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